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Úvodní informace
pro 1. ročníky ÚFŘP

Ekonomická fakulta




bakalářské studium
navazující magisterské studium
doktorské studium

vznikla 1. 1. 2007 oddělením
ekonomických oborů od ZF JU,
navazuje na PEF VŠZ z roku 1960

akreditované bakalářské studijní obory:

• Účetnictví

a finanční řízení podniku (P, K)

• Obchodní podnikání (P, K)
• Řízení a ekonomika podniku (P)
• Matematické modelování v ekonomii (P, K)
• Ekonomická informatika (P, K)
• Finanční a pojistná matematika (P)
• Strukturální politika EU pro veřejnou správu (P, K)
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akreditované navazující magisterské studijní obory:

•Účetnictví a finanční řízení podniku (P, K)
• Obchodní podnikání (P, K)
• Strukturální politika EU a rozvoj venkova (P)
• Management of Regional Development (P)
• Řízení a ekonomika podniku (P)
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Orgány fakulty a jejich pravomoci
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Akademický senát – samosprávný orgán fakulty.
Děkan – jedná a rozhoduje o věcech fakulty – v jím
určeném rozsahu jej zastupují proděkani
Vědecká rada – projednává dlouhodobý záměr
fakulty, schvaluje studijní programy …
Disciplinární komise – projednává disciplinární
přestupky studentů
Tajemník fakulty– řídí hospodaření a vnitřní správu
fakulty

Vedení fakulty
děkan, proděkani a tajemník fakulty
doc. Ing. Ladislav Rolínek, CSc.

rolinek@ef.jcu.cz

děkan fakulty
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.

jilek@ef.jcu.cz

proděkan pro vědu a výzkum
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.

klufova@ef.jcu.cz

proděkanka pro pedagogickou činnost
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

vojtko@ef.jcu.cz

proděkan pro zahraniční vztahy
Ing. Radek Toušek, Ph.D.

tousek@ef.jcu.cz

proděkan pro rozvoj
Ing. Hana Coufalová
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tajemnice fakulty

hcoufal@ef.jcu.cz

Akademický senát
samosprávný zastupitelský akademický orgán



10 akademických pracovníků učitelů) a 5 studentů,
členy AS volí ze svých řad členové akademické obce
fakulty (akademická obec = učitelé a studenti)
zasedání jsou veřejná
hlavní náplň činnosti: rozhoduje o zřízení, sloučení
fakultních pracovišť; schvaluje rozpočet fakulty; schvaluje
návrh složení vědecké rady; volí děkana; schvaluje
vnitřní předpisy fakulty; vyjadřuje se k návrhům studijních
programů a návrhu děkana jmenovat nebo odvolat
proděkany.



předseda: JUDr. Rudolf Hrubý
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Katedry EF JU
a jejich vedoucí
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Katedra účetnictví a financí
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
Katedra ekonomiky
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Katedra obchodu a cestovního ruchu
Ing. Voktor Vojtko, Ph.D.
Katedra práva
JUDr. Rudolf Hrubý
Katedra řízení
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
Kat. strukturální politiky EU a rozv. venkova
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Katedra jazyků
Mrg. Dana Špatenková

Katedra účetnictví a financí
Vedoucí katedry:
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Sekretariát katedry:
Ing. Hana Klimovičová
Garant oboru:
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Tajemník katedry a pedagogický poradce ÚFŘP:
Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
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Umístění katedry: budova děkanátu EF, 3p.
podrobnosti na http://kuf.ef.jcu.cz

Účetnictví a finanční řízení podniku (1)
Odborný profil:





všeobecný teoretický základ ekonomie
aplikace do oblasti financí, účetnictví a daní.
široké a dobře ohodnocené uplatnění
absolventů
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v ekonomických odděleních firem (výrobní, obchodní
i sektor služeb)
finanční instituce (obvykle banky, pojišťovny)
subjekty vládního sektoru (ministerstva, krajské
úřady, obecní úřady aj.)

Účetnictví a finanční řízení podniku (2)
Struktura oboru:
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Stupně:
– bakalářský studijní obor (specializace 01)
– navazující magisterský studijní obor (dělají se
přijímací zkoušky, popřípadě stačí dobrý průměr)
– možnost pokračování v doktorském studijním oboru
Ekonomika a řízení podniku.
Studijní plán (viz „modrá kniha“ nebo IS STAG)
– předměty povinné, povinně volitelné, výběrové
– zakončení předmětu (zápočet, zkouška)
– sylabus předmětu: zveřejňován na začátku semestru
– výuka jazyků: důraz na AJ

Účetnictví a finanční řízení podniku (3)
Studijní plán (bakalář) = 180 kreditů
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Povinné předměty (odborné): 144 kreditů v násl. oblastech:
 Ekonomie, podniková ekonomika a řízení
 Právo
 Matematika, statistika a informatika
 Finance (Finance podniku, Finanční analýza, Cenné papíry,
Bankovnictví, Platební styk a úvěrové operace, Veřejné finance).
 Účetnictví (Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Praktikum z účet.
na PC, Účetní závěrka).
 Daně (Daňový systém I a II)
Povinný jazyk: Angličtina 7 kreditů
Povinně volitelné předměty: 13 kr. (např. Finanční systém a finanční
instituce, Speciální seminář k finančnímu účet., Pojišťovnictví aj.
Výběrové předměty (4 kredity): např. další cizí jazyk, certifikáty z AJ, NJ
apod.
Bakalářská práce: 12 kreditů

Účetnictví a finanční řízení podniku (4)
Zakončení studia:
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Zadání a vypracování závěrečné práce – důležitá
součást studia
– bakalářská práce (zadání ve 2. ročníku)
– diplomová práce (zadání ve „4.“ ročníku)
Státní závěrečné zkoušky
– bakalářské studium (Ekonomie, Finance podniku,
Účetnictví, Základy zdanění, obhajoba bakalářské
práce)
– navazující magisterské studium (Ekonomie,
Finanční řízení podniku, Účetnictví, Finanční trhy a
mezinárodní finance, obhajoba diplomové práce)

Významné přednášky – součást studia
- konají se několikrát ročně; např. konané akce:

9.11.2012:
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Konference INPROFORUM JUNIOR
 9.1.2012: Petra Molková, ACCA, KPMG ČR, s.r.o.:
SPECIFIKA AUDITU FINANČNÍCH INSTITUCÍ
3.5.2011: Lubor Lacina, vedoucí Ústavu financí PEF
MENDELU v Brně: KRIZE EUROZÓNY - SCÉNÁŘE
BUDOUCÍHO VÝVOJE
20.10.2010: Mojmír Hampl, viceguvernér ČNB :
BUDOUCNOST FINANČNÍHO SEKTORU V DOBĚ PO
FINANČNÍ KRIZI
15.1.2010: Petrášková Lenka, KPMG: KREATIVNÍ
ÚČETNICTVÍ

Informace ke studijnímu předmětu sylabus
Obsahuje informace:
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garant předmětu (vyučující),
podmínky zápočtu a zkoušky (požadavky na
studenta),
témata v předmětu,
povinná a doporučená literatura,
podmiňující předměty,
sylabus je aktualizován a zveřejněn v prvním
týdnu výuky
(k dispozici také v e-learningovém systému Moodle)

Tvůrčí činnost studentů
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Bakalářská a diplomová práce: zpracovává každý
student
SVOČ – Studentská vědecká a odborná činnost
„Pomvěd“ (magisterské studium).
Agentura profesního vzdělávání
http://apr.ef.jcu.cz
Job Day
Grantová agentura Jihočeské univerzity
(magisterští a doktorští studenti)

Důležité předpisy pro studenty


Zákon o vysokých školách

Výběr z předpisů JU a EF JU:

Studijní a zkušební řád JU
 Disciplinární řád pro studenty EF JU
 Opatření, rozhodnutí a sdělení děkana
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http://www.ef.jcu.cz/documents/internal_rulez
http://www.jcu.cz/documents/internal_doc/
http://www.ef.jcu.cz/documents/deans_proceedings

Studijní oddělení
Adresa studijního oddělení:
Studentská 13, 370 05 Č. Budějovice
Vedoucí studijního oddělení: Ing. Lucie Polášková
 bakalářské studium: ÚFŘP (prezenční a kombinované)
 navazující magisterské studium: ÚFŘP (prezenční a
kombinované)
tel.: 389 032 522
e-mail: polaskova@ef.jcu.cz
Úřední hodiny:
http://www.ef.jcu.cz/education/studijni_odd/uredni_hodiny

Sdělení v oblasti studia: www stránky fakulty – sekce STUDENTI
Jednorázové změny: Aktuální změny k výuce z kateder
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Kde najít informace o studiu
http://www.ef.jcu.cz pod odkazem studující:







průvodce prváka,
kontakty na studijní oddělení,
rozvrhy,
kreditní systém (ECTS),
harmonogram akademického roku/semestru
IS STAG
–
–
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přihlašování na zkoušky
studijní plány, tzv. „modrá kniha“

Informace ke státním závěrečným zkouškám
Aktuální informace k výuce z kateder: odpadání výuky z
důvodu nemoci apod. – průběžně sledovat

profesor Bobík
Můžete s ním komunikovat přes
facebook (dotazy, náměty,
připomínky ….).

profesor Bobík na facebooku
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Harmonogram akademického roku
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Zimní semestr (14 týdnů): 24. 9. – 19. 12. 2012
a 3. 1. – 11. 1. 2013 (poslední týden je zápočtový)
 Zimní prázdniny (1,5 týdne): 20. 12. 2012 – 2. 1. 2013
 Zkouškové období (5 týdnů): 14. 1. - 15. 2. 2013
 Mezní termín zápočtů za ZS:15. 2. 2013
 Mezní termín získání 20 kreditů za první semestr studia:
29. 3. 2013
Letní semestr (14 týdnů): 18. 2. - 24. 5. 2013 (poslední týden je
zápočtový)
 Zkouškové období (6 týdnů): 27. 5. – 28. 6. 2013 a 26. 8. - 30. 8.
2013
 Letní prázdniny (8 týdnů): 1. 7. - 23. 8. 2013
 Mezní termín zápočtů za LS a zkoušek za akademický rok
2010/2011: 30. 8. 2013

Kreditní systém studia
Soulad se zásadami evropského kreditního systému ECTS

Kreditní systém umožňuje zvolit studentům předměty, které budou
studovat a tempo jejich studia.
Limity a omezení:
 student musí získat minimálně 40 kreditů za 1. rok studia,
 student musí získat minimálně 20 kreditů za 1. semestr studia,
 student musí získat minimálně 80 kreditů za každé dva po sobě
jdoucí akademické roky,
 student může získat maximálně 90 kreditů za akademický rok,
 student musí k úspěšnému ukončení studia v bakalářských
studijních oborech získat 180 kreditů.
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Informační podpora kombinovaného
i prezenčního studia
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Akademická knihovna JU
MOODLE – e-learningový systém
http://moodle09.ef.jcu.cz/
Účetní poradce – informační systém pro
oblast financí, účetnictví a daní.

Účetní poradce – studijní pomůcka
Doporučená studijní pomůcka pro výuku účetnictví a daní:
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Smluvní spolupráce EF JU, Svazu účetních ČR a firmy MBM Trans
Systém je k dispozici na počítačových učebnách EF JU
Obsah systému (podrobněji na http://www.mp-soft.cz/):
Výklady a metodika, účetní legislativa, daňová legislativa, pojištění
zdravotní a sociální, obchodní a hospodářské předpisy, obecně
platné předpisy, mezinárodní regulace účetnictví a daní, smlouvy o
zamezení dvojího zdanění, účetní & daňová judikatura…….,
majetek a cenové předpisy, kapitálový trh……
Studenti EF JU si mohou, v rámci smlouvy uzavřené mezi EF
JU a firmou MBM Trans, objednat uvedený systém na dobírku
pro soukromé využití přímo od distributora (MBM Trans s.r.o.)
v ceně 200 Kč včetně DPH. Distribuční náklady činí 80 Kč.
Licence je studentům poskytována vždy na akademický rok.

Spolupráce se Svazem účetních 1
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nezávislá profesní organizace
úkol: přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese u
nás a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi
Evropské unie. Tento cíl je naplňován zejména
realizací systému certifikace, vytvořeného ve
spolupráci se zahraničními experty a zejména
britskou The Association of Chartered Certified
Accountans - ACCA.
2 stupně kvalifikace:

Spolupráce se Svazem účetních 2
1. stupeň – CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ:
–
–

–
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Požadované minimální vzdělání:
úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Předepsané zkoušky:
1. Účetnictví - principy a techniky
2. Právo
3. Kvantitativní metody - IT
4. Manažerská ekonomika
5. Daně
6. Finanční účetnictví a výkaznictví
7. Profesní chování a komunikace
8. Manažerské finance
Požadovaná praxe:
- minimálně 2 roky řízené praxe a naplnění dovedností
stanovených pro tento stupeň, nebo
- minimálně 4 roky praxe předchozí a naplnění dovedností
stanovených pro tento stupeň.

Spolupráce se Svazem účetních 3
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2. stupeň – ÚČETNÍ EXPERT:
– Požadované minimální vzdělání:
úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
a absolvování (příp. uznání) všech zkoušek předepsaných
pro stupeň CU.
– Předepsané zkoušky:
9. Manažerské účetnictví
10. IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví)
11. Finanční řízení
12. Podnikový management
13. Auditing a vnitřní kontrola
– Požadovaná praxe:
minimálně 1 rok řízené praxe a naplnění dovedností
stanovených pro tento stupeň. Praxi lze zahájit až po
dokončení stupně CU (praxe i zkoušek) a její naplnění je v
tomto případě ověřováno vždy pohovorem.

Spolupráce se Svazem účetních 4
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absolventi EF JU, oboru ÚFŘP mají
možnost uznání vybraných zkoušek v rámci
certifikace – viz vyznačení výše

IMATRIKULACE
obřad slavnostního přijetí do akademické obce
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složení univerzitního slibu
společenský oděv
rodinní příslušníci a přátelé vítáni
4. 10. 2012 od 9:00h., Aula JU „Bobík“
(dostavit se 30 min. předem)
pořádáno pro studenty prezenčního studia
rozpis na stránkách studijního oddělení

Pěkná studentská léta
a úspěchy ve studiu
přeje
kolektiv Katedry účetnictví a financí
29

Studium a stáže v zahraničí 1
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Oddělení pro zahraniční styky EF:
PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
kancelář A226
mail: international@ef.jcu.cz
tel., fax: 389 032 466

Studium a stáže v zahraničí 2


Možnosti financování:
–
–
–
–
–
–
–
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Erasmus – mobility v rámci EU
CEEPUS – mobility v rámci střední a východní Evropy
rozvojové projekty JU
vládní stipendia, nadační fondy, univerzitní nabídky apod.
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy –
www.naep.cz
Dům zahraničních služeb – www.dzs.cz
Deutscher Akademischer Austausch Dienst –
www.daad.cz

Studium a stáže v zahraničí 3


Program Erasmus:
–
–

–
–
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finanční podpora pro zahraniční pobyt (cca 400
EUR / měsíc)
v žádném případě neslouží ke 100% pokrytí
veškerých nákladů
neplatí se školné na zahraniční univerzitě
možné poplatky za jazykové kurzy, vydání
studenské karty, členství ve studentském klubu
apod.

Studium a stáže v zahraničí 4


Aktuální seznam partnerských univerzit programu Erasmus:
–

BULHARSKO


–

FRANCIE





Universite de Bretagne - Sud
Université Claude Bernard Lyon
Université de Savoie
Université de Rouen

–

ITÁLIE

–

MAĎARSKO






–




–

University of Florence
University of Pannonia in Vesprém
Szent István University in Godollo

NĚMECKO


Universität Kaiserslautern
Universität Konstanz
Universität Passau

SLOVENSKO
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University of National and Word Economy in Sofia

Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre
Slovenská pol’nohospodářská univerzita v Nitre
Univerzita Komenského v Bartislavě
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Studium a stáže v zahraničí 5


Aktuální seznam partnerských univerzit programu Erasmus:
–

SLOVINSKO


–

POLSKO




–






Universitat de Lleida
Universidad de Sevilla
Universidad Rey Juan Carlos

TURECKO
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Johannes Kepler Universität Linz
Upper Austria University of Steyr )

ŠPANĚLSKO


–

Polytechnic Institute of Porto

RAKOUSKO


–

University of Wroclaw
Akademia Rolnicza Szczecinie
Akademia Rolnicza w Krakowie

PORTUGALSKO


–

Univerza na Primorskem, Koper

Yildiz Teknik Universitesi Istanbul (TR ISTANBU07)

