ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ
PODNIKU (ÚFŘP)






nabízíme univerzitní studium bakalářského a
navazujícího magisterského studijního oboru
obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994
akreditován do roku 2021
garantem je Katedra účetnictví a financí EF JU
(budova děkanátu EF JU, 3. p.) – http://www.ef.jcu.cz/ofakulte/katedry/katedra-ucetnictvi-a-financi
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•

od roku 1994 (do 2007 na Zemědělské fakultě JU)

•

ABSOLVENTI (k 2014 – 20. výročí oboru)
• Bc. stupeň: 1 449 cca 35% z celkového počtu EF
• Prezenční studium – 1 153
• Kombinované studium – 296
• NMgr. stupeň: 1 027 cca 35% z celkového počtu EF
• Prezenční studium– 760
• Kombinované studium– 267
STUDENTI
• Prezenční studium – 36% z celkového počtu EF
• Kombinované studium – 29% z celkového počtu EF

•

•

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
• zájem o obor má relativně stabilní tendenci - cca
650 uchazečů ročně do všech forem
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Vedoucí Katedry účetnictví a financí:
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
tel. 387772470, jilek@ef.jcu.cz



Tajemník Katedry účetnictví a financí
a studijní poradce pro obor ÚFŘP:
Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
tel. 387772482, svoboda@ef.jcu.cz
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Všeobecný teoretický základ ekonomie.



Aplikace do oblasti financí, účetnictví a daní.



široké a dobře ohodnocené uplatnění absolventů:
 ekonomická oddělení firem (výrobní, obchodní i
sektor služeb)
 finanční instituce (obvykle banky, pojišťovny)
 subjekty vládního sektoru (ministerstva, finanční
úřady, krajské a obecní úřady a jimi zřizované
příspěvkové organizace a zakládané obchodní
společnosti….)
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Stupně:
› bakalářský studijní obor, forma prezenční a

kombinovaná
› Navazující magisterský studijní obor, forma
prezenční a kombinovaná (dělají se přijímací
zkoušky, popřípadě stačí dobrý průměr)
› možnost pokračování v doktorském studijním
oboru Ekonomika a řízení podniku.



Studijní plán:
› předměty povinné, povinně volitelné, výběrové
› zakončení předmětu (zápočet, zkouška)
› sylabus předmětu: zveřejňován na začátku

semestru
› výuka jazyků: důraz na AJ
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Celkem za 3 roky 180 kreditů vyjadřujících studijní zátěž studenta
 Povinné předměty (odborné): 168 kreditů v násl. oblastech:
› Ekonomie, podniková ekonomika a řízení
› Právo
› Matematika, statistika a informatika, Operační analýza
› Finance (Finance podniku, Finanční analýza, Mzdové
soustavy, Cenné papíry, Bankovnictví, Veřejné finance).
› Účetnictví (Základy účetnictví, Finanční účetnictví,
Praktikum z účet. na PC, Účetní závěrka, Manažerské
účetnictví).
› Daně (Daňový systém I a II)
› Angličtina
 Povinně volitelné předměty: 9 kr. ( volba jednoho z pěti bloků:
Manažerská informatika, Pojišťovnictví, Obchod a marketing,
Operační management, Finance územní samosprávy)
 Výběrové předměty (3 kredity): např. další cizí jazyk, certifikáty
z AJ, NJ, statistické výpočetní prostředí a vizualizace dat,
tělesná výchova apod.
 Bakalářská práce: 12 kreditů
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Forma prezenční a kombinovaná.
Určeno pro budoucí pracovníky především v oblasti finančního
řízení, finančního i manažerského účetnictví, auditingu a v
účetním poradenství.
Absolventi jsou připraveni zejména pro:
› organizaci účetnictví a výkaznictví podniku podle českých i
mezinárodních účetních standardů,
› využití účetních informací pro řízení podniku,
› analýzy finančních a ekonomických dat podniku v kontextu
vývoje odvětví i národního hospodářství,
› porozumění dopadům hospodářských politik na podnikový
sektor,
› finanční rozhodování v podniku,
› porozumění právním aspektům podnikání,
› porozumění procesu auditu.
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Zadání a vypracování závěrečné práce – důležitá součást
studia
› bakalářská práce (zadání ve 2. ročníku bakalářského studia)
› diplomová práce (zadání v 1. ročníku navazujícího
magisterského studia)



Státní závěrečné zkoušky
› bakalářské studium (Ekonomie, Finance podniku, Účetnictví,
Základy zdanění, obhajoba bakalářské práce, volitelně
Právo)
 akademický titul bakalář (Bc.)
› navazující magisterské studium (Ekonomie, Finanční řízení
podniku, Účetnictví, Finance, obhajoba diplomové práce)
 akademický titul inženýr (Ing.)



Úspěšní absolventi: http://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/absolventi
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Konají se 3 až 4 ročně
 Výběr z minulých akcí:
 Mojmír
Hampl
(viceguvernér
ČNB):
BUDOUCNOST
FINANČNÍHO SEKTORU V DOBĚ
PO FINANČNÍ KRIZI
 Zdeněk Tůma (bývalý guvernér
ČNB): HOSPODÁŘSKÝ A MĚNOVÝ
VÝVOJ V LETECH 2000 AŽ 2010 A
PŘÍPRAVA NA EURO
 Lenka
Petrášková
(KPMG):
KREATIVNÍ ÚČETNICTVÍ
 Pavel Kysilka (Česká Spořitelna):
ROZŠIŘOVÁNÍ EU A EKONOMICKÁ
STRATEGIE ČR.
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Akademická knihovna JU
(http://www.lib.jcu.cz/)



MOODLE – e-learningový systém

(http://moodle.ef.jcu.cz/)



Účetní poradce – informační systém pro
oblast financí, účetnictví a daní.
(http://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/katedry/katedraucetnictvi-a-financi/#--etn--poradce---softwarov-poradensk--syst-m )
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Smluvní spolupráce EF JU, Svazu účetních ČR a firmy MBM
Trans, s.r.o.



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.
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Využití při výuce v účetních a daňových
předmětech
 SW je k dispozici na počítačových učebnách EF JU
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Nezávislá profesní organizace



Poslání: 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:
1. Certifikovaný účetní
2. Účetní expert
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• Studijní plán ÚFŘP je kompatibilní s požadavky profesní
organizace Svazu účetních v ČR.
•

Absolventi oboru ÚFŘP na EF JU mají možnost uznání
vybraných zkoušek v rámci certifikace:
• Účetnictví - principy a techniky
• Manažerská ekonomika
• Kvantitativní metody a informační
technologie
• Právo
• Manažerské finance.

• (podrobnosti na http://kuf.ef.jcu.cz/akce/spolupracese-svazem-ucetnich)
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• Mezinárodní
globální
organizace
sdružující
profesionální účetní (založena 1904, cca 180 tis.
členů, více než 180 zemí).
• Fundamental level:
• Fundamentals Knowledge (zkoušky: Accountant
in Business, Management Accounting, Financial
Accounting)
• Fundamentals Skills (zkoušky: Corporate and
Business
Law,
erformance
Management,
Taxation, Financial Reporting, Audit and
Assurance, Financial Management)
• Professional level
15
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ÚFŘP párty aneb protancuj
se k dobročinnosti 
https://www.facebook.com/ufrpparty
http://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/aktuality/a-

little-party-never-killed-nobody-anebprotancuj-se-k-dobrocinnosti
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Dlouhodobě stabilní obor, s jasně definovaným a
čitelným profilem absolventa, jak pro uchazeče
o studium, tak pro zaměstnavatele.
Oproti jiným oborům relativně úzká specializace,
přesto však poskytující překvapivou flexibilitu
uplatnění.
Vyváženost dlouhodobě platných teoretických
znalostí a aktuálních praktických dovedností.
Možnost výjezdu na zahraniční univerzity.
Velmi dobré a dobře hodnocené uplatnění
absolventů.
Usnadněná možnost přechodu do regulovaných
profesí (profesní zkoušky).
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kolektiv Katedry účetnictví a financí
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