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Časy se
postupně mění
Bohuslava Šenkýřová
Koronavirová krize
nepochybně odezní.
Ať už se přizpůsobí
kapacity zdravotnictví, zafungují vakcíny
nebo se lidé naučí žít
s koronavirem jako
s chřipkou, je jasné, že nelze žít trvale v „lockdownu“ ani nelze mít každý
rok deficit rozpočtu 500 miliard korun.
A tak i náš bulletin postupně bude hledat jiná témata. V letošním prvním
vydání se ještě podíváme, jaký vliv
měla covidová doba na automobilové odvětví. Vychází v době, kdy např.
česká automobilka Škoda zvažuje, že
se stáhne z čínského trhu a bude se sou-

www.konfucius-vsfs.cz,

středit na jiné trhy. Vývoj automobilového trhu tak určitě stojí za pozornost.
Článek ekonoma Petra Macha ukazuje hlavní makroekonomické dopady
koronavirové krize na růst ekonomiky
a saldo veřejných financí.
Článek českého ekonoma Viktora
Muchina působícího na univerzitě
v čínském Wu-chanu, popisuje, jak
i automobilové odvětví začalo vlivem
koronaviru hledat on-linové distribuční kanály.
Již bez ohledu na koronavirus popisuje Le Wei, děkan Fakulty ekonomie
a managementu z China Jiliang University, proces rozvoje elektromobility
z pohledu standardizace.
Nové mezinárodní, epidemiologické
a ekonomické situaci se přizpůsobuje i Vysoká škola finanční a správní.
Chceme zužitkovat úspěšné zvládnutí

Bulletin Konfuciova institutu
a Výzkumného centra pro rozvoj
česko-čínských vztahů při VŠFS.
Vydává Vysoká škola
finanční a správní,
Estonská 500, 101 00 Praha 10.
Editor: Ing. Petr Mach, PhD.,
Kontakt: mach@mail.vsfs.cz.

nouzové on-line výuky a ve znejistěném světě budeme nabízet distanční
formu jako „standardní“ zejména pro
studenty z ciziny. Naše univerzita
vedle bakalářských, magisterských,
doktorských a postgraduálních studijních programů poskytuje na základě
licence České národní banky mimo
jiné akreditované odborné zkoušky
pro zprostředkovatele na finančním,
pojišťovacím a realitním trhu. A tyto
zkoušky nabízíme vedle prezenční
varianty i v distanční formě. Umíme
nejenom vyučovat, ale i zkoušet on-line takovým způsobem, jenž je z hlediska zajištění integrity ekvivalentní
zkoušce osobní.
Bohuslava Šenkýřová je rektorkou Vysoké školy finanční a správní a předsedkyní správní rady
Konfuciova institutu při VŠFS.

konfucius.vsfs

Telefon: (+420) 770 165 000, E-mail: konfucius@vsfs.cz
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Koronavirová krize
a propad
automobilového
průmyslu
Petr Mach
Výroba automobilů
je důležitým indikátorem hospodářského
vývoje. Je několik důvodů, proč ekonomové sledují statistiku
prodeje a výroby aut
více než vývoj v jiných odvětvích.
1) Výroba aut je snadno měřitelnou
přesnou statistikou, na rozdíl od
odhadů ukazatele hrubého domácího produktu (HDP). Statistika
výroby aut je k dispozici okamžitě,
zatímco na údaje o HDP se čeká
vždy několik měsíců. 2) Výroba
aut je v moderních ekonomikách
podstatnou součástí průmyslové
výroby, na kterou je navázána výroba dílů. Na práci v automobilovém průmyslu je závislá velká
část pracovní síly. 3) Výroba aut
také citlivě reaguje na hospodářský
vývoj, protože nákup auta je většinou odložitelným výdajem. Jinými
slovy, v době hospodářského útlumu výroba aut prudce klesá, v době
konjunktury prudce roste.
Koronavirový propad prodeje
a výroby aut
Koronavirová krize vedla v roce
2020 celosvětově k propadu výroby
aut ze tří hlavních důvodů.
Za prvé, v Evropě musely nejprve
některé automobilky zastavit výrobu, protože se zastavily dodávky
nezbytných dílů z Číny, která byla
koronavirem postižena jako první.

Za druhé, následný „lockdown“ evropských ekonomik uzavřel autosalóny. Když lidé auta nekupovali,
neměly automobilky odbyt a výroba se prakticky zastavila.

Za třetí, další rána přišla ve chvíli,
kdy se nabídkové krize přetavila
v krizi poptávkovou. V každé hospodářské krizi klesají příjmy lidí.
Automobily jsou zbytný a luxusní

Tab. 1: Růst HDP a bilance veřejných rozpočtů v roce 2020

Růst HDP

Bilance rozpočtu
(% HDP)

Čína

+2,30%

-11,40%

USA

-5,30%

-15,30%

Česko

-5,60%

-5,90%

Japonsko

-4,80%

-12,60%

Velká Británie

-9,50%

-18,20%

Německo

-4,90%

-4,20%

Itálie

-8,90%

-9,50%

Slovensko

-5,20%

-7,30%

Švédsko

-2,80%

-4,00%

Zdroj: Mezinárodní měnový fond. WEO database, duben 2021
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statek, který lidé při poklesu příjmů
nebo při obavách o budoucí příjmy
přestávají kupovat.
Mnohé státy sice kompenzovaly firmám a jejich zaměstnancům ztráty
z propadu výroby, ale za cenu obřích
rozpočtových deficitů. Tab. 1 ukazuje pokles HDP a výši rozpočtových
deficitů vybraných zemí za celý rok
2020. Můžeme říci, že rok 2020
znamenal celosvětovou nejhlubší recesi a nejvyšší nárůst státních dluhů
od Velké deprese 30. let minulého
století. Český ekonomika zažila
propad o skoro 6 procent a podobně
velký byl deficit státního rozpočtu.
Podobně tomu bylo v dalších zemích.
Čína se vyhnula absolutnímu propadu HDP, ale tempo jejího růstu
zpomalilo na rekordní úroveň.
Drasticky byl koronavirem zasažen
turistický a letecký průmysl, odvětví kultury, restaurací a barů a také
automobilový průmysl.

Konfuciův institut a Výzkumné centrum
pro rozvoj čínsko-českých vztahů při VŠFS

V Číně poklesl prodej aut během prvního čtvrtletí 2020, pak se postupně
vracel k původním hodnotám, jak
ukazuje Graf 1. Zářijové prodeje aut
už byly vyšší než před rokem. To se
zatím nedá říci o Evropě.

„V roce 2020 se v EU
prodalo o 3 miliony aut
méně než v
předchozím roce.“

Uvedený předpoklad potvrzují
údaje z České republiky. Jak ukazuje statistika Sdružení automobilových výrobců, v období leden-prosinec se vyrobilo v ČR 1 152
901 aut (viz Graf 3), což je o 274
662 aut neboli o 19,2 procenta
méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Koruna Česko chrání
Pro průmysl, export, zaměstnanost
a pro vývoj ukazatele HDP v době
krizí je v Evropě zásadní fakt, jestli
daná země má euro nebo má vlastní
K velkému poklesu prodeje nových měnu.
aut došlo v Evropě mezi březnem Jak ukazuje Graf 4, česká měna oslaa květnem, jak ukazuje Graf 2. bila vůči euru v březnu, kdy byla poV roce 2020 se v EU prodalo o 3 prvé na jaře zavřená česká ekonomimiliony aut méně než v předchozím ka kvůli koronaviru, a to o zhruba 6
roce, což znamenalo pokles o 24 pro- %, z 25,50 na 27 korun. Byl to logiccent. Lze předpokládat, že o podob- ký důsledek poklesu přílivu turistů,
né procento se snížila výroba aut ve poklesu výroby a následně poklesu
všech zemích, které auta vyrábějí.
exportu aut a dalších výrobků.
Graf 1: Prodeje motorových vozidel v Číně
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V důsledku oslabení se česká produkce stala pro cizince levnější,
což je pobídka pro růst exportu na
eurové trhy. Lze čekat, že slabší
koruna bude exportérům pomáhat
ještě v letošním roce.
Když např. česká automobilka
ŠKODA ztrácí své pozice na čínském trhu a zvažuje, že tento trhu
opustí, slabší koruna jí umožní
dobýt trhy nové, kde může oproti
konkurentům z eurozóny ceny snížit a nepřipravit se přitom o zisk.

Graf
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Jaký ekonomický vývoj
můžeme čekat?
V první polovině roku 2021 pokračovaly v mnoha evropských zemích
včetně České republiky omezující
opatření. Jestliže je ekonomika

2020

2019
2020
Uvedený předpoklad potvrzují údaje z České republiky. Jak ukazuje statistika Sdružení
Zdroj: https://www.acea.be/press-releases/article/passenger-car-registrations-23.7-in-2020-3.3-in-december
automobilových
výrobců, v období leden-prosinec se vyrobilo v ČR 1 152 901 aut (viz Graf 3), co
Zdroj: https://www.acea.be/press-releases/article/passenger-car-registrations-23.7-in-202
274 662
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neboli
Zdroj:
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december o 19,2 procenta méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Graf 3: Výroba motorových vozidel v České republice v roce 2020
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„Čína se už letos obejde
bez uzavírání ekonomiky
a prudký růst může čekat již
v letošním roce.“
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omezena přibližně stejně jako před
rokem, můžeme čekat spíš mírný
růst HDP v letošním roce oproti
roku 2020. Prudší vzestup můžeme čekat v roce 2022, až opatření
padnou a HDP se bude srovnávat
s nízkou úrovní let 2020-21. Zdá
se, že Čína se už letos obejde bez
uzavírání ekonomiky a prudký růst
může čekat již v letošním roce.

V důsledku oslabení se česká produkce stala pro cizince levnější, což je pobídka pro růst exportu
eurové trhy. Lze čekat, že slabší koruna bude exportérům pomáhat ještě v letošním roce.

Petr Mach učí ekonomii na VŠFS
a je editorem Bulletinu.

Když např. česká automobilka ŠKODA ztrácí své pozice na čínském trhu a zvažuje, že tento trhu
opustí, slabší koruna jí umožní dobýt trhy nové, kde může oproti konkurentům z eurozóny ceny
a nepřipravit se přitom o zisk.

Zdroj: Sdružení automobilových výrobců Autosap.cz

Zdroj: Sdružení automobilových výrobců Autosap.cz)
Koruna Česko chrání

Graf 4: Vývoj kurzu české koruny k euru

Pro průmysl, export, zaměstnanost a pro vývoj ukazatele HDP v době krizí je v Evropě zásadní fa
jestli daná země má euro nebo má vlastní měnu.

Jak ukazuje Graf 4, česká měna oslabila vůči euru v březnu, kdy byla poprvé na jaře zavřená čes
ekonomika kvůli koronaviru, a to o zhruba 6 %, z 25,50 na 27 korun. Byl to logický důsledek pok
přílivu turistů, poklesu výroby a následně poklesu exportu aut a dalších výrobků.

Graf 4: Vývoj kurzu české koruny k euru

Bulletin
Současný stav
a perspektivy standardizace v odvětví
elektromobilů
Le Wei
Auta na elektrický
pohon mají významný
vliv na úspory energie,
omezení emisí a snižování nákladů. Jsou
klíčová v procesu
technologických inovací v automobilovém odvětví. Čína
aktivně podporuje vývoj elektromobilů. V roce 2010 zařadila čínská
vláda odvětví vozidel na alternativní
pohon (tj. automobily využívající

„Standardizace
je katalyzátorem
hospodářského
a sociálního rozvoje.“
dobíjecí baterie, palivové články
anebo hybridní pohon) mezi sedm
perspektivních průmyslových odvětví v zemi a přijala řadu politik na
podporu vývoje vozidel na alternativní pohon s cílem vytvořit funkční
systém pro celé odvětví a do roku
2020 dosáhnout počtu 5 milionů
automobilů na alternativní pohon,
vybudovat 12 tisíc hromadných dobíjecích stanic a 4,8 milionů lokálních
dobíjecích míst.
Katalyzátorem hospodářského a sociálního rozvoje je standardizace.
Standardizace jako taková je nezbytnou součástí rozvoje i řady průmyslových odvětví. Automobily na
alternativní pohon se potýkají s problémy způsobenými nedostatkem

Konfuciův institut a Výzkumné centrum
pro rozvoj čínsko-českých vztahů při VŠFS

norem a standardů během prudkého rozvoje tohoto odvětví. Na jedné
straně rozšíření aut na alternativní
pohon nepochybně povede k vyšším
požadavkům na bezpečnost a komfort užívání, přičemž nejednoznačné
standardy mohou vést k bezpečnostním rizikům při provozu automobilů na alternativní pohon. Na druhé
straně, auta na alternativní pohon
jsou silněji závislá na infrastruktuře,
což vyžaduje jednotné, komplexní
a funkční stavební normy pro konstrukce dobíjecích stanic. Z těchto
důvodů se zavedení a zlepšování
systému standardů stalo důležitým
faktorem umožňujícím dlouhodobý
rozvoj odvětví automobilů na alternativní pohon.
Stav standardizace odvětví
elektromobilů v USA
Americké Sdružení automobilových konstruktérů (The Society of
Automotive Engineers) (SAE) bylo
založeno již v roce 1902 a standardy, které tato asociace přijala, jsou
jedním z nejznámějších systémů

průmyslové standardizace na světe.
Standardy přijaté sdružením SAE
nejsou pouze široce uplatňovány
v USA, ale využívá je mnoho dalších zemí a průmyslových asociací

„Důležité jsou jednotné,
komplexní a funkční
stavební normy pro
konstrukce
dobíjecích stanic.“
po celém světě, když přijímají normy
pro svá národní automobilová odvětví. Standardy amerického průmyslového Sdružení automobilových konstruktérů (SAE) pro oblast vozidel na
alternativní pohon se dělí do dvou
okruhů: normy pro čistě elektrické
a hybridní vozy a normy pro vozidla
využívající palivové články.
Standardizace odvětví elektromobilů v Japonsku
Rozvoj odvětví aut na alternativní
pohon není na špičce pouze v Asii,
ale i celosvětově. S cílem podpořit
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toto nové odvětví zřídilo Japonsko
v roce 2010 „Asociaci pro popularizaci elektromobilů.“ Japonský
systém průmyslových standardů pro
vozidla na alternativní pohon byl
vždy napřed před ostatními zeměmi
světa. Japonská Asociace Elektrických vozidel (JEVA) byla za účelem
výzkumu a přípravy norem pro toto
odvětví založena již v roce 1971.

Konfuciův institut a Výzkumné centrum
pro rozvoj čínsko-českých vztahů při VŠFS

automobilů na alternativní pohon,
které jasně demonstrovalo silnou
podporu rozvoje tohoto odvětví ze
strany centrální vlády. Čína prozatím vytvořila systém standardů
pro vozidla na alternativní pohod
a vydala 87 norem pokrývajících
čtyři hlavní oblasti – parametry vozidel a klíčových systémů, parametry jednotlivých dílů a parametry
pro výstavbu infrastruktury. Z 87
norem jich 21 představuje průmy„Standardizace napomůže
slové normy (QC/T) a 67 předstapopularizaci a rozšíření
vuje národní normy (GB/T).
automobilů na
Skutečnost, že se standardy pro
automobily na alternativní pohod
alternativní pohon.“
země od země liší, a systém technických norem není plně vyvinuStandardizace odvětví elektromo- tý, je důležitým faktorem, který
bilů na alternativní pohon v Číně
omezuje rozvoj odvětví. Proto je
Čínská vláda intenzivně podporuje třeba co nejdříve zavést a vylepšorozvoj průmyslu vozidel na alterna- vat systém standardů pro odvětví
tivní pohon coby klíčové odvětví. automobilů na alternativní pohon
Ministerstvo průmyslu a infor- s cílem sjednotit a standardizovat
mačních technologií vydalo v roce všechny aspekty průmyslu. Tato
2014 sdělení o podpoře a využívání standardizace napomůže popula-

„Je potřeba mezinárodně
spolupracovat s cílem
dosáhnout celosvětové
synchronizace norem.“
rizaci a rozšíření automobilů na
alternativní pohon.
Globální trh vozidel na alternativní
pohon má velký potenciál, a proto
je třeba dále podporovat rozvoj
elektromobilů. Pro rozvoj každého
odvětví je podstatná standardizace.
V procesu standardizace odvětví
vozidel na alternativní pohon by
měla mít vůdčí roli vláda. Ta by
se také měla zaměřit na plánování
rozvoje odvětví a na vylepšování
systému technických norem. Je potřeba mezinárodně spolupracovat
s cílem dosáhnout celosvětové synchronizace norem pro automobily
na alternativní pohon.
Profesor Le Wei je děkanem Fakulty
ekonomie a managementu, China
Jiliang University.
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Automobilový
průmysl čelí velké
výzvě, jak v ní
obstojí?
Viktor Muchin
Výpadky automobilového průmyslu
v důsledku pandemie
otřásly mnoha státy.
Velké firmy se tak
v tomto odvětví neobejdou bez strategických změn. Boj o zákazníka bude
mít mnoho podob a staré metody
v současných, neobvyklých podmínkách už nemusí fungovat. Asijský
a evropský trh přitom patří vůbec
k největším producentům automobilů. Přizpůsobí se zdejší výrobci
novým trendům a najdou pověstnou
skulinku na trhu?
Elektrická mobilita, auta bez řidiče,
zautomatizované továrny a sdílení
aut zaznamenávaly výpadky ještě
před krizí způsobenou COVID19. Zvláště dnes, kdy většina z nás
necestuje, nepracuje v továrnách,
neprodává a nekupuje vozy, je otázkou, jak bude automobilový sektor
v budoucnu vypadat.
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zemích, dodávajících levné komponenty do aut, se odhaduje pokles
příjmů v roce 2020 až na 100 miliard amerických dolarů. To představuje propad o 6 procentuálních
bodů ve srovnání se situací před
dvěma lety.
Všichni jsme v síti
Právě nyní využívá většina spotřebitelů k provádění plateb a zapojení do
elektronického podnikání možností
internetu. Je proto asi vhodná příležitost přetransformovat komunikaci se
zákazníkem prostřednictvím online
sítě i v automobilovém odvětví.
Zatímco čínské společnosti často
využívají online platformy k oslovení potenciálních zákazníků, v Evropě se tento trend rozvíjí teprve postupně. V online prostoru se přitom
dá časem vybudovat strukturovaný
online obchod, bezkontaktní řídící
zkušební testy, dovážka auta přímo
do domu a další vymoženosti.
Pandemie do značné míry ochromila růst automobilového odvětví.
Celosvětové se prodeje aut v roce

2020 snížily podle odhadů o 20 až
30 procent. Návrat k běžným prodejům potrvá nejméně čtyři roky, což
však hodně závisí na konkrétních
regionech, kde společnosti působí.

„Celosvětové se prodeje
aut v roce 2020 snížily
podle odhadů
o 20 až 30 procent.“
Přerušení dodávek
V prvních týdnech pandemie rychle
vyplula na povrch nestabilita globálních dodavatelských řetězců. Závislost Spojených států a Evropy
na čínských součástkách způsobila výpadky ve výrobě. Mezi roky
2000 a 2020 Čína zásobovala svými
komponenty 5 až 30 procent světa.
Teprve teď si popřední industriální
aktéři uvědomili nutnost plynulých
dodávek a opožděně hledají náhradní způsoby využití vlastních místních zdrojů.

„Je vhodná příležitost
přetransformovat
komunikaci se
zákazníkem na online
i v automobilovém odvětví.“
V Německu dostalo během uzavření
ekonomiky až 95 % zaměstnanců
automobilového sektoru dočasné
volno, z velké části hrazené státem.
V jiných evropských a asijských
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V budoucnu se společnosti musí
zaměřit na konkrétní oblasti zabezpečující odolnost řetězce dodávek. Kupříkladu firmy by měly
provádět přísnou kontrolu zdraví
svých zaměstnanců a bezpečnosti
svých produktů. Za zmínku také
stojí sledování interakcí mezi partnery a mechanismů registrace. Je
nezbytné znovu vybudovat důvěru
všech zúčastněných stran a pečlivě
analyzovat výkyvy v poptávce.
Světlo na konci tunelu
Inovačním řešením se bezesporu
jeví investice do autonomních technologií a elektromobilů. Nedávno
podepsaná investiční dohoda mezi
EU a Čínou je toho zjevným důkazem. Peking se zavázal zpřístupnit
čínský trh evropským firmám k dovozu vozidel s ekologickým využitím. Nyní už pro vedení obchodu
s Čínou nebude nutné zřizovat společný podnik.
Evropští investoři si mohou finančně přilepšit díky vysoké poptávce
elektromobilů v Číně, související
také s prohlášením prezidenta Xi
o nezbytnosti neutralizovat emise
CO2 do roku 2060. Ukázkovým
příkladem se jeví jihočínské velkoměsto Shenzhen na hranici s Hongkongem. V roce 2017, jako první
na světě, zavedl Shenzhen plošné
používaní elektrických autobusů.
O rok později přišla řada i na elek-

„Nevýhoda pohonu na
zkapalněný plyn je,
že taková auta nelze
nikde používat
v uzavřených prostorách.“

trotaxíky, které začaly nahrazovat
spalovací motory v tamních ulicích.
Analogií elektromobilů jsou vozidla poháněná stlačeným zemním
plynem (compressed natural gas
– CNG) a zkapalněným plynem
(liquified petroleum gas – LPG).
Například v Pákistánu jsou ovšem
tato vozidla zakázána z důvodu
nízké bezpečnosti a ohrožení explozí. Navíc v žádném státě není
povoleno používat tuto kategorii
vozidel v uzavřených prostorách
(garáže, tunely), pro riziko vysoké
vznětlivosti plynových bomb.
Ani automobily, využívající k pohonu vodík, nyní elektromobilům nemohou konkurovat. Jejich spotřeba
je neporovnatelně vyšší než u běžného elektromobilu. Podle Zachary Shahana, editora Cleantechnica.
com, má vodík velmi pomalou dobu
odezvy, což znamená, že k uchovaní

energie je třeba použít doplňujících
systémů. Proto budou největším
lákadlem technologického rozvoje
zatím nejspíše stále elektromobily.

„Největším lákadlem
technologického rozvoje
budou zatím nejspíše
stále elektromobily.“

Viktor Muchin je ekonom, expert na
mezinárodní vztahy a Čínu.
Působí na Zhongnanské univerzitě
ve Wuhanu. Článek se souhlasem
autora převzat z webu Asiaskop.cz
www.asiaskop.cz/ekonomika/automobilovy-prumysl-celi-velke-vyzve-jak-v-ni-obstoji
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V roce 2020 získala VŠFS opráv- Učí zde akademičtí pracovníci, kteří
nění pobočky mimoevropské za- sami ve velké většině mají praktické
Historie
hraniční školy CityU.
zkušenosti. Klíčový je vztah mezi
Vysoká škola finanční a správní vznikla Studijní programy
univerzitou, studenty a absolventy,
v roce 1999 jako jedna z prvních sou- Univerzita nabízí osm studijních pro- ve kterém se navzájem tyto skupiny
kromých vysokých škol. Prvních 330 gramů, čímž oslovuje velkou část dlouhodobě podporují. Řada absolstudentů zde zahájilo studium v náventů univerzity nachází uplatnění
sledujícím roce – v září 2020. V roce
v oboru i na významných pozicích.
Víte, že na VŠFS studují 3
2004 otevřela první navazující magistVŠFS
dbá na vysokou náročnost
české ledové královny?
erské studijní programy. Významným
studia, individuální přístup pro ni
Vedle
lyžařky
milníkem byla akreditace doktorského
znamená přátelskou komunikaci,
a
snowboardistky
studijního programu Finance a tedy
dobré zázemí a podporu při překováEster Ledecké
i získání statusu univerzity.
vání případných překážek. Uplatňuje
je to skeletonistka
V roce 2012 univerzita potvrdila porovný přístup. Pouze prokázáním pastavení výzkumného pracoviště, jehož
třičných vědomostí a znalostí lze ve
Anna Fernstädtová
účelem je provádět základní, aplistudiu uspět a získat diplom.
a běžkyně na lyžích
kovaný nebo experimentální vývoj,
A
ve své snaze poskytnout kvalitní
Barbora Havlíčková.
zařazením na seznam výzkumných
vzdělání se rozhodně neomezuje
organizací.
pouze na český trh. Mezi její stabilKvalita vzdělávacích a výzkumných společnosti s nejrůznějším zaměře- ně nejúspěšnější studijní programy
aktivit Vysoké školy finanční a správ- ním a s poselstvím, že chceš-li být se řadí Ekonomika a management
ní byla oceněna i Národním akredi- v životě úspěšným, měl bys studovat. nebo Marketingová komunikace, a to
tačním úřadem, který v roce 2019
udělil (v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem) řadě studijních
„Nejvíce si na naší univerzitě cením atmosféry velké rodiny a proprogramů nové akreditace často na
pojenosti. Naši zaměstnanci se stávají našimi studenty, naši absolmaximální dobu 10 let. V letošním
venti se občas stanou našimi zaměstnanci. Jiní se stávají našimi
roce chce univerzita proces akreditací
firemními partnery a mnozí partneři si u nás vybírají své zaměstúspěšně završit.
nance. Propojení a sounáležitost je vyjádřeno například i členstvím
VŠFS se několikrát umístila na předv klubu Diamant. Není výjimkou ani to, že u nás studují celé rodiny.
ních pozicích v soutěži Českých 100
Neumím si představit lepší vysvědčení.“
nejlepších. Jako jediná česká vysoká
Bohuslava Šenkýřová, rektorka
škola měla zástupkyni v Executive
Comitee International Association of
University Presidents.
Mezinárodní rozměr je jedním
z významných a výrazných rysů
univerzity. Standardně na ní studuje téměř třetina studentů z více
než 50 různých zemí celého světa.
Jejím nejstarším zahraničním partnerem je City University of Seattle,
která se zaměřuje na vzdělávání
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
dospělých profesionálů na všech
www.vsfs.cz
úrovních vysokoškolského studia.

Make me study
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i anglickém jazyce. Absolventi těchto
studijních programů jsou dobře připraveni jak na práci v korporacích,
tak na vlastní podnikání. Tuto dvojici
doplňuje program na pomezí práva
a ekonomiky. Absolventi studijního
programu Právo v podnikání jsou
pro své komplexní znalosti velmi
vyhledávaní.
Univerzita má akreditované i programy bezpečnostně právní. Programy Kriminalistika a forenzní disciplíny a Bezpečnostně právní studia
jsou, jak ukazuje zájem, atraktivní nejen pro mladé. Společnost si
stále více uvědomuje, že jak se svět
proměňuje, stává se téma bezpečnosti jedním z nejvíce rezonujících
nejenom pro současnost, ale i pro
budoucnost. VŠFS se také daří získávat v této oblasti smluvní projekty
a smlouvy o poskytnutí praxe pro
studenty s řadou organizací a partnerských firem.
A zapadnout by neměla ani Aplikovaná informatika, kterou má Vysoká škola finanční a správní jako
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jedna z mála soukromých vysokých
škol akreditovanou i v navazujícím
magisterském studiu a o kterou je
dlouhodobě stabilní zájem.
Další možností jsou programy již zmi-

takto v souladu s platnými předpisy
přistupuje ke všem svým akreditovaným studijním programům.
S cílem identifikovat vazby nabízených programů k praxi a zjistit
reálnou uplatnitelnost získaných
znalostí, dovedností, schopností
a kompetencí na trhu práce také
Všichni studenti
Vysoká škola finanční a správní
a absolventi VŠFS by
pravidelně realizuje ankety mezi
zaplnili Litoměřice.
studenty, absolventy a partnery. Zapojuje se také do výzkumů nejen na
Toto malebné město
národní
úrovni (zpravidla koordimá totiž přibližně stejný
novaných MŠMT), ale i na úrovni
počet obyvatel - tedy
mezinárodní (Eurostudent, Eurovíce než 23 tisíc.
graduate, Universum Talent Research apod.). Její Univerzita standardně pracuje s dostupnými daty
ňované CityU, tedy MBA a BSBA. Ty výzkumných agentur, průzkumy
může zájemce vystudovat jak samo- trhu a veřejného mínění jako instatně, tak ve výhodnější kombinaci spirací strategického rozhodování
s českým studijním programem.
a plánování.
Inovace
Přestože v ČR je velké množství souKaždý student VŠFS má navíc jis- kromých i veřejných VŠ, studenti si
totu, že se konkrétní náplň studia VŠFS vybírají právě proto, že uznáevaluuje a inovuje podle nejno- vají její kvalitu a věří, že se po jejím
vějších poznatků v oboru. VŠFS absolvování dobře uplatní na trhu.

Předchozí vydání bulletinu v české, čínské a anglické verzi najdete na
www.konfucius-vsfs.cz/sluzby/ekonomicky-think-tank/
Bulletin
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VŠFS a Čína
Bohuslava Šenkýřová
Vysoká škola finanční a správní
21. 11. 2018 na základě smlouvy s Ředitelstvím Konfuciových
institutů v Pekingu
(Hanban) za účasti první místopředsedkyně čínské
vlády paní Sun ChunLan, ministra
školství pana Chen Baosheng a dalších významných představitelů čínských i českých institucí slavnostně
založila Konfuciův institut v Praze.

ální, která bude seznamovat zájemce
s tradiční čínskou kulturou, jako je
např. kaligrafie nebo čajový obřad,
a na ekonomicko-podnikatelský
think-tank. Ten ve spolupráci s čínskými univerzitami bude vyvíjet
vědecko-výzkumnou činnost, spolupracovat na společných projektech
s firmami a bude nabízet ekonomické analýzy prostřednictvím bulletinu,
jehož první číslo právě čtete. Hlavní
zaměření VŠFS na finance a mezinárodní ekonomiku se tak promítá
i do Konfuciova institutu.
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Konfuciův institut může sehrát
významnou roli v posilování byznysu, výzkumu a výuce čínského jazyka, stejně jako přiblížit mentalitu
čínského národa, což je pro úspěch
v ekonomické oblasti v případě
Číny naprosto klíčový předpoklad.
Není náhodou, že z více jak pěti
stovek Konfuciových institutů ve
světě jich je devadesát jen ve Spojených státech amerických.
Dlouholetá spolupráce se City University of Seattle, její čínští studenti
a pobočka v Pekingu inspirovaly

První místopředsedkyně čínské vlády ČLR Sun Chunlan
a Bohuslava Šenkýřová na otevření Konfuciova institutu.

„Konfuciův institut
může sehrát
významnou roli
v posilování byznysu,
výzkumu a výuce
čínského jazyka,
stejně jako
přiblížit mentalitu
čínského národa.“
Vznikl ve spolupráci s čínskou univerzitou China Jiliang University
z města Hangzhou. Jeho činnost
bude směřovat do tří oblastí: standardní výuky čínštiny, kulturně-soci-
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vat přednášky. VŠFS vyčlenila ve
vlastním ubytovacím zařízení pokoje, které jsou ke karanténě vhodné.
Disponují vlastní kuchyňkou, WC
a sprchou. Je třeba vysoce ocenit
Infekční nemoc
spolupráci ostatních čínských studentů včetně jejich učitelky, kteří
COVID-19, jejímž
„10. března rozhodla
byli velmi disciplinovaní a ochotní
původcem je nový
vláda ČR o uzavření škol,
typ viru označovaný
vzájemně si pomáhat. VŠFS zajisna což musela
obecně jako koronatila úklid, dezinfekci, teploměry
virus, a která u lidí
apod. Do začátku letního semestru
zareagovat i VŠFS.“
s oslabenou imunitou
se všichni čínští studenti nestihzpůsobuje těžký zápal plic, zasáhla
li vrátit ke studiu. Z 98 jich ještě
Čínu, Českou republiku, česko-čínské stavila veškeré přímé lety z Číny. v únoru bylo 38 v Číně.
vztahy i Vysokou školu finanční Ti museli zůstat ve čtrnáctidenní ka10. března rozhodla vláda ČR
a správní. Na VŠFS studuje stovka ranténě a nemohli fyzicky navštěvo- o uzavření škol, na což musela
studentů z čínské ekonomické univerzity Changchun University of Finance and Economics a několik tisíc
studentů z České republiky a desítek dalších zemí světa. COVID-19
nemá naštěstí oběti mezi zaměstnanci či studenty VŠFS, přesto
tato pandemie zásadním způsobem
ovlivnila chod školy.
Nemoc vypukla v prosinci 2019
v Čínském městě Wu-chan v době,
kdy část našich čínských studentů
odjela během zkouškového období domů, a to i na oslavu čínského Nového roku (25. ledna 2020).
23. ledna byla ve Wu-chanu zavedena karanténa, která se postupně

Dopad koronaviru
na VŠFS
Bohuslava Šenkýřová
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rozšířila do dalších oblastí Číny.
Některým čínským studentům se
podařilo vrátit do Prahy, třebaže
česká vláda 9. února ve snaze bránit
přesunu viru na české území za-
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Ať už je současná
krize za námi!
Bohuslava Šenkýřová
Vážení přátelé Vysoké
školy finanční a správní
a našeho Konfuciova
institutu! Přibližně po
roce od prvního vydání
Bulletinu čtete již jeho
třetí číslo. V tom prvním jsme představili na datech a grafech
rostoucí čínskou ekonomiku a rozvíjející se spolupráci mezi Českou republikou
a Čínou na straně jedné a mezi Vysokou
školou finanční a správní a China Jiliang
University z města Hangzhou na straně
druhé. Na konci roku 2019 svět ještě
neznal slovo koronavirus.
Druhé číslo na jaře 2020 vyšlo uprostřed pandemie a světové koronavirové
krize. Popsali jsme, jak se s problémy
nařízené online výuky vypořádala naše
univerzita, analyzovali jsme ekonomické dopady koronavirové krize a představili jsme čínskou metodu „chytré
karantény“ pomocí mobilní aplikace, tak jak byla využita v Hangzhou
a dalších čínských oblastech. Doufali
jsme, že do vydání dalšího čísla se
na univerzitě, v ČR i na celém světě
vrátíme k „normálnímu“ životu.

Nyní ke sklonku roku 2020 již víme,
že i v zimním semestru 2020/2021 musely školy v České republice přejít na
online výuku. Česká ekonomika klesla
kvůli opatřením přijatým v souvislosti
s koronavirem o více než 10 % a vláda
hospodaří se schváleným deficitem až
do výše 500 miliard Kč (12 % HDP).
Zatímco na jaře se Česká republika
chlubila nízkým počtem nakažených
i obětí, na podzim 2020 patříme mezi
země s nejvyššími počty případů. Čína
se přitom už vrací, podle dostupných
informací, k obvyklému fungování.
VŠFS zvládla online výuku v letním
semestru se ctí a na případné pokračování v zimním semestru jsme
byli lépe připraveni. Dokoupili jsme
hardware i software, sestavili rozvrh
pro prezenční studium, proškolili
akademické pracovníky a vše bylo
připraveno pro „verzi“ v učebnách se
studenty prezenčně i bez nich. Bohužel,
platí ta druhá varianta. Komunikace
funguje „na dálku“, a to i se studenty, kteří pobývají momentálně ve své
vlasti – v zahraničí. Učitelé přednášejí
v reálném čase dle rozvrhu z budovy
univerzity nebo z domova, a všichni
mají k dispozici profesionální vybavení a platformu MS Teams. Všichni
se snažíme o maximální kvalitu a komunikaci, ale výuku face to face nelze
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100% nahradit, i když většinu přednášek nahráváme a studenti si ji mohou
dodatečně přehrát z dokumentového
serveru. Jsme připraveni, jakmile nám
to bude umožněno, vrátit se k výuce
se studenty v učebnách.
K tématu online výuky a jejích trendů přinášíme článek čínského ředitele
Konfuciova institutu při VŠFS Jianga
Huie a článek článek lektorky Wang Xin
o zkušenostech z online výuky čínského
jazyka za současných podmínek. Ředitel Konfuciova institutu také hodnotí
vývoj česko-čínského obchodu před
krizí i během krize a dívá se i na nejbližší budoucnost. Uvádí, že je důležité
držet se zásad volného trhu a nestavět
překážky obchodu, aby se ekonomiky
dostaly ze současných problémů.
Z pera profesora Vladimíra Čecháka
přinášíme první díl série o čínském
starověkém mysliteli Konfuciovi,
po kterém se mimochodem jmenuje
nejen náš institut, ale mnoho institutů
na celém světě.
Přeji nám všem, aby současná krize byla
již za námi a abychom se všichni mohli
vrátit k normálnímu fungování. A naši
čínští kolegové z Hangzhou do Prahy.
Bohuslava Šenkýřová, rektorka
Vysoké školy finanční a správní
a předsedkyně správní rady
Konfuciova institutu při VŠFS
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