katedra finančního účetnictví a auditingu
Fakulta financí a účetnictví

PROGRAM KONFERENCE:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
1. den – úterý, 7. září 2010
00

do 13

registrace účastníků konference
na VŠE v Praze

1300 – 1400
00

14

30

– 15

1530 – 1600
1600 – 1730
1800 – 1900

oběd
Zahájení konference
v Jindřichově Hradci, úvodní
slovo děkana FM VŠE v Praze
prof. Radima Jirouška, DrSc.
Přestávka
1. blok prezentací příspěvků
účastníků konference
večeře

2. den – středa, 8. září 2010
800 – 900
Konference je pořádána jako jeden z výstupů
výzkumného projektu „Analýza nákladů a přínosů
přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných
společnostech“ podporovaného grantem Grantové
agentury ČR (registrační číslo: GA402/08/748).

snídaně

900 – 1030
1030 – 1100
00

11

30

– 11

1200 – 1300
30

13

00

– 17

1800 – 2200

2. blok prezentací příspěvků
účastníků konference
přestávka
3. blok prezentací příspěvků
účastníků konference
Oběd
Panelová diskuse a kulturně
společenská část konference
večeře

3. den – čtvrtek, 9. září 2010
900 – 1300
1300 – 1400
00

14

00

– 15

Panelová diskuse a kulturně
společenská část konference
oběd
ukončení konference na VŠE v
Praze

a

katedra účtovníctva a audítorstva
Fakulty hospodárskej informatiky

EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
ve spolupráci s

Fakultou managementu

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
pořádají

mezinárodní vědeckou konferenci

ÚČETNICTVÍ
V PROCESU SVĚTOVÉ
HARMONIZACE
Přínosy a náklady implementace
IFRS v České republice a ve
Slovenské republice
která se uskuteční ve dnech

7. – 9. září 2010
v areálu Fakulty managementu VŠE v Praze
v Jindřichově Hradci

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE:

PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKU KONFERENCE:

Předsedkyně:
 prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.
(Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.
(Vysoká škola ekonomická v Praze)



doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
(Vysoká škola ekonomická v Praze)





název a abstrakt příspěvku v jazyku
příspěvku a v angličtině, každý
v rozsahu max. 300 znaků



JEL klasifikaci



jméno (jména) autorů a kontakt na
ně (včetně e-mailové adresy)



text příspěvku včetně veškerých
obrázků, schémat, či jiných
vyobrazení vložených přímo v textu



případné poznámky a citace uvedené
pod čarou na konci každé stránky
číslované na každé stránce vždy od
jedničky

doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.
(Ekonomická univerzita v Bratislave)



doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
(Vysoká škola ekonomická v Praze)
 doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

ZAMĚŘENÍ A CÍLE KONFERENCE:








Konference je zaměřena na problematiku
regulace a harmonizace účetnictví
v celosvětovém měřítku. Mezi primární
okruhy témat patří vyhodnocení nákladů a
přínosů implementace IFRS po vstupu do
Evropské unie, konvergence IFRS a US
GAAP.
Aktuální problémy související s výše
uvedenými tématy jsou rovněž vývoj
národní úpravy účetnictví, a auditingu,
implementace mezinárodních auditorských
standardů v ČR a SR.
Implementace výše uvedených okruhů
problémů do výuky na VŠE v Praze a EU
v Bratislave a do profesních vzdělávacích
systémů v obou státech.
Cílem konference je zhodnotit možné cesty,
současný stav a vývojové tendence
regulace účetnictví v České a Slovenské
republice a vzdělávání účetních odborníků a
auditorů.



Ing. Michal Hora, Ph.D.
(Vysoká škola ekonomická v Praze)



doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D.
(Vysoká škola ekonomická v Praze)



Ing. Miroslava Vašeková, PhD.
(Ekonomická univerzita v Bratislave)



Mgr. Darina Kubová
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Každý příspěvek musí obsahovat:

Členové:


ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE:



ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Doprava:

číslovaný seznam literatury na závěr
příspěvku

Doprava z Prahy do
Jindřichova Hradce a zpět do
Prahy (a v průběhu
konference) je zajištěna.

Formát příspěvku:


text musí být napsán bez záhlaví a
zápatí s jednoduchým řádkováním,
zarovnaným pravým okrajem fontem
Times Roman o velikosti 12 bodů



okraje stránky 2,5 cm ze všech stran



maximální rozsah příspěvku je 5 stran

účastníci konference si
zajišťují sami dopravu do
Prahy a z Prahy Před
zahájením a po ukončení
konference).

Ubytování:

ubytování a stravování
účastníků konference je
zajištěno na studentské
koleji.

DALŠÍ INFORMACE A KONTAKTY:
Adresa:
Termíny:

poslední datum přijímání
příspěvků do sborníku
konference je:
30. června 2010

Zaslání:

Elektronicky jako příloha emailu v souboru ve formátu MS
Wordu na adresu Ing. Michala
Hory, Ph.D.:
hora@vse.cz

katedra finančního
účetnictví a auditingu
Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická
v Praze
Náměstí W. Churchilla 4
130 67 PRAHA 3 – Žižkov

Telefon:

(+420) 224 095 125
Mgr. Darina Kubová

Fax:

(+420) 224 095 198

e-mail:

kubova@vse.cz
hora@vse.cz

