FORMÁT PŘÍSPĚVKU

PROGRAM KONFERENCE

Vysoké školy ekonomické v Praze
a

Rozsah: maximálne 5 strán,
formát A4, okraje 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 cm
Jazyk: český, slovenský anglický;

13. září 2016

Formát: -

MS Word, písmo Times New Roman

10,30 – 11,00

Zahájení konference

-

Název příspěvku v českém / slovenském jazyce,
velikost: 16, Bold, vycentrovat,

11,00 – 12,30

1. blok: prezentace příspěvků

-

Název příspěvku v anglickém jazyce
velikost: 14, Bold, vycentrovat,

12,30 – 13,30

Oběd

14,00 – 15,30

2. blok: prezentace příspěvků

-

Jméno a příjmení autora (ů) bez titulů,
velikost: 12, Bold, Kurzíva, vycentrovat,

15,30 – 16,00

Přestávka

-

Text příspěvku
velikost: 12, normálne, řádkování 1,5

16,00 – 17,30

3. blok: prezentace příspěvků

-

Abstrakt (velikost: 13, Bold)
text abstraktu, velikost: 12, normálne
v českém / slovenském jazyce,

18,30 – 19,30

Večeře

20,00 –

Společenský večer

-

Klíčova slova (velikost: 12, Bold)
text klíčových slov, velikost: 12, normálne

-

JEL klasifikace (velikost: 12, Bold)
JEL kódy, velikost: 12, normálne

-

Summary (velikost: 13, Bold) - anglicky
text summary, velikost: 12, normálne

-

Key words (velikost: 12, Bold) - anglicky
text key words, velikost: 12, normálne

-

Použitá literatura (velikost: 13, Bold)
text použitej literatury, velikost: 12, normálne

-

Kontakt (velikost: 13, Bold)
Jméno a příjmení autora, tituly, pracoviště, adresa
pracoviště, telefon, e-mail., velikost:12.

Poznámky: čísla stránek neuvádět, obrázky a grafy umístit
přímo v textu. V poznámce pod čarou k nadpisu
uvést příslušnost ke grantu.

– 10,30 Registrace účastníků z EU v Bratislave

14. září 2016
7,00 – 8,00
8,00 – 10,30
10,30 – 12,30
12,30 – 13,30
13,30 – 14,30
14,30 – 19,30
20,00 –

Katedra manažerského účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze

ve spolupráci s

Katedrou účtovníctva a audítorstva
Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity v Bratislave

pořádají

mezinárodní vědeckou konferenci
Snídaně
4. blok: prezentace příspěvků
Prohlídka: Zámek Vranov nad Dyjí
Oběd
Přesun do Znojma
Prohlídka Louckého Kláštera
Raut

ÚČETNICTVÍ

V PROCESU
SVĚTOVÉ HARMONIZACE
International scientific conference

Accounting in the Process
of the World Harmonisation
15. září 2016
7,00 – 8,00
9,00 – 12,00
12,00 – 13,00
13,30 – 17,00
17,00 – 20,00

Příspěvky je třeba zaslať e-mailem na adresy:
hora@vse.cz resp. miroslava.vasekova@euba.sk

Katedra finančního účetnictví a auditingu

Snídaně
5. blok: prezentace příspěvků
Oběd
6. blok: vyhodnocení a závěry
konference
Odjezd účastníků konference

která se uskuteční ve dnech

13. - 15. září 2016
v konferenčních prostorách Penzionu
ANITA – Vranov nad Dyjí

Mezinárodní vědecký výbor konference:
Předseda:
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Cíl mezinárodní vědecké konference:

Organizační pokyny:

Mezinárodní vědecká konference je zaměřena na aktuální

Mezinárodní vědecká konference se bude konat v

otázky účetnictví a auditorství. Cílem konference je

Penzionu ANITA, který se nachází v moravském kraji ve

prezentace vlastních pohledů na aktuální problémy a

Vranove nad Dyjí nedaleko Znojma.

výzvy v účetnictví a auditorství, a to především z pohledu
Členové:
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
(Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

světové harmonizace. Široký rozsah zaměření má za cíl
zanechat časovou stopu pro budoucí generace. Zároveň je
mezinárodní vědecká konference příležitost k dalšímu
vzájemnému

vědeckému

setkání,

které

mají

již

dlouholetou tradici.

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

Organizační výbor konference:
doc. Ing. David Procházka, Ph.D., VŠE v Praze
Ing. Michal Hora, Ph.D., VŠE v Praze
Ing. Miroslava Vašeková, PhD., EU v Bratislave

Pro účastníky konference je zajištěno:
Jednací jazyky:
čeština, slovenština, angličtina

• ubytování 13. - 15. září 2016 (2x nocleh),
• stravování (2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře).
Účastníci konference si zajišťují sami dopravu do
a z místa konání konference.

Další informace a kontakty:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomickáv Praze
Náměstí W. Churchilla 4
130 67 PRAHA 3 – Žižkov
Telefon: (+420) 224 095 125
Fax: (+420) 224 095 198
e-mail: prochazd@vse.cz
hora@vse.cz

