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Místo konání
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3,
Likešova aula.

Účastnický poplatek
Poplatek činí celkem 1 300 Kč (poplatek je osvobozen od daně v souladu s § 57 zákona o DPH).
Účastnický poplatek zahrnuje:
• registrační poplatek a sborník z konference,
• oběd a občerstvení na konferenci.
Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději do 15. listopadu 2017.
Úhradu proveďte na bankovní účet vedený u České spořitelny a. s. – číslo účtu 1828782/0800.
Variabilní symbol: 105075, konstantní symbol: 308.

Akreditace
Pedagogická konference je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
jako vzdělávací program v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
pod č.j.: MŠMT-21310/2017-1-1010.

Přihláška
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku, prosíme, zašlete do 15. listopadu 2017 s potvrzením
o provedené platbě (kopií bankovního výpisu) na naši adresu:
Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra finančního účetnictví a auditingu
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
• Přihlášku na konferenci rovněž naleznete na internetových stránkách katedry http://kfua.vse.cz
v sekci „Pedagogická konference 2017“. Tuto přihlášku můžete také poslat e-mailem na adresu
kontaktních osob.
• Nebudete-li se moci po závazném přihlášení konference zúčastnit a nezúčastní-li se Váš
náhradník, upozorňujeme Vás, že účastnický poplatek nevracíme.
• Účastníci obdrží při prezenci na konferenci daňový doklad, po předložení dokladu o zaplacení.
Kontaktní osoby
Ing. Jaroslava Janhubová (jaroslava.janhubova@vse.cz)
Ing. Jan Molín, Ph.D. (jan.molin@vse.cz)
Telefon: 224 095 169
http://kfua.vse.cz

Navržená témata pro sborník konference
Ve sborníku budou zveřejněny příspěvky, které souvisejí se základním tématem akreditace
„Aktuální problémy v oblasti účetnictví, daní, auditingu a jejich aplikace do ŠVP“ a s konkrétním
tématem 17. ročníku konference „Příklady a případové studie z účetnictví“.
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Sborník
Těšíme se na Vaše příspěvky zaměřené na výše uvedené téma. Zásady pro psaní příspěvku
do sborníku konference jsou následující:
• vzorový příspěvek najdete na http://kfua.vse.cz v sekci „Pedagogická konference 2017“;
• příspěvky do sborníku, prosím, zašlete elektronickou poštou na adresu jan.molin@vse.cz nebo
jaroslava.janhubova@vse.cz nejpozději do 30. 10. 2017 do 12.00 hod.;
• každý příspěvek bude recenzován vědeckým výborem ve složení:
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.,
prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.,
prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.
• případní zájemci berou na vědomí, že drobné redakční korektury mohou být provedeny vědeckým
výborem,
• zaslání příspěvku do sborníku není podmínkou účasti na konferenci.

Předběžný program konference
Úvodní slovo děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Připravované změny v účetních předpisech
Příklady na bilanční analýzu
Modelové příklady k základnímu kurzu účetnictví na VŠE
Příklady na účelové a druhové členění nákladů se zaměřením na výrobní podnik
Daňové a účetní novinky pro roky 2017 a 2018
Vyhlášení výsledků Účetní olympiády pro střední školy 2017
Pozn.: Případné změny či upřesnění programu 17. ročníku pedagogické konference budou zveřejněny
na www stránkách http://kfua.vse.cz.
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pořádané v sobotu 2. prosince 2017
VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Likešova aula
Pedagogická konference je akreditována Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy jako vzdělávací program v rámci systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT-21310/2017-1-1010. na téma:
„Aktuální problémy v oblasti účetnictví, daní, auditingu a jejich aplikace do ŠVP“
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