VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NA SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ
Díky vysoké škole zavítaly v průběhu uplynulých let do Znojma významné osobnosti veřejného života. Byl to například současný prezident Miloš Zeman, předseda české vlády Bohuslav Sobotka
(v době návštěvy školy ministr financí), místopředseda vlády a současný ministr financí Andrej Babiš nebo bývalý místopředseda vlády a současný prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.
Tyto osobnosti uskutečnily na znojemské vysoké škole přednášky, kterých se zúčastnili jak studenti, tak veřejnost.
Také ve druhém pololetí 2015 bude SVŠE pokračovat v pořádání těchto zajímavých přednášek, které se uskuteční zejména v rámci odborných konferencí. Na listopadové mezinárodní vědecké
konferenci Nové trendy 2015 například náměstkyně ministra financí seznámí zájemce s výhledem daňových změn, jak je připravuje Ministerstvo financí ČR. A jako již tradičně se bude v listopadu také
konat Účetní a daňová konference, kde i letos bude přednášet Ivana Pilařová, která byla vyhodnocena jako nejlepší lektorka účetnictví v ČR.

Osobnosti, které v minulých
letech přednášely na SVŠE

Osobnosti, které vystoupí
ve druhém pololetí 2015
na odborných konferencích SVŠE

Účetní a daňová
konference
Termín konání: 3. – 4. 11. 2015.
Přednášet zde budou:

Ivana Pilařová

Bohuslav Sobotka jako tehdejší ministr financí vystoupil v březnu 2006
s přednáškou na téma „Financování státu”

(daň z příjmů právnických osob),

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ ZNOJMO
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Zuzana Rylová
(daň z příjmů fyzických osob),

Václav Benda
(daň z přidané hodnity),
Ivana Pilařová přednáší
na Účetní a daňové koferenci 2014

Miloš Zeman besedoval se znojemskými vysokoškoláky v únoru 2010
nejen o ekonomice, ale také o situaci v českém vysokém školství

Hana Březinová
(novela zákona o účetnictví).

Mezinárodní
vědecká konference
Termín konání: 12. – 13. 11. 2015.
Konferenci pořádá SVŠE ve spolupráci
s Wirtschafts universität Wien a bude
zaměřena na daně a veřejný sektor.
Vystoupí zde kromě jiných náměstkyně
ministra financí pro oblast daní Simona

Hornochová.
Andrej Babiš měl v březnu 2012
přednášku na téma „Budoucnost
českého zemědělství v evropském
prostoru“

Vladimír Dlouhý v květnu 2013
na konferenci „Mezinárodní
obchod a přeshraniční
spolupráce“

Vedení školy jedná s guvernérem ČNB Miroslavem Singerem
o možnosti přednášky na téma „Krize eurozóny a česká ekonomika”,
která by se měla uskutečnit ve čtvrtém čtvrtletí 2015.

SVŠE nabízí ve

Znojmě i v Praze

DÁLKOVÉ STUDIUM oborů:

m Účetnictví a finanční řízení podniku
m Marketing a management
m Ekonomika veřejné správy
a sociálních služeb
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