
Na SVŠE Znojmo začal nový akademický rok
Studenti bakalářské formy studia na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě zahájili minulý týden nový akademický 
rok. Do prvního ročníku nastoupilo celkem téměř 200 nových studentů, a to převážně v kombinované formě studia (studium 
při zaměstnání). Zde se oproti loňskému roku zájem o studium zvýšil více než o 25 %, a to zejména díky rekordnímu zájmu 
o studium na středisku v Praze. Naopak o prezenční formu studia (denní studium) byl v letošním roce zájem poměrně nízký, ke 
studiu nastoupilo pouze 50 nových vysokoškoláků. Jedná se bohužel o pokračující trend, kdy počet studentů v denní formě se 
neustále snižuje. Je to způsobeno zejména tím, že zájemci se v daleko větším rozsahu dostávají na veřejné vysoké školy, které 
jim nabízí kompletní vysokoškolské vzdělání včetně navazujícího magisterského studia. Z výše uvedeného lze usuzovat, že bez 
získání akreditace pro magisterské studium ve Znojmě nelze ani v budoucnu předpokládat vyšší počet studentů v prezenční 
formě.

Začátkem října čeká studenty prvního ročníku imatrikulace, což je slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. 
Studenti složí imatrikulační slib, kterým se zavážou svědomitě a řádně plnit všechny povinnosti spojené se studiem a svým 
chováním přispějí k dobrému jménu SVŠE Znojmo.

 
Pro studenty je v novém akademické roce připravena řada zajímavých akcí. Jsou to například odborné konference, které jsou 
určeny nejen pro studenty, ale i širokou veřejnost. Již tradičně bývá největší zájem o Účetní a daňovou konferenci, 
které se účastní zájemci nejen z regionu a která bývá vždy beznadějně „vyprodána“. V úterý 

 přednáška guvernéra ČNB Miroslava Singera .

Studenti kombinované formy mohou pro lepší přípravu ke studiu využívat možnosti sledovat přednášky vybraných předmětů 
z domova. Je to výhodné zejména pro ty, kteří se z rodinných nebo pracovních důvodů nemohli výuky zúčastnit. Je to novinka, 
kterou škola zavedla v minulém roce a která se mezi studenty setkala s kladnou odezvou.

20. října se v posluchárně školy 
uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

vás zve na 6. ročník

3. a 4. listopadu 2015

 1. den konference – 3. 11. 2015

  9:00 13:00 doc. Ing. Hana Březinová,CSc., 
rektorka SVŠE, auditorka         

14:00 18:00 Ing. Ivana Pilařová, 
auditorka, daňová poradkyně          

od 19:30 společenský večer s ochutnávkou vín v Louckém klášteře

2. den konference – 4. 11. 2015

  9:00 13:00 Ing. Václav Benda, 
BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH

14:00 18:00 Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., 
daňová poradkyně          

Přihlásit na konferenci se můžete do 31. 10. 2015 na  

nebo e-mailem (janickova@svse.cz).

Kurzovné pro veřejnost činí 2 500 Kč (vč. DPH 21%) – na oba dva dny 
konference, 1 500 Kč (vč. DPH 21%) – pouze na jeden den konference

Společenský večer spojený s ochutnávkou vín – 180 Kč (vč. DPH 21%)

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ 
KONFERENCE

–

–

–

–

ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ
VYHLÁŠKA č. 500/2002 Sb.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 
V KOMBINACI S REKODIFIKACÍ PRÁVA

UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2015
A ZMĚNY PRO ROK 2016

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

www.svse.cz

Slavnostní imatrikulace v Městském divadle Znojmo Imatrikulační slib

Vystoupení Ing. Pilařové na Účetní a daňové konferenci 2014 Interaktivní přednáška účetnictví pro studenty kombinované formy


