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Z a č á t k e m  l i s t o p a d u  s e  
uskutečnila Účetní a daňová 
konference, o jejímž věhlasu 
svědčí mimo jiné i to, že byla 
beznadějně vyprodána, což 
v dnešní době, kdy jednotlivé 
vzdělávací agentury spíše ruší 
semináře pro malý zájem, je jev 
téměř nevídaný. Navíc bývá již 
t radic í ,  že  se  konference 
zúčastňují nejen lidé z našeho 
regionu, ale z celé republiky. 
A z důvodu j i ž  zmíněného 
velkého zájmu účastníků se škola 
rozhodla obdobnou konferenci 
uspořádat v únoru 2016 také 
v Praze. Bude jistě zajímavé 
sledovat, jak se prosadí SVŠE 
v hlavním městě mezi největšími 
vzdělávacími agenturami. 

Aby byly informace úplné, je 
třeba doplnit údaje o zaměření 

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO
připravujeme

dvoudenní konference pro mzdové účetní a personalisty

Účetní a daňová konference Mezinárodní vědecká konference
„Nové trendy”
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AKCI PODPORUJE

Hudební sklepy

Přednáška Ing. Ivany Pilařové

Náměstkyně ministra financí Mgr. Simona Hornochová

Zahájení Účetní a daňové konference

Listopad byl na znojemské vysoké škole ve znamení pořádání odborných konferencí.  A to ne ledajakých – účast 
jednotlivých přednášejících by uvítali i daleko větší a známější univerzity. A pro SVŠE je o to cennější, že se jedná o 
osobnosti, které už v minulosti na SVŠE přednášely a rádi se sem vracejí. Ať už je to například univ. prof. Dr. Josef AFF, 
vedoucí Wipäd WU Wien, který přednáší na univerzitách po celé Evropě nebo Ing. Ivana Pilařová, která byla 
odbornou veřejnosti opakovaně oceněna titulem „nejlepší lektor v ČR“.

konference a přednášejících. 
Obsahem konference byly 
změny, které čekají podnikatele 
od 1. 1. 2016 v oblasti účetnictví, 
daně z příjmů a daně z přidané 
hodnoty. A přednášelo zde 
kvarteto lektorů, které je již 
několik let stále ve stejném 
složení: rektorka školy Hana 
Březinová, členka prezidia 
komory daňových poradců 
Zuzana Rylová, dále již zmíněná 
Ivana Pilařová a specialista na 
DPH Václav Benda.

V polovině listopadu se konal 
10. ročník Mezinárodní vědecké 
konference ,  k terou  ško la  
spolupořádá s WU Wien (největší 
univerzitou ve střední Evropě). 
Téma letošní konference bylo 
velice atraktivní: Daně – jejich 
optimalizace nebo daňový únik. 
Kromě akademických pracovníků 
vystoupila náměstkyně ministra 
financí Simona Hornochová, 
která přítomné seznámila, jak 

Výherci soutěže středoškoláků Daňový tým 2015

chce stát bojovat s daňovými 
úniky, například zavedením 
elektronické evidence tržeb.
Paní náměstkyně na konferenci 

nejen přednášela, ale zúčastnila 
se také finálového kola celostátní 
soutěže maturantů „Daňový tým 
2015“, která se konala v rámci 

konference. Na závěr soutěže 
předala vítězným týmům věcné 
ceny v celkové hodnotě téměř 
40 000 Kč.

Ke znojemské vysoké škole patří neodmyslitelně vysokoškolský klub 
Harvart, který zanedlouho také oslaví 10 let od svého vzniku. Velké 
oslavy se připravují na duben 2016, ale samozřejmě ještě do té doby se 
uskuteční řada zajímavých besed a koncertů. 

Rádi bychom vás na některé z nich pozvali:

Více na  WWW.SVSE.CZ Partner konference:

27. 11. 2015 Jan Šťastný – beseda s populárním hercem

  1. 12. 2015 Václav Postránecký – beseda s populárním hercem

  9. 12. 2015 Zdeněk Vřešťál – koncert cyklu Hudební sklepy

20.   1. 2016 Luboš Pospíšil – koncert cyklu Hudební sklepy
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