Odevzdání příspěvků: příspěvek se odevzdává elektronicky na
emailovou adresu petrach@ef.jcu.cz v rozsahu 5 stran, Microsoft
Word, Times New Roman, řádkování 1, okraje 2,5 cm, velikost
písma 12, oboustranné zarovnávání textu
- členění příspěvků:
 Název – v češtině, slovenštině (všechna písmena velká,
centrováno)
 Volný řádek
 Název – v angličtině (všechna písmena velká, centrováno)
 Volný řádek
 Jméno a příjmení autora bez titulů (tučně, centrováno)
 Dva řádky volné
 Anglická anotace (max. 5 řádků)
 Volný řádek
 Key words
 Dva řádky volné
 Vlastní text příspěvku – názvy kapitol tučně
 Volný řádek
 Literatura
 Kontaktní adresa autora – jméno a příjmení včetně titulů,
pracoviště, adresa pracoviště, číslo telefonu, e-mail.
Z příspěvků bude vydán recenzovaný sborník.
Termín pro odevzdání příspěvku: 19. 9. 2014

KATEDRA EKONOMIKY
Ekonomické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
pořádá mezinárodní vědeckou konferenci

Asymetrické informace,
alokace zdrojŮ a efektivnost

Prezentace příspěvku: Příspěvky účastníků konference budou
prezentovány ústně (max. 15 min.) s možností využití
audiovizuální techniky (limit neplatí pro vyžádané příspěvky).
Jednací jazyk je čeština, angličtina, slovenština.

18. – 19. 9. 2014, Hotel SLUNEČNÁ LOUKA,
Lipno nad Vltavou 300
Loc: 48°38'38.675"N, 14°13'25.139"E

Zaměření konference
Konference je věnována základnímu dilematu ekonomické volby,
ke kterému dochází v souvislosti s informační asymetrií a které
ovlivňuje efektivnost alokace zdrojů.
Cílem konference bude v této souvislosti vzhledem k aktivitám
hlavních aktérů vzájemná výměna informací a zkušeností
v oblasti základního a aplikačního výzkumu v návaznosti na
nestejnou míru informovanosti na straně jedné a na druhé straně
konzultace vzájemných vědeckovýzkumných aktivit v rámci
jednotlivých univerzit či společných týmů – společné granty,
projekty, příspěvky.

Organizace
Mezinárodní vědecká konference je organizována Katedrou
ekonomiky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.
Programový výbor

Předběžný program konference
Čtvrtek 18. 9. 2014
11:00 – příjezd a registrace účastníků
12:00 – oběd
13:00 – 14:15 – plenární zasedání
14:15 – 14:45 – coffee break
14:45 – 16:00 – plenární zasedání
16:00 – 19.00 – Stezka v korunách stromů
19:00 – společenský večer
Pátek 19. 9. 2014
09:00 – 12:30 – plenární zasedání, exkurze do Vodní elektrárny
Lipno, ukončení konference
12:30 – oběd
Registrace: Registraci lze provést prostřednictvím vyplnění závazné
přihlášky na internetové adrese
http://asic.ef.jcu.cz
Uzávěrka přihlášek: 5. 9. 2014

prof. Dr. Ing. Libor Grega, Mendelova univerzita v Brně, Ústav
regionální a podnikové ekonomiky

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., Česká zemědělská univerzita
v Praze, Katedra ekonomiky

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc., Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontaktní adresa
Ing. Jiří Alina, Ph.D., tel.: 00 420 387772500, jalina@ef.jcu.cz
Ing. Filip Petrách, Ph.D., tel.: 00 420 387772497petrach@ef.jcu.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta,
Studentská 13, 370 05 České Budějovice.

*****

Vložné: 2000 Kč
Vložné zahrnuje organizační náklady, náklady na vydání sborníku,
občerstvení, stravování.
Termín pro úhradu vložného: 10. 9. 2014
Bankovní účet: Vložné prosíme uhradit na účet u ČSOB, Hroznová 1,
České Budějovice, číslo účtu: 104725778/0300, variabilní symbol:
6020712, konstantní symbol: 0308, specifický symbol: číslo registrace
na konferenci.
IBAN: CZ20 0300 0000 0001 0472 5778
SWIFT: CEKOCZPP
Adresa majitele účtu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice

