
Program  konference 
Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční 
krize 
1. - 2. června 2011, Kongresové centrum VŠFS 
 
1. den  -  1. června 2011 
8.30 -  9.00 hod.   Prezence  
 
9.00 -  9.15 hod.  
Zahájení konference:  Dr. Bohuslava Šenkýřová, rektorka VŠFS 
  
Úvodní slovo ke konferenci přednese RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor VŠFS   
 
Dopolední program 9.15 -12.30 hod. 
 
Hlavní referát 
prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., viceguvernér ČNB  
Měnová politika a finanční stabilita v České republice v roce 2011 
 
Vystoupení  partnerů konference 
Ing. Michal Knapp, předseda představenstva a generální ředitel OVB Allfinanz, a.s. 
Distribuce finančních produktů 
 
Mgr. Lubor Žalman, generální ředitel Raiffeisenbank, a.s. 
Aktuální vývoj na finančních trzích 
 
10.30-10.45  Přestávka na kávu 
             
I.blok: Fungování finančních a komoditních trhů ve světě  v podmínkách doznívání 
světové finanční a ekonomické krize  
 
doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., Katedra bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS 
Finanční trhy optikou roku 2011 (úvodní referát) 
 
Ing. Jiří Opletal, MBA, zástupce generálního ředitele BCCP a ředitel odboru obchodování 
BCCP 
Aktuální projekty pražské burzy a jejich dopad na strukturu trhu a poskytování služeb  
 
Ing. Helena Čacká, ředitelka Depozitáře cenných papírů  
K současným funkcím depozitáře cenných papírů  
 
RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor VŠFS,  prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., 
Masarykova universita Brno 
Teoretická podstata „Credit default swaps“ a možnosti jejich oceňování.   
 
RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor VŠFS,   
Souvislosti mezi výnosy dluhopisů a cenami CDS   
  
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., ředitel Unie finančních zprostředkovatelů  



 
 
 
12.30  - 13.30 hod.   Oběd  
 
Odpolední program 13.30 -15.30 hod. 
 
II.blok: Regulace a dohled nad finančními trhy v podmínkách  světové finanční a 
ekonomické krize: dosažené výsledky a existující výzvy v teoretické i praktické oblasti         
 
PhDr. Vladimír Přikryl, Ministerstvo financí ČR, odbor Finanční trhy II 
Historický vývoj regulace pojišťovnictví v ČR 
 
RNDr. Pavel Vacek, CSc., MBA, ředitel odboru regulace finančního trhu ČNB 
Basilej III – nové přístupy k mezinárodní regulaci finančních trhů      
 
Ing. Tomáš Síkora, MBA, výkonný ředitel České asociace pojišťoven 
Aktuální vývoj pojistných trhů jejich regulace 
 
doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc., Katedra bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS 
Proces integrace trhu s investičními nástroji v EU a jeho teoretický a reálný odraz v procesu 
regulace dohledu nad ním 
            
Ing. Jiří Velvarský, CSc., partner AAA Brokers, s.r.o. 
K legislativě a judikatuře finančních trhů  
 
Ing. Jan Hart, Asociace obchodníků s cennými papíry 
Aktuální otázky regulace obchodování obchodníků s cennými papíry 
 
Ing. Jaroslav Šulc, CSc., poradce ČMKOS  
I dobře regulované finanční trhy mohou být hrobařem efektivity špatně reformovaného 
českého penzijního systému 

 
15.30 – 15.45 hod.  přestávka na kávu     
 
Odpolední program 15.45 -17.30 hod. 
 
III.blok: Finanční krize a její vliv na poskytování finančních  produktů a služeb 
 
Ing. Milan Šimáček, náměstek generálního ředitele EGAP  
"Finanční krize a role pojišťovny EGAP a exportní banky".              
 
doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., prorektor pro výzkum a vývoj VŠFS 
 Je diskuse k zavedení EURa v ČR stále aktuální? 
 
doc. Radim Valenčík, CSc., proděkan Fakulty ekonomických studií VŠFS 
Příčiny krize a vzdělanostní společnost  
 
JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, CSc., vedoucí Katedry bankovnictví a pojišťovnictví 
VŠFS 



Finanční krize a platební styk  
 
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., zástupce vedoucího Katedry bankovnictví a pojišťovnictví 
VŠFS 
Komplexní řízení rizik pojišťovny – realita či utopie?  
 
Příspěvky, které nebudou moci být předneseny 1. června, budou předneseny na plénu 
konference 2. června dopoledne v Kongresovém centru VŠFS. 
Po ukončení prvního dne jednání konference malý raut.  
 
2. den – 2. června 2011 
8.30 – 9.00 hod.  Prezence 
9.00 – 9.05 hod.       Zahájení druhého dne jednání konference  
 
Dopolední program 9.05 -10.30 hod. Přednesení dalších příspěvků k bloku III.  
 
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry veřejné ekonomiky VŠFS 
Zdanění a dotování finančního sektoru 
 
PhDr. Rafik Betretdinov, CSc., Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů VŠFS 
Posouzení finanční krize z hlediska teorie cyklů 
 
prof. Ing. Eva Ducháčková, Ph.D., Katedra pojišťovnictví, VŠE Praha 
Vývojové trendy v pojištění automobilů 
 
Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc., ČNB a Katedra bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS 
Světová finanční krize a měnová politika: Bude světová finanční krize předělem v teorii i 
praxi měnové politiky? 
 
10.30-10.45 hod. přestávka na kávu 
 
Dopolední program  10.45-12.30 
 
doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., VŠE a VŠFS KBP 
Měnová politika a absorpce likvidity bankovní soustavy v transitivních ekonomikách 
 
Ing. Jana Kotěšovcová, Katedra podnikové ekonomiky VŠFS  
Hodnocení penzijních fondů 
 
Ing. Naďa Bláhová, Ph.D., VŠE a VŠFS KBP 
Oprávněnost nových postupů regulace rizika likvidity 
 
Ing. Jaroslav Tichý,   
Přístup bank k financování v detailovém bankovnictví ČR v prostředí doznívající finanční 
krize 
 
Ing. Josef Budík, CSc., Katedra bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS  
Vývoj obchodování s investičními nástroji v ČR 
 
Ing. Arnošt Klesla, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS 



Lidský kapitál a důsledky finanční krize pro finanční trh 
12.30 hod.  Zakončení konference (zhodnocení, závěr). 
Studentská sekce (paralelně 10.35-12.30) 
 
Ing. Petra Korbasová 
Integrace výkaznictví jako organická součást integrace finančních trhů a 
jejich regulace v rámci EU  
 
Ing. Vadim Beneš    
Interní audit ve vazbě na stabilitu finančního trhu  
 
Ing. Robin Koklar  
Determinanty ovlivňující předepsané hrubé pojistné životního pojištění v ČR s následnou 
predikcí  
 
PhDr. Soňa Benecká,  
Význam devizových rezerv v globální finanční krizi 
 
Bc. Martin Chudomel, VŠFS, student 2.roč. magisterského studia 
K problematice hypoteční krize 
 
Bc. Radek Polách, VŠFS, student 2.roč. magisterského studia 
Úvěrové riziko banky a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční krize 
 
Bc. Jan Neumeister, VŠFS, student 1.roč. magisterského studia 
Moderní vývoj světových trhů finančních derivátů 
 
Bc. Aleš Rolník, VŠFS, student 1.roč. magisterského studia 
Struktura pojistného trhu v ČR 
 
Bc. Petra Rampová, VŠFS, studentka 1.roč. magisterského studia 
Vývoj na světových trzích s kontrakty futures 
 
 
 
 
  
 
 


