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1. ročník odborné konference v rámci veletrhu osobních 
financí a investičních příležitostí – PENíZE

Termín a místo konání: 
Čtvrtek 8. března 2012, Brno – Výstaviště, Pavilon A, Rotunda

Současná doba je dobou řady připravovaných změn, které se dotknou téměř každého. Záměrem a cílem této konference je mimo jiné prezentovat 
názory odborníků z různých finančních institucí na roli a postavení bank, pojišťoven a finančních zprostředkovatelů v této situaci. Proto se bude dis-
kuse věnovat také důchodové reformě a jejímu řešení. Konference si klade jako další cíl prezentaci názorů zástupců finančních institucí na poskytová-
ní produktů, jejich regulaci a distribuci v době finanční krize. Konference přinese také příležitost k neformální výměně názorů mezi jejími účastníky.

pořadatel konference: Veletrhy Brno, a.s. 
organizátor: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
odborný garant konference: RNDr. Petr Budinský, CSc.

Moderuje přemysl Čech

09:30 –10:00 Prezence
10:00 –10:15 Zahájení konference, vystoupení partnerů konference

10:15 –11:15 1. blok Evropa v roce 2012 – Finále nebo restart?
 Jan Frait (ČNB), Jan Mládek (Fontes Rerum), Michal Mejstřík (člen NERV), Petr Budinský (VŠFS)
 Diskuse

11:15 –12:30 2. blok České důchodové pilíře – zvolili jsme správný mix?
 Jiří Rusnok (APF), Jan Šimek (Broker Consulting), Jiří Šindelář (USF), Jaroslav Vostatek (VŠFS), Ondřej Poul (ČAP)
 Diskuse
12:30–13:00 Coffee Break

13:00–14:00 3. blok Moderní finanční produkty – Čím složitější, tím lepší?
 Jan Matoušek (ČBA), Martin Burda (ISČS), Vojtěch Lukáš (AČSS), Václav Křivohlávek (VŠFS)
 Diskuse 

14:00–15:00 4. blok Distribuční kanály – zprostředkování nebo poradenství?
 Petr Hrubý (Broker Consulting), Michal Knapp (OVB), Tomáš Rampula (AWD), Gerta Mazalová (RV SOS)
 Diskuse a závěr konference
15:00 –16:00 Číše vína

Registrační kód pro odbornou konferenci: oDkpEnizE
Po provedené registraci (viz návod níže), Vám bude zaslán voucher (_pdf ) pro bezplatný vstup – branou č. 1 nebo přes pavilon E. 
Prosím vytiskněte si jej. Při vstupu na výstaviště Vám bude tento voucher vyměněn na registraci za vstupenku zdarma.
registrační kód lze použít opakovaně pro libovolný počet registrací. 

návod pro registraci návštěvníka:
1| jděte na stránky www.bvv.cz/penize 2| klikněte na banner „REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ“ 3| zadejte Váš e-mail
4| zadejte registrační kód oDkpEnizE 5| vyplňte zobrazený formulář a odešlete
potvrzení registrace a voucher (pdf ) obdržíte e-mailem.
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