
DŮCHODOVÁ 
REFORMA – JAK DÁL? 
3. mezinárodní vědecká konference, 
pořádaná Vysokou školou finanční a správní

Termín a místo konání
27. listopadu 2012, Kongresové centrum České národní banky
Senovážné náměstí 30, Praha 1

08:00–09:00 Registrace
09:00–09:10 Zahájení

09:10–10:00 Keynote Speaker: Edward Palmer 
 (Univerzita Uppsala a Sociální pojišťovna, Stockholm): „Veřejné penzijní systémy v měnícím se světě penzí“
10:00–10:20  Přestávka na kávu
10:20–11:10  Radek Urban (náměstek ministra financí): „Penzijní reforma těsně před startem“
11:10–12:00  Jaroslav Vostatek (VŠFS): „Důchodová reforma – co dál?“ 

12:00–13:00  Oběd / Paralelně probíhá tisková konference

13:00–14:00  Přednášky a diskuse (výběr na základě call for papers)
 Csaba Fehér (Maďarská národní banka), Bettina Kahil (Univerzita v Lausanne), Georgios Symeonidis (HAA, Atény), 

Tomáš Machanec (MPSV)
14:00–15:00 Panelová diskuse – Michal Knapp (OVB), Jiří Šindelář (USF), Michal Petrman (Deloitte), Jiří Paták (chytryhonza.cz) a další
15:00–15:30 Přestávka na kávu
15:30–17:30 Přednášky a diskuse (výběr na základě call for papers)
 Petr Mach (Vysoká škola finanční a správní), ) Jaroslav Šulc (ČMKOS), Pavol Ochotnický (Ekonomická univerzita, Bratislava), 
 Vít Samek (ČMKOS), Ján Šebo a kol. (Univerzita MB, Banská Bystrica), Marek Szczepański (TU Poznaň), Jiří Šindelář (USF ČR), 
 Jana Kotěšovcová (Vysoká škola finanční a správní), Radoslaw Kurach (Ekonomická univerzita, Wroclaw)
17:30–18:30 Raut

Podrobný program konference naleznete na adrese www.vsfs.cz/duchodovareforma.

Zájemci o účast na konferenci se musí registrovat do 10. listopadu 2012 zasláním e-mailu s uvedením jména, instituce a kontaktů (adresa, telefon, 
e-mail) na kontaktní adresu: Dr. Irena Fozikošová, tel.: 210 088 881, mobil: 724 134 897, irena.fozikosova@vsfs.cz. Registrace je bezplatná. 
Vyzýváme zájemce o vystoupení na konferenci v odpolední části zasedání k předložení příspěvku v angličtině, češtině nebo slovenštině do  
10. listopadu 2012. Máme zájem o příspěvky akademiků i praktiků. Příspěvek zašlete na jaroslav.vostatek@vsfs.cz. O zařazení příspěvků do 
programu konference rozhoduje vědecký výbor. Máme zájem o příspěvky ke všem penzijním systémům a modelům. Zasláním příspěvku se 
přispěvatel zavazuje k účasti na konferenci, pokud jeho příspěvek bude zařazen na program konference. 

Příspěvky na konferenci musí obsahovat klíčová slova, plná jména autorů a jejich instituce a adresy, jakož i email, fax a telefon autora 
pověřeného korespondencí. Předpokládáme příspěvky ve tvaru pdf. Přijaté příspěvky budou recenzovány a publikovány ve sborníku 
abstraktů s přiloženým CD ROM s plným textem příspěvků, s kódem ISBN.

Ubytování v blízkosti místa konání konference si můžete zajistit v hotelu Grand Bohemia (www.austria-hotels.at/cz/grand-hotel-bohemia), 
Králodvorská 652/4, Praha 1 – Staré Město, tel. (+420) 234 608 111. Další doporučené ubytování: Hotel City Bell, Belgická 10, Praha 2, 
(www.hotel-city-bell-praha-2.abc-ubytovani.net) nebo Penzion Březina, Legerova 41, Praha 2, (www.hotel-cz.moonface.cz/penzion-
Praha-Brezina.htm). 

Program

Registrace

Ubytování

www.vsfs.cz/duchodovareforma



Partneři

Mediální partneři

Organizátoři

www.vsfs.cz/duchodovareforma


