
Program Konference
a worKshoPu 
změny v řízení podniků 
v postkrizovém období

       Program konference – 26. května 2010, Kongresové centrum ČNB

08:30 –09:00 Prezence

09:00 –09:10
● Dr. Bohuslava Šenkýřová | rektorka Vysoké školy finanční a správní
 Zahájení konference

09:10 –09:30 Vystoupení zástupců partnerů konference

09:30 –11:00

1. blok Prevence před krizovými scénáři – controlling podniku a řízení rizik
moderátor Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

● Ing. Jan Vlachý, Ph.D. | Katedra podnikové ekonomiky VŠFS
 Krize: nic nového pod sluncem
● Ing. Václav novák, mBa | předseda představenstva M. L. Moran
 Firmy po krizi. Business as usual aneb žádné stromy nerostou do nebe
● rnDr. Petr Budinský, csc. | prorektor pro vzdělávací činnost a vnější vztahy VŠFS
 Řízení finančních rizik v době krize
● Ing. otto Daněk | generální ředitel ATAS elektromotory Náchod
 Poučení z krizového vývoje aneb manažerské desatero

11:00–11:30 Coffee break

11:30 –13:00

2. blok financování podniků – Řízení cizích zdrojů a vztahů s bankami
moderátor RNDr. Petr Budinský, CSc.

● Ing. miroslav sedlák | ředitel korporátního rizika v Raiffeisenbank
 Vliv recese na business podniků očima jejich banky
● PhDr. Ing. Ivo Klimeš, mBa | vice-president Asociace inkasních agentur ČR (AIA)
 Credit management a platební chování v českém i evropském kontextu
● Ing. Karel havlíček, Ph.D., mBa | ředitel Institutu financí a managementu VŠFS
 Jak restrukturalizovat dluhy v podniku?
● Ing. aleš michl | portfoliový stratég Raiffeisenbank
 Co způsobí státní dluhy v podnikové ekonomice a jak to změní řízení podniku?

13:00 –14:00 Oběd | Tisková konference

14:00 –15:30

3. blok Interní procesy a trhy – Řízení obchodu a řízení nákladů 
moderátorka Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 

● Ing. Jiří Karpeta | ředitel divize vývoje Microsoft Česká republika
 Úloha IT při řízení firmy v době krize
● Ing. radek Laštovička, Ph.D. | generální ředitel Coface Czech Credit Management Services
 Analýza vývoje insolvencí
● Ing. Pavla Břečková, Ph.D. | Katedra managementu VŠFS
 Krize jako očista
● Ing. Jiří Vondrák | Hospodářská komora České republiky
 Daňové zatížení podniků v době po krizi

15:30 –17.00
Závěr konference a raut
Pozvání účastníků na workshop 27. května 2010 na půdě VŠFS

       Workshop – 27. května 2010, Kongresové centrum VŠFS

08:30 –09:00 Prezence účastníků

09:00 Zahájení workshopu – moderátor Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

09:00 –13:00

1. blok management
● srpová, J. | Požadavky podniků na manažerské kompetence absolventů vysokých škol
● Bezděka, Z. | Řízení jakosti – cesta i pro vysoké školy a úřady
● Tóth, e. | Co a jak řídit v krizi a po krizi?
● stýblo, J. | Úloha manažerů v procesu řízení inovací
● Pavlů, D. | Fair industry 2009 v Česku a krize

2. blok ekonomika
● souček, J. | Vymáhání pohledávek – krátký pohled do minulosti
● mareš, s. | Analýza vybraných instrumentů dluhového financování v podmínkách 

hospodářské recese
● Kubíčková, D. | Připravenost MSP na vykazování dle IFRS
● Kotěšovcová, J. | Řízení fúzí a akvizic
● stemberg, J. | Diskusní příspěvek k tématu řízení fúzí a akvizic
● hrnčíř, V., Preiningerová, e., Leinweber, V. | Metoda projektového financování jako 

katalyzátor rozvoje investic a exportu

13:00 –14:00 Ukončení workshopu



Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
Pavla Břečková vystudovala ekonomii na VUT v Brně a působila na zahraničních univerzitách ve výzkumu evrop-
ského podnikatelského prostředí. Profesně se specializuje na oblast zahraničního obchodu ve skupině exportně 
zaměřených firem (s mateřskou společností AUDACIO). Dlouhodobě manažersky působí v oblasti autoprůmyslu 
a přesného strojírenství. Akademicky i institucionálně se věnuje sektoru malých a středních firem, na VŠFS vede 
Katedru managementu, je členkou představenstva zaměstnavatelské organizace a připomínkuje ekonomicky 
zaměřené legislativní návrhy vlády. 
breckova@audacio.cz

rnDr. Petr Budinský, csc.
Petr Budinský vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor Pravděpodobnost a matematická 
statistika a získal doktorát z přírodních věd. Řadu let působil v představenstvu Komerční banky a jako předseda 
burzovní komory Burzy cenných papírů Praha. Od roku 2001 je v pozici prorektora Vysoké školy finanční a správní, 
přitom od roku 2007 je prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy. 
petr.budinsky@vsfs.cz

Ing. otto Daněk
Otto Daněk je generálním ředitelem a předsedou představenstva akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod. 
Vystudoval Vysokou školu chemicko technologickou v Pardubicích, obor makromolekulární chemie. Působil jako 
generální ředitel i v akciových společnostech Rubena Náchod, Motorpal Jihlava a Jitona Soběslav. Absolvoval stáže 
v USA, Japonsku a v SRN. Je místopředsedou Asociace exportérů, externě přednáší na Universitě v Pardubicích 
a spolupracuje s VŠFS Praha.
danek@atas.cz

Ing. Karel havlíček, Ph.D., mBa
Karel Havlíček vystudoval stavební fakultu ČVUT, VŠE v Praze a PIBS při Manchester Metropolitan University. Je 
generálním ředitelem SINDAT, mateřské společnosti průmyslové skupiny, podnikající v oblastech finální che-
mie, speciálních textilií a biomedicíny. Dlouhodobě spolupracuje s akademickou sférou, na VŠFS vede Institut 
financí a managementu. Je členem představenstev a řídících výborů tuzemských i evropských zaměstnavatel-
ských organizací.
havlicekk@sindatsro.cz

Ing. Jiří Karpeta
Jiří Karpeta vede v Microsoftu divizi vývoje. Je odpovědný za komunikaci s českými vývojáři při prosazování vývojo-
vých nástrojů Microsoft a podpoře tvorby originálního softwaru pro platformu Windows. Ve společnosti pracuje od 
roku 2006, kdy nastoupil na pozici Platform Strategy Advisor. Předtím pracoval v LCS International, kde vedl vývoj 
podnikových informačních systémů. Vystudoval ČVUT, fakultu elektrotechnickou. Svůj volný čas dělí mezi rodinu, 
létání a péči o zahradu.
jiri.karpeta@microsoft.com

PhDr. Ing. Ivo Klimeš, mBa
Ivo Klimeš je generálním tajemníkem Evropské federace národních asociací inkasních agentur (FENCA) a vice-pre-
sidentem Asociace inkasních agentur ČR (AIA). Na českém trhu působil více než 10 let jako generální ředitel Intrum 
Justitia a manažerských funkcích ve firmách finančního trhu a FMCG. Vystudoval ekonomii, sociologii a global 
management na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké škole ekonomické v Praze a Thunderbird 
University v USA.
klimes.i@email.cz

Ing. radek Laštovička, Ph.D.
Radek Lašťovička po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze a postgraduálním studiu ekonomie na CERGE-EI 
získal titul Ph.D. na Univerzitě Karlově. Působil řadu let jako investiční analytik v oblasti venture kapitálového finan-
cování malých a středních podniků a jako obchodní ředitel Finanční skupiny Fio. Od roku 2006 je ředitelem Coface 
Czech, předního poskytovatele služeb v hodnocení bonity, inkasu a pojištění pohledávek.
radek.lastovicka@coface.cz

Ing. aleš michl
Aleš Michl je od června 2006 v týmu Raiffeisenbank, hledí si modelových portfolií. Předtím působil v týmech mís-
topředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla. Založil think tank verejnydluh.cz. Vystudoval finance 
na VŠE v Praze a absolvoval letní univerzitu London School of Economics ve Velké Británii. Během studií psal pro 
Hospodářské noviny. Není členem žádné politické strany. To raději preferuje ragby a kolečkové brusle. Honoráře za 
publikační činnost míří na konto nadace Krtek.
ales.michl@volny.cz 

Ing. Václav novák, mBa
Václav Novák, spoluzakladatel a senior managing partner M. L. Moran, získal MBA na University of Phoenix. Je též 
absolventem Univerzity Karlovy v Praze. Byl předsedou nebo členem představenstev všech společností, ve kterých 
on nebo M. L. Moran působil. Ve své profesní praxi se věnoval krizovému managementu. Celkem pracoval na více 
než 20 projektech, z nichž k nejvýznamnějším patří restrukturalizace skupiny Expandia, včetně e-banky, finanční 
a provozní restrukturalizace holdingu Vítkovice, krizové financování Setuza, příprava záchranného plánu ČSA, 
včetně dojednání bezprecedentního snížení mezd zaměstnanců.
vaclav.novak@mlmoran.com

Ing. miroslav sedlák
Miroslav Sedlák pracuje jako ředitel korporátního rizika v Raiffeisenbank, kde je zodpovědný za posuzování 
a schvalování úvěrových transakcí pro podnikovou klientelu banky a jejích dceřiných společností. Vystudoval 
Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod a bankovnictví. Ve své dosavadní praxi pracoval 
na různých pozicích v Raiffeisenbank a.s. v oblastech account managementu, risk managementu a ve vymáhání, 
působil rovněž v řadě vývojových projektů v Raiffeisenbank. 
miroslav.sedlak@rb.cz

Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
Jan Vlachý působil řadu let v bankách a na finančních trzích, v současnosti pracuje jako konzultant. Podílel se na 
projektech v oblastech řízení rizik, strategie, restrukturalizací a regulace. Vedle toho přednáší na vysokých školách, 
věnuje se výzkumu a publikuje.
vlachy@mail.vsfs.cz

Ing. Jiří Vondrák
Jiří Vondrák pracuje jako analytik Hospodářské komory České republiky. Je zodpovědný za zpracování připomínek 
vztahujících se k daňové a účetní legislativě v rámci mimoresortního připomínkového řízení. Dále zpracovává ofici-
ální stanoviska Hospodářské komory České republiky k aktuálním ekonomickým a daňový problémům. Vystudoval 
VŠE v Praze, fakultu financí a účetnictví. Ve své dosavadní praxi pracoval v rámci Hospodářské komory na různých 
pozicích a projektech, aktuálně též zastává funkci tajemníka Daňové skupiny HK ČR.
vondrak@komora.cz
 


