
08:00–08:30 Registrace účastníků

08:30 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Vysoké školy ekonomické

8:35–10:15
Aktuální vývoj na finančním trhu a prostředí pro inovace
Moderuje doc. Ing. Petr Dvořák Ph.D., Vysoká škola ekonomická

Inovace – globální pohled regulátora | JUDr. Martin Pros, Ph.D., náměstek ministra, Ministerstvo financí České republiky
Inovace na finančních trzích – pohled centrální banky | prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., viceguvernér České národní banky 
Drivers for innovations in fund industry in Luxembourg | Pierre Oberlé, Association of the Luxembourg Fund Industry
Makroekonomický pohled na investice a inovace | doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D., Vysoká škola ekonomická

10:15–10:45 Přestávka

10:45–12:30 INOVACE – INVESTIČNÍ PRODUKTY A SLUŽBY
Moderuje Mgr. Ing. Jana Michalíková LLM., Vysoká škola ekonomická

Strukturované investiční produkty | doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., ESF MU
Zajištěné a strukturované fondy – „mýty a  realita“ | Ing. Erik Machač, ČSOB AM
Private Equity – moderní investice | Ing. Jiří Beneš, CVCA
Investiční programy a asset management | Ing. Richard Siuda, Conseq Investment Management

12:30–14:00 Společný oběd (formou rautu v přilehlých prostorách Vencovského auly)

14:00–15:15
DLOUHODOBÉ INVESTICE A PENZIJNÍ PRODUKTY – MOŽNÉ ALTERNATIVY
Moderuje Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták Ph.D., Vysoká škola ekonomická

Globální trendy v oblasti pojistných a penzijních produktů | Mgr. Júlia Čillíková, Národná banka Slovenska
Pojistné investiční produkty a inovace – pohled z trhu | Ing. Ondřej Poul, Ph.D., AEGON Pojišťovna, a.s.
Investice do alternativních aktiv | Ing. Štěpán Pírko, Colosseum
Fondové produkty dlouhodobého investování | Ing. Jan Kabelka, AKAT

15:15–15:35 Přestávka

15:35–17:00
DISTRIBUCE INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY
Moderuje Ing. Dušan Hradil, Vysoká škola ekonomická

Regulace distribuce v evropském i českém kontextu | Ing. Jan Urbanec, Ministerstvo financí
UK Retail Distribution Review – nové paradigma regulace investičních služeb? | JUDr. Bedřich Čížek, Ph.D., MPA, ČNB
Jak vybírat investice? – aktuální trendy | Ing. Jiří Šindelář, Unie společností finančního zprostředkování a poradenství
Global Investment Performance Standards a hodnocení výkonnosti investic | Lubomír Vystavěl, CFA Society Czech Republic

17:00–17:15 SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ KONFERENCE
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Vysoká škola ekonomická

17:15 UKONČENÍ KONFERENCE

Konference je zaměřena na aktuální otázky rozvoje a inovace finančních 
produktů v oblasti investičních produktů, různých variant penzijních pro-
duktů a  otázkám jejich distribuce, poradenství a  finanční gramotnosti. 
Věnuje se otázkám nových produktů, distribučních cest a jejich praktic-
kých dopady na  finanční instituce, distributory a  spotřebitele v  širším 
kontextu turbulentního vývoje finančního trhu, makroekonomického 
prostředí a měnících se socio-demografických faktorů. K této problema-

tice přináší konference reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace 
a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produk-
tů, z oblasti ochrany spotřebitele a rovněž z pohledu akademické obce. 
Konference může nabídnout přínos nejen pro pracovníky bank, pojiš-
ťoven, penzijních a  investičních společností či obchodníků s  cennými 
papíry, organizací působící v  oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro 
širokou odbornou a akademickou veřejnost.

Konferenci pořádá Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze,
pod záštitou JUDr. Martina Prose, Ph.D., náměstka ministra financí 
a prof. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D., víceguvernéra ČNB
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Přihlášení na konferenci je možné do 26. ledna 2015 prostřednictvím elektronické registrace na www.finance-edu.cz.
Účastnický poplatek na konferenci činí 500 Kč. Účastníci obdrží podkladové materiály a občerstvení během celého průběhu konference. 

Kontakt: Lucie Večeřová, tel. 224 095 122, email: vecl00@vse.cz

Hlavní partner Partneři:

Rozvoj a inovace finančních produktů
Investiční produkty a služby, penzijní produkty
a distribuce (odborná konference)
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