Evropa i Česká
republika – konečně
na správné cestě?
2. ročník odborné konference v rámci veletrhu osobních
financí a osobních investičních příležitostí – PENíZE

Termín a místo konání:
Čtvrtek 7. března 2013, Brno – Výstaviště, Pavilon E – 2.patro

Téma konference
Druhý ročník odborné konference se bude, po mimořádném úspěchu v minulém roce, opět zabývat aktuálními tématy ovlivňujícími světovou ekonomiku a finanční trhy. Panelisté se pokusí zodpovědět například následující otázky: Mají ekonomiky zemí Eurozóny ještě nějaké komparativní výhody
v soutěži s vítězným tažením asijského regionu? Je současná fiskální restrikce v situaci druhé recese české ekonomiky správná a přiměřená? Je druhý pilíř
důchodové reformy reálným řešením podfinancování důchodových potřeb dnes produktivních občanů nebo jen atraktivním finančním produktem?
Bude rok 2013 rokem tzv. velké rotace od dluhopisů do akcií? A přinesou inflační očekávání krach na trhu dluhopisů nebo jen jejich dlouhou stagnaci?
Pořadatel konference: Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Odborný garant konference: RNDr. Petr Budinský, CSc.
Záštity: Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí ČR
Hlavní partner:

Partneři:

Program
Moderuje Michaela Hergetová
09:30 –10:00

Prezence

10:00 –10:20

Úvodní slovo
Milena Horčicová (MFČR), Tomáš Machanec (MPSV)

10:20–11:25

1. blok Globální oživení v roce 2013 – Evropa zaostává?
Jan Bureš (Era Poštovní spořitelna), David Navrátil (Česká spořitelna), Petr Budinský (VŠFS), Vojtěch Benda (nezávislý analytik)

11:25 –12:30

2. blok Česká republika – světlo na konci tunelu?
Jan Mládek (Fontes Rerum), Roman Chlupatý (Investiční web), Pavel Štěpánek (Česká Bankovní Asociace), Aleš Michl (Raiffeisenbank)

12:30–13:00

Coffee Break

13:00–14:00

3. blok Důchodová reforma – úspěch nebo neúspěch?
Jiří Šindelář (USF), Petr Hrubý (Broker Consulting), Karel Svoboda (APF), Aleš Poklop (ČSPS), Zbyněk Laisek (HN Peníze)

14:00–15:00

4. blok Investiční produkty a služby – co nás čeká?
Martin Burda (ISČS), Martin Urban (brokerjet ČS), Lukáš Vácha (Conseq Investment Management), Michala Moravcová (BOSSA),
Závěr konference

15:00 –16:00

Číše vína

Závazná přihláška
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, jehož součástí
je i čárový kód, vytiskněte si jej. S tímto dokladem jděte, prosím, k terminálu.
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“
4| zadejte registrační kód ODKPENIZE
5| vyplňte zobrazený formulář a odešlete
Potvrzení registrace a voucher (pdf ) obdržíte e-mailem.

3| zadejte Váš e-mail

www.bvv.cz/penize

