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Dovolujeme si vás pozvat na 2. ročník odborné konference zaměřené 
na problematiku krizového řízení, restrukturalizace a insolvence.

Konference je určena pro odborníky, kteří se zabývají restrukturalizací  
a krizovým řízením firmy (včetně interim manažerů), finanční poradce  
a investory, bankéře a zástupce věřitelů, advokáty, insolvenční správce  
či soudce a další, kteří se ve své profesi s touto problematikou setkávají. 

Cílem konference je představit proces restrukturalizace firmy na 
zajímavých příkladech z praxe, zprostředkovat zástupcům strany věřitelů 
pohled z druhé strany, představit nové regulatorní předpisy a jejich vliv 
na insolvenční řízení. Setkání by mělo zároveň podpořit výměnu názorů, 
sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami zabývajícími se krizovým 
řízením, restrukturalizací a insolvencí.

Datum konání:  
12. listopadu 2013, 9:00 – 17:30 hodin  
(registrace od 8.30 hodin)

Místo konání: 
Kongresové centrum ČNB,  
Senovážné nám. 30, Praha 1 
Poplatek za účast: 
2 900 Kč* 

Prezentace a diskuse budou probíhat převážně v češtině. 

*Turnaround Management Association není plátcem DPH

Registrace nejpozději do pátku 9. listopadu 2013 na:
www.turnaround.cz/TMAforum/

Představení Turnaround Management Association
- Účel, poslání a dosavadní zajímavé aktivity sdružení 
David Plch – předseda TMA; Petr Smutný – místopředseda TMA

Makroekonomický úvod 
Jan Frait - ředitel samostatného odboru finanční stability ČNB

Managing Turnaround of the Slovenian Economy:
 Restructuring of Banks, Corporates and the State Sector
Marko Simoneti – Professor of Finance at the University of Ljubjana

Panelová diskuse na téma Restrukturalizace  
z neobvyklých pohledů 
- Názory investorů, odborářů, krizových manažerů
Lukáš Horáček, Michal Tománek, Radim Valas,  
Miroslav Borsek, moderuje: Petr Smutný
Diskuse k prvnímu bloku 
Moderuje: Petr Smutný
K některým (nejen) ekonomickým aspektům 
insolvenčního řízení   
Luboš Smrčka – Katedra podnikové ekonomiky VŠE v Praze

Průzkum: “Co ti nejlepší říkají o těch nejhorších” 
Předcházení firemního selhání 
- Názory bank, firem a manažerů na otázky selhání podniku
- Identifikování sektorů, odděleních a slabých míst
- Diskuze: jak nejlépe vyjít z počáteční krize a vyhnout se selhání
Petr Skrla – interim manažer

Představení „Prague Rules“
- Koordinované mimosoudní řešení finančních obtíží
- Současná mezinárodní praxe
-  Nově přijaté principy společné záchrany podniku v problémech  

vydané ČBA
Hana Mitkovová – Komerční banka, David Plch – White & Case

Trestně právní a civilně právní aspekty  
restrukturalizací 
-  Civilněprávní  standardy jednání dlužníka a věřitele při restrukturalizaci  

a související civilněprávní odpovědnosti
-  Trestněprávní odpovědnost v kontextu restrukturalizace
Ladislav Smejkal – White & Case, Tomáš Richter – Clifford Chance

Diskuse k druhému bloku a slovo závěrem
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Pod záštitou:


