Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta podnikohospodářská, katedra podnikové ekonomiky
pod záštitou rektora prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. h. c.
pořádá v rámci projektu TAČR
„Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti
jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení
statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin“

mezinárodní vědeckou konferenci

Transakční náklady českých ekonomických subjektů
v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování
a zlepšení statistiky insolvenčních řízení.
22. května 2012 9.00 – 17.00
Kongresový sál ČNB, Senovážné nám., Praha 1
Registrace na konferenci on-line.
Konference se koná bez vložného.
Z příspěvků bude vydán recenzovaný sborník.

Cíl konference
Mezinárodní vědecká konference je zaměřena na prezentaci nových poznatků z oblasti
fungování Insolvenčního zákona a insolvenčních řízení v ČR a v zahraničí z pohledu teorie a
praxe. Hlavní pozornost bude zaměřena především na transakční náklady českých
ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, zvážení možností jejich snížení. Dále pak na
tvorbu statistických souborů dat pro insolvence. Základním cílem konference je
přispět k zefektivnění a zrychlení procesů insolvence.

Vědecký výbor





prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky a projektu
TD010093
prof. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., Of Counsel, Clifford Chance LLP, Praha /
Místopředseda správní rady Turnaround Management Association Česká republika, o.s.,
Prague/Radboud University Nijmegen, The Netherlands
Mgr. Luboš Dörfl, soudce Vrchního soudu v Praze

Odborný garant


prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Program konference
8:45 - 9:00

Registrace

9:00 - 9:20

Zahájení konference – prof. Ing. Richard HINDLS, CSc., dr.h.c., rektor Vysoké školy
ekonomické v Praze a prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc., odborný garant

Dopolední program
9:20 - 10:20

Poznatky SRN z uplatňování insolvečního práva
Prof. Dr. Christoph G. PAULUS, LL.M., ředitel, Institut für Interdisziplinäre
Restrukturierung, Humboldt Universität zu Berlin

10:20 - 10:50

Slovenské zkušenosti s reformou insolvečního práva z roku 2006 ve světle
posledních novelizačních změn z roku 2012
JUDr. Branislav POSPÍŠIL, konkurzní správce, pedagog a autor komentáře k
insolvenčnímu zákonu, Pospíšil & Partners, k.s. Bratislava

10:50 - 11:40

Revize českého insolvečního práva ve světle novelizací insolvečního práva SNR a SR
Prof. JUDr. Tomáš RICHTER, LL.M., Ph.D., Of Counsel, Clifford Chance LLP,
Prague/Radboud University Nijmegen, The Netherlands

11:40 - 12:00

Pár poznámek z insolvenční poradenské praxe
Ing. Josef KOTRBA, Ph.D., vedoucí partner Deloitte pro Českou republiku

12:00 – 12:30 Oběd

Odpolední program
12:30 - 13:00

Prezentace výsledků výzkumu – reorganizace v ČR
studenti Vysoké školy ekonomické v Praze

13:00 - 13:35

Pohled banky na transakční náklady spojené s insolvencí
Mgr. Daniel HŘÍBAL, MBA, ředitel úseku restrukturalizace a vymáhání, Česká
spořitelna, a.s.

13:35 – 14:10 Osobní bankrot – transakční náklady firmy
Ing. Olga KUPEC, Ph.D., ABYDOS, s.r.o.
14:10 – 14:45 Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví?
Ing. Drahomíra DUBSKÁ, CSc., Český statistický úřad
14:45 – 15:15 Možné přínosy automatického generátoru přidělování věcí na soudech v oblasti
insolvenční agendy
Mgr. Petr ŠEVČÍK, Ministerstvo spravedlnosti ČR
15:15 – 15:45 Transakční náklady – zákonné limity a rodící se praxe
Mgr. Juraj ALEXANDER, LL.M., SALANS / Institut ekonomických studií FSV UK
15:45 – 16:00 Závěr konference - Prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc.
16:00 – 17:00 Společenské setkání

Klíčová slova
insolvence, restrukturalizace, likvidace, zánik podniku, životní cyklus podniku, osobní
bankrot, insolvenční správce, pohledávky, moratorium, exekuce, insolvenční zákon, úpadek

Termíny




Uzávěrka přihlášek: po naplnění kapacity sálu, nejpozději do 15. 5. 2012
Příspěvky do sborníku: 29. 4. 2012
Datum konání konference: 22. 5. 2012

Pokyny k příspěvkům






Formát: vzor příspěvku – česká verze nebo anglická verze
Rozsah: 5 – 10 stran
Jazyk příspěvku: čeština, slovenština, angličtina
Adresa pro zasílání příspěvků: konference_insolvence@vse.cz
Přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku příspěvků na CD, kterému bude
přiděleno ISBN. Příspěvky procházejí recenzním řízením.

Organizační výbor




Ivana Vostřelová
e-mail: ivana.vostrelova@vse.cz
Ing. Miroslav Lorenc
e-mail: miroslav.lorenc@vse.cz
Ing. Jindřich Špička, Ph.D. e-mail: jindrich.spicka@vse.cz

Partneři konference

tel: 224 098 349
tel: 224 098 423
tel: 224 098 650

