česko-slovenská konference

"Next Steps in Asset Management"
pod záštitou
České národní banky a Národní banky Slovenska

19. května 2011
andel´s hotel Prague
Konference je určena zejména pro subjekty působící v odvětví kolektivního investování a na kapitálovém trhu obecně.
Cílem této konference je informovat účastníky o stavu a přípravě nových legislativních koncepcí, přičemž zde bude
možnost podělit se o praktické poznatky, navzájem se inspirovat a navázat aktivnější spolupráci firem a institucí
působících v České republice a na Slovensku.
Program bude celodenní s večerním společenským setkáním. Vystupovat budou přední odborníci z řad regulátorů
Slovenské a České republiky, i profesionálové z řad členských firem asociací.

partneři konference:

Program
09.30 10.00 Registrace účastníků
10.00 10.30 Přivítání
RADEK URBAN, AKAT, místopředseda asociace
ROMAN VLČEK, SASS, predseda predstavenstva

10.30 12.30 Národní úpravy Zákona o kolektivním investování v ČR a SR
Změna podnikatelského prostředí a nové produktové možnosti. Evoluce nebo revoluce?
JAN ŠOVAR, MFČR, Legislativa kapitálového trhu
MICHAL FRANĚK, MFČR, ředitel odboru Legislativy finančního trhu
TOMÁŠ AMBRA, NBS, hlavný metodik regulácie
JÁN FOLTÁN, MFSR, riaditeľ odboru finančných služieb
PETER JÁNOŠOV, Tatra Asset Management, vedúci odd. produkt managementu
JAN VEDRAL, AKAT, člen výkonného výboru
ALEŠ SMUTNÝ, ČNB, právní referát Sekce regulace a analýz finančního trhu
Diskuze

12.30 13.30 Oběd
13.30 14.30 Pokrizové trendy v daňových úpravách kapitálového trhu v ČR a SR
Okamžité příjmy do státního rozpočtu versus podpora příštích příjmů a rozvoje kolektivního investování
STANISLAV ŠPRINGL, MFČR, ředitel odboru Legislativa daní z příjmů
RADEK HALÍČEK, KPMG Česká republika, partner
Diskuze

14.30 15.30 Hot news na kapitálovém trhu
JARKKO SYYRILA, EFAMA, náměstek generálního ředitele
PETR KOBLIC, Burza cenných papírů Praha, generální ředitel
PETR VYBÍRAL, ALLEN & OVERY, advokát, specialista na oblast kapitálových trhů
Diskuze

15.30 16.00 Coffee break
16.00 17.00 Distribuce a její legislativní úpravy v SR a ČR
Můžou existující a plánované úpravy v distribuci dosáhnout očekávaný efekt?
JAN URBANEC, MF ČR, referent odd. Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu
SLAVOMÍR ŠŤASTNÝ, NBS, riaditeľ odboru dohľadu nad trhom CP, poisťovníctvom a dôch. sporením
IVICA CHAČATURIANOVÁ, OVB Allfinanz Slovensko, prokurista
MILOSLAV KLÁŠTERECKÝ, Česká spořitelna, produktový manager, retailové produkty
Diskuze

17.00 18.00 Perspektivy kolektivního investování v ČR a SR
Postavení ČR a SR v procesu evropské centralizace správy podílových fondů
RADEK URBAN, AKAT, místopředseda asociace
MILOSLAV MLYNÁR, Tatra Asset Management, predseda predstavenstva
ROMAN VLČEK, SASS, predseda predstavenstva
JAN ŠOVAR, MFČR, Legislativa kapitálového trhu
Diskuze

18.00 18.15 Závěr
JANA MICHALÍKOVÁ, výkonná ředitelka AKAT
IVAN ZNÁŠIK, výkonný riaditeľ SASS

20.00 24.00 Společenský večer

změna programu vyhrazena

Přihláška a praktické informace:
Termín konání:

19. května 2011
od 10.00 hod

Místo konání:

andel´s hotel Prague
Stroupežnického 21, Praha 5, Česká republika
www.andelshotel.com/cs/home

Večerní raut:

Kavárna Adria
Národní 40/36, Praha 1
www.caffeadria.cz

Cena pro členy:

4900 Kč

Cena pro ostatní:

7900 Kč
Cena zahrnuje účast na konferenci včetně stravy a večerního rautu dne 19. května 2011

Způsob placení:

Poplatek za konferenci ve stanovené výši můžete zasílat na číslo účtu:
19-5390190227/0100 Komerční banka,
IBAN: CZ7401000000195390190227,
BIC (SWIFT): KOMBCZPP
jako zálohovou platbu, potvrzení Vám bude zasláno e-mailem a následně poštou.

Zrušení účasti:

V případě zrušení účasti na konferenci účtujeme storno poplatky.
Zrušení účasti do 3 pracovních dnů před zahájením konference znamená storno poplatek
ve výši 50% z celkové ceny konference. V případě zrušení účasti později Vám bude účtován
storno poplatek ve výši 100% ceny konference.

Postup přihlášení:

Vyplněnou přihlášku zasílejte e-mailem nebo faxem na:
Asociace pro kapitálový trh
Štěpánská 16/612
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 919 114
Fax: +420 224 919 115
E-mail: info@akatcr.cz
Následně Vám ještě tentýž den bude vystavena a elektronicky zaslána faktura
a poplatek budete moci uhradit na výše uvedený účet.

Uzávěrka přihlášek:

17. května 2011.
Počet míst na konferenci je omezen, proto jsou přihlášky evidovány v došlém pořadí.
V případě vyčerpání kapacity budete informováni.

Možnosti ubytování:

Ubytování je možné za zvýhodněnou cenu v andel´s hotel Prague.
Ubytovací formulář je přílohou této přihlášky.

HOTEL RESERVATION FORM
Event: AKATCR/180511/CONF
Last name:

First name:

Telephone:

Fax:

Credit Card Details for guarantee of reservation - OBLIGATORY:
CC Number:

Expiry:

Arrival Date:

Time:

Departure Date:

Time:

Please Mark With -

x

Single Room - € 115 ,- per night, incl. BB and VAT Double Room - € 115,- per night, incl. BB and VAT - Non Smoking

- Smoking

- Twin

- King-size bed

Please send this form latest by 30/04/11 otherwise we can not
guarantee the room availability.
Cancellation Policy: Your reservation is guaranteed by your Credit card.
In case of cancellation till 30/04/11 no charge will be applied. In case of
cancellation between 01/05/11 – 04/05/11 – we will charge the first night to
your CC. After 05/05/11 – we will charge the whole stay. The same policy
will be applied in the case of No Show.
Contact person:Katerina Zimova, Reservations
Phone Number: 00420 296 882 202 Fax Number: 00420 296 889 998
Email: reservation07@andelshotel.com
Web: www.andelshotel.com
Guest Signature:
HOTEL CONFIRMATION:
Confirmation Number:

Date:

Signature:

.

