Ekonomický seminář
13. března 2018 Congress Center Parkhotel Plzeň

PROGRAM
9:00

Začátek prezence a coﬀee break

9:45

Zahájení semináře
Nespekulujte, investujte
A. Michl, spoluzakladatel QUANT investiční fond
Jak se zajistit proti kurzovému riziku?
A. Dubský, ředitel AKCENTA CZ pro český trh
Aktuální problémy české a světové ekonomiky
a jejich dopad na české ﬁrmy
Otevřená diskuse ekonomů M. Nováka, R. Chlupatého a A. Michla

11:30

Oběd

Kapacita akce je omezena, proto s přihlášením neváhejte. Svoji účast, prosím, potvrďte nejpozději do
5. března 2018 Aleši Dubskému emailem na ales.dubsky@akcenta.eu nebo na telefon 605 299 737.
Místo konání: Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň, www.parkhotel-czech.eu

3

ekonomové
názory
Miroslav NOVÁK
Miroslav vystudoval obor Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze a Finance
a ﬁnanční služby na Vysoké škole ﬁnanční a správní. Zkušenosti v oblasti bankovnictví
načerpal v UniCredit Group, kde působil na oddělení Treasury. Od roku 2010 pracuje jako
analytik a později hlavní analytik ve společnosti AKCENTA CZ. K oblastem jeho zájmu patří
především problematika měnových kurzů. Miroslav není ortodoxním zastáncem žádné
ekonomické školy, což mu umožňuje hodnotit objektivně nejenom dění na ﬁnančních
trzích, ale i na poli globální ekonomiky. Je autorem řady odborných článků a expertních
komentářů, které pravidelně využívají přední česká, polská a maďarská média.

Aleš MICHL
Aleš vystudoval VŠE v Praze, letní univerzitu na London School of Economics a krátce
byl na Wharton ve Philadelphii, kde studoval řízení investičního portfolia. Od roku
2006 do 2015 byl investičním stratégem v Raiﬀeisenbank. V investiční společnosti
banky se spolupodílel na správě aktiv ve výši 12 miliard korun. Nyní založil vlastní
investiční fond QUANT spolu s Pavlem Kohoutem – ve fondu pečují již o více než čtvrt
miliardy korun. Aleš zakládá své analýzy na číslech a makroekonomii. Třikrát po sobě
oceněný Hospodářskými novinami jako analytik/ekonom roku. Je autorem populární
knihy MICHLiq – inteligentní průvodce ekonomikou.

Roman CHLUPATÝ
Roman je specialistou na globální ekonomiku, politiku a průsečík těchto dvou světů.
Žil, pracoval a studoval v Torontu, dánském Aarhusu, Amsterdamu, Londýně
a Berlíně. Je spoluautorem The Evolution of Money vydané v roce 2016 Columbia
University Press a dalších tří knih, které vyšly v celkem šesti jazycích včetně
mandarínštiny. Jako poradní hlas pracuje pro soukromý sektor i státní instituce.
V Česku přednášel mimo jiné na Vysoké škole ekonomické, ve světě na University of
Toronto. O tom, jak a proč svět (ne)funguje, diskutoval s poradci amerických
prezidentů, šéfy globálních korporací i karenskými rebely na barmsko-thajské hranici.

