4. 6. 2017

Tisková zpráva Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka

V prostorách VŠE proběhla další úspěšná mezinárodní
vědecká konference
Dne 30. 5. 2017 se na půdě VŠE uskutečnila konference pod názvem
INSOLVENCE 2017: Insolvence ve středoevropském prostoru – vybraná témata. Již
osmý ročník mezinárodní vědecké konference uspořádala Fakulta podnikohospodářská,
Katedra strategie ve spolupráci s CRI Harryho Pollaka pod záštitou rektorky VŠE
prof. Ing. Hany Machkové, CSc.
Na úvod konference vystoupila náměstkyně primátorky Hlavního města Prahy
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Mimo jiné zmínila fakt, že zatímco oblast insolvence
a otázky reorganizací byly před osmi lety na okraji zájmu, dnes je tato problematika
v hlavním proudu z hlediska vědeckého badání. Podle slov paní profesorky je patrný rostoucí
zájem o tuto oblast jak z řad studentů, tak předních odborníků.

Dále se slova ujal prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy VŠE
doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Pan prorektor slavnostním aktem oficiálně posvětil rozšíření
názvu CRI o jméno Harryho Pollaka, významného krizového manažera s českými kořeny,
který získal na VŠE v roce 2003 doktorát v oboru podniková ekonomika. V průběhu své
kariéry se podílel se na restrukturalizacích podniků jako Aston Martin, Krupp či Dunlop.
CRI tak i nadále bude vystupovat pod názvem Centrum restrukturalizace a insolvence
Harryho Pollaka. Slavnostního aktu se zúčastnil také syn Harryho Pollaka René, který ve
svém projevu připomněl osobnost a úspěchy svého otce.
Na konferenci vystoupilo 16 odborníků z řad akademiků i odborné praxe z České republiky,
Slovenska, Velké Británie, Německa a Polska. S předstihem se registrovalo přes 100
účastníků.
Přínosem konference byly zejména příspěvky zahraničních hostů. V rámci dopoledního bloku
vystoupil nejprve prof. Dimitros P. Tsomocos, Ph.D., MBA, profesor na Univerzitě
v Oxfordu, který detailně pojednal o roli úpadku z makroekonomického hlediska. Polský
odborník z Jagellonské univerzity v Krakově Dr. Marek Porzycki poté zhodnotil ve své
přednášce změny právní definice platební neschopnosti po reformě polského zákona
o insolvenci v roce 2015.
Právní a ekonomické aspekty německého insolvenčního práva prezentovali němečtí odborníci
Dr. Maxmilian Krah, MBA a Dr. Torsten Voss. Tematicky na ně odpoledne poté navázal
Florian Rieser, který přítomné seznámil s německými standardy posuzování úpadku v praxi.
K zajímavé komparaci jednotlivých zahraničních právních prostředí také přispěl výstup
Ing. Jána Lalky a Dr. Silvie Belovičové na téma vyvádění majetku firem v úpadku a hledání
funkčního modelu úpadkového práva ve slovenském prostředí.
V konferenčním sále také vystoupili se svými přednáškami dva představitelé CRI Harryho
Pollaka. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. se ve svém příspěvku zaměřil na přehled
nedostatků
v insolvenčním
zákoně
po
deseti
letech
jeho
účinnosti
a Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. se v odpoledním bloku zabýval možnostmi jak definovat
korporátní úpadek v ekonomických souvislostech. Další představitel CRI Harryho Pollaka
Mgr. Dušan Sedláček moderoval odpolední program včetně závěrečné panelové diskuse.
Mezinárodní vědecké konference na téma Insolvence ve středoevropském prostoru přinesla
zajímavý komparativní pohled na vybrané aspekty insolvence v jednotlivých insolvenčních
prostředí a jejím přínosem byla i zajímavá diskuse nad jednotlivými tématy z pohledu
zúčastněných zahraničních odborníků.

Kompletní seznam přednášejících včetně přesných názvů jejich prezentací je dostupný na
stránkách http://www.vyzkuminsolvence.cz.

Pro další informace, prosíme, kontaktujte tiskovou mluvčí CRI, Dagmar Schönfeldovou,
e-mail: schd10@vse.cz.

