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Tisková zpráva Centra restrukturalizace a insolvence 

 

CRI se podílelo na pořádání již 9. ročníku mezinárodní konference VŠE – 

„Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence v číslech“ 

Již devátý ročník insolvenční konference věnovaný zejména aktuálním otázkám vztahu 

insolvenčních řízení a souvisejících statistik se uskutečnil dne 24. 5. 2018 v prostorách 

Vysoké školy ekonomické v Praze. Konference navázala na minulý ročník, který byl věnován 

vybraným insolvenčním tématům ve středoevropském prostoru.  

 

 

 

Úvodního slova se ujal prorektor pro mezinárodní vztahy prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Ve svém 

proslovu ocenil, že prostor pro prezentace svých příspěvků dostali nejen odborníci, ale také 

studenti VŠE a dalších partnerských univerzit. Zároveň poukázal na fakt, že vyučovaný kurz 

Turnaround Management byl vyhodnocen mezi pěti procenty nejlépe hodnocených předmětů na 

Fakultě podnikohospodářské VŠE. 



 

 

Na konferenci vystoupilo celkem 24 odborníků z řad akademiků i odborné praxe a také studentů. 

S předstihem se registrovalo zhruba 200 účastníků. 

V posluchárně VŠE vystoupilo se svými prezentacemi také několik představitelů CRI. 

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M představil výsledky výzkumného projektu paralelní 

reorganizace vedené ve dvou členských státech (na hypotetickém příkladu ČR a SR). Studie 

reaguje na nové Nařízení Evropského paramentu a Rady (EU) č. 2015/848 upravující mimo jiné 

přeshraniční insolvenční řízení. 

Koncept mezery krytí ve vztahu k standardu péče při správě korporace představil doc. JUDr. 

Bohumil Havel, Ph.D. Na tuto problematiku navázal Ing. Michal Kuděj, který analyzoval 

důvody neúspěchu institutu moratoria při sanaci podniků. Ke své analýze využil zejména bankrotní 

a bonitní modely IN.  

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. ve své prezentaci porovnal výsledky dvaceti největších konkurzů 

dle obratu s reorganizacemi a PhDr. Ing. Zdeňka Klapalová, CSc. představila přítomným 

zajímavou případovou studii zabývající se sanací developerského projektu. 

 

Kompletní seznam přednášejících včetně názvů jejich prezentací je dostupný na těchto webových 

stránkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro další informace, prosíme, kontaktujte tiskovou mluvčí CRI, Dagmar Schönfeldovou, 

e-mail: dagmar.schonfeldova@vse.cz. 

 

https://ksg.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/INS2018_program_A4_7.5.2018.pdf
https://ksg.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/INS2018_program_A4_7.5.2018.pdf

