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Řízení a modelování
finančních rizik

pořádá pod záštitou děkanky fakulty
prof. Dr. Ing. Dany Dluhošové

6. ročník mezinárodní vědecké konference

Tématické zaměření příspěvků:

Zásady pro psaní příspěvku:

· aplikace metodologie Value at Risk,

· oceňování firem, fúzí a akvizic,

· modelování tržních rizik (akciových, úrokových, měnových,
komoditních),

· modelování kreditních (úvěrových) rizik,
· modelování rizik na úrovni podniku (corporate risk),
· predikce parametrů finančních instrumentů (očekávané

hodnoty, volatilita),
· oceňování finančních derivátů (akciové, měnové, s fixními

příjmy),

· finanční modely v pojišťovnictví a oceňování finančních
produktů,

· aplikace hedgingových strategií,
· aplikace modelů za nejistoty (fuzzy stochastické přístupy),
· aplikace metodologií řízení finančních rizik v produkčních

společnostech
a finančních institucích,

· aplikace metodologie reálných opcí,
· a další.

· rozsah 6 - 8 stran formátu A4
· jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
· formát příspěvku: ke stažení na webových stránkách

konference
· forma zaslání: elektronicky na adresu

konference.katedra.financi@vsb.cz
· termín pro zaslání příspěvku: 31. srpen 2012

Odborný garant konference:

prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
katedra financí

EkF VŠB-TU Ostrava

10. - 11. září 2012



Pondělí  10. září 2012
9:00 - 10:00 Registrace účastníků

10:00 - 10:15 Zahájení konference
10:15 - 12:00 Plenární zasedání
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 14:30 Jednání v sekcích
14:30 - 15:00 Přestávka
15:00 - 16:30 Jednání v sekcích

17:30 Společenský večer

Úterý 11. září 2012
9:00 - 10:30 Jednání v sekcích

10:30 - 11:00 Přestávka
11:00 - 12:00 Jednání v sekcích
12:00 Zakončení konference

16:30 - 17:30 Přestávka

Místo konání:
Hotel Harmony Club
ul. 28. října 170
Ostrava - Mariánské Hory

Informace o ubytování, dopravě na místo konání konference a on-
line přihlášku na konferenci naleznete na webových stránkách
konference.

termín pro přihlášení na konferenci: 31. červenec 2012
termín pro úhradu konferenčního poplatku: 31. červenec 2012
termín pro zaslání příspěvku: 31. srpen 2012
konferenční poplatek: 2850 Kč

bankovní spojení: KB Ostrava,
č.ú. 83239761/0100
IBAN

Nadační fond Karla Engliše
variabilní symbol: 154/jméno.příjmení

V případě neúčasti se poplatek nevrací. Účast náhradníka je možná.
Daňový doklad o zaplacení registračního poplatku bude vystaven při
prezenci v den zahájení konference.

CZ6401000000000083239761
název účtu:

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
doc. RNDr. ozef Fecenko CSc.
prof. Dr. Ing.

prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc.
prof. Ing.Anna Majtánová, Ph.D.
prof. Ing. Dušan ček CSc.
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prof. Ing. Karol Vlachynský CSc.
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
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áprof. Ing. Eva Kislingerov CSc., VŠE v Praze

VŠE v Praze

Ing. Miroslav Čulík, Ph.D

Ing. Martina Borovcová, Ph.D.

Kateřina Zelinková

.
tel. :+420 597 322 471, e-mail: miroslav.culik vsb.cz

tel.: +420 597 322 341, e-mail: martina.borovcova vsb.cz

el. :+420 597 322 461 : katerina.zelinkova vsb.czI

@
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t , e-mail @
Ing.

Prezentace, diskuse a výměna informací a rozvoj oblasti řízení a
modelování finančních rizik finančních a nefinančních institucí a
trhů.

prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal EkF, VŠB-TU Ostrava
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