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Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás dovoluje v rámci projektu  
„Posilování sociálního dialogu“ pozvat na  

 

 konferenci k tématu 
 

 „Možnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v boji proti 
dopadům finanční krize – aneb finanční gramotnost 

neodmyslitelná znalost každého z nás“ 
 

budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Smíchov 
dne 30.4. 2010, v době od 9:30 do 13:00 hod 

 
 

Konference si klade za cíl  informovat účastníky o dopadech finanční krize nejen ve sféře 
zaměstnavatelské, ale i zaměstnanecké, o jejich vážnosti i možnostech, vedoucích k jejich 
zmírnění.  
Cílem konference je také apel k uvědomění si důsledků a dopadů absence finanční gramotnosti 
zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců 
  
 
Program jednání 
09:00 – 09,30 Prezentace 
09:30 – 09:45  ZAHÁJENÍ KONFERENCE - Svaz průmyslu a dopravy ČR 
      - Krajský úřad Středočeského kraje 
      - Krajský úřad Plzeňského kraje 
09:45 – 10:30  „FIREMNÍ FINANCE“  - 1. blok příspěvků  
10:30 – 11:00   coffee break 
11:00 – 11:45 „PRÁCE A PENÍZE“   - 2. blok příspěvků 
11:45 – 12,15 „PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE“ - 3. blok příspěvků 
12,15 – 12,30  diskuse 
12,30 – 13,00  občerstvení, raut 
 
  
Dotazy a další informace k jednání 
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR 
Miroslav Bednář, regionální manažer pro Plzeňský a Jihočeský kraj 
Tel.: +420 733 643 518, mbednar@spcr.cz   
Ing. Marie Hanušová, regionální manažer pro Středočeský kraj 
Tel.: +420 733 643 520, mhanusova@spcr.cz     

 

www.spcr.cz 

ONLINE PŘIHLÁŠKA na jednání konference ZDE  
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ČASOVÝ ROZVRH KONFERENCE 
 

ZAHÁJENÍ 
09.30 - 09.45 „Úvodní slovo, zahájení konference“ 

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajský úřad Středočeského kraje , Krajský úřad 
Plzeňského kraje  

 
FIREMNÍ FINANCE   
09.45 - 09.55 „Přístup k úvěrům a půjčkám“  

Asociace bankovních institucí  - ing. Josef Tauber   
09.55- 10.05 „Dopad předlužení zaměstnanců na firmy“  

Asociace malých a středních podniků - ing. Eva Svobodová 
10.05 - 10.15 „Zaměstnavatelé a osvěta na poli Finanční gramotnosti“ 

Hospodářská komora ČR -  František Holec 
10.15 - 10.30 „Insolvenční zákon – nástroj oddlužení“ 
  COFET - Ing. Jan Abrahámek 
 
10:30 – 11:00   COFFEE BREAK 
  
PRÁCE A PENÍZE 
11.00 - 11.10 „Finanční gramotnost a význam práce“ 
  Úřad práce Žďár n.S. - ThDr. Václav Pavlosek 
11.10 - 11.20 „Novely zákonů ve vztahu k FG“  

Ministerstvo financí ČR -  Ing. Bohdan Hejduk 
11.20 - 11.30 „Předlužení a exekuce, význam znalosti FG jako prevence“ 
  Exekutorská komora ČR – JUDr. Jana Tvrdková 
11.30 . 11.45 „FG jako prevence proti sociálnímu vyloučení“ 
  COFET, a.s. - Ing. Ivan Noveský 
   
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 
11.45 - 11.55 „FG a mládež - zkušenosti ze školství“ 
  SOU Hubálov, SOŠ ochrany osob a majetku, s.r.o. 
11.55 - 12.15 „FG a zkušenosti zaměstnavatelů“ 

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. , Movo, s.r.o., OBZOR VD Plzeň, Škoda Auto a.s., ZAT a.s.  
DISKUSE 
12.15 - 12.30  
  
12,30 – 13,00  OBČERSTVENÍ - RAUT 
 
PROGRAM KONFERENCE moderuje p. Ing. Bc. Ivan Noveský ze společnosti COFET, a.s. 
COFET, a.s., se od r. 2007 zabývá intenzivní realizací projektů na řešení dlouhodobé 
nezaměstnanosti, finanční gramotností a činnostmi, které vytváří prevenci sociálního vyloučení. 
Společnost COFET, a. s. je realizátorem pilotních projektů ESF zejména pro úřady práce a 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 


