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Cílem programu je poskytnout účastníkům, prostřednictvím
respektovaných řečníků, aktuální informace a náhledy na současné
dění ve světě. Po roce 2020 čelíme jako společnost novým výzvám.
Zaměříme se na geopolitická témata, dotkneme se energetické
problematiky, budoucnosti financí a kryptoměn. V neposlední řadě
budeme diskutovat téma podpory rozvoje české ekonomiky a byznysu
v nových podmínkách.



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Harmonogram dne3 moduly
(rozdělené do 6 samostatných dnů)

Místo konání

▪ (De)globalizace – pohledy z výšky

13. 4. a 11. 5. 2023

▪ Budoucnost financí

1. 6. a 14. 9. 2023

▪ Transformace a podpora českého 
byznysu

12. 10. a 2. 11. 2023

Česká bankovní asociace

Italská 69 (budova Churchill II)

120 00 Praha 2

Občerstvení je pro vás po celý den zajištěno

8.45–9.0 0 Zahájení dne

9.00–10.30 1. blok

10.30–11.00 Coffee break

11.00–12.30 2. blok

12.30–13.30 Oběd 

13.30–15.00 3. blok

15.00–15.30 Coffee break

15.30–17.00 Diskuse



PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

▪ Pro členy top managementu, vedoucí partnery a vrcholové manažery

▪ Pro aspiranty z řad vyššího managementu, kteří směřují do vedoucích funkcí společnosti

▪ Pro manažery na klíčových rozhodovacích pozicích uvnitř společnosti

▪ Pro ty z vás, kdo se potřebujete lépe orientovat v současném dění a vnímat souvislosti 

a především dopady na společnost

Společnosti napříč celým trhem



ODBORNÍCI, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PROGRAMU

Jakub SeidlerTomáš Salomon

hlavní ekonom 
ČBA

prezident ČBA, 
předseda představenstva

a generální ředitel 
České spořitelny

Radek Špicar

viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy



Petr KolářMiroslav Bárta

diplomat a politikarcheolog a egyptolog

Jan Romportl

Freelance Artificial Intelligence

Consultant

ODBORNÍCI, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PROGRAMU



OBSAH MODULŮ

Budoucnost financí(De)globalizace – pohledy 
z výšky

Transformace a podpora
českého byznysu

▪ Dopady ruské války proti Ukrajině na světový řád. 

Jaké bude 21. století?

▪ Strategický pohled na energetickou krizi a na to, co 

si z ní odnese Česko 

▪ Současná civilizace: v čem je odlišná globální 

civilizace od těch předchozích a jak jsme daleko od 

svého konce? 

▪ Co se skrývá pod kapotou umělé inteligence?

▪ Panelová diskuse na téma „Jak nejlépe adaptovat 

Česko na měnící se svět?“

▪ Vpředhledící ukazatele makroekonomického vývoje, 

hlavní ekonomické trendy

▪ Možnosti nezávislé měnové politiky v podmínkách 

tuzemské ekonomiky

▪ Hlavní aktivity centrální banky v oblasti dohledu

a finanční stability

▪ Kryptoměny jako běžné platidlo nových generací

▪ Postoj a význam digitálních měn centrálních bank 

pro komerční bankovnictví

▪ Kapitálový trh - burza jako zdroj kapitálu pro české 

firmy 

▪ Daňový systém a jeho budoucí vývoj

▪ Panelová diskuse na bonusové téma

▪ Potřeby českého byznysu ve vztahu k hospodářské 

politice

▪ Digitální transformace a její vývoj

▪ Zelené investice pohledem investora

▪ Role NÚKIB v zajišťování kybernetické bezpečnosti

▪ Inspirativní příběhy z investičních,  e-commerce

společností a automotive průmyslu očima přímých 

účastníků

▪ Panelová diskuse na téma „Budoucnost Česka

a podpora českého byznysu“



PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁŠ PROGRAM?

▪ Přinášíme vám aktuální témata od předních a respektovaných odborníků a špičkových lektorů

▪ Jedná se o exkluzivní program, který se uskuteční jednou ročně pro omezené množství manažerů 

▪ Program pro úzký okruh účastníků zajišťuje velkou míru vzájemné interakce

▪ Na konci každého dne je zařazena panelová diskuse nebo diskuse účastníků nad probíraným tématem facilitovaná

zkušenými moderátory a odborníky

▪ S našimi řečníky můžete diskutovat nejen na přednáškách, ale i v networkingové části

▪ Na závěr programu vás čeká slavnostní zakončení s předáním certifikátů

▪ Po skončení programu s vámi chceme zůstat v kontaktu, dát vám možnost klást dotazy, mít přehled, co se děje v ČBA 

na poli vzdělávání, a utvářet tak komunitu absolventů našich vzdělávacích programů



Cena vzdělávacího programu:
150 000 Kč + DPH

Zvýhodněná cena pro členské banky ČBA:
120 000 Kč + DPH



CO VÁM PROGRAM PŘINESE?

▪ Pohled na fungování byznysu po roce 2020 z mnoha aktuálních aspektů

▪ 6 přednáškových dnů

▪ 30 vzdělávacích hodin od předních odborníků

▪ 18 hodin networkingu a sdílení informací

▪ Diskuse s lidmi z oboru a setkání s inspirativními osobnostmi

▪ Síť nových kontaktů



„Vzdělávacího programu ČBA Strategické řízení pro
vrcholové manažery jsem se zúčastnil na konci roku
2022. Program byl velmi dobře zaměřen na aktuální
témata, jež hýbou nejen světem byznysu. Jedinečnost
z mého pohledu spočívala ve velmi kvalitním obsazení
přednášejících, s jakým jsem se na jiných akcích
podobného typu nesetkal. Program doporučuji všem,
kdo mají zájem nechat se inspirovat od top nejen
byznys osobností.”

Lukáš Cerman
ředitel FAM Development
Československá obchodní banka

„Vzdelávací program ČBA Strategické řízení pro
vrcholové manažery je dizajnovaný tak, aby prinášal
fundované odpovede na aktuálne ekonomické,
politické, spoločenské alebo manažérske témy.
Dosahuje to kombináciou výborných prednášajúcich,
pútavou formou spracovania tém aj spôsobom
interakcie s publikom. Pre vrcholových manažérov je
tak výborným prostriedkom, ako si v pár moduloch
efektívne zvýšiť znalosti daných tém a rozšíriť svoj
celkový manažérsky rozhľad.”

Viliam Pätoprstý
Head of Customer Value Management and Marketing
Retail and Private Banking Division
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

REFERENCE

„Program ČBA Strategické řízení pro vrcholové 
manažery obsahoval zajímavý mix aktuálních témat 
v podání inspirativních osobností se silnými názory
k daným tématům. Dalším přínosem byla řada 
navazujících diskusí mezi samotnými účastníky 
programu. Program určitě mohu doporučit."

Pavel Marek
Head of Accounting, Controlling & Investor Relations
Česká spořitelna



michala.svatonova@cbaonline.cz

+ 420 602 544 643

www.cbacfo.cz

Těšíme se na vaši účast!

Česká bankovní asociace

Italská 69 (budova Churchill II)

120 00 Praha 2

Michala Svatoňová

„Propojujeme renomované odborníky ze světa financí a 

řízení, kteří společně s námi sdílí své znalosti a zkušenosti, 

a tím přispíváme ke vzdělávání a kultivaci bankovního 

sektoru a celé společnosti.“
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