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Mezinárodní srovnání, fiskální pravidla a dluhové brzdy v EU. 

Nové zdroje příjmů veřejných rozpočtů. 

Interakce fiskální a monetární politiky. 

Dopady na finanční trhy. 
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Česká společnost ekonomická
ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně 

vás zvou na online panelovou diskuzi 

Odkaz na událost:
https://fb.me/e/fO60qA61o
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Aleš Michl působil mezi lety 2006 až 2015 v týmu Raiffeisenbank. V letech 2014–
2018 byl externím ekonomickým poradcem Ministerstva financí ČR a později i
předsedy vlády ČR Andreje Babiše se specializací na makroekonomickou analýzu
a stabilizaci státního dluhu. V roce 2016 založil Michl Fund Management s.r.o.,
která se následně stala spoluzakladatelem společnosti Robot Asset Management
SICAV a.s. vykonávající činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů s
podfondem Quant. Ke dni vzniku funkce v bankovní radě ČNB tyto své aktivity
ukončil. Členem bankovní rady ČNB je od roku 2018.

Danuše Nerudová je česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka. V lednu 2018
byla jmenována rektorkou Mendelovy univerzity v Brně pro volební období 2018-
2022. Současně byla v lednu 2018 jmenována předsedkyní Komise pro
spravedlivé důchody. Jako předsedkyně komise i jako vědkyně se věnuje otázkám
rovného postavení mužů a žen, dlouhodobě udržitelnému důchodovému
systému a jeho financování. V dubnu 2020 spolu s dalšími ekonomy založila
občanskou iniciativu KoroNERV-20.

Lubor Lacina je profesorem ekonomie na Mendelově univerzitě v Brně. Je
předsedou projektu Jean Monnet v ekonomických studiích a ředitelem střediska
Jean Monnet Centre for Excellence. Je ředitelem think-tanku Mendelova
Evropského centra, autorem nebo editorem několika monografií o evropské
hospodářské a politické integraci. Je šéfredaktorem řady politických dokumentů,
které poskytují návrhy na další proces prohloubení hospodářské a politické
integrace v EU.

Specialista v oblasti investičního asset managementu Martin Mašát působí od
roku 2013 v Partners Investiční společnosti na pozici vedoucího oddělení investic.
Jako portfolio manager zodpovídá za individuální management investic
významných zákazníků. Martin Mašát je držitelem prestižního, mezinárodně
uznávaného titulu CFA (Chartered Financial Analyst, udělovaný CFA Institutem,
sídlícím v USA). Za sebou má i dlouhodobé působení v ING Investment
Management 
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