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Restrukturalizace v MSP?
Perioda mezi růstem a krizovým obdobím se zkracuje a firmy
budou častěji než kdy dříve čelit kritickým obdobím.
S pravděpodobností hraničící s jistotou se do problémů dostane
prakticky každá firma. Problémem přitom není krize samotná,
ale její časové i věcné podcenění. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR proto připravila unikátní setkání, kde
mj. odpovíme na otázky:

Jsou firmy na krizové řešení připraveny?
Rozpoznáme varovné signály blížících se problémů?
Jak řídit firmu v době krize?
Jaké právní kroky s předstihem musíme učinit?
Jak komunikovat s bankami?
Jak financovat firmy v problémech?
Nejrespektovanější osobnosti z oblasti podnikových
restrukturalizací, bank a právních kanceláří představí netradiční
formou kritická místa řízení problémů podniků.
Konferencí bude provázet předseda AMSP ČR Karel Havlíček,
který formou cílených otázek a simulací konkrétních situací
bude po vystupujících vyžadovat praktické řešení problematiky
restrukturalizací malých a středních firem.

Partneři akce:

Program:
9.00-9.20
Proč se každá firma jednou dostane do
problémů? (garant bloku Karel
Havlíček, AMSP ČR)
Karel Havlíček ukáže přímý dopad
světových i lokálních krizí na podniky,
nejčastější chyby firem v období růstu a
předpoklady pro zvládnutí situace, kdy se
podnik nachází v klinické smrti.
9.20-10.30
Řízení podnikových procesů v krizi
(garant bloku Petr Dostál,
restrukturalizační manažer)
Zkušení krizoví manažeři Petr Dostál a
Petr Karásek představí na konkrétních
případech
provozní
a
finanční
restrukturalizaci malých a středních firem,
popíší krizovou komunikaci a vysvětlí
jaká je úloha revitalizačních manažerů.
10.30-11.00 Přestávka
11.00-11.45
Právní zázemí v krizi (garant bloku
Dušan Sedláček, Havel, Holásek &
Partners)
Bez právního zázemí nemá podnik šanci
přežít jakoukoliv krizi. Co musí firmy
udělat s předstihem, co je nezbytné
zvládnout v době kdy se již dostala pro
problémů a jaké právní nástrahy na něj
chystají věřitelé, zodpoví Dušan Sedláček.
11.45-12.30
Financování v době krize (garant bloku
Daniel Hříbal, zástupce ČS, WO a
ČBA)
I v době poklesu tržeb a záporných
hospodářských výsledků se dá podnik
financovat externími zdroji. Jak a kde si je
opatřit, jak vůbec komunikovat s jejich
poskytovateli a co se odehrává v době
krize
v bance,
budeme
diskutovat
s Danielem Hříbalem, zástupcem České
spořitelny, členem pracovní skupiny WO a
České bankovní asociace
12.30-13.30 Oběd

