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FINANČNÍ FÓRUM
Finanční krize 2017–2020?! 
… Deutsche Bank to jen začíná
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Aleš Michl
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a London School of Economics and Political Science, působil 9 let jako  
finanční analytik Raiffeisenbank a později i jako poradce ministra financí Andreje Babiše. Působil i jako poradce  
Národní Ekonomické Rady Vlády (NERV). V současné době působí jako člen správní rady společnosti Y Soft Ventures.

Lukáš Kovanda
Vystudoval demografii na Přírodovědecké fakultě UK a ekonomii na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy. Doktorát získal na Národohospodářské fakultě VŠE, kde i přednáší. Řadí se ke členům vědeckého grémia 
České bankovní asociace a zasedá ve správní radě Institutu ekonomického vzdělávání. V současné době hlavní ekonom 
ve společnosti Cyrrus.

Petr Šimčák
Absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor Finanční podnikání a psychologie. Absolvoval řadu vzdělávacích kurzů,  
včetně školení Euromoney training v Paříži, či kurzů České finanční akademie (Portfolio management, Risk management,  
Alokace aktiv, Behaviorální finance, Analýzy dluhopisů, akcií a derivátů). Je držitelem certifikátu CFA. Působí jako ředitel  
obchodu Pioneer Investments ČR.

Martin Tománek
Vystudoval politologii na Univerzitě v Hradci Králové. Během studií se zaměřoval na politickou ekonomii a mezinárodní obchod. 
V současné době na Katedře politologie Univerzity v Hradci Králové i vyučuje mezinárodní politickou ekonomii. Působí jako 
investiční analytik a investiční specialista ve společnosti Partners Financial Services, a. s., kde sestavuje portfolia a spravuje 
majetek velmi bonitních klientů.

Roman Chlupatý
Publicista, lektor, konzultant specializující se na globální ekonomiku a politiku. Absolventem University of Toronto, žurnalistiku  
či business & finance studoval i na University of London. Působil na Ministerstvu zahraničních věcí jako poradce, člen think-tanku 
Mendelova evropského centra. Šéf investičních strategií společnosti Save & capital
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