Životopis
Ing. Lee Louda, PhD., trvale bytem: Lucemburská 24, 130 00 Praha 3
kancelář a korespondenční adresa: Vodičkova 41, 110 00 Praha 1
nar. 30.12.1968
e-mail: lee.louda@louda-is.cz
tel: +420 777 319 774, popř. +420 224 152 158
Občanství české, státní příslušnost Česká republika.
V profesní a akademické oblasti - shrnutí:
Lee Louda je insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Absolvent Fakulty strojního inženýrství Českého
vysokého učení technického. Od roku 1994 zastával řadu funkcí v ekonomické oblasti, byl licencovaným
burzovním makléřem, portfoliomanažerem, nuceným správcem a likvidátorem subjektů finančního trhu,
absolventem Institutu oceňování majetku při VŠE, zabýval se krizovým řízením a od roku 2004 i správou
konkursních podstat. V rámci zavedení insolvenčního zákona od roku 2008 absolvoval příslušné zkoušky a získal
obě licence pro insolvenční správu. Od roku 2008 také aktivně působí při VŠE jako přednášející a podílí se na
tematických a mezinárodních konferencích v rámci výzkumu insolvence a v oblasti restrukturalizace a zániku
podniku. V roce 2012 obdržel v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou
přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací. Od roku 2016 působí jako insolvenční správce
významné těžařské společnosti OKD, a.s. V roce 2018 na VŠE dokončil doktorandské studium. V současnosti vede
akademické pracoviště Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE. Od roku 2019 člen
expertní pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti k transpozici směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a
k přípravě zákonů Lex Covid I a Lex Covid II.
Profesní část CV v detailu:
2021/I
2020/VI
2019/IV
2018/XI
2017/VI, VIII
2016/V
2016-2017
2016
2015/VII
2015/VI
2015/I, II
2014/XII
2014/X

2014/IX
2014/IV

- Františkovy Lázně SAVOY – reorganizace lázeňského komplexu
- MIDEA s.r.o. (Bejbynet.cz) – eshop s hračkami - konkurs
- L88 Investments Prague 1 s.r.o. – majitele objektu RFE – uskutečněná úspěšná
reorganizace
- PFB Group (X-Trading, Beltissimo, Finenare, Premium fashioun brand) – konkurs 4
členů koncernu v oblasti retailového prodeje oblečení
- EXITERIA a.s., Exiteria Logistics, s.r.o., MABYT CZ s.r.o., MT-nábytek s.r.o. – konkurs koncernové insolvenční řízení skupiny významného internetového prodejce nábytku
- OKD, a.s. – povolená reorganizace významné těžební společnosti v oblasti hlubinné
těžby černého uhlí
- MOTORPAL a.s. – povolená a uskutečněná reorganizace významného strojírenského
podniku
- Na Starém vrchu s.r.o. – konkurs - developerský projekt Zahrada růží
- ALVARAK GROUP a.s. – povolená reorganizace
- Schempp-Hirth výroba letadel spol. s r.o. – konkurs – ukončená výroba v leteckém
oboru – nemovitý majetek v Chocni – nové výrobní haly
- Přemysl Dytko – konkurs – nemovitosti v centru Prahy, Kasabin Stav s.r.o. - konkurs
- Edilcasa s.r.o. – konkurs - moderní nebytový objekt v Mělníku
- správce majetku v rámci insolvenčního řízení koncernu LESS & FOREST – na způsob
svěřenské správy s důvěrou bankovního syndikátu, IS a jejich poradců – konkrétně
správa podílů ve společnosti LESS & ENERGY s.r.o. (Lee Louda Trustee s.r.o.) –
v intencích prodejního procesu.
- insolvenční správce Rezidence Kavčí Hory a.s., developerský projekt v Praze –
povolená reorganizace – přeměna v konkurs (2015/III) – majetek cca 140-200 mil. Kč
- insolvenční správce ALICO spol. s r.o. – Kolín, výrobce brusných papírů a pláten
Globus Abrasives a Rekord – majetek cca 60 mil. Kč

2012/IX
2012/I
2011/IV
2010/XI,XII

2010/VII
2010/VI

2010/III
2009/VII-VIII

2009/IV
2009
2009
2009 - 2010

2008 podzim
2008 - 2014

2006 do 2010
2005 dodnes
2004

2002 - 2004
2001/I dodnes
2000/VII – 2000/XII
2000/I – 2000/IX
2001/II – 2003/I
2000/VI – 2003/II
1999/IX do dnes

- insolvenční správce Home Investment s.r.o. v likvidaci – developerský bytový projekt
v Mladé Boleslavy (MB LIFE) – majetek cca 60 mil. Kč.
- insolvenční správce LOGURAN a.s. – logistický areál Plzeň – Borská pole – původně
povolená reorganizace, od 2013 konkurs – majetek cca 90-120 mil. Kč.
- insolvenční správce Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. – Karlovy Vary –
povolená reorganizace, schválený reorganizační plán, od r. 2013 konkurs
- insolvenční správce developerských projektů „U Hájku“ společnosti HÁJEK a.s. –
Praha 1, ul. Na Poříčí, majetek cca 850 mil. Kč – úspěšný prodejní proces velkého
realitního projektu v centru Prahy s provozem hotelu během insolvence,
developerský projekt Bydlení Dobříš s.r.o. – majetek cca 70 mil. Kč
- insolvenční správce Hana Voňavková PROBYT – Kolín - konkurs
- likvidátor Lifestyle Sports Czech, s.r.o. – lokálního zastoupení obchodní sítě
významné irské obchodní společnosti (sportovní oblečení a obuv), insolvenční správce
AQ OKNA s.r.o. – konkurs (po odvolání předchozího správce)
- insolvenční správce AQ SOUTH s.r.o., TIBELIOUS ENTERALEX Prague s.r.o., LUSORIO,
s.r.o. – konkursní řešení
- insolvenční správce koncernu KORD (KORDÁRNA a.s., SLOVKORD a.s., KORDSERVICE
SK a.s., Slovenský hodváb, a.s. - reorganizace, KORDTRADE s.r.o. - konkurs) –
reorganizace celého koncernu, COMI – přeshraniční řešení, syndikovaný úvěr šesti
bankovních domů,
insolvenční správce dlužníka Ladislava Kovaříka – dřevovýroba nábytku – konkurs,
insolvenční správce AQ EAST s.r.o. - konkurs
- insolvenční správce AQ OKNA a.s. – konkurs (později celý koncern AQ OKNA),
insolvenční správce Czech Auto Rent, spol. s r.o. - konkurs
- konzultační činnost pro sAutoleasing, a.s. ve věcech insolvenčního řízení
- likvidátor BROADWAY Prague s.r.o. a likvidátor Cadbury ČR s.r.o. – lokální distributor
nadnárodního výrobce cukrovinek
- přednášková činnost – společně s AK Havel&Holásek a Pricewaterhouse Coopers ČR
– semináře insolvenčního práva pro bankovní sektor (ČSOB, Česká spořitelna, Unicredit
bank, Raiffeisenbank, Komerční banka, RBS, Citibank, ČSOB factoring a dal.), dále
přednášková činnost pro VŠE a pro agenturu TIS a JUDr. Tomáše Richtera, LL.M., Ph.D.,
příspěvek na Konferenci „Restrukturalizace podniků po dvou letech krize“ (VŠE a TMA)27.4.2010.
- konzultační činnost pro Pricewaterhouse Coopers ČR v případu BCT - Skláren
BOHEMIA a.s. (zejména Sklárny Kavalier a Crystalex)
- insolvenční správce slévárny Moravia Foundry a.s., Olomouc (původně část
Moravských železáren a.s.) – obrat přes 200 mil. Kč,
- správce konkursní podstaty společnosti MANHART, spol. s r.o. - konkurs dle ZKV
- externí konzultant Pricewaterhouse Coopers ČR (krizové řízení)
- likvidátor Český národní investiční obchodně-podnikatelský fond a.s. v likvidaci
- správce konkursní podstaty společností FEBRA servis, a.s., CFI s.r.o., Speciální
zemědělská technika s.p., CONCORDIA Praha, družstvo katolických věřících, ROVL
Praha s.r.o., likvidátor Bytové družstvo Mlynářka
– likvidátor jmenovaný Městským soudem v Praze (MS Praha) na návrh Komise pro
cenné papíry – obchodník s cennými papíry Atava CZ, s.r.o.
- likvidátor Penzijního fondu VIVA a.s. v likvidaci, Olomouc (40 tis. věřitelů), jmenovaný
Ministerstvem financí ČR, na majetek PF byl prohlášen konkurz 2002/V
- majetkový správce Penzijního fondu VIVA a.s., Olomouc, jmenovaný Ministerstvem
financí ČR – cca 35 tis. věřitelů
– ekonomický ředitel Mladá fronta a.s., nakladatelství a vydavatelství – krizový
management
- likvidátor PRAGOCOOP, družstevní záložna, Praha
- likvidátor Valuta investiční fond akciová společnost v likvidaci, Hořice v Podkrkonoší,
jmenovaný Komisí pro cenné papíry
- likvidátor Investičního fondu Dialog-Invest a.s., v likvidaci, Praha, jmenovaný Komisí
pro cenné papíry

1999/IX – 2002/VI
1998/IX – 1999/XII
1998/II – 1998/V
1997
1995/VIII – 1998/X
1994/I - 1995/VI
1993/I – 1993/XII
1992/IX – 1993
1992

- likvidátor FORESTINVEST Hradec Králové investiční fond, a.s. v likvidaci, Zlín,
jmenovaný Komisí pro cenné papíry
- zaměstnán ve společnosti RH Management, s.r.o. – společnost zabývající investicemi
– nucený správce Českého národního investičního majetkového fondu a.s., Litoměřice,
jmenovaný Ministerstvem financí ČR
- konzultant nuceného správce BONUS podílový fond, Moravskočeská IS a.s., Ostrava,
konzultant nuceného správce IF GPB a.s., Přerov
- makléř a vicepresident RH FIN, a.s., obchodník s cennými papíry, člen BCPP
- makléř a portfoliomanager LIFOX, a.s., obchodník s cennými papíry, člen BCPP
- presenční vojenská služba
- DESTA Děčín, a.s. závod Praha – vývojová konstrukce
- ČVUT FSI – dokončení VŠ obhájením závěrečného projektu a státní zkouškou

Další dosažené vzdělání a profesní záznamy:
1994 - makléřská zkouška (burzovní makléř cenných papírů),
1997 – zapsán do seznamu likvidátorů a nucených správců Ministerstva financí ČR (KCP, ČNB),
1998 – 2000 - VŠE – Institut oceňování majetku – znalec v oblasti cenných papírů (oceňování akciových
společností),
2003 TIS – kurz správce konkurzní podstaty s certifikací IES,
2004 - přezkoušen komisí soudců MS Praha (vedenou JUDr. Ivana Mlejnkovou) – konkursní správce,
2008 TIS – akreditovaný kurz insolvenční správce,
2009/IV - zkouška insolvenčního správce vykonána (poř. č. 032)
2010/III – zvláštní zkouška insolvenčního správce (poř. č. 012)
2008 -2015 – externista – přednášková činnost na VŠE, agenturu TIS, společnost NAXOS a dal.
2010 -2015 – podíl na šesti mezinárodních konferencích VŠE – v tématech insolvenčních řízení
2012-2014 – podíl a vstup na konferencích TMA
2013/2014 – zahájení doktorandského studia na VŠE – Fakulta podnikohospodářská – Ekonomika a management
(ukončeno 2018)
2014- 2021 (do teď) výkonný ředitel Institutu restrukturalizace a insolvence (dnes vedoucí Centra pro
restrukturalizaci a insolvenci Harryho Pollaka - IEM) při VŠE
2017 – opakovaná zvláštní zkouška insolvenčního správce (poř. č. 058)
2018 – obhájení disertační práce, získání titulu PhD. - na VŠE-FPH
Členství v komorách a asociacích a expertních skupinách:
–
-

člen Asociace insolvenčních správců,
člen TMA (Turnaround Management Association)
vedoucí a člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE
expertní pracovní skupina Ministerstva spravedlnosti k transpozici směrnice o restrukturalizaci a
insolvenci a k přípravě zákonů Lex Covid I a Lex Covid II.

Neziskový sektor:
-

-

Dobrovolnická práce pro nestátní neziskové organizace a spolky v oblasti mimoškolních aktivit dětí a
mládeže od r. 1990 do dnes (aktuálně člen Rozhodčí komise Pionýra a člen republikového lektorského
sboru s akreditací MŠMT), 2003-2005 místopředseda představenstva České rady dětí a mládeže,
v minulosti dlouhodobě aktivní v oblasti vedení oddílů a letních táborů, aktivní v řídících a výkonných
pozicích na celorepublikové i krajské úrovni, trvale podpora projektů v oblastech dětí a mládeže,
nakladatelství Labyrint, Nadační fond Pomáháme dětem a dal.. V této oblasti získal řadu ocenění.
Mnohaletá praxe vedoucího oddílu a vedoucího 147. pionýrské skupiny Galaxie, s 6-9 oddíly s celkem
kolem 60-100 členů (pobočný spolek Pionýra) na Praze 3 – na Žižkově, která dodnes patří mezi obcí
uznávané subjekty pracující s dětmi a mládeží a dlouhodobě je zapojená i do dění obce v rámci své
celoroční činnosti a pravidelných akcí oddílu. 147. PS Galaxie je navíc otevřená ve své činnosti i pro
nečleny a tradičně pořádá i otevřenou klubovou činnost či akce otevřené veřejnosti, včetně víkendových
akcí a třítýdenních letních táborů pro cca 120 účastníků a příměstských letních táborů. V rámci spolku
Pionýr byl několik let v nejvyšším vedení spolku a zároveň vedl několik let krajskou organizaci spolku

-

v Praze. Organizátor několika ročníků soutěže mladých rockových, punkových a big beatových kapel Pro
Rock. V současnosti v rámci tohoto spolku dále působí jako člen Rozhodčí komise Pionýra a je členem
akreditovaného lektorského sboru spolku (s akreditací MŠMT) v oblasti vzdělávání vedoucích dětských
kolektivů. Za svou činnost byl v r. 2016 vyznamenán i nejvyšším republikovým oceněním spolku
Křišťálovou vlaštovkou.
V letech 2003 až 2005 působil v představenstvu České rady dětí a mládeže (ČRDM) a stal se 1.
místopředsedou této organizace hájící zájmy dětí a mládeže – zejména v sektoru neformálního
vzdělávání a mimoškolní výchovy. Jde o subjekt zastřešující cca 200 členských spolků dětí a mládeže.
V rámci své činnosti měl na starosti vnější i vnitřní vztahy, koordinaci Bambiriády – jako každoroční
reprezentativní celorepublikové akce pro děti a jejich rodiče. Dále byl členem skupiny Stát, která
zajišťovala přímá jednání jak s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tak
s představiteli ostatních rezortů státu, ústavními činiteli, státními úředníky, krajskými a místními
úředníky a politiky a představiteli finanční správy státu, hygieny apod. Působil také ve skupině Veřejnost
– v oblasti PR a prezentace rady. Dále také řešil pojištění členských spolků vč. účastníků jejich akcí,
personální otázky, hospodaření a oblast výchovy a vzdělávání. Za ČRDM byl již dříve (v r. 2000) členem
tříčlenné komise, která vyjednávala podmínky předání části majetku Fondu dětí a mládeže.

Členství v politických stranách: nestraník
Reference na mou osobu mohou poskytnout:
V neziskovém sektoru:
Česká rada dětí a mládeže, Pionýr, Junák – český skaut, Asociace turistických oddílů mládeže, Sdružení mladých
hasičů, Liga lesní moudrosti, Nadační fond Pomáháme dětem a další
V profesní oblasti:
White & Case AK, Baker @ McKenzie AK, Dentons (dříve Salans) AK, DRV Legal AK, Havel & Partners AK, CMS
Cameron McKenna AK, Clifford Chance, BADOKH AK, PwC, EY, Deloitte, TARPAN Partners (CR), KNIGHT FRANK,
KF Legal, Ministerstvo spravedlnosti ČR a další.
V akademické oblasti:
VŠE – Fakulta podnikohospodářská, Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka, ČVÚT - Ústav řízení
a ekonomiky podniku, Masarykův ústav vyšších studií ČVÚT, Jihočeská univerzita – Ekonomická fakulta,
Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Jazykové znalosti: část. AJ, RJ
Ostatní: řidičský průkaz skupiny A,B,BE
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