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4. mezinárodní konference pořádaná ve dnech 21. - 22. října 1998 na OPF Karviná 



Ve dnech 21. a 22. října 1998 proběhla v prostorách 
Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity 
v Karviné konference s mezinárodní účastí s názvem 
Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice a 
ve světě. Tuto konferenci pořádala katedra financí již třetím 
rokem a podařilo se ji uskutečnit se všemi náležitostmi díky 
sponzorům a finanční podpoře OPF SU. 

První jednací den byl koncipován jako plenární zasedání, 
které proběhlo v malém sále OPF. Jednání konference zahájil svým projevem rektor Slezské 
univerzity Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. Hlavní referáty přednesli vrchní ředitelé a 
členové Bankovní rady centrálních bank České republiky a Slovenska. Ing. Elena 
Kohútiková, CSc. (NBS) přednesla referát na téma "Monetárna politika NBS a 
makroekonomická stabilita v Slovenskej republike". Na stejné téma, ale v podmínkách České 
republiky referoval Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (ČNB). Po bouřlivé diskusi k hlavním referátům, 
následovalo ještě 6 příspěvků tématicky zaměřených na problematiku měnové politiky, 
bankovnictví a kapitálových trhů. První den jednání vyvrcholil neformálním setkáním 
účastníků konference na společenském večeru. 

  

Ve druhém dni, tedy 22. října 1998, probíhalo 
jednání konference v pěti sekcích. První sekce 
byla zaměřena na problematiku mechanismu 
fungování komerčních bank a vedl ji Doc. 
RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. a Doc. 
Ing. Božena Petrjánošová, CSc. , druhá sekce se 
zabývala problematikou vlivu komerčních bank 
na utváření podnikatelského prostředí a řídili ji 
Ing. Michaela Hromadová a Dr. Ing. Lukáš 
Roubíček, třetí sekce jednala na téma Bankovní 
sektor a kapitálový trh a vedl ji Doc. Ing. Lumír 
Kulhánek, CSc. Čtvrtá sekce byla zaměřena na 

problematiku vývoje bankovního sektoru vybraných zemí a řídila ji Ing. Petra Růčková, 
poslední, pátá sekce jednala na téma Bankovní sektor a 
mezinárodní měnový systém a řídila ji RNDr. Jarmila 
Šlechtová. Ve všech sekcích vystoupilo více než 70 odborníků 
zastupujících jak vysoké školy, tak i komerční banky z České 
republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Turecka a USA.  

Příspěvky prezentované v rámci konference budou součástí 
sborníku, jehož vydání je naplánováno na počátku roku 1999. 
Předpokládáme, že v říjnu či listopadu 1999 bude pořádán již 
4. ročník této konference, na kterou jsou již dnes všichni 
srdečně zváni. 
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