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Bankovnictví a krátkodobé prognózy ekonomického vývoje 

4. mezinárodní konference pořádaná v roce 10. výročí založení Obchodně podnikatelské 
fakulty v Karviné  



Ve dnech 20. a 21. øíjna 1999 probìhla v prostorách Obchodnì podnikatelské fakulty Slezské 
univerzity v Karviné konference s mezinárodní úèastí s názvem Perspektivy bankovnictví po 
roce 2000 v Èeské republice a ve svìtì, která byla v letošním roce tématicky zamìøena na 
bankovnictví a krátkodobé prognózy ekonomického vývoje. Tuto konferenci poøádala katedra 
financí již ètvrtým rokem. Konferenci se podaøilo uskuteènit se všemi náležitostmi díky 

sponzorùm a finanèní podpoøe OPF SU.  

První jednací den byl již tradiènì koncipován jako plenární zasedání, 
které probìhlo v malém sále OPF. Jednání konference zahájil svým 
projevem dìkan Obchodnì podnikatelské fakulty Doc. RNDr. PhDr. 
Stanislav Polouèek, CSc.  

Hlavní referáty pøednesli Doc. Ing. Miloslav S. 
Vošvrda, CSc. z Institutu ekonomických studií 

Univerzity Karlovy Praha na téma Volatilita a neurèitost na kapitálových 
trzích.  

Po nìm následoval s referátem Výhody a nevýhody intuitivního pøístupu v 
prognózování Ing. Miroslav Brabec ze Société Générale, Praha, a Ing. 
Martin Èihák z Komerèní banky Praha s tématem Možnosti a úskalí 
makroekonomického modelování v Èeské republice. K hlavním referujícím 
se pøipojil také generální øeditel Raiffeisenbank, a.s. Ing. Jan Vlachý s 
Nìkolika poznámkami z praxe.   

Po bouølivé diskusi k hlavním referátùm, následovalo ještì 7 pøíspìvkù tématicky zamìøených 
na problematiku prognózování a bankovnictví.  

První den jednání vyvrcholil neformálním setkáním úèastníkù konference na spoleèenském 
veèeru.  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Ve druhém dni, tedy 21. října 1999, probíhalo jednání konference ve čtyřech sekcích.  

První sekce byla zaměřena na problematiku prognóz, 
makroekonomického prostředí a bankovnictví a vedl ji Doc. Ing. Lumír 
Kulhánek, CSc. 

Druhá sekce se zabývala problematikou bank a jejich vztahu k 
podnikatelskému prostředí a řídil ji Doc. RNDr. PhDr. Stanislav 

Polouček, CSc. 

Třetí sekce jednala na téma Investiční bankovnictví a 
kapitálový trh a vedl ji Ing. Stanislav Matuszek.  

Čtvrtá sekce byla zaměřena na problematiku Bankovní sektor a 
mezinárodní měnový systém a řídil ji Ing. Pavel Jiříček.  

Ve v�ech sekcích vystoupilo více ne� 40 odborníků zastupujících jak vysoké �koly, tak i 
komerční banky z České republiky, Slovenska, Polska a Turecka.  

Příspěvky prezentované v rámci konference budou součástí 
sborníku, jeho� vydání je naplánováno konce roku 1999.  

Předpokládáme, �e v říjnu či listopadu 2000 bude pořádán ji� 5. 
ročník této konference s tématickým zaměřením na audit a rating, 
na kterou jsou ji� dnes v�ichni srdečně zváni. 
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