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AUDIT A RATING V BANKOVNÍM SEKTORU  

5. mezinárodní konference pořádaná ve dnech 18. - 19. října 2000 na OPF Karviná 



Ve dnech 18. a 19. října 2000 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, která byla v letošním roce tématicky zaměřena na 
problematiku auditu a ratingu v podmínkách bankovního sektoru. Tuto konferenci pořádala 
katedra financí již pátým rokem. Konferenci se podařilo uskutečnit se všemi náležitostmi díky 

sponzorům a finanční podpoře OPF SU.  
 
První jednací den byl již tradičně koncipován jako plenární zasedání, které 
proběhlo v místnosti A308. Jednání konference zahájil svým projevem 
vedoucí katedry financí Obchodně podnikatelské fakulty Doc. RNDr. PhDr. 
Stanislav Polouček, CSc.  
 
Hlavní referáty přednesli Ing. Marcela Jeníčková z auditorské firmy 
Deloitte&Touche Praha na téma Bankovnictví – 
role auditorů.  
 

Po ní následoval s příspěvkem Smysl a perspektiva ratingu Dr. 
Jiří Korb z ratingové agentury Duff&Phelps CZ, a.s. a Ing. Petr 
Vinš z Czech Rating Agency, a.s. Praha s tématem Úspěchy 
ratingu v ČR jsou výzvou.  
Plenární zasedání pokračovalo v odpoledních hodinách 
zajímavou diskusí nad přednesenými tématy a dalšími referáty.  
Problematice auditu se věnoval také Ing. Miloš Fiala z auditorské 
firmy Deloitte&Touche Praha. Otázku, zda má opodstatnění kritika auditu a ratingu bank v 
České republice , nastolil ve svém příspěvku Doc. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, Csc.  

 
V další části odpoledního plenárního zasedání vystoupili zahraniční 
účastníci: Gunay Gokhan Suleyman z Mustafa Kemal University v 
Turecku hovořil na téma Ex-post analýzy rizikových faktorů, které mají 
dopad na rentabilitu soukromého bankovního sektoru v Turecku. Nové 
metodě strategického managementu – metodě “Balanced Scorecard” – se 
věnovala Prof. Dr. Hab. Maria Sierpińska z Akademie Ekonomiczne v 
Krakově.  
 

Na závěr plenárního zasedání vystoupil Assistant Prof. Dr. Murat Kasimoglu z Faculty of 
Economic and Business Administration z Turecka s příspěvkem na téma Hlavní strategie 
tureckých firem při vstupu do globální podnikatelské ekologie.  

 

První den jednání vyvrcholil neformálním setkáním účastníků konference na společenském 
večeru v prostorách Obchodně podnikatelské fakulty.  
  



Ve druhém dni, tedy 19. října 2000, probíhalo 
jednání konference ve dvou sekcích.  
 
První sekce byla zaměřena na problematiku 
bankovního sektoru a jeho vztahu k 
podnikatelskému prostředí a řídil ji Ing. Pavel 
Jiříček.  
 
Druhá sekce jednala na téma Bankovní sektor a 
kapitálový trh a vedl ji Ing. Milan Třaskalík.  
V obou sekcích vystoupilo na 20 odborníků zastupujících vysoké školy z České republiky, 
Slovenska, Polska a Turecka.  

Děkujeme všem účastníkům této konference za podnětné příspěvky, kterými obohatili jednání 
naší konference a přispěli k jejímu zdárnému průběhu.  

Příspěvky budou součástí sborníku, jehož vydání je naplánováno do konce roku 2000.  
 
Ve dnech 17.-18. říjnu 2001 bude pořádán již 6. ročník této konference, na kterou Vás tímto 
již dnes srdečně zveme. ´ 

 

  

 
 
Fotografie z konference 
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