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         Ve dnech 17. a 18. října 2001 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 
privatizace bankovního sektoru. Tuto konferenci pořádala 
katedra financí již šestým 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 Prof. RNDr. PhDr. Stanislav 
Polouček, CSc. Hlavní referáty přednesli Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. z Univerzity Karlovy 
Praha, který ve svém příspěvku komentoval průběh privatizace ČSOB, Komerční banky a 
České spořitelny. Druhý referující, Doc. Ing. Milan Šikula, DrSc. generální ředitel Slovenskej 
konsolidačnej, a.s. Bratislava, přednesl příspěvek na téma Konsolidace, revitalizace a 
restrukturalizace bankovního sektoru. Dopolední jednání uzavřelo 
vystoupení Ing. Jana Juchelky, místopředsedy výkonného 
výboru Fondu národního majetku na téma Privatizace bank: správná 
cesta?  
   
        Problematice restrukturalizace bank se věnovala Ing. Monika 
Bačová z Podnikovo-hospodárskej fakulty Ekonomické univerzity 
Košice. Privatizací bank v Polsku a ve střední a východní Evropě se 
zabývali i Monika Ogrodnik (Wyźsza Szkola Bankowości i 
Finansów, Polsko) a Assoc. Prof. Plamen Patev z Tsenov Academy of 
Economic z Bulharska.  

        V další části odpoledního plenárního zasedání vystoupil Ing. 
Daniel Stavárek z OPF v Karviné s příspěvkem Vliv privatizace na 
efektivnost České spořitelny. Na závěr plenárního zasedání vystoupili 
Prof. Dr. Hab. Maria Sierpińska z Akademie Ekonomiczne v Krakově s 
referátem Skutki wysokiej stopy procentowej dla gospodarki polskiej a 
ředitel pobočky České národní banky v Ostravě Ing. Ilja Skaunic s 
příspěvkem Vliv privatizace bank na hotovostní peněžní oběh.  

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

 

 

 
   

 



Ve druhém dni, 18. října 2001, probíhalo jednání konference ve dvou 
sekcích. První sekce byla zaměřena na problematiku privatizace v České 
republice a v zahraničí a řídil ji Ing. Pavel Jiříček. Druhá sekce jednala na 
téma Privatizace, kapitálový trh a firmy a vedl ji Ing. Milan Třaskalík. V 
obou sekcích své příspěvky předneslo 9 účastníků z České republiky, 
Slovenska, Polska a Bulharska.  

        Děkujeme všem účastníkům této konference za podnětné příspěvky, 
kterými obohatili jednání naší konference a přispěli k jejímu zdárnému 
průběhu. Příspěvky budou součástí sborníku, který bude vydán do konce roku 
2000.  

       Srdečně Vás zveme na 7. ročník této konference, která se uskuteční v příštím roce.  
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