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PERSPEKTIVY BANKOVNICTVÍ PO ROCE 2000 VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE
Problematiky

komparace

bankovního

sektoru

v tranzitivních ekonomikách se týkala už 7.
mezinárodní konference Perspektivy bankovnictví
po roce 2000 ve světě a v České republice, kterou
Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity
(OPF SU) uspořádala ve dnech 16. a 17. října 2002.
Aktivně se jí účastnili odborníci z vysokých škol
v České republice, Polsku, na Slovensku, Litvě a
USA i studenti OPF SU. „Účastníci setkání
porovnávají z celé řady hledisek vývoj bankovních sektorů v zemích střední a východní
Evropy s ekonomicky vyspělými zeměmi,“ řekl k jednání mezinárodní konference profesor
Stanislav Polouček, vedoucí katedry financí OPF SU, která je hlavním organizátorem
každoročních mezinárodních setkání.

Jednání konference zahájil vedoucí katedry financí profesor Stanislav Polouček, přítomné na Obchodně
podnikatelské fakultě přivítal děkan OPF SU profesor Tibor Paulík.

Hlavními referujícími 7. ročníku konference byli na plenárním zasedání 16. října jeden
z prvních absolventů OPF SU, dnes předseda představenstva Asociace pro kapitálový trh ing.
Martin Fuchs, profesor Western Michigan Univeristy z Kalamazoo v USA Robert Balik a
vedoucí katedry financí OPF SU profesor Stanislav Polouček.

Martin Fuchs v první části svého referátu shrnul vývoj kapitálového trhu v České republice za
posledních 10 let. Speciálně se zaměřil na problematiku bankovních a nebankovních
obchodníků s cennými papíry, investičních společností a organizátorů veřejného trhu. Ve
druhé části vystoupení se zaměřil na problematiku pojištění klientských prostředků u
domácích obchodníků s cennými papíry prostřednictvím Garančního fondu jak vyžaduje
příslušná směrnice Evropské unie.

Bankovní fúze a akvizice ve východní Evropě je název hlavního příspěvku, se kterým na
plenárním zasedání konference vystoupil profesor Robert Balik. Zaměřil se na srovnání
objemu fúzí a akvizicí v České republice, Polsku, Maďarsku, na Slovensku, ve Slovinsku,
Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Porovnal rozdíly v dané oblasti v jednotlivých zemích východní a
střední Evropy. V neposlední řadě stručně načrtnul situaci bankovního sektoru ve Spojených
státech amerických. Robert Balik se ve svém vystoupení dotknul také problematiky
globalizace a technologií, které dnes ovlivňují každého z nás a ovlivňují také efektivnost
obchodování na finančních trzích. V této souvislosti vyjádřil myšlenku, že počet zaměstnanců
v bankovním sektoru v USA se bude muset v nejbližších letech radikálně snížit, pracovníky
zastoupí moderní technologie.
Materiál věnovaný komparaci bankovního sektoru v tranzitivních ekonomikách v České
republice, Polsku a na Slovensku představil ve svém hlavním referátu profesor Stanislav
Polouček. Jeho vystoupení prezentovalo výsledky řešení grantu zadaného Grantovou
agenturou České republiky (GAČR). Na základě statistických analýz dokumentoval v zásadě
obdobný vývoj v bankovním sektoru ve všech sledovaných zemích. Některá národní
specifika, která vyplynula z výsledků výzkumu, se mohou stát předmětem dalších dílčích

zkoumání. Stanislav Polouček prezentoval faktograficky velmi významný materiál, který by
měl být v příštím roce publikován i v některé ze zemí Evropské unie. Získané výsledky
mohou sloužit zároveň jako podklad pro prognózování dalšího vývoje bankovního sektoru
v České republice i v dalších transformujících se zemích v období po vstupu do EU.

Čtyři otázky pro Martina Fuchse:
Patříte mezi úplně první absolventy karvinské OPF SU.
Studoval jste finance a dnes v této oblasti i působíte. Jak
s odstupem času vnímáte teoretickou přípravu na škole
pro
působení
na
kapitálovém
trhu?
Studium na zdejší fakultě mi poskytlo obecný rozhled, který je
jako základ pro úspěšný vstup do praxe důležitý. V každém
případě to bylo příjemných pět let života.
Dnes působíte v britské bankovní skupině HSBC. Čím se
konkrétně zabýváte?
Zabývám se distribucí investičních produktů HSBC, speciálně produktů kolektivního
investování a dluhopisových programů.

Na konferenci jste ale vystupoval za Asociaci pro kapitálový trh (AKAT). Jaké je poslání
této instituce?
AKAT je zájmovým sdružením bankovních a nebankovních obchodníků s cennými papíry
zahraničních investičních společností a dalších účastníků kapitálového trhu. Posláním
instituce je rozvinout domácí kapitálový trh a toto prostředí přiblížit rozvinutým kapitálovým
trhům v zemích Evropské unie.

Jak toho chcete docílit?
Vůči vlastním členům, kterých je pětačtyřicet, samoregulací. Samotný trh rozvíjíme především
legislativními změnami.

Jednání v sekcích
Odpolední středeční a dopolední čtvrteční jednání byla soustředěna do dvou sekcí. První
z nich se zaměřila na komparaci bankovního sektoru v tranzitivních ekonomikách a svá
vystoupení v ní představili kromě pořadatelů také odborníci z vysokých škol na Slovensku a
v Polsku. Například slovenský bankovní sektor po privatizaci největších bank představila
účastníkům přítomným v sekci docentka Mária Klimová z Národohospodárskej fakulty EU
Bratislava. Bankovnímu systému v Polsku po období privatizace se věnovali dr. Janusz
Nesterak a Mgr. Barbara Siuta z Akademii Ekonomicznej Krakow, ing. Monika Bačová
z Podnikovo hospodárskej fakulty EU Bratislava představila příspěvek na téma Komparace
struktury bankovního dohledu v tranzitivních ekonomikách. Čitelnost a transparentnost
Národní banky Polska je název příspěvku dr. Jacka Pietruchy z Ekonomické univerzity v
Katovicích, ředitel pobočky České národní banky v Ostravě ing. Ilja Skaunic představil
srovnání vývoje oběživa v České republice a v některých evropských státech. Efektivnost
velkých bank v ČR před a po privatizaci bylo tématem příspěvku ing. Pavly Vodové z katedry
financí OPF SU, příspěvek ing. Daniela Stavárka z téže katedry se týkal metod měření
efektivnosti bank. Ing. Eva Horváthová z Národohospodárskej fakulty EU Bratislava se
věnovala změnám v oblasti hypotekárního bankovnictví na Slovensku, Ing. Vladimír
Úradníček a Ing. E. Zimková z Fakulty financií Univerzity Mateja Bela z Banské Bystrice
komparaci centrálního bankovnictví v tranzitivních ekonomikách.

Jednání v sekci A – Komparace bankovního sektoru v tranzitivních ekonomikách

Příspěvek Ing. Evy Sikorové, Ing. Dagmar Dostálové a Ing. Ivany Barteczkové z katedry

účetnictví OPF SU byl zaměřen na oblast mezinárodní harmonizace účetnictví
v bankovnictví, v souladu se vstupem České republiky do Evropské unie. Ing. Zdeňka
Konečná z Podnikatelské fakulty VUT v Brně seznámila účastníky konference s výsledky
kvalitativního výzkumu v oblasti image bank. Příspěvek Dr. Edyty Rudawske z katedry
marketingu ze Szczecin univerzity pojednával o studentech, jakožto nové skupině bankovních
klientů v Polsku. Docent Kulhánek z katedry financí OPF SU se ve své práci věnoval
operativním a střednědobým kritériím v měnové politice ČNB. Jacek Walusch, Ph.D.
z Poznan University of Economics prezentoval příspěvek věnovaný problematice ovlivňování
trhu práce centrální bankou v tranzitivních ekonomikách.

Druhá sekce se zabývala problematikou Bankovního sektoru a kapitálových trhů. V ní
například příspěvek na téma Banky a kapitálové trhy s ohledem na vztah k teorii očekávání
představil ing. Zdeněk Raška z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Postavení obchodníků
s cennými papíry na kapitálovém trhu představila docentka Božena Chovancová z NHF EU
Bratislava, o investičních omezeních polských komerčních bank na trhu s cennými papíry
hovořil Mgr. Tomáš Debowski z Uniwersystetu w Bialymstoku. Docent Jaroslav Slepecký
z Fakulty špeciálného inžinierstva ŽU Žilina představil příspěvek na téma Eliminace
finančního rizika ve volebním období v podmínkách Slovenské republiky. Tématem testování
časových řad vybraných ekonomických a finančních proměnných se zabývali ing. Stanislav
Matuszek a ing. Milan Třaskalík z pořádající katedry financí OPF SU. Docentka Anežka
Jankovská z Národohospodárskej fakulty EU Bratislava přiblížila účastníkům konference
proces formování devizového trhu na Slovensku, Ing. Karel Kořený z katedry financí OPF SU
ve své práci provedl komparaci ekonomiky České republiky a indexu PX50. Téma role bank
v sekuritizaci aktiv bylo uvedeno v příspěvku profesorky Marie Sierpińské z Akademie
Ekonomiczne v Krakově. Ve stejné sekci prezentoval Ing. Ivo Veselý svůj příspěvek
zabývající se problémem malých a středních podniků a jejich finanční podpory v tradičních
průmyslových regionech. Použití směnky jako platebního nástroje v jednadvacátém století
představily Ing. Petra Brázdilová a Ing. Hana Šedová z OA T. Bati a VOŠE ze Zlína.

Jednání v sekci B – Bankovní sektor a kapitálové trhy

Příspěvky účastníků a přihlášených referátů na konferenci Perspektivy bankovnictví po roce
2000 ve světě a v České republice budou vydány ve sborníku v anglickém jazyce.

Hlavními sponzory konference jsou
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.,
společnost BEKAERT, a.s.,
OFO – Opavská finančně obchodní, a.s.

Společenské setkání účastníků 7. mezinárodní konference

Fotografie z konference

