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Bulletin z mezinárodní konference

9. mezinárodní konference
pořádaná ve dnech 20. a 21. října 2004 na OPF Karviná

Úloze bank při řízení a financování firem byla věnována letošní v pořadí devátá mezinárodní
konference Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě
a v České republice, kterou každoročně pořádá karvinská
Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity Opava
(OPF SU). Konference probíhala 20. a 21. října 2004
v prostorách karvinské vysoké školy a zúčastnili se jí
odborníci z praxe společně s akademickými pracovníky
vysokých škol z České republiky, Polska, Slovenska, Turecka
a Itálie. Do Karviné letos přijelo na 50 domácích a
zahraničních hostů, kteří se svými příspěvky vystoupili
v plénu a poté v odborných sekcích. „Podobná setkání
odborníků umožňují konfrontaci názorů akademické sféry a
zástupců bankovní i firemní praxe. Bezesporu zajímavé je i
porovnání

přístupů

a

problémů

k řešení

dané

problematiky

v různých

zemích,“

řekl

k mezinárodnímu setkání profesor Stanislav
Polouček, vedoucí Katedry financí OPF SU,
která je každoročně hlavním organizátorem
konference.

Profesor

Polouček

společně

s proděkanem OPF SU pro vědu a výzkum
docentem Pavlem Nezvalem rovněž všechny
hosty a přítomné na konferenci přivítal.
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Vzhledem

k letošnímu

tématu

byli

hlavními

referujícími odborníci z dané oblasti. V Karviné jako
první s hlavním referátem Strategie podpory podnikání
a investic v České republice vystoupila náměstkyně
generálního ředitele vládní agentury CzechInvest Hana
Chlebná. Ve svém vystoupení se věnovala jak
celostátním

problémům,

tak

i

specifikům

Moravskoslezského kraje a karvinského regionu. Za
východisko pro budoucí podporu podnikání a investic
označila

současnou

konkurenceschopnost

České

republiky, jež stále zaostává za zeměmi původní
„patnáctky“ Evropské unie. Klíčovými nástroji v této
oblasti

jsou

podle

Hany

Chlebné

zlepšení

podnikatelského prostředí a rozvoj lidských zdrojů. „Je
zcela nezbytné, aby vláda a zodpovědné instituce komunikovaly s podnikateli a investory,
naslouchaly jejich potřebám a snažily se identifikované nedostatky reálně odstranit“, uvedla
Chlebná k úkolu zlepšit podnikatelské prostředí. Velkou pozornost věnovala rovněž situaci
v Moravskoslezském kraji, který v rámci republiky představuje region s nejnižším přílivem
zahraničních investic a počtem nově založených podniků. CzechInvest proto stanovil pro severní
Moravu čtyři priority budoucího rozvoje. Jedná se zejména o přilákání velkého investora a rozvoj
clusterů koncentrujících více firem z jednoho průmyslového odvětví. Nezbytný je také růst
konkurenceschopnosti místních firem, například prostřednictvím spolupráce s velkými zahraničními
investory, a podpora univerzit v jejich úsilí přenést výsledky výzkumu do praxe.
Úloze bank a regulatorního rámce na řízení a
správu korporací zasvětil svůj příspěvek ředitel
Commerzbank Praha Burkhard Dallosch. Po
představení

historie

a

současných

aktivit

Commerzbank v České republice zdůraznil, že ve
střední Evropě vzniká v rámci nových členských
zemí EU integrovaný trh v mnohém podobný
například Skandinávii. V takto integrovaném
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prostředí jsou pak pro aktivně působící banky velmi důležité mezinárodní regulatorní standardy,
jakými bude například Basle II. „Banky rozhodně ovlivňují rozhodování firem a jejich řízení,
nicméně nejsou a nebudou schopny plnit úlohu poradce ve všech oblastech jejich činnosti“,
konstatoval Dallosh. Banky obvykle působí na chod firem s různou intenzitou a na různém stupni
participace. Do úvěrových smluv mohou například zakomponovat ustanovení a ujednání, která
limituji nezávislost firem v jistých oblastech rozhodování. Banka vyžaduje nižší reálný kolaterál
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Čtyři otázky pro Patrika Cholevu
Jak se stalo, že jste přijal pozvání na konferenci
v Karviné na Obchodně podnikatelské fakultě?
Docela jednoduše, kladně jsem odpověděl na
nabídku, kterou mi adresoval profesor Polouček a
musím zdůraznit, že je pro mě velká čest, že oslovil
právě mě. OPF SU mi dala spoustu teoretických
znalostí, které jsem mohl uplatnit v praxi a o
praktické zkušenosti se nyní mohu podělit v rámci
konference.
Kde nyní působíte?
Pracuji v energetickém průmyslu, konkrétně
v jihomoravské plynárenské, a.s., což je největší
distributor zemního plynu v České republice
s obratem zhruba 13 miliard korun. Jsem zde
členem představenstva zodpovědným za služby a
zároveň finančním ředitelem.
Patříte mezi jedny z prvních absolventů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Studoval jste
obor Finance a bankovnictví. V čem dnes vidíte největší přínos vašeho působení v Karviné?
Studium na jakékoliv vysoké škole posouvá člověka do nových sfér života a mysli. Nutí ho neustále
přemýšlet a namáhat svůj mozek, což přispívá k jeho dalšímu rozvoji a růstu. To stejné jsem prožil
při studiu na fakultě v Karviné. K tomu samozřejmě patří i bohatý studentský život rozvíjející další
část osobnosti. Když k tomu připočtu i ekonomické znalosti, které každý student získá a bouřlivou
dobu, kdy na OPF SU v podstatě vše nově vznikalo a vytvářelo se, jednalo se krásných pět let mého
života.
Když jste se po letech vrátil byť jen na chvíli zpět do Karviné, vnímal jste ve škole nebo ve městě
nějaké změny?
Samozřejmě jsem se neubránil určitému sentimentu poté, co jsem po 9 letech uviděl fakultu a
navštívil Karvinou. Každopádně je na fakultě i ve městě samotném vidět ekonomický pokrok a
rozvoj, který zde v průběhu několika let nastal.
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Jednání v sekcích
Jednání

konference

se

ve

středu

odpoledne

a čtvrteční dopoledne přenesla do tří odborných sekcí.
V středeční sekci A Ekonomie a pojišťovnictví přednesla
svůj příspěvek mimo jiné Barbora Drudgová z katedry
pojišťovnictví

Národohospodářské

fakulty

Ekonomické

univerzity (EU) v Bratislavě, která se věnovala aktuálním
problémům životního pojištění na Slovensku. Antonín
Korauš, taktéž z Národohospodářské fakulty EU Bratislava,
referoval

o

důvodech

bank

vstupovat

do

projektů

bankopojišťovnictví. Jednání sekce obsahovalo i vystoupení
Jarmily

Šlechtové

z OPF SU věnující se
využití

časových

řad

v pojišťovnách

a

pojistně-

matematických výpočtech. V sekci dále pracovali Kajetána
Hontyová z EU Bratislava a její kolegové ze stejného
pracoviště Ján Lisý, Marta Martincová a Eva Muchová.
Na jednání a diskusi,
jež

vedla

Petra

Růčková z OPF SU
se

podílel

Jaroslav

také

Slepecký

z Žilinské univerzity.
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Druhá sekce Banky, kapitálový trh a financování
firem s pestrým mezinárodním obsazením nabídla ve
svém

programu

mimo

jiné

vystoupení

Marca

Mazzoliho z ekonomické fakulty katolické univerity S.
Cuore v italské Piacenze, který hovořil o problematice
bank,

průmyslové

v tranzitivních

struktury

a

ekonomikách.

měnové

Příspěvek

politiky
Moniky

OgrodnikTomoszek
z Business
Solutions
Polska
v BialskoBialej

byl

zaměřen na potenciální dopady nového regulatorního
rámce Basle II na nabídku bankovních produktů
firemnímu sektoru. Fatih Yilmaz a Vedat Sarikovalnik
z ekonomické fakulty Istanbulské univerzity se věnovali
efektům konsolidačních standardů na transparentnost
finančních výkazů společností obchodovaných na burze
v Istanbulu.

Využití

umělých

neuronových

sítí

v modelech volatility s aplikací na evropské akciové trhy věnoval svůj referát Stanislav Matuszek
z OPF

SU.

z turecké

Mizrak

Inönü

Nihal

Yildirim

University

Malatya

zhodnotil úlohu tureckého bankovního
sektoru v procesu finanční liberalizace.
Závěr jednání obstaral příspěvek Evy
Wagnerové a Jarmily Šebestové, který
poskytl
podmínek

účastníkům
pro

jednání

zakládání

srovnání
společnosti

českým investorem v rozšířené Evropské
unii na základě mnoha kritérií.
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Také třetí sekce Firemní finance nabídla
pestrý program, který odstartoval Vedat
Sarikovanik

z univerzity

v Istanbulu

s vystoupením na téma banky, kapitálový trh
a financování firem. Následoval příspěvek
Josefa Královiče, Milana Sochora a
Eduarda Hyránka z Fakulty podnikového
manažmentu EU Bratislava, v němž byli
přítomní seznámeni s výsledky výzkumu
týkajícího rozpočetnictví a finančního a
kapitálového rozhodování slovenských firem. Jaroslav Sedláček z Masarykovy univerzity v Brně
představil

nástroje

podnikatelských

měření

efektivnosti

subjektů.

František

Sudzina, zastupující Podnikohospodářskou
fakultu

v Košicích,

představil

závěry

výzkumu provedeného společně Annou
Čepelovou,

jež

se

zaobírá

formami

financování malých a středních firem na
Slovensku. Posledním vystoupením v rámci
jednání třetí sekce byl referát Karla
Kořeného z OPF SU na téma důsledky
právní úpravy definice kapitálu akciové společnosti na financování firem. V sekci dále pracovali
Jan Černohorský a Liběna Teplá z Univerzity Pardubice a Pavla Vodová, Michaela Roubíčková,
Stanislav Polouček a Ivo Veselý z OPF SU.
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Děkujeme Vám všem za účast, věříme, že toto setkání bylo i pro Vás přínosné a inspirující.
Těšíme se na setkání příští, desáté, které se uskuteční 19. a 20. října 2005.

Děkujeme sponzorům, kteří nám pomohli s uskutečněním naší konference:
• Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava, a.s.
• Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s.
• Cestovní pojišťovně ADRIA Way, družstvo
• Společnosti OFO

