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(1) Tisková zpráva o konání mezinárodní konference  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 
 

V Praze, 13. června 2007 
 
 
Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor 
 
Aktuálním vývojem finančních trhů, jejich regulací a dozorem se bude zabývat mezinárodní 
konference, kterou ve dnech 13. – 14. června pořádá Vysoká škola finanční a správní, jejímž 
hlavním partnerem je Nadace České spořitelny. Na zajištění konference, která se koná 
v kongresovém centru České národní banky, se významně podílí Česká spořitelna, a.s. 
Konference navazuje na dva předchozí ročníky (2003, 2005) a stává se tak již tradičním fórem 
pro vystoupení a diskuse předních odborníků na bezesporu významné a naléhavé téma. 
 
S velkou pozorností jsou vedle dalších odborných špiček očekávána zásadní vystoupení      
Ing. Milana Šimáčka, náměstka ministra financí ČR, Ing. Miroslava Singera, Ph.D., 
viceguvernéra České národní banky a Ing. Radka Urbana, generálního ředitele Investiční 
společnosti České spořitelny, a.s., k problematice současných trendů na finančním trhu v ČR. 
Na toto téma jsou připraveni diskutovat v rámci souvisejících příspěvků čelní zástupci 
bankovní a pojišťovací sféry, tuzemští i zahraniční představitelé investičních institucí, 
mezinárodních asociací poskytovatelů poradenských a zprostředkovatelských služeb, mezi 
nimi přední evropští bankéři, zástupci velkých pojišťoven, burzovní funkcionáři a další, účast 
přijali i známí akademičtí experti. 
 
V části konference, věnované analýze budoucího rozvoje finančního trhu v České republice, 
se očekávají především příspěvky přinášející nejnovější údaje z této oblasti, zajímavé 
nesporně budou i osobní náhledy odborníků, především tam, kde se daná problematika dotýká 
funkce státu, jeho institucí a jimi vytvářených odpovídajících právních rámců. 
 
Program konference bude mimo jiné zaměřen i na zhodnocení výsledků grantového projektu   
s názvem Teoretická a metodologická východiska analýz systémů regulace a supervize 
finančních trhů, který Vysoká škola finanční a správní obdržela od Grantové agentury ČR,       
i na analýzu hlavních vývojových trendů finančních trhů, která je předmětem výzkumné 
činnosti školních pracovišť a tvoří jeden z hlavních výstupů vědecko výzkumné práce na 
VŠFS. 
 
Program bude zahájen ve středu 13. června 2007 v 9.00 tiskovou konferencí. 
 
doc. Ing. Milan Kašík, CSc.     
ředitel odboru strategie a marketingu 
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(2) Program mezinárodní konference  
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(3) Souhrnná informace o průběhu mezinárodní konference  
 
„Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor“ 
Praha, kongresové centrum ČNB 13. a 14. června 2007 
 
Vysoká škola finanční a správní dlouhodobě věnuje velkou pozornost problematice vývoje 
finančních trhů a jejich regulace a dozoru, a to jak ve výuce, tak ve výzkumu. Na VŠFS již 
téměř pět let působí výzkumný kolektiv, který se těmto otázkám věnuje. Ve výuce na 
bakalářském i navazujícím magisterském studiu je zařazen studijní předmět „Regulace a dohled 
nad finančními trhy“ zakončený zkouškou. K otázkám regulace a dohledu nad finančními trhy 
se v uplynulých pěti letech konala řada diskusí, workshopů a tři mezinárodní konference.  
 
Letošní mezinárodní konference k otázkám finančních trhů a jejich regulace a dozoru - konaná 
s dvouletým odstupem od mezinárodní konference z r. 2005 a s čtyřletým odstupem od analogické 
konference z r. 2003 - se od obou předchozích liší tím, že výzkumný kolektiv VŠFS zde tentokrát 
předkládal zprávu o výsledcích svého výzkumu v rámci úkolu řešeného v rámci grantu uděleného 
Grantovou agenturou České republiky, č. GA402/05/2176. Tomu byl přizpůsoben také program 
uvedené dvoudenní konference: zpráva výzkumného týmu VŠFS obsahovala informaci o výsled-
cích její výzkumné činnosti za období 2004 - 2006. Účastníci konference obdrželi v konferenčních 
materiálech obsáhlý přehled výsledků grantového úkolu na elektronickém nosiči. 

 
Program konference, jejímiž odbornými garanty byli doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.             
a doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., byl rozdělen do čtyř tematických bloků:  

 
BLOK 1 (13. 6. 2007 dopoledne, moderátor h. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.): 
Zhodnocení výsledků grantu a nastínění záměrů pro další vývoj vědecko-výzkumné práce 
v oblasti regulace a dohledu nad finančními trhy 
 
BLOK 2 (13. 6. 2007 odpoledne, moderátor doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.): 
Úvodní referáty k problematice „Hlavní současné trendy na finančním trhu ČR“ 
 
BLOK 3 (14. 6. 2007 dopoledne, moderátor h. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.): 
Diskuse k problematice „Hlavní současné trendy na finančním trhu ČR“ 
 
BLOK 4 (14. 6. 2007 odpoledne, moderátoři h. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.                      
a doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.): 
Analýza hlavních trendů budoucího rozvoje finančních trhů v ČR 
 
Letošní mezinárodní konference byla uspořádána ve spolupráci s Českou národní bankou        
a Ministerstvem financí ČR a podpořila ji řada sponzorů, v čele s Českou spořitelnou, a.s., 
jako generálním partnerem.  
 
Na konferenci vystoupili zástupci  řady zahraničních institucí, mj. představitelé Evropské 
investiční banky, Evropské federace finančních poradců a zprostředkovatelů, Burzy cenných 
papírů v Bratislavě, Manchester Metopolitan University a City University of Seattle. 

 
Konference se zúčastnilo 168 účastníků, vesměs odborníků z praxe – pracovníků bank, 
obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, profesních organizací aj. Na konferenci byli zastoupeni 
rovněž posluchači navazujícího magisterského i bakalářského studia vyšších semestrů VŠFS ze 
studijních oborů Finance a finanční služby a Řízení podniku a podnikové finance. 
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Do Sborníku příspěvků z konference jsou zařazeny všechny předložené příspěvky (celkem 28 
a zvukové záznamy). Jsou řazeny chronologicky v příslušných blocích v pořadí, v němž byly 
na konferenci předneseny. Většina příspěvků má podobu prezentací v programu Power Point. 
Některá vystoupení jsou uvedena jako zvukové záznamy. Dále jsou zařazeny všechny 
písemné příspěvky zaslané ve stanovené lhůtě, tj. do 15. května 2007. Sborník je vydán na 
elektronickém nosiči. Příspěvky uveřejněné ve Sborníku (na rozdíl od obou předchozích 
sborníků) tentokrát nebyly redakčně upravovány. Sborník uspořádal a informaci o průběhu 
konference zpracoval doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc. 
 
 
PRVNÍ DEN KONFERENCE – 13. června 2007 
 
Zahajovací projev pronesla Dr. Bohuslava Šenkýřová, rektorka VŠFS. Po jejím uvítacím 
proslovu přednesl úvodní vystoupení viceguvernér České národní banky Ing. Miroslav Singer, 
Ph.D. Poté přednesli své zdravice zástupci desíti partnerských organizací (Viz Sborník na CD, 
zvukový záznam): 

 
OVB Allfinanz, a.s. – Ing. Libor Polanský, prokurista; 
Deloitte Czech Republic – Ing. Michal Petrman, jednatel; 
Česká asociace obchodníků s cennými papíry – JUDr. Ing. Zdeněk Radil, tajemník; 
Kooperativa, pojišťovna, a. s. – Jan Března, ředitel personálního úseku; 
Asociace finančních zprostředkovatelů – Mgr. Marta Gellová, členka představenstva FECIF a 
generální sekretář AFIZ; 
Asociace fondů a asset managementu ČR – Ing. Martin Hanzlík, generální manažer; 
CCB-Czech Credit Bureau, a.s. – Mgr. Petr Kučera, místopředseda představenstva a výkonný 
ředitel; 
UNIVYC, a.s. a Burza cenných papírů Praha, a.s. – Ing. Jiří Opletal, MBA, zástupce 
generálního ředitele a ředitel odboru obchodování a cenných papírů; 
Česká asociace pojišťoven – Ing. Tomáš Síkora, výkonný ředitel; 
Česká informační agentura, s.r.o. – Ing. Hana Pavlištová, jednatelka a výkonná ředitelka. 

 
 

BLOK 1: 
Zhodnocení výsledků grantu a nastínění záměrů pro další vývoj vědecko-výzkumné práce 
v oblasti regulace a dohledu nad finančními trhy 

 
První blok prvého dne jednání konference uvedl prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., 
prorektor pro vědu a výzkum VŠFS, stručnou rekapitulací výsledků vědecko-výzkumné práce 
VŠFS v posledních dvou letech a základní charakteristikou grantového úkolu o regulaci a 
dohledu nad finančními trhy. (Viz Sborník na CD, zvukový záznam.) 

 
V průběhu dalšího jednání konference byly předneseny 4 referáty, které připravili řešitelé 
úkolu. Cílem těchto vystoupení (omezených na dobu 15 minut) bylo stručně informovat          
o celkových výsledcích dosavadního výzkumu v rámci grantu GA ČR (doc. Ing. A. Kubí-  
ček, CSc.), nastínit širší rámec problematiky současného výzkumu a praxe regulace a dohledu 
ve světě (doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.), popsat podrobněji výsledky výzkumu týmu    
VŠFS v otázce hodnocení efektivnosti systému regulace finančních trhů (Ing. F. Jakub, CSc.   
a Bc. David Sybol, DiS.), upozornit na aktuální problém regulace nebankovních institucí   
(Ing. Jaroslav Šulc, CSc.) a charakterizovat problémy regulace a dohledu nad pojišťovnictvím 
(Ing. V. Křivohlávek, CSc.).  
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Doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc. (prorektor pro pedagogickou práci VŠFS a vedoucí 
grantového projektu) v referátu nazvaném „Rekapitulace výsledků grantového projektu“ 
nejprve uvedl charakteristiky grantového projektu včetně cílů výzkumu. V teoretické oblasti 
šlo o vymezení východisek pro analýzu, o rozbor souvislostí mezi stupněm rozvoje finančního 
trhu a příslušným systémem regulace a dohledu a o stanovení kvalitativních a kvantitativních 
kritérií efektivního fungování regulace a dohledu. Poté se zabýval výkladem pracovních 
hypotéz a výsledky jejich ověřování. Konstatoval, že stanoveného cíle výzkumu bylo 
dosaženo, přičemž bylo dosaženo dílčích přínosů. V závěrečné části referátu se zabýval 
možnými směry dalšího zkoumání a zdůraznil, že rozhodně v dané zájmové oblasti výzkumu 
stále je mnoho neprozkoumaného, takže výzkum na VŠFS rozhodně bude pokračovat. 

 
Doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc. (Katedra financí a finančních služeb VŠFS) přednesl referát 
„Nové přístupy k regulaci a dohledu nad finančními institucemi a trhy ve výzkumu a praxi“. 
Nové je dnes mj. to, že praxe regulace a dohledu se – v důsledku aplikace moderních metod, 
statistických a ekonometrických modelů – již nemusí výrazně opožďovat za reálným vývojem 
finančního sektoru. „Staré“ pojetí (přikazovací přístup k regulaci, její procesní architektura a 
důraz na „veřejný zájem“) je postupně nahrazováno novým přístupem podloženým motivací, 
orientací na dosahování cílů (především na omezení rizik) a slaďováním veřejných i 
soukromých zájmů. Referát se dále zabýval prioritami v přeměnách regulace finančních trhů 
v rámci EU, kritérií úspěšnosti regulace a nezbytností, aby činnost regulátorů 
v demokratických státech sledovala i finančně gramotná veřejnost. 

 
Ing. František Jakub, CSc. (Senát Parlamentu ČR, vedoucí kanceláře) přednesl referát 
„Teoretická kritéria pro hodnocení efektivnosti systému regulace finančních trhů“. Vyšel        
v něm z hypotézy, že stupeň rozvoje finančního systému každé země přímo determinuje 
systém regulace a dohledu i jeho efektivnost. Zabýval se dále různými aspekty procesu 
stanovení cílů regulace a dohledu zaměřených na kvantitu, kvalitu, efektivnost a výkon a 
metodami hodnocení dosažených výsledků. Tento rozbor demonstroval na příkladu               
V. Británie, Austrálie a Kanady. V závěrečné části svého příspěvku provedl srovnání činnosti 
české Komise pro cenné papíry se slovenským Úřadem pro finanční trh. 

 
Ing. Jaroslav Šulc, CSc. (Katedra financí a finančních služeb VŠFS) se v příspěvku „Bílá 
místa v současné regulaci finančního trhu“ jednoznačně vyslovuje pro zavedení regulace a 
dohledu nad nefinančními institucemi, pokud provozují činnosti bankovního typu. Jako 
příklad lze uvést firmy, které nesplňují kritéria bankovní instituce (nezískávají na peněžním 
trhu depozita), ale fakticky se jako banky chovají tím, že domácnostem nabízejí půjčky/úvěry. 
S ohledem na extrémně rychlý růst zadlužování českých domácností také prostřednictvím 
těchto firem tato oblast nabývá na významu. Příspěvek obsahuje aktuální údaje o vývoji 
spotřebních úvěrů v ČR, které ilustrují uvedený výklad. 

 
Bc. David Sybol, DiS. (VŠFS, posluchač magisterského studia) prezentoval příspěvek „Možné 
metodické postupy analýz výkonnosti systémů regulace a dohledu nad finančním trhem“. 
Klade si otázku, jak dospět k optimálnímu systému regulace a dohledu v určité zemi, který 
adekvátně reflektuje existující podmínky. Po vymezení požadavků na optimální systém se 
zabývá rozborem výkonnosti systému. Vymezuje nejprve kvantitativní, a pak rovněž 
kvalitativní kritéria zkoumání efektivnosti systémů regulace a dohledu. V závěru se stručně 
zabývá otázkou mezinárodního srovnávání různých systémů a upozorňuje na možné 
nebezpečí subjektivismu hodnotitele a možnosti, jak je omezit. 
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Ing. Václav Křivohlávek, CSc. (Katedra financí a finančních služeb VŠFS) se zabývá 
v příspěvku „Stát a jeho úloha v pojišťovnictví“ řadou klíčových momentů ovlivňujících 
aktivitu státu v oblasti regulace a dohledu nad pojišťovnictvím. Analyzuje příčiny 
angažovanosti státu v oblasti subjektů soukromého pojištění a odůvodňuje dvojí roli státu jako 
regulátora i dohlížitele. Vyzdvihuje nutnost vypracovat adekvátní koncepci zásahů státu 
v případech, kdy je její potřeba vyvolávána různými stimuly. Významnou otázkou je reakce 
pojistného trhu na proces harmonizace českého práva s právem EU. V závěru je postulována 
nutnost rovnováhy mezi pojistným trhem a jeho regulací a nutnost ochrany spotřebitele. 

 
 
BLOK 2: 
Úvodní referáty k problematice „Hlavní současné trendy na finančním trhu ČR“ 
 
V tomto odpoledním bloku konference bylo předneseno 8 referátů. 
 
Ing. Miroslav Singer, Ph.D., 
viceguvernér ČNB: 
„K integraci dohledu a k hlavním trendům finančního vývoje“ 
Dne 1. dubna 2006 došlo k organizační integraci dohledu nad všemi segmenty finančního trhu 
do ČNB. Integrace dohledu je reakcí na rostoucí propojenost jednotlivých sektorů finančního 
trhu. Výhody z integrace dohledu se nedostavují automaticky. Věcná integrace dohledu potrvá 
několik let a bude spočívat ve sjednocení odlišné procesní úpravy, ve vytvoření společné 
firemní kultury finanční regulace, v dosažení shodné regulace stejných druhů rizik a ve 
vyvážení technické a sektorové odlišnosti jednotlivých segmentů regulace.  
V  roce 2006 vykázal finanční sektor velmi dobrou výkonnost a rentabilitu. Výsledky 
bankovního sektoru lze považovat v mezinárodním srovnání za nadprůměrné. Srovnání se 
zeměmi eurozóny naznačuje další prostor pro růst všech segmentů finančního sektoru. 
Existují solidní předpoklady pro zachování finanční stability v příštích letech. Existují 
nicméně některá potenciální rizika, spočívající v růstu nesplácených půjček v případě 
ekonomického oslabení nebo při prudkém zvýšení úrokových sazeb.  
 
Ing. Milan Šimáček, 
náměstek ministra financí ČR: 
„Aktuální činnost Ministerstva financí ČR v oblasti finančních služeb“ 
V první části referátu byl podán přehled o aktuálním stavu finančního sektoru (počty subjektů, 
základní údaje o sektorech finančního trhu, o zadluženosti domácností v ČR a v EU a              
o výkonnosti významných indexů burz členských států EU). Druhá část příspěvku pojednává 
o nové legislativě pro finanční trh a o očekávaných změnách. Transpozice MiFID je spojena 
se zásadní novelizací zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Přinese mj. nová pravidla         
o OCP, sladění podmínek pro všechny organizátory regulovaného trhu, zavedení nových 
tržních platforem a nová pravidla pro transparentnost trhu. Bude provedena novelizace řady 
dalších zákonů. Třetí část referátu pojednává o koncepční činnosti MF v oblasti finančních 
služeb. Jde především o řadu kroků týkajících se ochrany spotřebitele na finančních trzích, na 
nichž se bude podílet celkem 9 institucí. Cílem připravovaných opatření je zejména snaha       
o řešení tržních selhání. Prostředkem k tomu se stane mj. harmonizace pravidel pro distribuci 
finančních produktů  a finanční vzdělávání. 
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Ing. Radek Urban,  
generální ředitel Investiční společnosti České spořitelny, a.s.: 
„Superregulátor očima účastníka trhu“  
První část příspěvku se zabývá hodnocením průběhu přechodu na systém jednotného dohledu 
umístěného do ČNB. Účastníci trhu brali vytvoření „superregulátora“ jako pozitivní krok. 
Vznik sjednoceného dohledu neohrozil plynulost průběhu licenčních řízení. Druhá část 
příspěvku se zabývá autorovými názory na některé vybrané problémy regulace. Dnešní 
funkcionální uspořádání dohledu umožní posuzovat rizika jednotně, bez ohledu na druh 
produktu a typ finanční instituce. Trh uvítá, bude-li regulace založena na principech, nikoli 
pouze na pravidlech. Nelze však očekávat snížení míry regulace. Autor očekává, že právní 
předpisy budou spíše přibývat než ubývat a projevuje také určitou obavu z posilování ochrany 
spotřebitele. V závěru příspěvku autor jako ideál do budoucnosti deklaruje koncepci 
„přátelského regulátora“. 
 
 
Ing. Jiří Rusnok, 
prezident Asociace penzijních fondů, předseda představenstva ING Penzijní fond, a.s.: 
„Reforma systémů penzijních fondů ČR“ 
Základní problémy systému penzijního připojištění se státním příspěvkem (neoddělený 
majetek účastníků a akcionářů, vysoká hodnota důchodové opce, rostoucí akviziční náklady a 
neustálé přerozdělování trhu, garance zhodnocení, neexistence investičních profilů). Reforma 
bude úspěšná pouze tehdy, pokud bude zlepšením pro všechny tři strany: klienti penzijních 
fondů musí vnímat nový systém jako výrazné vylepšení současného stavu, pro akcionáře 
penzijních fondů nesmí dojít ke zhoršení podmínek pro podnikání a z hlediska státu je 
prvořadé zvýšení stability a transparentnosti hospodaření a poskytovaných služeb penzijními 
fondy. Volba typu produktu: základním rozhodnutím při oddělení majetku je volba mezi 
životním pojištěním a spořícím produktem.  APF ČR doporučuje jít cestou srozumitelného a 
průhledného produktu, který je nákladově nejefektivnější a optimální i vzhledem 
k požadavkům na kapitálovou přiměřenost poskytovatelů penzijního připojištění. Transfor-
mace penzijních fondů v ČR. 
 
 
Prof. Dr. Vincent J. Derudder,  
generální sekretář FECIF, Brusel  a 
Mgr. Marta Gellová,  
členka představenstva FECIF a generální sekretář AFIZ: 
„Delivering Regulatory Change, Best regulation“ 
Úvodní část příspěvku uvádí údaje o distribuci finančních produktů v rámci Evropské unie. 
Tento úspěšný segment finančních služeb má 90 mil. klientů. Míra regulace však se zvýšením 
počtu členských států EU dále zvýšila, a proto nutno přistoupit ke změnám a k harmonizaci 
národních předpisů. Na úrovni hlav států bylo dohodnuto do r. 2012 snížit rozsah regulace      
o 25 %. Druhá část příspěvku se zabývá způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout. Měla by EU řešit 
detaily nebo je místní legislativa efektivnější? Ideálním evropským modelem není 
vrchnostenská regulace se strany státu, ale přístup z pozic odpovědné občanské společnosti 
cestou tzv. koregulace, která umožňuje harmonickou spolupráci všech účastníků trhu a která 
využívá výhod informační technologie k zabezpečení transparentních informačních toků. 
Nepodaří-li se to, hrozí ovládnutí trhu monopolními subjekty a nebezpečí konfliktů mezi 
národními regulátory, poskytovateli služeb a jejich konzumenty.  
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Mgr. Pietro Andrea Podda, 
Researcher at Manchester Metropolitan University: 
„The importance of a proper regulatory environment for financial markets, for business and 
for the economy in general“ 
This presentation highligths that the implementation of a safe and efficient regulatory 
framework has been one of the main challenges in transitional economies. Such framework is 
of fundamental importance for a regular functioning of financial markets and for the 
development of the economic system in general. The Czech Republic, lies historically ahead 
as for the safety of its regulatory environment as the main international indicators suggest. 
However, the recent history has not been without flaws.  
 
JUDr. Ing. Václav Školout, 
Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář:  
„Fondy kvalifikovaných investorů a jejich význam pro rozvoj českého kapitálového trhu 
Právní úprava fondů kvalifikovaných investorů a její úzká místa (problém u nemovitostních 
fondů, vymezení kvalifikovaných investorů, není specifikován obsah statutu ani vymezen 
druh majetku). Ekonomické efekty působení fondů kvalifikovaných investorů v České 
republice. Výhodou je omezená míra regulace a daňové zvýhodnění. Specifika licenčního 
řízení. Perspektivy rozvoje fondů kvalifikovaných investorů v České republice jsou příznivé. 
 
Ing. Diana Rogerová, 
partner Deloitte Czech  & Slovak Republics:  
„Současné výzvy bankovního sektoru v oblasti regulovaného prostředí - MiFID“ 
Spolu s Basel 2 a Solvency 2 představuje MiFID neboli Směrnice o trzích finančních 
instrumentů regulatorní iniciativu ovlivňující odvětví finančních služeb. Cílem MiFID je 
harmonizace ochrany investorů a umožnění přeshraničních služeb v rámci EU při větší 
transparentnosti cen. MiFID rozšiřuje rozsah a působnost směrnice o investičních službách 
(ISD). Implementace MiFID je spojena s nutností nalézt odpověď na řadu otázek a bude 
vyžadovat využívání moderních metod řízení. 
 
 
DRUHÝ DEN KONFERENCE – 14. června 2007 
BLOK 3: 
Diskuse k problematice „Hlavní současné trendy na finančním trhu ČR“ 
 
V dopoledním bloku bylo předneseno 9 referátů. Příspěvky Ing. I. Pilipa, Ing. J. Opletala,   
Ing. M. Hanzlíka a J. Vlkové jsou ve Sborníku uvedeny ve zvukovém záznamu na CD. 
 
Ing. Ivan Pilip, 
viceprezident Evropské investiční banky: 
„Současná pozice a strategie mezinárodních finančních institucí a jejich role na bankovních 
trzích“ (Viz Sborník, zvukový záznam.) 
 
Ing. Ivan Babouček, 
Česká národní banka: 
„Rovnovážný růst a kvalita bankovních spotřebitelských úvěrů v České republice“ 
Růst bankovních spotřebitelských úvěrů analyzujeme s cílem identifikovat v něm rovnováhu a 
poukázat na působení faktorů, jež mohou ovlivnit kvalitu těchto úvěrů, a tím i stabilitu 
bankovního sektoru. Disponibilní důchod domácností představuje základní poptávkový 
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faktor, kvalita úvěrů vyjádřená podílem klasifikovaných úvěrů v bankovních spotřebitelských 
úvěrech je základním nabídkovým faktorem. Analýza se opírá o teorii kointegrace, na níž je 
založen vektorový autoregresní model v podobě tzv. VEC modelu. Závěry z analýzy:            
(1) dlouhodobá rovnováha na trhu bankovních spotřebitelských úvěrů je charakterizována 
přímou úměrou mezi jejich objemem a disponibilním důchodem domácností a nepřímou 
úměrou ve vztahu k úrokovým sazbám na tyto úvěry i ve vztahu k podílu klasifikovaných 
úvěrů v nich. (2) spotřebitelské úvěry v současnosti nepředstavují významnější riziko pro 
stabilitu bankovního sektoru. Stresové testy naznačují, že kvalita zmíněných úvěrů poměrně 
významně, a přitom nepříznivě reaguje na zvýšení úrokových sazeb. 
 
Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., 
Česká asociace pojišťoven: 
„Ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru v českém pojišťovnictví“ 
Vývojové trendy na pojistném trhu: Výsledky v 1. čtvrtletí 2007. Výsledky za období 2004 – 
2006. Mezinárodní srovnání. Koncepční příležitosti pro rozvoj pojistného trhu: Důchodový  
systém. Reforma zdravotnictví. Výzvy v oblasti legislativy: Solventnost II. Úprava zprostřed-
kovatelské činnosti. Finanční zajištění – ekologická újma. 
 
Mgr. Petr Kučera, 
výkonný ředitel CCB-Czech Credit Bureau, a.s.: 
„Úvěrové registry a jejich role při řízení úvěrového rizika“ 
Potřebnost úvěrových registrů pramení z informační nerovnováhy v úvěrovém procesu. Tzv. 
Credit Bureau představuje standardní službu věřitelům umožňující jim získávat úvěrové 
zprávy o klientech za účelem stanovení jejich míry rizika. Příspěvek uvádí údaje o světových 
úvěrových registrech a o registrech v širším evropském prostoru. Charakterizuje základní 
principy konstrukce obsahu registru a znázorňuje jeho fungování. Registr obsahuje pouze 
informace o úvěrech (nikoli data o zůstatcích běžných účtů), a to jak pozitivní, tak negativní. 
V referátu je dále popsán obsah úvěrové zprávy a výsledky činnosti úvěrových registrů BRKI 
a NRKI v ČR. V závěru jsou zhodnoceny pozitivní efekty úvěrových registrů. 
 
Ing. Jiří Opletal, MBA, 
zástupce generálního ředitele a ředitel odboru Burzy cenných papírů Praha, a.s.: 
„Aktuální vývoj Burzy cenných papírů Praha“ 
Nové služby a produkty burzy. Vývoj kapitálových trhů v CEE. Dopady implementace 
MiFID. (Viz Sborník, zvukový záznam.) 
 
JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, 
Finanční arbitr ČR a prorektor pro magisterské studium BIVŠ: 
„Mimosoudní řešení sporů vybraných oblastí finančního trhu“ 
Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních 
prostředcích a platebních systémech (tzv. zákon o platebním styku) předpokládal vznik 
zvláštního orgánu pro mimosoudní urovnávání sporů, které mohou vzniknout mezi 
poskytovateli služeb a jejich klienty. ČR vypracovala zvláštní zákon, který byl publikován 
pod číslem 229/2002 Sb., jako zákon o finančním arbitrovi. Řízení upravené zákonem             
o finančním arbitrovi je určeno k řešení stížností klientů při provádění převodů peněžních 
prostředků, pokud částka převodu nepřevyšuje ke dni účinnosti příkazu k převodu 50 tis. 
EUR, a dále spory, které vyplývají mezi vydavatelem elektronických platebních prostředků a 
jejich držiteli. Příspěvek podrobně rozebírá průběh řízení před arbitrem a další činnosti a 
úkoly finančního arbitra. 
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Ing. Mária Hurajová, 
generální ředitelka Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s: 
„Bratislavská burza a kapitálový trh SR“ 
Ekonomika SR roste v posledních letech rychlým tempem, které výrazně převyšuje tempo 
růstu Maďarska, ČR i Polska, avšak kapitálový trh stále vykazuje nižší výsledky. Na 
Bratislavské burze výrazně převládá obchodování s dluhopisy  oproti akciovým obchodům. 
V oblasti legislativy kapitálového trhu Slovensko uskutečnilo řadu změn. Již v r. 2004 byl 
sjednocen dohled nad finančním trhem, v r. 2005 došlo k novelizaci zákona o cenných 
papírech, letos byl novelizován zákon o účetnictví (plnění informační povinnosti). Postupně je 
realizována řada opatření, která mají podpořit rozvoj kapitálového trhu, jako např. snížení 
poplatků v únoru 2007, příprava zavedení držitelských účtů a duální kótace zahraničních 
emisí. Prodej podílů strategických podniků ve vlastnictví FNM probíhá přes burzu. 
 
Ing. Martin Hanzlík,  
generální manažer Asociace fondů a asset managementu v ČR: 
„Význam samoregulace a samoregulačních organizací na kapitálovém trhu“ 
Vztah regulace a samoregulace. Význam samoregulace. Typické případy samoregulačních 
činností. (Viz Sborník, zvukový záznam.) 
 
Jaroslava Vlková, 
UNIVYC, a.s.: 
„UNIVYC versus nové trendy vypořádání v eurozóně.“ 
(Viz Sborník, zvukový záznam.) 
 
 
BLOK 4 : 
Analýza hlavních trendů budoucího rozvoje finančních trhů v ČR 
 
V odpoledním bloku bylo předneseno posledních 9 příspěvků. Příspěvek R. Ellmana je 
uveden jako zvukový záznam. Příspěvky prof. Ing. J. Vostatka, CSc. a J. Michelfeita jsou 
uvedeny ve dvojí verzi (Power Point a Word), referát doc. Ing. M. Svobody, Ph.D. rovněž ve 
dvou verzích (Power Point a Pdf.). Referát prof. Fraita je zkrácenou verzí Zprávy o finanční 
stabilitě za r. 2006 sestavené pod jeho vedením, kterou lze vyhledat  na webových stránkách 
ČNB. 
 
 
h. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., 
prorektor pro obchod a vnější vztahy VŠFS a vedoucí Katedry financí a finančních služeb: 
„Vývoj IPO v ČR“ 
V první části referátu bylo pojednáno o výhodách a nevýhodách primární veřejné nabídky 
spojené se vstupem na burzu (IPO). K výhodám IPO patří zejména příležitost získat nový 
kapitál, likvidita akcií, vylepšení profilu společnosti a celková vyšší transparentnost této 
metody. Byla dále uvedena charakteristika vhodných a nevhodných uchazečů o IPO. Druhá 
část referátu se zabývala jednotlivými fázemi IPO – přípravou, tvorbou dokumentace, 
právním zabezpečením a realizační i postrealizační fází. V třetí části referátu bylo provedeno 
srovnání primární veřejné nabídky tří společností – firem Zentiva, ECM a Pegas uskutečněné 
na Pražské burze, včetně ilustrace cenového vývoje akcií. Počet IPO na Pražské burze je stále 
zanedbatelný (pouze 2 IPO v r. 2006). 
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RNDr. Monika Laušmanová, CSc., 
ředitelka úseku centrální řízení rizik České spořitelny, a.s.:. 
„Risk management na finančních trzích - problémy a perspektivy“  
Změny na finančních trzích přinášejí nové úlohy pro risk managery. Vysoká aktivita ve fúzích 
a akvizicích, centralizace, globalizace a vznik nových produktů přináší hrozbu nových rizik 
nad rámec obvyklých rizik. Rostou nároky na identifikaci rizik a na řízení rizik, zejména 
operačních. Nové regulace ovlivňují pojetí řízení rizik (je větší důraz na kvalitativní aspekty 
řízení rizik). Posiluje se provázanost mezi rizikovým profilem finanční instituce, systémem 
řízení rizik a řízením kapitálu. Banky dnes mají určitou volnost vybudovat si vlastní systémy 
řízení rizik umožňující dostatečně přesně zhodnotit rizika. Jejich kvalitu a přiměřenost ověřují 
regulátoři. Příspěvek v závěru charakterizuje vlastnosti dobrého risk manažera.  
 
Robert Ellmann, J.D., M.Phil., B.A., 
lektor VŠFS: 
„Credit market regulation in the USA“ 
The credit markets in the USA function in a unique way. This is because of the convergence 
of the credit markets and bankruptcy law. Other countries might wish to consider the 
benefits/drawbacks of this phenomenon. 
 
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., 
Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci: 
„Vývoj trhu životního pojištění a jeho regulace: reforma je nutná“ 
Reforma je nutná, neboť současná regulace životního pojištění brzdí vývoj pojistného trhu. 
Právní úprava životního pojištění je rozpolcena na právo penzijního připojištění a na 
„klasické“ pojistné právo, které se řídí směrnicemi EU. Dynamika trhu životního  pojištění 
v posledních dvou letech reálně vzrostla. Životní pojištění však se donedávna prodávalo jako 
spoření, což není správné. Dnes je nutno je prodávat se zaměřením na rizika (pojištění pro 
případ smrti, pro případ invalidity aj.). Investiční životní pojištění s výnosy 4 – 5 % je 
prodejné jen se státní podporou. Je nezbytné zvýšit srozumitelnost pojistných podmínek a tyto 
podmínky standardizovat. Konstrukci státní podpory nutno změnit. Autor doporučuje 
jednotný systém státní podpory životního pojištění, včetně invalidního připojištění. 
 
Ing. Petr Koblic, 
předseda burzovní komory a generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.: 
„Patří elektřina na burzu?“ 
Trh elektřiny v ČR byl před r. 2007 nelikvidní, cena elektřiny byla určována skokově, jednou 
ročně. Hlavním cílem BCPP je dosáhnout transparentnosti cenotvorby elektřiny, likvidity 
trhu; podpora obchodování a rovný přístup pro všechny obchodníky prostřednictvím 
uživatelsky přátelské platformy. Obchodování začne na podzim 2007 s futures s fyzickou 
dodávkou, a to prostřednictvím elektronického systému burzy. Účastníci budou zadávat 
anonymní objednávky, po každém dni bude prováděno přecenění portfolia každého účastníka, 
včetně vyúčtování. Protistranou každého obchodu bude tzv. centrální protistrana. V referátu 
jsou dále popsány produkty a další aspekty připravovaného systému. 
 
Jan Michelfeit, 
CYRRUS, a.s.: 
„Strukturované produkty - Investiční certifikáty v rámci současných trendů investování“ 
Současný investor hledá instrumenty zajišťující vysokou transparentnost a zároveň zajištěnou 
likviditu. Investiční certifikáty kopírují určité podkladové aktivum (akcie, komodity, měny, 
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burzovní indexy apod.) Banka emitující certifikát se zavazuje, že její produkt bude kopírovat 
dané podkladové aktivum. Certifikáty jsou obchodovány na sekundárních trzích a mají 
vysokou likvidnost. Výhodou jsou nízké poplatky (prakticky ve výši transakčních nákladů). 
Nevýhodou je riziko emitenta, měnové riziko a tržní riziko. Přes současné poměrně nízké 
objemy mají investiční certifikáty na českém trhu růstový potenciál. 
 
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., 
proděkan, Masarykova univerzita v Brně:  
„Aktuální vývoj segmentu moderních strukturovaných produktů“ 
Segment moderních strukturovaných produktů využívaný při správě majetku oslovuje 
v posledních letech stále více investorů (drobných i institucionálních). Umožňuje uplatnit 
široce diverzifikovanou investiční strategii, snížení rizika a optimalizaci výnosů. Výhodou 
strukturovaných produktů je pokrytí všech významných tříd aktiv (akcie, indexy, komodity, 
strategie i měny), optimalizovaný výnosově-rizikový profil a efektivní dosažení investičních 
cílů. V ČR zájem o tyto strukturované produkty poroste. Emitenti se zajímají zejména            
o drobné investory. Pokud na trhu existuje strukturovaný produkt, lze jej upřednostnit před 
přímou investicí do podkladového aktiva. 
 
Dr. Workie T. Menbere, Ph.D., 
City University of Seattle, International MBA instructor: 
"The financial development-growth nexus: empirical evidence from transition economies" 
There is a consensus among economists about the positive contribution of financial deepening 
and financial liberalization to long-term economic growth. In my paper, I will try 
to empirically look into the impact of financial deepening and the development of the capital 
market on the real growth rate of GDP per capita in Europe in general and transition 
economies in particular. In order to investigate these impacts, cross-section, cross-section 
pooled time series, and panel data will be used. 
 
prof. Dr. Ing. Jan Frait, 
vedoucí odboru, Česká národní banka: 
„Finanční stabilita a česká ekonomika"  
Příspěvek prezentuje závěry nové zprávy České národní banky o finanční stabilitě. Zaměřuje 
se na hodnocení externího prostředí, finančních trhů a vývoje v sektoru domácností. 
Diskutována jsou zejména rizika spojená s rychlou úvěrovou dynamikou a růstem cen aktiv, 
která jsou v současnosti sledována v ČR i v řadě jiných zemí. 
 
 
Po krátké závěrečné diskusi konferenci uzavřel stručným vystoupením h. doc. RNDr. Petr 
Budinský, CSc., prorektor pro obchod a vnější vztahy VŠFS. Vyzdvihl pozitivní skutečnost, že 
konference přinesla mnoho nových, cenných podnětů jak pro vývoj dalších teoretických 
výzkumů, tak podnětů pro praxi, především v oblasti legislativy.  
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NEPŘEDNESENÉ PŘÍSPĚVKY PŘEDLOŽENÉ KONFERENCI 
 
Konferenci byly předloženy písemné příspěvky, které představují integrální součást 
projednávané problematiky, avšak z různých důvodů nemohly být  předneseny. Referát           
doc. Helíska byl původně zařazen do bloku 2 jednání konference, a pak přeřazen do bloku 4, 
bohužel však již nemohl být přednesen.  
 
Ve Sborníku jsou všechny tyto příspěvky seřazeny v abecedním pořadí, a to ve znění 
 předloženém svými autory. Zde jsou uvedeny jejich anotace. 
 
Ing. Pavel Babka, MBA,  
Katedra financí a finančních služeb VŠFS: 
„Finanční toky mezi rozvojovými a průmyslovými zeměmi, jejich příčina, kritika a návrhy na 
zlepšení současné situace“ 
Rozvojové země (RZ) se dnes těší zvýšenému zájmu investorů, ale současně z nich odtékají 
velké objemy peněz do průmyslových zemí (PZ). Tím jsou RZ oslabovány a jejich vlády 
pokládají tyto toky za nežádoucí kapitálové a daňové úniky. Ve skutečnosti však per saldo 
více kapitálu do RZ přitéká než odtéká. Za únikem kapitálu z RZ stojí slabost politických i 
ekonomických struktur a institucí v RZ. Opatření proti nežádoucím únikům kapitálu z RZ 
musí vycházet především z těchto zemí samotných, což dosud přesahuje jejich možnosti. Ani 
podpora se strany Světové banky a MMF prozatím nevedla k uspokojivým výsledkům. 
 
prof. Ing. Václav Bakule, DrSc., 
Katedra financí a finančních služeb VŠFS: 
„Otazníky kolem některých aktivit Mezinárodního měnového fondu“ 
Stať je zaměřena na rekapitulaci názorů autora na některá opatření Mezinárodního měnového 
fondu, která byla Fondem nastolována s cílem řešit určité problémové situace v oblasti 
mezinárodních financí, přičemž nikoliv vždy bylo dosaženo předpokládaných účinků. Byla to 
například opatření v oblasti mezinárodní likvidity (zavedení SDR, aukční prodeje zlata), 
opatření v oblasti devizových kurzů (časování přechodu od systému fixního kurzu k systému 
floatingu) a opatření v oblasti úvěrové politiky Fondu.  
 
Ing. Josef Budík, CSc., 
Katedra financí a finančních služeb VŠFS: 
„Fond kolektivního investování a činnost dohledu“ 
Masivní reklamní kampaně investičních společností se snaží přesvědčit veřejnost, že 
kolektivní investování je optimální investiční variantou. Dohled na kapitálový trh 
zabezpečuje, aby každý z fondů pečoval o svěřené hodnoty v souladu se zákonem. Autor 
analyzoval změny hodnoty podílových fondů jednoho z fondů působících v ČR za období 
několika let a výsledky porovnal s kurzy aktiv v jeho portfoliu. Autor analyzoval změny 
hodnoty podílových fondů jednoho z fondů působících v ČR za období několika let                 
a výsledky porovnal s kurzy aktiv v jeho portfoliu. Rozdíl je značný a vyvolává řadu otázek a 
pochybností. Autor se jimi v závěru příspěvku zabývá. 
 
Ing. Vladimír Ezr, CSc., 
Katedra financí a finančních služeb VŠFS, externí spolupracovník: 
„Regulace a dozor na českém kapitálovém trhu – střídavě oblačno“ 

Rozvoj finančních trhů implikuje potřebu vývoje a zdokonalování dohledu, jeho neustálé 
inovace. Velkou pozornost nutno věnovat vzdělávání účastníků trhu. Změna institucionálního 
uspořádání dohledu nad finančními trhy v ČR přinesla některé problémy. Jde např. o vyjas-
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nění úlohy Výboru pro finanční trh, o omezení potenciálního konfliktu mezi měnově-
politickou úlohou ČNB a integrovaným dohledem na finanční trh i o další směr vývoje 
sjednoceného dohledu, který dnes není zcela čitelný. Labilní makroekonomické podmínky a 
dysfunkční právní a institucionální tržní infrastruktura (vynutitelnost práva, soudy, registry, 
účetní pravidla aj.) v ČR do jisté míry limitují účinnost dohledu. 
 
doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., 
Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů VŠFS: 
„Kontrola pohybu kapitálu jako nástroj udržení fixního kurzu v ERM II“ 
Povinné zafixování kurzu v ERM II před vstupem do eurozóny s sebou přináší zvýšení rizika 
měnové krize. Smlouva o EU umožňuje při „náhlé krizi platební bilance“ přijmout 
„preventivně nezbytná ochranná opatření“. Historie měnových krizí zná řadu případů 
kapitálové kontroly (mj. též v ČR na jaře 1997). V rámci EU však musí jít jen o výjimečné 
opatření, neboť podmínkou členství je naopak volný pohyb kapitálu. Také reakce trhů                 
v podobě zvýšení rizikové prémie odrazuje od této kontroly. Při zvažování využití tohoto 
opatření v období setrvání v  ERM II však bude zřejmě rozhodující skutečnost, že udržení 
fixního kurzu by zřejmě nebylo vyhodnoceno s doložkou „bez značného napětí“.  
 
Ing. Jan D. Kabelka, 
obchodní ředitel úseku Investiční produkty, Česká spořitelna, a.s. a předseda představenstva 
Asociace pro kapitálový trh:  
„Vývoj kolektivního investování v ČR“ 
Vývoj aktiv na českém trhu s odkazem na aktiva pod správou jednotlivých společností. Vývoj 
struktury aktiv v podílových fondech a její porovnání s příbuznými trhy (Polsko, Maďarsko, 
Slovensko). Chování investorů v závislosti na vývoji jednotlivých tříd aktiv (dluhopisy, akcie, 
úrokové sazby). Produkty chybějící na českém trhu. 
 
Ing. Jan Krajíček, 
Katedra financí ESF Masarykovy univerzity v Brně: 
„Nové trendy v komerčním bankovnictví“ 
Příspěvek je zaměřen na aplikaci nových  trendů v bankovním sektoru zabývajícím se 
komerčním bankovnictvím a zejména některými speciálními aplikacemi, které mají přímý 
dopad do tvorby nových a sofistikovaných produktů a východiska pro jejich vytváření. Mezi 
tyto produkty patří Cash Managament, které dnes musí zahrnovat řízení likvidity; Cash 
Pooling a Tresury operace. Nové sofistikované produkty jsou vytvářeny především pod 
tlakem velkých bankovních klientů. Autor v jejich vzniku spatřuje i potenciální rizika spojená 
s fúzemi v bankovním sektoru, které vedou k posílení monopolního postavení bank. 
 
doc. Dr. Ing. Václav Liška 
Mgr. Petr Vinš, Ph.D., 
ČVUT Praha: 
„Rating – součást Basel II“ 
Ve svém příspěvku autoři přehledně charakterizují a popisují metody procesu ratingu. 
Poukazují na to, že rating je momentálně asi nejvýznamnějším a nejprůkaznějším podkladem 
pro stanovování rizika investice, a je takto používán i v konceptu Basel II. Ratingová analýza, 
ve které jsou shrnuty nejdůležitější charakteristiky hodnocených subjektů, je vhodnou 
základnou nového systému regulace bankovního sektoru, který vychází z dlouhých časových 
řad defaultních studií renomovaných ratingových agentur. Využívání ratingu v tomto novém 
konceptu pomůže lokálním bankovním domům lépe ohodnotit a řídit svá rizika, a tím snížit 
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možnost jejich budoucích ztrát v případě problémů jednotlivých klientů anebo příchodu 
recese do ekonomiky. 
 
Ing. Gabriela Oškrdalová 
Katedra financí ESF MU:  
„Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost“ 
Příspěvek pojednává o aktuálním vývoji elektronického bankovnictví, jeho výhodách, 
nevýhodách a bezpečnosti. Mezi bezpečnostní rizika platebních karet lze zařadit riziko 
zneužití karty cizí osobou, riziko zneužití nedoručené karty a riziko padělání karet. Pro 
zajištění bezpečnosti elektronické komunikace klienta a banky, resp. pro minimalizaci 
bezpečnostních rizik této komunikace, je třeba zajistit: důvěrnost zpráv, identifikaci banky a 
identifikaci klienta. Bezpečnost komunikace mezi klientem a bankou v rámci elektronického 
bankovnictví je zajišťována pomocí šifrování. 
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