
 
 
 
 
 

 
 

FINANČNÍ TRHY A JEJICH REGULACE 
V PODMÍNKÁCH DOZNÍVÁNÍ SV ĚTOVÉ 

FINANČNÍ KRIZE 
 
 

SBORNÍK Z 5. MEZINÁRODNÍ V ĚDECKÉ KONFERENCE 
 
 
 

Praha, 1. – 2. června 2011 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolektiv autorů 
Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize 
Sborník z 5. mezinárodní vědecké konference, Praha, 1. – 2. června 2011 
Editor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc. 
 
© Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011 
 
ISBN 978-80-7408-050-0 
 

 

 

 



3 

 

 

 

 

OBSAH 
 

(1) Tisková zpráva o konání mezinárodní konference „Finan ční trhy a jejich regulace 
v podmínkách doznívání světové finanční krize“, Praha, 1. – 2. června 2011 

 
(2) Program 5. mezinárodní vědecké konference  
 
(3) Souhrnná informace o průběhu konference  
 
(4) Písemné příspěvky – anotace 
 
(5) Prezentace  
 
(6) Seznam účastníků 
 
Příloha [DVD] 
Sborník – tištěná brožura v PDF 
Příspěvky 
Prezentace 
Videozáznamy 



4 

(1) Tisková zpráva  
 

 
 

 
V Praze, 1. června 2011 
 
 
 
Je regulace finančních trhů výhodnější pro občana nebo pro stát? 
 
Zavinili světovou finanční krizi chamtiví bankéři, nepoctiví makléři nebo nedbalí 
regulátoři?  
A naučí se Češi kupovat akcie v pouličním kiosku?  
 
Nejen těmto otázkám se věnuje dvoudenní vědecká konference „FINANČNÍ TRHY 
A JEJICH REGULACE V PODMÍNKÁCH DOZNÍVÁNÍ SV ĚTOVÉ FINAN ČNÍ 
KRIZE“, která dnes začala na Vysoké škole finanční a správní v Praze.  
 
Vedle předpokladu, že by koruna měla dále posilovat, viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík  
uvedl ve svém příspěvku, že: „Rizikem pro finanční stabilitu v českém bankovním sektoru se 
jeví kombinace optimismu bank ohledně konce krize promítajícího se do výplaty mimořádných 
dividend a následného opětovného propadu ekonomiky do recese“.  
 
Prorektor VŠFS Petr Budinský ve svém vystoupení upozornil na skutečnost, že zatímco 
před dvěma lety stály v centru zájmu finančních expertů deriváty, dnes se pozornost přesunula 
do dluhopisů a komodit. „Státní dluhopisy mají velkou volatilitu výnosů (vzhledem k vnímání 
kreditního rizika) a komodity vysokou volatilitu cen,“  uvedl prorektor Budinský. 
 
Aktuální vývoj na finančních trzích ve svém vystoupení zhodnotil Lubor Žalman, generální 
ředitel Raiffeisenbank, a.s., který se soustředil také na problematiku regulace bank, když 
varoval, že: „P řehnaná regulace povede ve střednědobém horizontu k omezenému přístupu 
k úvěrům.“ 
 
Jana Víšková 
mluvčí VŠFS
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(2) Program konference 

 
 

FINANČNÍ TRHY A JEJICH REGULACE  
V PODMÍNKÁCH DOZNÍVÁNÍ SV ĚTOVÉ FINAN ČNÍ KRIZE 

5. mezinárodní vědecká konference 
 

Konferenci uspořádala: VŠFS ve spolupráci s ČNB 
Konferenci organizoval: tým VŠFS pod vedením 

RNDr. Petra Budinského, CSc., prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy VŠFS 
 

Odborný garant:  
doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc. (Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, FES, VŠFS) 

 

Vědecký výbor:  
doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. (prorektor VŠFS) – předseda 

RNDr. Petr Budinský, CSc. (prorektor VŠFS) 
doc. Ing. Petr Dvořák, CSc. (děkan Fakulty financí VŠE v Praze) 

prof. Ing. Eva Horváthová, Ph.D. (Ekonomická Univerzita Bratislava, vedoucí Katedry 
bankovníctva a medzinárodných financií) 

prof. Ing. Vladimír Gonda, Ph.D. (Ekonomická Univerzita Bratislava, proděkan 
národohospodářské fakulty) 

doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc. (Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, FES, VŠFS, garant 
oboru Bankovnictví), 

prof. RNDr. Stanislav Polouček, Ph.D. (VŠB-Ostrava), 
JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. (vedoucí Katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS) 

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (Škoda Auto, Vysoká škola, prorektor) 
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ODBORNÝ PROGRAM 
 
1. den – 1. června 2011 
8.30–9.00 hod. Prezence  
9.00–9.15 hod.  
Zahájení konference: Dr. Bohuslava Šenkýřová, rektorka VŠFS 
Úvodní slovo ke konferenci přednesl RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor VŠFS   
 

Dopolední program 9.15–12.30 hod. 
Předsedající: RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor VŠFS 
 

Hlavní referát: 
prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., viceguvernér ČNB  
Měnová politika a finanční stabilita v České republice v roce 2011 
 

Vystoupení hlavních partnerů konference: 
Ing. Michal Knapp, předseda představenstva a generální ředitel OVB Allfinanz, a.s. 
Distribuce finančních produktů 
 

Mgr. Lubor Žalman, generální ředitel Raiffeisenbank, a.s. 
Aktuální vývoj na finančních trzích 
 

Vystoupení partnerů konference:  
Ing. Miloslav Kozler, regionální manager VISA Europe 
The future of payments is Mobile 
 

Mgr. Jan Března, ředitel personálního úseku Kooperativa pojišťovna 
Pozdravný projev partnera 
 
 
I. blok: Fungování finančních a komoditních trhů ve světě v podmínkách doznívání 
světové finanční a ekonomické krize  
 
Úvodní referát: 
doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, FES, VŠFS 
Finanční trhy optikou roku 2011 
 
Ing. Jiří Opletal, MBA, zástupce generálního ředitele BCCP a ředitel odboru obchodování 
BCCP  
Aktuální projekty pražské burzy a jejich dopad na strukturu trhu a poskytování služeb 
 
RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor VŠFS 
Souvislost mezi výnosy dluhopisů a cenami CDS 
 
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., ředitel Unie finančních zprostředkovatelů  
Cui bono? Aneb cenová regulace v 21. století 
 
Mgr. Petr Ku čera, výkonný ředitel, CCB 
Tržní registry jako nástroj pro překonání informační asymetrie 
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Odpolední program 13.30–15.30 hod. 
Předsedající: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí Katedry bankovnictví 
a pojišťovnictví, FES, VŠFS 
 
II. blok: Regulace a dohled nad finančními trhy v podmínkách světové finanční a 
ekonomické krize: dosažené výsledky a existující výzvy v teoretické i praktické oblasti  
 
PhDr. Vladimír P řikryl, Ministerstvo financí ČR, odbor Finanční trhy II 
Historický vývoj regulace pojišťovnictví v ČR 
 
RNDr. Pavel Vacek, CSc., MBA, ředitel odboru regulace finančního trhu ČNB 
Basel III – nové přístupy k mezinárodní regulaci finančních trhů 
 
Ing. Tomáš Síkora, MBA, výkonný ředitel České asociace pojišťoven 
Aktuální vývoj pojistných trhů a jejich regulace 
 
doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc., Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, FES, VŠFS 
Proces integrace trhu s investičními nástroji v EU a jeho teoretický a reálný odraz v procesu 
regulace dohledu nad ním 
 
Ing. Jiří Velvarský, CSc., partner AAA Brokers, s.r.o. 
K legislativě a judikatuře finančních trhů 
 
Ing. Jan Hart, Asociace obchodníků s cennými papíry 
Aktuální otázky regulace obchodování obchodníků s cennými papíry 
 
Ing. Helena Čacká, ředitelka Depozitáře cenných papírů  
K současným funkcím depozitáře cenných papírů 
  
Ing. Jaroslav Šulc, CSc., poradce ČMKOS  
I dobře regulované finanční trhy mohou být hrobařem efektivity špatně reformovaného 
českého penzijního systému 
 
 
Odpolední program 16.15–17.30 hod. 
 
III. blok: Finan ční krize a její vliv na poskytování finančních produktů a služeb 
 
Ing. Milan Šimáček, náměstek generálního ředitele EGAP  
Finanční krize a role pojišťovny EGAP a exportní banky 
 
JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí Katedry bankovnictví a pojišťovnictví, 
FES, VŠFS 
Finanční krize a platební styk 
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2. den – 2. června 2011 
8.30–9.00 hod.  Prezence 
9.00–9.05 hod. Zahájení druhého dne jednání konference  
Předsedající: Ing. Václav Křivohlávek, CSc., zástupce vedoucího Katedry bankovnictví 
a pojišťovnictví, FES, VŠFS 
 

Dopolední program 9.05–10.45 hod.  
Pokračování bloku III:  
 

Ing. Václav Křivohlávek, CSc., zástupce vedoucího Katedry bankovnictví a pojišťovnictví, 
FES, VŠFS 
Teorie a praxe formování pojistného trhu 
 
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., vedoucí Katedry veřejné ekonomiky, FES, VŠFS 
Zdanění a dotování finančního sektoru 
 
PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc., Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů, FES, VŠFS 
Posouzení finanční krize z hlediska teorie cyklů 
 
doc. Radim Valenčík, CSc., proděkan Fakulty ekonomických studií VŠFS 
Příčiny krize a vzdělanostní společnost 
 
prof. Ing. Eva Ducháčková, Ph.D., Katedra pojišťovnictví, FF VŠE v Praze 
Vývojové trendy v pojištění automobilů 
 
Ing. Miroslav Hrn číř, DrSc., ČNB a Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, FES, VŠFS 
Světová finanční krize a měnová politika: Bude světová finanční krize předělem v teorii 
i praxi měnové politiky? 
 
Dopolední program 11.00–12.30 hod. 
doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., VŠE a Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, FES, VŠFS  
Měnová politika a absorpce likvidity bankovní soustavy v transitivních ekonomikách 
 
Ing. Jana Kotěšovcová, Katedra podnikové ekonomiky, FES, VŠFS  
Hodnocení penzijních fondů ve světě 
 
Ing. Naďa Bláhová, Ph.D., VŠE a Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, FES, VŠFS  
Oprávněnost nových postupů regulace rizika likvidity 
 
Ing. Jaroslav Tichý, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, FES, VŠFS  
Přístup bank k financování v detailovém bankovnictví ČR v prostředí doznívající finanční 
krize 
 
Dr. Mgr. Milan Hradec, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, FES, VŠFS  
Dopad finanční krize na pojistném trhu v ČR v oblasti vozidel 
 
Ing. Josef Budík, CSc., Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, FES, VŠFS  
Vývoj obchodování s investičními nástroji v ČR 
 
Ing. Arnošt Klesla, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, FES, VŠFS 
Lidský kapitál a důsledky finanční krize pro finanční trh 
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Studentská sekce  
(paralelně 10.50–12.30 hod.)  
Sekci řídil doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc., Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, FES, 
VŠFS 
 
JUDr. Bc. Libor Kyncl, Masarykova universita Brno, Právnická fakulta 
Neformální systémy pro převod hodnot 
 
Ing. Petra Korbasová, doktorandka VŠFS 
Integrace výkaznictví jako organická součást integrace finančních trhů a jejich regulace 
v rámci EU  
 
Ing. Vadim Beneš, doktorand VŠFS  
Interní audit ve vazbě na stabilitu finančního trhu 
 
Ing. Robin Koklar, doktorand VŠFS  
Determinanty ovlivňující předepsané hrubé pojistné životního pojištění v ČR s následnou 
predikcí 
 
PhDr. Soňa Benecká, doktorandka VŠFS 
Význam devizových rezerv v globální finanční krizi 
 
Bc. Martin Chudomel, VŠFS, student 2. roč. magisterského studia 
K problematice hypoteční krize 
 
Bc. Jan Neumeister, VŠFS, student 1. roč. magisterského studia 
Moderní vývoj světových trhů finančních derivátů  
 
Bc. Aleš Rolník, VŠFS, student 1. roč. magisterského studia 
Struktura pojistného trhu v ČR 
 
Ing. Jiří Vataha, VŠFS, absolvent 
Fundamentální a technická analýza – jejich využívání v pozičním obchodování 
 
Bc. Katarina Anisina, VŠFS, studentka 
Srovnání burzovních trhů London Stock exchange a Deutsche Boerse Group 
 
 
12.30 hod.: Zakončení konference: RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor VŠFS  
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(3) Souhrnná informace o průběhu konference 
 
Ve dnech 1. – 2. června 2011 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., uspořádala svou již 
pátou mezinárodní konferenci pod názvem „Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách 
doznívání světové finanční krize“. 
 
Konference byla uspořádána ve spolupráci s Českou národní bankou. Hlavním partnerem 
konference byly společnosti OVB Allfinanz, a.s., a Raiffeisenbank, a.s., partnery konference 
společnosti VISA Europa, Kooperativa pojišťovna, a.s., CCB-Czech Credit Bureau, Česká 
asociace pojišťoven, Unie finančních zprostředkovatelů, USF, Zlatá Koruna, a.s., ConPro.  
  
V návaznosti na výsledky předchozích mezinárodních konferencí, které uspořádala VŠFS 
k obdobné problematice v letech 2005, 2007 a 2009, bylo cílem konference „Finanční trhy 
a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize“ 

- prodiskutovat aktuální problémy FT v souvislosti se současnou globální finanční krizí; 
- vyslovit se k možnostem ovlivňování vývoje FT a jejich fungování regulací a 

supervizí v různých časových horizontech a fázích cyklického vývoje ekonomiky;  
- posoudit otázky spojené s integrací národních trhů ve společný trh EU a rizik tohoto 

procesu, se zvláštním zřetelem na specifika zapojování českého FT; 
- získat podněty k promítnutí výsledků konference do pedagogické práce v oboru 

bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví (zejména na magisterském 
studiu). 

Hlavní téma konference bylo rozděleno do tří na sebe navazujících bloků:  
1. blok: Fungování finančních a komoditních trhů ve světě v podmínkách doznívání světové 
finanční a ekonomické krize; 
2. blok: Regulace a dohled nad finančními trhy v podmínkách světové finanční a ekonomické 
krize: dosažené výsledky a existující výzvy v teoretické i praktické oblasti; 
3. blok: Finanční krize a její vliv na poskytování finančních produktů a služeb. 
 
Průběh letošní konference VŠFS byl velmi úspěšný díky značnému zájmu akademických 
pracovníků veřejných i soukromých vysokých škol i významných odborníků z praxe. Hlavní 
referát viceguvernéra prof. Tomšíka „Měnová politika a finanční stabilita v České republice 
v roce 2011“ vzbudil zaslouženou pozornost účastníků konference. Na rozdíl od předchozí 
konference konané v roce 2009, odborné referáty přednesli tentokrát také hlavní partneři a 
další partneři konference. Jejich příspěvky měly pozitivní ohlas. Kladem letošní konference 
bylo mj. to, že v jejím programu byla výrazně zastoupena také problematika pojišťovnictví. 
Velkému zájmu se těšilo zařazení studentské sekce na pořad 2. dne konference. Účastníci 
jednání studentské sekce přednesli příspěvky z tématiky všech tří výše uvedených bloků.  
 
Konference se opět konala v Kongresovém centru Vysoké školy finanční a správní v budově 
v Praze – 10 Vršovicích. Zúčastnilo se jí celkem 110 účastníků, vesměs odborníků z praxe, 
pracovníků centrálních úřadů a jiných centrálních institucí, pracovníků bank, obchodníků 
s cennými papíry, pojišťoven, profesních organizací, odborů aj. Přestože se konference konala 
již ve zkouškovém období, přišli na ni studenti doktorského studia, posluchači navazujícího 
magisterského studia i posluchači bakalářského studia vyšších semestrů VŠFS z různých 
studijních oborů. 
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Výsledky letošní mezinárodní konference „Finanční trhy a jejich regulace a její doznívání 
v podmínkách světové finanční krize“ budou promítnuty do studijních materiálů a do výuky 
studujících VŠFS, zejména v oboru Bankovnictví a oboru Pojišťovnictví, a rovněž do 
několika připravovaných knižních publikací autorů z řad Katedry bankovnictví a 
pojišťovnictví. 
 
Sborník z letošní mezinárodní konference „Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách 
doznívání světové finanční krize“ je uspořádán tak, že v této tištěné brožuře uveřejňujeme 
odevzdané anotace příspěvků. Do Přílohy sborníku [DVD] jsou zařazeny příspěvky 
v elektronické podobě, jejich výčet najdete v přehledném obsahu (viz spustit.html, Obsah 
přílohy, prolinky na jednotlivé formáty příspěvků: příspěvky, prezentace, videozáznamy). Data 
přílohy (viz HTML - Data) jsou strukturována, do složky označené Příspěvky jsou zařazeny 
všechny referáty, které jejich autoři dodali v plném znění; ve složce Prezentace jsou uvedeny 
transparenty (soubory PPt), které jednotliví referující použili a promítali během svých 
vystoupení, ve složce Videozáznamy jsou uvedeny videozáznamy vystoupení vybraných 
referujících.  
 
Významnou novinkou při přípravě sborníku z konference 2011 bylo to, že do sborníku byly 
z písemných příspěvků zařazeny pouze příspěvky, které byly před uveřejněním recenzovány 
externími a interními lektory. Vzhledem k tomu, že většina účastníků konference projevila 
zájem o to, aby sborník z letošní konference vyšel co nejdříve, příspěvky nebyly redakčně 
upravovány.  
 
Sborník z konference uspořádal doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., z Katedry bankovnictví a 
pojišťovnictví FES VŠFS. 
 
Příští konferenci k problematice finančních trhů a jejich regulace VŠFS uspořádá jako 
obvykle po dvou letech – v roce 2013. 
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(4) Písemné příspěvky – anotace 
 
 
Kompletní příspěvky, včetně kontaktů, jsou uvedeny na přiloženém DVD. 
 
Katarina Anisina 
Srovnání burzovních trhů London Stock Exchange a německé burzy Deutsche Boerse 
Group 
Comparison of Stock Markets: London Stock Exchange vs. Deutsche Boerse Group 
Příspěvek se zabývá srovnáním postavení dvou významných velkých evropských burz – 
London Stock Exchange (LSE) a Deutsche Boerse Group (DGB) v letech 2000-2011. Toto 
srovnání vychází z charakteristiky dvou odlišných tradičních burzovních modelů – anglo-
amerického a středoevropského. Jádrem příspěvku je porovnání parametrů obchodování 
srovnávaných burz. Autorka se podrobně zabývá vývojem burzovní kapitalizace obou burz 
v letech 2000-2011, analyzuje strukturu jejich obchodů a změny v postavení srovnávaných 
burz. Uvádí neúspěšné pokusy o fúzování LSE a DBG a rozebírá příčiny tohoto neúspěchu. 
Zabývá se dále změnami, které v posledních letech probíhají na mapě evropských burz 
v důsledku procesu vytváření jednotného akciového trhu v rámci EU. Hodnotí kroky 
přispívající k vytváření nové podoby moderního burzovnictví v rámci integračního procesu. 
 
Peter Árendáš 
Vývoj vzťahu komoditných a akciových trhov v období finančnej krízy 
Relationship Development of Commodity and Share Markets in the Financial Crisis Period 
Komoditné aj akciové trhy majú tendenciu vyvíjať sa cyklicky, pričom z dlhodobého hľadiska 
platí, že sa zvyknú hýbať opačným smerom. To znamená, že v období poklesu akciových 
trhov môžeme sledovať rast komoditných trhov (70. roky) a opačne (80. a 90. roky). 
V poslednom desaťročí sme však boli svedkami častého porušenia tohto trendu, pričom 
najzreteľnejšie prejavy nastali v minulých rokoch, poznačených globálnou finančnou krízou. 
 
Pavel Babka 
Současná finanční krize: Průběh, příčiny, dopady 
Current Financial Crisis: Course, Causes and Consequences 
Často opakovaná tvrzení, že v případě poslední finanční krize se jedná o spontánní vývoj, za 
který celkem vzato nikdo nemůže, je v příkrém rozporu se zprávou zvláštní vyšetřovací 
komise amerického kongresu z ledna 2011. Zpráva dochází k závěru, že krizi se dalo předejít 
a že viníky jsou prakticky všichni účastníci finančních trhů. Její varování mluví jasně: 
„Největší tragédií by bylo, kdybychom přijali často opakované tvrzení, že finanční krizi nikdo 
nemohl předvídat, a proto jí nešlo zabránit. Pokud přijmeme tuto teorii za svou, bude se vše 
opakovat“. Obecné zjištění, že viníky jsou prakticky všichni účastníci finančních trhů, autora 
tohoto příspěvku neuspokojuje. Domnívá se, že ne všichni nesou stejnou vinu a že 
odpovědnost za způsobené škody by měli nést především hlavní viníci, tak jak je to běžné 
u ekologických katastrof v současnosti. Dále se autor zamýšlí nad současnou krizí hodnot 
(nejen) v USA. 
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Rafik Bedretdinov 
Posouzení finanční krize z hlediska teorie cyklů 
Assessment of the Financial Crisis from the Viewpoint of Cycle Theory 
Příspěvek se zabývá finanční krizí s hlediska teorie cyklů, kterou již v 60. letech rozpracoval 
představitel postkeynesovské ekonomie americký ekonom Hyman Philip Minsky (1919-
1996). Podle jeho názoru se veškeré finanční krize vyvíjejí podle stejného scénáře, který 
spojuje jednak ekonomické, jednak psychologické aspekty. Autor příspěvku charakterizuje 
jednotlivé fáze tohoto cyklu a provádí jejich analýzu na základě údajů o vývoji americké 
ekonomiky. 
 
Soňa Benecká 
Význam devizových rezerv v globální finanční krizi 
Importance of Foreign Exchange Reserves in the Global Financial Crisis 
Globální ekonomická krize v letech 2008 a 2009 obnovila zájem o význam devizových rezerv 
v prevenci a zmírnění následků krize. Závěry z literatury naznačují, že země s vyšší úrovní 
rezerv se vypořádaly s krizí lépe a měřítkem úspěchu je míra depreciace kurzu v krizovém 
období. Jako možné vysvětlení se nabízí tzv. strach ze ztráty devizových rezerv. Obvykle je 
však opomíjeno základní nastavení měnové politiky. Konkrétněji, pro inflačně cílující země je 
volně plovoucí kurz přizpůsobovacím mechanismem a devizové rezervy nepatří mezi 
základní standardní nástroje měnové politiky. Proto klasické vysvětlení zde není dostačující.  
Prezentace představí model vlivu režimu měnové politiky a devizového kurzu na výši rezerv 
ve světě a implikace pro inflačně cílující země. 
 
Vadim Beneš  
Interní audit ve vazbě na stabilitu finančního trhu 
Internal Audit and Its Link to Financial Market Stability 
Příspěvek se zabývá interním auditem, jakožto jedním z prvků vnitřního kontrolního systému 
bank. Úvodní část příspěvku se věnuje historii interního auditu a změnám, které se v průběhu 
let odehrály v oblasti jeho hlavní pracovní náplně. Samotná struktura auditního procesu je pak 
stručně popsána v následující subkapitole. Zbývající část příspěvku se zabývá otázkou, zda 
v souvislosti se světovou  finanční krizí došlo k selhání interního auditu v bankách a zamýšlí 
se nad jednotlivými rizikovými faktory spojenými s procesem auditu – zaměřením jeho 
pracovní náplně (především pak ve vztahu k procesu řízení rizik), organizačním začleněním a 
s tím spojenou nezávislostí a strukturou auditního procesu. Součástí příspěvku je rovněž 
stručný nástin možných tendencí budoucího vývoje auditní profese v bankách. 
 
Naďa Bláhová  
Oprávněnost nových postupů regulace rizika likvidity 
Rightfullness of New Techniques of Liquidity Risk Regulation 
Cílem příspěvku je diskutovat oprávněnost a účelnost nově navržených postupů, a to jak na 
úrovni jedné instituce, tak na úrovni finančního sektoru jako celku s ohledem na likviditu 
bankovního sektoru České republiky a jeho začlenění do evropského prostoru. Pro banku, tj. 
na mikroekonomické úrovni, je řízení likvidity nezbytnou součástí finančního řízení. 
Makroekonomický rozměr tohoto problému zároveň ovlivňuje finanční stabilitu daného státu 
a má vliv i na stabilitu mezinárodních finančních trhů. Regulatorní postupy uplatňované před 
finanční krizí respektovaly specifické postavení rizika likvidity v rámci skupiny finančních 
rizik bank a aplikovaly vůči tomuto riziku převážně kvalitativní požadavky začleněné do 
požadavků na řídící a kontrolní systém bank. V reakci na finanční krizi a její dopady na 
finanční instituce vznikly nové regulatorní požadavky na řízení likvidity bank.  
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Jaroslav Brada  
Rané formy cenných papírů 
Early Forms of Securities 
Příspěvek seznamuje odbornou veřejnost s ranými formami cenných papírů včetně derivátů 
tak, jak byly známy v minulosti. Většina těchto druhů cenných papírů v současnosti už 
neexistuje – např. dontové obchody, „Nochgeschäfte“ apod.  
 
Karel Br ůna 
Měnová politika a absorpce likvidity bankovní soustavy v transitivních ekonomikách 
Monetary Policy and Bank System Liquidity Absorption in Transitive Economies 
The presentation deals with monetary policy implementation and process of foreign exchange 
reserves accumulation and its consequences in excess of liquidity of banking system in 
transitive economies. This problem is analyzed focusing on creation of liquidity through FX 
operations, sterilization of liquidity and main sources of liquidity absorption. In this context it 
is discussed how monetary policy instruments (on outright or repo basis) enable central bank 
to react on volatility of banking system liquidity needs and to cover issued currency in 
circulation and bank’s reserves by net foreign assets. These problems are empirically analyzed 
and compared using the example of the Czech Republic, Poland and Hungary. The 
presentation focuses on main differences in the level of liquidity surplus, cost of sterilization, 
main sources of liquidity absorption and dynamics of currency in circulation and reserves 
covering by net foreign assets. 
 
Petr Budinský 
Souvislost mezi výnosy dluhopisů a cenami CDS 
A Link between the Bonds’ Earnings and CDS Prices 
Příspěvek analyzuje v první části vztahy mezi výnosem státních dluhopisů a rizikem. Autor 
zde poukazuje na význam vývoje výnosů státních dluhopisů jako jednoho z významných 
indikátorů signalizujících pravděpodobnost krizových jevů na finančních trzích. Obdobnou 
úlohu hraje rovněž vývoj cen swapů úrokového selhání (CDS). Oba uvedené indikátory mají 
dynamický charakter, na rozdíl od ratingu, jehož povaha je statická. V druhé části příspěvku 
je demonstrován vývoj cen CDS a je vysvětlena souvislost vývoje výnosů státních dluhopisů 
a vývoje cen CDS: ceny CDS předbíhají ve svém vývoji výnosy státních dluhopisů. Proto je 
nutno vývoji cen CDS věnovat pozornost při sledování vývoje konjunktury na finančních 
trzích. 
 
Josef Budík  
Vývoj obchodování s investičními nástroji v ČR 
Investment Tools’ Trade Development in the Czech Republic 
Podle makroekonomických údajů je současné ekonomické prostředí stále velmi 
komplikované. Regulátoři evropského trhu cenných papírů přezkoumávají dopad právních 
předpisů přijatých před třemi lety s cílem urychlit vytváření konkurenčních trhů. Nyní se 
potýkají s důsledky přijetí směrnice MiFID, která potlačila relativně výhodnou možnost získat 
informace o správné ceně většiny likvidních a těch nejlepších investičních instrumentů 
z domácí burzy. Obchody se mohou nyní uskutečňovat na více povolených místech a tam 
může nějaká cena vzniknout také. Jsou dvě cesty, jak omezit důsledky tohoto nedostatku 
v legislativě. V textu jsou také části statistik o výsledcích obchodování na pražské burze a 
stručný komentář k těmto statistikám. 
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Jaroslav Daňhel 
Současné trendy na pojistném trhu 
Current Insurance Market Trends 
Světový a český pojistný trh nebyl krizí zásadněji ohrožen. Negativní dopady na 
konzervativně investovaná aktiva nebyly fatální a pojišťovny se již s nimi vesměs vyrovnaly. 
V současné době na českém pojistném trhu komplikuje konsolidaci cenová válka pojišťoven 
v některých produktech, zejména v povinném ručení. Efektivnost odvětví snižují i současné 
snahy v EU o zextenzivňování regulace, naposledy zrušení výjimky ze směrnice unisex pro 
pojišťovny.  
 
Michal Davídek 
Finanční trhy a „ černé labutě“ 
Financial Markets and “The Black Swans” 
Cílem příspěvku je vysvětlit pojem „černé labutě“, který do ekonomické literatury vnesl 
americký ekonom N.N. Taleb. Tento autor je znám svými skeptickými názory na vývoj 
světové ekonomiky. V příspěvku je nejprve uveden životopis N.N. Taleba a poté výklad 
o „černých labutích“ opírající se o jeho knihu „The Black Swan“. Dále je pro ilustraci 
připojeno několik citací z této knihy (podle internetového článku P. Žabžy) a seznam 
Talebových publikací. Stať má informativní charakter. 
 
Eva Ducháčková 
Vývojové trendy v pojištění automobilů 
Car Insurance Development Trends 
Pojištění automobilů se řadí mezi nejvýznamnější oblasti pojistného trhu, jak z pohledu 
kvantitativního, tak z pohledu významu při krytí příslušných dopadů v souvislosti 
s provozováním automobilů. Významnost dopadů při škodách, zejména s ohledem na škody 
při odpovědnosti, znamenají velkou míru regulace. Standardní produkty, pojištění 
odpovědnosti za škodu při provozu vozidla a havarijní pojištění automobilů se vyvíjejí ve 
smyslu změn v přístupech ke konstrukci a přizpůsobování se měnícím se podmínkám. 
Aktuální otázkou posledního období v rámci pojištění automobilů nejen ČR je zostřování 
konkurence, což se projevuje zejména v cenách pojištění. Současně dochází k uplatnění 
nových podob v rámci pojištění automobilů, a to v souvislosti s vývojem technických 
možností a požadavky na vyšší krytí v rámci pojištění. 
 

Jan Hart  

Poslední vývoj v regulaci finančních trhů z pohledu obchodníků s cennými papíry 
Latest Development in the Financial Markets’ Regulation from the Viewpoint of Securities 
Traders 
Autor konstatuje, že v současné době dochází ke zpřísnění regulace finančních trhů na 
evropské i státní úrovni. Přitom zdůrazňuje, že by měly být citlivě zvažovány dopady 
regulace – její náklady a přínosy. V příspěvku se autor dále zabývá dopady zpřísněné regulace 
na menší finanční firmy, mezi něž patří i členové České asociace obchodníků s cennými 
papíry. 
Principy známé z oblasti pojištění bankovních vkladů by neměly být mechanicky přenášeny 
do oblasti investování do cenných papírů. Tlak na urychlené zavádění nových legislativních 
opatření z úrovně EU a poté v ČR bez důkladného vyhodnocení důsledků jejich zavedení 
může mít vážné negativní důsledky pro obchodníky s cennými papíry. 
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Mojmír Helísek  
Je diskuse k zavedení eura v ČR stále aktuální? 
Is the Discussion on Euro Implementation in the CR Still a Hot Issue? 
Finanční krize a hospodářská recese zkomplikovala plnění podmínek přistoupení k eurozóně, 
konkrétně zejména kritéria rozpočtového deficitu. Zavedení eura se tím objektivně oddálilo. 
Euro však nelze odmítat s argumentem, že vede ke zvyšování deficitu veřejných financí nebo 
že neumožňuje stimulaci exportu. Hlavním důvodem pro přijetí jednotné měny zůstávají 
rostoucí propojenost české ekonomiky s ekonomikou eurozóny a potřeba stabilního kurzu. 
V tomto smyslu je diskuse nad brzkým zavedením eura stále aktuální. 
 
Milan Hradec  
Dopad finanční krize na pojistném trhu v ČR v oblasti vozidel 
Financial Crisis Impact on the Insurance Market in the CR in the Sector of Vehicles 
Příspěvek se zabývá dopadem finanční krize na pojistný trh v České republice v oblasti 
vozidel. V první části příspěvku autor pojednává o smluvním pojištění motorových vozidel. 
V druhé části příspěvku se zabývá vývojem odpovědnostního pojištění z provozu vozidel. 
I když počet vozidel v České republice má neustále vzestupnou tendenci, takže by se mělo 
zvyšovat vybrané pojistné, paradoxně tomu tak není. Na jedné straně stoupá počet pojistných 
smluv a na straně druhé klesá vybrané pojistné. V závěru autor konstatuje, že se pojišťovny 
v ČR vcelku s dopady krize dokázaly vyrovnat. 
 
Miroslav Hrn číř  
Světová finanční krize a měnová politika: Bude světová finanční krize předělem v teorii 
i praxi měnové politiky? 
World Financial Crisis and Monetary Policy: Will the World Financial Crisis Be  
a Turning Point in the Theory and Praxis of Monetary Policy? 
Příspěvek analyzuje zásadní posun v přístupech měnové politiky významných centrálních 
bank v důsledku dopadů světové finanční krize. Na rozdíl od dříve standardního využívání 
kontrolovaných úrokových sazeb k zajištění cenové stability se rozšířily formy využívání 
bilance centrálních bank, tj. především nákupů státních dluhopisů aj. forem dluhu. Tato 
měnová politika je označována jako kvantitativní uvolňování, s cílem snížit dlouhodobé 
úrokové sazby a podpořit tak ekonomickou aktivitu, zaměstnanost a stabilitu finančního 
sektoru v situaci, kdy standardní nástroje měnové politiky a jejich transmise naráží na bariéry. 
Článek hodnotí dosavadní zkušenosti, výsledky i rizika jejich uplatňování. V závěru autor 
klade otázku, jak se bude vyvíjet měnová politika i po odeznění dopadů finanční krize – zda 
se vrátí k dřívějším standardům, případně v jakých směrech bude změněna. 
 
Božena Chovancová  
Aktívne investovanie portfoliových investorov 
Active Investment of Portfolio Investors 
Často diskutovanou témou v investorských kruhoch je nájsť stratégiu, ktorá by priniesla pre 
investorov čo najvyšší efekt. V odborných kruhoch sa všeobecne presadzuje pasívna forma 
investovania, teda dlhodobejšia držba portfólia bez jeho zmeny. Takýto prístup sa prejavuje 
dnes aj pri indexových investíciách. Mnoho investorov ale i portfólioví manažéri však 
uprednostňujú aktívne formy investovania, ktoré sa spájajú často s krátkodobou držbou 
cenných papierov, resp. častej zmeny portfólia, ktorá podľa predstáv manažéra portfólia môže 
priniesť požadované výnosy. Existuje niekoľko investičných štýlov aktívneho investovania, 
ktoré sú predmetom analýzy tohto príspěvku. 
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Martin Chudomel  
K problematice hypoteční krize 
On the Mortgage Crisis Issues 
Příspěvek je věnován problematice příčin, průběhu a dopadů hypoteční krize v USA a 
opatřením orientovaným na její překonání. V první části příspěvku autor analyzuje na základě 
amerických pramenů příčiny hypoteční krize. Využívá zde např. závěrů zvláštní komise 
Kongresu. Druhá část příspěvku se zabývá průběhem hypoteční a úvěrové krize v USA, mj. 
dramatickými událostmi spojenými s krachem banky Lehman Brothers. Třetí část příspěvku 
autor věnuje charakteristice protikrizových opatření, která realizovala americká vláda. 
Zvláštní pozornost je zde věnována úloze americké centrální banky (FED). 
 
Alexandra Kamená 
Roubini a jeho předpovědi o finančních trzích 
Roubini and His Financial Markets Forecasts 
Příspěvek se zabývá vývojem akciových trhů během prvních dvou let světové finanční krize. 
Autorka charakterizuje jednotlivé prvky zhroucení akciových trhů z pohledu analýzy 
amerického ekonoma Nouriela Roubiniho, který je znám svými pesimistickými předpověďmi 
vývoje světové ekonomiky. Je zajímavé s odstupem času sledovat, zda se jednotlivé 
Roubiniho předpovědi splnily nebo nikoli, a jaký vliv to mělo na jeho popularitu. 
 
Miloslav Kafka 
Psychologické aspekty procesu nákupního rozhodování spotřebitele 
Psychological Aspects of the Consumer Buying Decision Process 
Obsahem textu je problematika rozhodování spotřebitele. Pozornost je soustředěna na 
vzájemný vztah racionální a emocinální složky tohoto procesu, především analyzuje různé 
aplikace teorie omezené racionality. Rozebírá diskusi, která v psychologii a dalších 
příbuzných společenských vědách od 80. let minulého století probíhala. V další části autor 
interpretuje maketingové využití teorie rozhodování v marketingové praxi. Zabývá se 
konkrétním průběhem, typy a fázemi nákupního rozhodovacího procesu. 
 
Arnošt Klesla 
Lidský kapitál a důsledky finanční krize pro finanční trh 
Human Capital and the Financial Crisis Consequences for the Financial Market 
Chamtivost bankéřů bývá označována za hlavní příčinu světové finanční krize. Podmínky pro 
vznik světové finanční krize byly založeny v USA dávno před vypuknutím hypoteční krize, 
která však byla rozhodujícím impulzem k pozdějšímu krizovému vývoji. Hlavní příčinou 
rozpoutání krize byla dlouhodobá měnová expanze FEDu, který řešil předcházející, tzv. 
technologickou krizi na kapitálovém trhu vyvoláním poptávkového šoku politikou levných 
peněz. Věcným důvodem k vypuknutí hypoteční krize v USA bylo dlouhodobé 
experimentování amerických vlád v oblasti sociálních programů podpory bydlení pro 
nejchudší, nebílé vrstvy obyvatelstva USA a z nich plynoucí intervence do hypotečního trhu a 
jeho deformace. 
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Mária Klimiková 
Vývoj ziskovosti slovenského bankového sektora v čase finančnej krízy po súčasnosť 
Profitability Growth of Slovak Banking Sector during the Financial Crisis up to Present 
Slovenský bankový sektor sa v posledných piatich rokoch vyvíjal nerovnomerne. V prvých 
dvoch rokoch rástli hlavné indikátory vysokým tempom, nasledoval prudký prepad. Od roku 
2010 môžeme sledovať obnovený rast výkonnosti a ziskovosti. Vývoj bol ovplyvnený dvomi 
hlavnými udalosťami. Prvou bolo zavedenie Euro a druhou finančná kríza. Cieľom tohto 
príspevku je analyzovať vývoj ziskovosti slovenského bankového sektora a identifikovať 
faktory s najväčším dopadom. 
 
Robin Koklar   
Determinanty ovlivňující předepsané hrubé pojistné životního pojištění v ČR 
s následnou predikcí  
Determinants Influencing the Required Life Insurance Gross Premium in the CR with  
a Consequent Prediction 
Práce se zabývá identifikací determinantů ovlivňujících reálné předepsané hrubé pojistné 
životního pojištění v ČR (RPHP). Determinanty jsou rozděleny do 4 skupin (ekonomické, 
sociální, nabídkové a demografické). Jsou zkoumány na základě Grangerovy kauzality a 
modelu vektorové autoregrese nebo lineární regrese. Z ekonomických faktorů byla potvrzena 
hypotéza o kladném vztahu mezi reálným růstem HDP a RPHP. Ze sociálních determinantů 
byl potvrzen negativní vztah mezi vybranými výdaji sociálního zabezpečení a RPHP. 
Z nabídkových faktorů byl potvrzen negativní vztah mezi nadějí dožití narozených dětí a 
RPHP. Z demografických faktorů byl potvrzen pozitivní vztah mezi počtem nově narozených 
dětí a RPHP. Z nejsilněji působících determinantů RPHP pak byl vytvořen model VAR, který 
lze použít i pro predikci. 
 
Petra Korbasová 
Integrace výkaznictví jako organická součást integrace finančních trhů a jejich regulace 
v rámci EU  
Integration of Reporting as an Organic Constituent Part of Finacial Markets Integration 
and Their Regulation Within the Frame of the EU  
Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit vznik nových dohledových a regulatorních orgánů EU a 
jejich členění, a to především z hlediska možnosti sjednocení požadavků na výkaznictví jimi 
sledovaných finančních institucí. Součástí tohoto záměru je i pokus o popis a analýzu 
požadovaného trendu v oblasti využívaného výkaznictví, tj. o jeho optimalizaci 
v probíhajícím procesu integrace finančních trhů. Vznik těchto centralizovaných, především 
dohledových orgánů, má sloužit k tomu, aby bylo zajištěno jednotné hodnocení všech 
finančních institucí. Proto se tvoří i jednotné výkaznictví, aby bylo možné komparovat 
výsledky dohledu na dálku, a bude-li třeba, po provedení dohledu na místě i udělit stejné či 
obdobné sankce. Je zde tedy kladen požadavek na maximálně stejné výkaznictví ve všech 
zemích Evropské unie.  
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Tomáš Kosička 
Řecká krize z pohledu teorie her 
The Greek Crisis from the Viewpoint of Game Theory 
Obsahem příspěvku je hodnocení řecké finanční krize z pohledu teorie her. V první části je 
popis historických událostí vedoucích k přijetí Řecka do eurozóny a jeho chování po přijetí 
eura, v části druhé pak dešifrování jednotlivých her, které se v uplynulých více než deseti 
letech v této oblasti hrály. Hry jsou uvedeny jako hry v normálním tvaru pro dva hráče. Závěr, 
který se z takto rozklíčované situace dá učinit, je jednoduchý, Řecko se nějaké formě 
bankrotu v následujících dvou letech nevyhne. 
 
Jana Kotěšovcová  
Hodnocení výkonu penzijních fondů ve světě 
Pension Funds’ Output Evaluation in the World 
Příspěvek se zabývá oblastí zhodnocení výnosnosti penzijních fondů ve 23 zemích světa 
v členění na země Latinské a Severní Ameriky, státy střední, východní a západní Evropy a 
oblast Asie a Pacifiku. Poskytuje přehled a analýzu dat, shromážděných OECD o celkovém 
zhodnocení penzijních systémů, pro které byla získána dostupná data. Začíná informacemi 
o penzijních fondech se soukromou správou, pokračuje zachycením jednotlivých typů 
penzijních systémů, které ovlivňují zaměření penzijních fondů. Zachycuje problémy, které 
vznikají v důsledku odlišného regulačního prostředí jednotlivých zemí a srovnává jednotlivé 
typy penzijních systémů podle celkového objemu spravovaných aktiv a rozdělení investic 
mezi nástroje s pevným a pohyblivým příjmem. Poté následuje krátké pojednání o omezeních 
vyplývajících z odlišného způsobu dat na národní úrovni.  
 
Jana Kotlebová 
Slovensko ako súčasť eurozóny – ich príspevok ku globálnej nerovnováhe 
Slovakia as a Part of the Eurozone – Their Contribution to Global Imbalance 
Od roku 2007 je svetová ekonomika vystavená sérii finančných kríz. Tentokrát sme v štádiu 
dlhovej krízy. V jej dôsledku dochádza k prehlbovaniu globálnej nerovnováhy. Krízové 
obdobie sa predlžuje, trhy sa zmietajú v neistote. Tak ekonómovia ako aj verejnosť sú plné 
očakávaní, kedy konečne dôjde k prelomeniu tohto nepriaznivého vývoja. Zámerom 
príspevku je posúdiť, do akej miery sa na Slovensku prejavuje globálna nerovnováha a aký 
budúci vývoj je možné očakávať vzhľadom na existujúce riziká. 
 
Antonín Kubí ček 
Proces integrace trhu s investičními nástroji v EU a jeho teoretický a reálný odraz 
v procesu regulace dohledu nad ním 
Investment Tools’ Market Integration Process in the EU and Its Theoretical and Real 
Reflection in the Compliance Process Regulation  
Současná etapa vývoje ekonomické teorie i způsobů a forem její praktické aplikace je 
nesporně stále ovlivňována překonáváním ekonomické krize a všeobecným hledáním cest, 
které by bránily jejímu opakování. Autor tohoto příspěvku usiluje o to, aby vysvětlil 
objektivní vztah a vzájemné prolínání procesů charakterizujících současnou úroveň finančních 
trhů a jejich jednotlivých segmentů s procesy jejich regulace a dohledu nad nimi. Autor 
přitom vychází nejen z výše uvedené objektivity, ale i z pokusů o nové pochopení některých 
kategorií, které se vzájemně podmiňují, a někdy i vzájemně vylučují. Toto zkoumání je 
vedeno nejen v obecné podobě, ale i ve specifické realitě. Za tuto realitu autor považuje 
především nově chápaný proces integrace finančních trhů, a to jak v národní, tak i – a to 
především – v nadnárodní dimenzi.  
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Dana Kubíčková 
Finanční krize a její odraz v oblasti tvorby mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IFRS) 
Financial Crisis and Its Impact in the Sphere of International Financial Reporting 
Standards Setting (IFRS) 
V posledních letech sílí zájem o finanční výkaznictví a informace o reálné majetkové situaci 
společností. Mezinárodní výbor pro účetní standardy (IASB), který se zabývá tvorbou 
celosvětově akceptovatelných standardů účetního výkaznictví (IFRS), na tento vývoj reagoval 
otevřením řady projektů, jejichž cílem je zdokonalit oblasti, v nichž jsou slabiny. Jde zejména 
o vykazování nástrojů finančního trhu a také o oceňování reálnou hodnotou, o úpravu 
zajišťovacího účetnictví, o zpřesnění některých definic obsažených v koncepčním rámci IFRS 
i v jednotlivých standardech aj.  
 
Václav Křivohlávek 
Teorie a praxe formování pojistného trhu 
Theory and Praxis of the Insurance Market Forming 
Experti na finanční trhy v posledních dvou letech více než je obvyklé analyzují příčiny 
a důsledky finanční krize a posuzují možnosti obrany proti takové krizi. Jen velmi málo 
analýz bylo až dosud věnováno trhu pojistnému, jako součásti trhu finančního. Jako by se 
zdálo, že kromě několika výjimek (zejména AIG) se finanční krize pojistného trhu 
v negativním dopadu výrazně netýkala. Referát, ve kterém autor, aniž si klade za cíl 
vyčerpávající analýzu – vychází z pojetí pojištění jako „finanční služby“, posuzuje pojistný 
trh z hlediska jeho teoretické podstaty, jeho postupného formování a segmentace, dopadů 
vnitřních a vnějších vlivů na jeho podobu, kompaktnost a životaschopnost v podmínkách 
standardních i podmínkách mimořádných, např. z hlediska dopadů krize, velkých katastrof, 
dopadů regulatorních apod. 
 
Václav Leinweber  
Teorie množin a hodnocení podniku 
Set Theory and Enterprise Evaluation 
Aplikace teorie fuzzy množin Barta Kosky (založená na „sets-as-points“, „elementhood“, 
„subsethood“ a na Subsethood Theoremu) umožňuje provádět hodnocení firem. Příspěvek se 
zabývá vytvořením modelu, který by byl schopen za použití „soft“ (neúčetních) kritérií – 
rozeznat symptomy změněné finanční situace společnosti. Subsethood Theorem Barta Kosky 
(University of Southern California, Los Angeles) je zde použit jako nástroj stanovení ratingu 
společnosti. V tomto smyslu je diskuse nad brzkým zavedením eura stále aktuální.  
 
Jan Neumeister 
Moderní vývoj světových trhů finančních derivátů 
Modern Development of the World Financial Derivatives Markets 
Příspěvek je věnován analýze aktuálního vývoje světových derivátových trhů, která vychází 
z oficiálních údajů Futures Industry Association. Analýza vývoje trhů s finančními deriváty je 
provedena z více úhlů pohledu, např. z pohledu podkladových aktiv, regionů, druhů 
obchodovaného nástroje, aj. Rozebrány jsou také výsledky obchodování největších burz 
s derivátovými kontrakty a vypořádání těchto obchodů. Hlavní závěry analýzy se týkají 
hlubokého dopadu finanční krize na obchody s deriváty, nastupující dominance 
východoasijského regionu a zjištění, že v současné době nejpopulárnějším nástrojem je opce 
na korejský akciový index KOSPI 200, která představuje 90 – 95 % volume na největší 
světové derivátové burze Korea Exchange. 
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Dalibor Pánek 
Proces integrace regulace a dohledu nad finančními institucemi v Evropské unii 
Regulation and Compliance Processes Integration of the Financial Institutions in the 
European Union 
Příspěvek se zaměřuje na zásadní procesy a souvislosti průběhu integrace a harmonizace 
systému dohledu finančních institucí v posledních deseti letech v Evropské unii. Obsahuje 
evropské procesy vyplývající ze záměru pružné a důsledné právní harmonizace dohledu 
Lamfalussyho skupinou a cíle skupiny De Larosiere směřující k posílení důvěry společného 
finančního trhu. Popisuje diskutovaný model vedoucího dohledu jako možnou variantu 
v procesu integrace a harmonizace systému dohledu nad finančními institucemi. Závěr 
shrnuje popsané procesy v oblasti regulace a dohledu finančního trhu v Evropské unii a 
popisuje podstatu a důvody vývoje v této oblasti. 
 
Vladislav Pavlát 
Finanční trhy optikou roku 2011 
Financial Markets Seen from the Angle of the Year 2011 
Úvodní referát, jehož cílem bylo na základě připomenutí hlavních aktuálních událostí na 
světových trzích vytyčit problémy k diskusi, obsahuje 3 části. V první části se autor zabývá 
dosavadními výsledky zkoumání vybraných institucí a akademických autorů o průběhu 
světové krize na finančních trzích a konstatuje značnou různorodost názorů na její průběh i na 
navržená a/nebo realizovaná opatření. Druhá část je věnována teorii finančních trhů: autor zde 
odůvodňuje svůj názor, že v posledních letech – mj. i pod vlivem světové krize – je zde 
možno hovořit o této teorii jako o jedné z dílčích, specifických teorií. V třetí části příspěvku 
autor hodnotí přístupy různých autorů k vysvětlování dlouhodobých trendů vývoje finančních 
trhů a v závěru klade řadu dosud sporných otázek účastníkům konference k diskusi.  
 
Jarmila Pavlátová 
K evropské a české legislativě v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění 
On the European and Czech Legislation in the Sector of Employees’ Pension Insurance 
Příspěvek se zabývá problémem implementace evropské legislativy o zaměstnaneckém 
pojištění v českém právním řádu, kdy rozdíly ve stanoviscích ČR a Evropské komise v dané 
otázce vyústily do soudního sporu na úrovni Evropského soudního dvora. V tomto sporu bylo 
ČR dáno za pravdu, že vzhledem k neexistenci druhého pilíře nelze legálně založit instituci 
zaměstnaneckého penzijního pojištění, avšak tato skutečnost nezbavuje členský stát 
povinnosti řádně implementovat všechna ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/41/ES.  
 
Radek Polách 
Úvěrové riziko banky a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční 
krize 
Bank Credit Risk and Its Management from the Viewpoint of the Current World Financial 
Crises Experience 
Příspěvek podává charakteristiku hlavních opatření dohody Basel III podle návrhu z prosince 
2010. Autor se zabývá změnami v úpravě regulatorního kapitálu, v úpravě pokrytí rizika 
protistrany vyplývající z derivátů, repo obchodů a obchodů s cennými papíry, otázkou 
pákového poměru, likviditou bank, změnami v odměňování a stručně charakterizuje některá 
další opatření. V závěru se autor zabývá odhadovaným dopadem Basel III na banky působící 
na trhu v ČR. 
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Oldřich Rejnuš, Petr Budinský 
Teoretická podstata „Credit default swaps“ a možnosti jejich oceňování 
“Credit Default Swaps” Theoretical Background and Their Valuation Options 
Příspěvek se zabývá aktuální otázkou swapů úvěrového selhání (CDS-credit default swaps), 
které se během světové finanční krize staly postrachem kapitálového trhu. Autoři se zabývají 
teoretickým vymezením tohoto finančního nástroje, který nepovažují za typické swapové 
nástroje. V příspěvku je provedena klasifikace CDS, které existují v mnoha různých formách. 
Oceňování CDS je nesmírně složité již vzhledem k tomu, že jde o mimoburzovní nástroje, 
které si zúčastněné strany mohou přizpůsobovat pro své účely. Současné snahy o zpřísnění 
regulace obchodování s finančními deriváty – včetně CDS – jsou vedeny úsilím omezit 
spekulaci a tím i rizika s nimi spojená. 
 
Aleš Rolník 
Struktura pojistného trhu v ČR 
Insurance Market Structure in the Czech Republic 
V první části příspěvku je charakterizován vývoj pojistného trhu za posledních 10 let. Jde 
zejména o oblast životního pojištění, které má nejvýznamnější aspekt v produktovém 
portfoliu pojistných institucí. Je popsán detailní vývoj trhu, provedeno porovnání růstu HDP a 
pojistného trhu, míry propojištěnosti v ČR a okolních zemích a rovněž je charakterizován 
vývoj mezd a výdajů na životní pojištění. V druhé části příspěvku se autor zabývá strukturou 
životního pojištění jako pojistného produktu a doprovodnými jevy, které jsou směrodatné pro 
vývoj a utváření tohoto produktu. 
 
Jiří Rubeš 
Suverénní fondy na FT 
Sovereign fund at Financial Markets 
Příspěvek je věnován aktuálním otázkám suverénních fondů. Autor rozebírá jejich vznik a 
charakterizuje jejich vývoj. Zabývá se dále přínosy a problémy spojenými se suverénními 
fondy. 
 
Otakar Schlossberger 
Finanční krize a platební styk 
Financial Crisis and the System of Payment 
Platební styk a platební služby patří mezi základní produkty, které poskytují banky a další 
poskytovatelé finančních služeb. Všechny finanční obchody, které realizují poskytovatelé 
finančních služeb ve svém výsledku, mají podobu přesunu peněžních prostředků od jednoho 
subjektu k druhému. Lze předpokládat, že finanční krize by měla působit také na pokles počtu 
i objemu peněžních transakcí. Objektem příspěvku bude zhodnocení pravdivosti hypotézy, že 
finanční krize se ve svém důsledku odrazila také na poklesu počtu i objemu transakcí 
platebního styku. K prokázání pravdy nebo nepravdy této hypotézy bude použita metoda 
komparace empirických hodnot. Před provedením této analýzy jsou v úvodní části dokumentu 
vymezeny základní pojmy z oblasti platebního styku a platebních služeb. Závěr příspěvku 
komentuje zjištěné skutečnosti.  
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Andrea Skupová 
Podvody na finančních trzích 
Frauds in Financial Markets 
Příspěvek se zabývá nejčastějšími podvody na finančních trzích. Analyzuje Ponziho schéma, 
tzv. víceúrovňový marketing (MLM) a vysokovýnosový investiční program (HYIT). Přináší 
portréty největších známých podvodníků z posledních dvou desetiletí (Madoff, Kerviel, 
Rusnak, Kožený).  
 
Jiří Šindelář 
Cui bono? Aneb cenová regulace v 21. století 
Cui bono? Or the Price Regulation in the 21st Century 
Prodej životního pojištění je charakteristický složitými distribučními strukturami, ve kterých 
hrají významnou roli zprostředkovatelé a tzv. agentský (provizní) způsob prodeje. Právě do 
oblasti odměny za nový obchod, tj. provize, plánuje ministerstvo financí ČR v souvislosti 
s modernizací sektorové legislativy výrazně zasáhnout zavedením cenové regulace, tzv. 
provizního stropu. Jako u každého podobného zásahu do tržního mechanismu jde však 
o velmi kontroverzní krok. Příspěvek analyzuje navržené opatření s využitím jednoduchého 
nabídkově-poptávkového modelu a rovněž popisuje jeho sekundární efekty. Ze závěrů 
vyplývá, že náklady opatření s vysokou pravděpodobností převýší přínosy a nemělo by být 
tudíž realizováno. O tom svědčí i nestandardní průběh přípravného řízení (konzultace, RIA), 
jehož popis ekonomickou analýzu doplňuje. 
 
Petr Šprync 
Problém zvýšené volatility na finančních trzích 
Increased Volatility Problem in Financial Markets 
Příspěvek se zabývá rozborem volatility. Autor nejprve podává definici volatility a postupně 
analyzuje faktory, které volatilitu ovlivňují, mj. faktory regionální a ekonomické, změny 
v inflačním trendu aj. Poté vysvětluje jednotlivé typy indikátorů, pomocí nichž lze volatilitu 
sledovat. 
 
Petra Šumná  
Finanční krize 2008/2009 a reformy v oblasti dohledu a regulace v bankovním sektoru  
The Financial Crisis 2008/2009 and Reforms in Compliance and Regulation of the 
Banking Sector 
Tato práce má za cíl zaměřit se na finanční krizi 2008/2009, analýzu jejích příčin v oblasti 
makroekonomického prostředí, globální finanční architektury a regulatorního prostředí, 
s důrazem na hlavní směr reforem v oblasti regulace a dohledu finančního sektoru. V práci 
budou předloženy hlavní směry reforem v oblasti regulace a dohledu finančního sektoru 
a dále pak vybrané oblasti reforem na finančním trhu. 
 
Georgy Tassov 
Bude USD nahrazen jinou měnou? 
Will the US Dollar Be Replaced by Another Currency? 
V posledním desetiletí postavení amerického dolaru slábne. Objevují se četné úvahy o tom, 
zda lze USD nahradit jinou světovou měnou. Autor charakterizuje vybrané scénáře pro možné 
zavedení nové globální měny, která by byla schopna lépe plnit funkce nezbytné pro obnovení 
nebo udržení mezinárodní finanční stability. 
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Jaroslav Tichý  
Přístup bank k financování v retailovém bankovnictví ČR v prostředí doznívající 
finanční krize 
Banks’ Attitude towards Financing in Retail Banking in the CR in the Atmosphere of the 
Reverberating Crisis 
Předmětem příspěvku je analýza vývoje a současného přístupu finančních institucí 
k financování subjektů fyzických osob a firem v ČR. Autor charakterizuje a rozebírá posun, 
ke kterému dochází ze strany bank v oblasti financování malých a středních firem a částečně 
také občanů v návaznosti na stav finanční krize a její doznívání. Zdrojem informací jsou 
vlastní praktické zkušenosti autora z výkonu pozice bankovního operačního manažera a 
zpětné vazby z přednášek předmětu Bankovní úvěrové analýzy studentům kombinovaného 
studia VŠFS. 
 
Jiří Vataha 
Fundamentální a technická analýza – jejich využívání v pozičním obchodování 
Fundamental and Technical Analyses – Their Use in Position Trading 
Příspěvek je věnován problematice akciových investičních analýz, především technické a 
fundamentální analýze. V teoreticko-metodologické části se autor zároveň zabývá i ostatními 
hojně využívanými analýzami na akciových trzích, ovšem podrobněji jen dvěma výše 
zmíněnými. Na základě aplikace těchto analýz jsou vyhodnoceny rozdíly ve výnosnosti obou 
analýz, stejně tak i rozsáhlost a variabilita jejich využití. V závěru, pomocí komparativní 
metody autor dochází k názoru, že ze strany využitelnosti – jak z pohledu rozsáhlosti využití, 
tak z pohledu možnosti kombinací jednotlivých dílčích složek technické analýzy – je 
technická analýza v tomto směru daleko před makroekonomickou fundamentální analýzou. 
Výhodnější je rovněž z pohledu výnosnosti. Nicméně tento fakt je dán právě její 
využitelností. 
 
Zdeněk Voharčík  
Regulace pojišťovacích zprostředkovatelů 
Insurance Agents’ Regulation 
Příspěvek se zabývá současným stavem regulace činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů 
v České republice. Autor uvádí, že trh pojišťovacích zprostředkovatelů v ČR podléhá velmi 
přísné regulaci, což odráží snahu EU o poskytnutí maximální ochrany spotřebitelům 
pojišťovacích služeb. Charakterizuje dále vývoj regulace v EU a podrobněji se pak zabývá 
zákonem č. 38/2004 Sb., srovnává tuto úpravu s regulací v EU a úvahami o její revizi a 
v závěru příspěvku upozorňuje na záměr českých zákonodárců k novelizaci platného zákona 
v ČR (zachování jediného zákona). Naproti tomu Komise EU hodlá novelizaci dosavadních 
předpisů řešit dvěma Směrnicemi. 
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Mária Vojtková  
Vplyv zadĺženia vládneho sektora na saldo platobnej bilancie v krajinách Eurozóny 

Governmental Sector Indebtedness Impact on the Balance of Payments in the Eurozone 
Countries 
Cieľom daného príspevku je analyzovať výskyt tzv. dvojitej „twin“ krízy v krajinách 
Eurozóny v období rokov 1999 až 2010. Dvojitá kríza sa prejavuje nerovnováhou v domácom 
aj zahraničnom sektore, ktorej vonkajším prejavom býva nerovnováha na bežnom účte 
platobnej bilancie a salda domácich úspor a investícií. V danom príspevku bližšie 
analyzujeme príspevok zadlženosti verejného sektora k celkovej zahraničnej nerovnováhe, 
pričom dané zistenia dávame do súvisu s mierou otvorenosti skúmaných ekonomík voči 
medzinárodnému pohybu kapitálu. Z výsledkov danej analýzy vyplýva, že predovšetkým 
v krajinách Eurozóny typu malých otvorených ekonomík býva saldo obchodnej bilancie 
prefinancované zo zahraničných zdrojov, čo čiastočne napomáha k eliminácii negatívnych 
vplyvov zadlženia verejného sektora na vonkajšiu rovnováhu. 
 
Jaroslav Vostatek 
Zdanění a dotování finančního sektoru 
Taxation and Subsidising of the Financial Sector 
S výjimkou neživotního pojištění podniků je finanční sektor málo zdaněn a značně dotován. 
Finanční krize změnila postoje EU k finančnímu sektoru. Česko nebylo postiženo přímým 
selháním finančních institucí, nicméně by se mělo účastnit zejména akcí koordinovaných EU 
a IMF (např. zavedením bankovní daně). Dotování penzijních produktů, stavebního spoření a 
hypotečních úvěrů je u nás extrémně vysoké. Systémy těchto dotací vyžadují zásadní reformu, 
prováděnou postupně. Lze doporučit snížení dotací stavebního spoření, penzijního připojištění 
a soukromého životního pojištění na rakouskou úroveň, přitom sjednotit konstrukci těchto 
dotací. Obdobně je potřebné podstatně snížit odpočty úroků z hypoték a ze stavebního spoření 
a sjednotit regulaci bank a stavebních spořitelen. Perspektivně lze buďto zrušit státní podporu 
těchto finančních produktů, nebo státní podporu sjednotit a koncentrovat do produktů 
sdružujících zabezpečení bydlení, ve stáří a při mimořádných událostech. 
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(5) Prezentace 
Prezentace v elektronické podobě jsou uvedeny na přiloženém DVD. 
 

Úvodní slovo ke konferenci:  
RNDr. Petr Budinský, CSc.  
Keynote Speech 
 
Katarina Anisina:  
Srovnání burzovních trhů London Stock exchange a Deutsche Boerse Group 
Comparison of Stock Markets: London Stock Exchange vs. Deutsche Boerse Group 
 
Soňa Benecká:  
Význam devizových rezerv v globální finanční krizi 
Importance of Foreign Exchange Reserves in Global Financial Crises 
 
Naďa Bláhová:  
Oprávněnost nových postupů regulace rizika likvidity 
Rightfullness of New Techniques of Liquidity Risk Regulation 
 
Karel Br ůna:  
Měnová politika a absorpce likvidity bankovní soustavy v transitivních ekonomikách 
Monetary Policy and Bank System Liquidity Absorption in Transitive Economies 
 
Josef Budík:  
Vývoj obchodování s investičními nástroji v ČR 
Investment Tools’ Trade Development in the Czech Republic 
 
Petr Budinský: 
Souvislost mezi výnosy dluhopisů a cenami CDS 
A Link between the Bonds’ Earnings and CDS Prices 
 
Helena Čacká:  
K současným funkcím depozitáře cenných papírů 
On the Current Functions of the Securities’ Depository 
 
Eva Ducháčková:  
Vývojové trendy v pojištění automobilů 
Car Insurance Development Trends 
 
Mojmír Helísek: 
Je diskuse k zavedení eura v ČR stále aktuální? 
Is the Discussion on Euro Implementation in the CR Still a Hot Issue? 
 
Miroslav Hrn číř:  
Světová finanční krize a měnová politika: Bude světová finanční krize předělem v teorii 
i praxi měnové politiky? 
World Financial Crisis and Monetary Policy: Will the World Financial Crisis Be  
a Turning Point in the Theory and Praxis of Monetary Policy? 
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Michal Knapp:  
Distribuce finančních produktů 
Financial Products’ Distribution 
 
Jana Kotěšovcová:  
Hodnocení penzijních fondů ve světě 
Pension Funds’ Output Evaluation in the World 
 
Miloslav Kozler: 
The future of payments is Mobile 
The future of payments is Mobile 
 
Antonín Kubí ček:  
Proces integrace trhu s investičními nástroji v EU a jeho teoretický a reálný odraz v procesu 
regulace dohledu nad ním 
Investment Tools’ Market Integration Process in the EU and Its Theoretical and Real 
Reflection in the Compliance Process Regulation  
 
Petr Kučera: 
Tržní registry jako nástroj pro překonání informační asymetrie 
Market Registers as a Tool for Overcoming Information Asymetry 
 
Libor Kyncl:  
Neformální systémy pro převod hodnot 
Informal Systems for the Transfer of Values 
 
Václav Křivohlávek: 
Teorie a praxe formování pojistného trhu 
Theory and Praxis of the Insurance Market Forming 
 
Jiří Opletal: 
Aktuální projekty pražské burzy a jejich dopad na strukturu trhu a poskytování služeb 
Topic Problems of PSE 
 
Vladislav Pavlát: 
Finanční trhy optikou roku 2011 
Financial Markets Seen from the Angle of the Year 2011 
 
Vladimír Přikryl: 
Historický vývoj regulace pojišťovnictví v ČR 
Historical Development of Insurance Regulation in the Czech Republic 
 
Tomáš Síkora: 
Aktuální vývoj pojistných trhů a jejich regulace 
Current Development of Insurance Markets and Their Regulation 
 
Milan Šimáček:  
Finanční krize a role pojišťovny EGAP a exportní banky 
Financial Crisis and the EGAP Insurance Company and Export Bank Role  
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Jiří Šindelář:  
Cui bono? Aneb cenová regulace v 21. Století 
Cui bono? Or the Price Regulation in the 21st Century 
 
Jaroslav Šulc: 
I dobře regulované finanční trhy mohou být hrobařem efektivity špatně reformovaného 
českého penzijního systému 
Even the Correctly Regulated Financial Markets Could Be the ‘Gravedigger’ of Efficiency 
of the Badly Reformed Czech Pension Fund 
 
Otakar Schlossberger: 
Finanční krize a platební styk 
Financial Crisis and the System of Payment 
 
Jaroslav Tichý:  
Přístup bank k financování v retailovém bankovnictví ČR v prostředí doznívající finanční 
krize 
Banks’ Attitude towards Financing in Retail Banking in the CR in the Atmosphere of the 
Reverberating Crisis 
 
Vladimír Tomšík: 
Měnová politika a finanční stabilita v České republice v roce 2011 
Monetary Policy and Financial Stability in the Czech Republic in the Year 2011 
 
Pavel Vacek: 
Basilej III – nové přístupy k mezinárodní regulaci finančních trhů 
Basel III – New Attitudes towards International Financial Markets Regulations 
 
Radim Valenčík: 
Příčiny krize a vzdělanostní společnost 
The Causes of the Crisis and Knowledge Society 
 
Jiří Velvarský:  
K legislativě a judikatuře finančních trhů 
On the Legislation and Jurisdiction of Financial Markets 
 
Jaroslav Vostatek:  
Zdanění a dotování finančního sektoru 
Taxation and Subsidising of the Financial Sector 
 
Zdeněk Voharčík: 
Regulace pojišťovacích zprostředkovatelů 
Insurance Agents’ Regulation 
 
Lubor Žalman:  
Aktuální vývoj na finančních trzích 
Current Development in the Financial Markets 
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