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Manažment úverového financovania a úverových obchodov
HYRÁNEK, E., BIKÁR, M. Manažment úverového financovania a úverových obchodov.
Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, vydavatelství EKONÓM, 2010. 224 s. ISBN
978-80-225-3042-2.
Mezi kvality každé monografie by mČla patĜit i
aktuálnost jejího tématického zamČĜení. SamozĜejmČ nejde v této souvislosti o konjunkturálnost, jde o aktuálnost faktickou, která v míĜe definované autorem þi autory reaguje na stávající
potĜeby spoleþnosti. Monografie autorské dvojice
Ing. Eduard Hyránek, PhD. a Ing. Miloš Bikár,
PhD. z EU Bratislava Manažment úverového
financovania a úverových obchodov která je v
širších souvislostech vČnována problematikám
finanþního managementu a konkrétnČ problematikám Ĝízení úvČrového financování tento požadavek aktuálnosti nepochybnČ splĖuje v plné míĜe.
Byla totiž vytvoĜena a na knižní trh se dostala v
období, kdy svČtová ekonomika s viditelnými
obtížemi pĜedstírá vyrovnávání se s dĤsledky
poslední globální finanþní krize, jejíž „viditelná“
þást byla odstartována ztrátou likvidity komerþních (a nejen komerþních) bank, se známými negativními dĤsledky pro úvČrování podnikové sféry. V této souvislosti lze konstatovat, že faktické obsahové zamČĜení monografie do jisté míry (a v positivním smyslu slova) pĜesahuje její
názvem deklarovaný rámec, když se mimo úvČrového financování vČnuje v nepĜehlédnutelné
míĜe i alternativním zdrojĤm financování. Tak se v monografii objevují positivní synergie,
kterých si autoĜi pĜi koncipování obsahu monografie byli nepochybnČ vČdomi.
Monografii otevírá kapitola 1 Úverové financovanie podnikov, která je v zásadČ vČnována
obvyklému definování základních pojmĤ. Proti této standardní náplni úvodní kapitoly jsou
zde navíc diskutovány i strategické aspekty financování podniku a v jisté míĜe i postavení
finanþních trhĤ v podobČ vybraných problematik finanþního zprostĜedkování.
Následující kapitola 2 Bankové úvery seznamuje þtenáĜe nejen s bankovními úvČrovými produkty (jak by se dalo koneþnČ soudit i podle názvu kapitoly), ale i zde jsou pĜipojeny informace charakterizující širší systémové okolí analyzovaného tématu. V daném pĜípadČ jde o
deskripci vývoje bankovního systému na Slovensku (pĜesnČjší by bylo možná použít zde termín podsystém, s ohledem na nezpochybnitelnČ existující finanþní systém Slovenska) a informace o právním rámci úvČru a úvČrování na stejném teritoriu.
TĜetí kapitola 3 Úloha banky v procese úverovania podniku je cenná pĜedevším tím, že dává
þtenáĜi (do jisté míry) nahlédnout do bankovních mechanismĤ hodnocení bonity klienta banky
(žadatele o úvČr). Úplnou informaci zde samozĜejmČ nelze oþekávat, tyto hodnotící a rozhodovací algoritmy pĜedstavují peþlivČ chránČné know-how bank, nicménČ zde pĜítomná infor– 177 –
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mace mĤže významnČ pĜispČt ke kvalitnímu zpracování pĜípadné žádosti o úvČr. V dalším
vydání monografie budou autoĜi urþitČ presentovat i související problematiku scoringu, byĢ
by tak uþinili „pouze“ na teoretické úrovni.
Náplní kapitoly 4 Zabezpeþovacie nástroje úveru je problematika která nevyžaduje rozsáhlejší
komentáĜe. Snad s výjimkou konstatování, že ve svČtle souþasných vývojových tendencí
zdrojĤ financování podnikĤ je to problematika pro bankovní úvČr paradoxnČ nejproblematiþtČjší, která by dokonce (zejména s pohledu strategicky významného rĤstu významu alternativních zdrojĤ financování) mohla znamenat oslabení konkurenþní posice bankovního úvČru v
jeho standardní podobČ.
V kapitole 5 Úverové financovanie exportu objeví þtenáĜ diskusi specifik exportních aktivit,
která je ve významné míĜe profilována produkty konkrétní slovenské exportní a importní banky. V tomto tématickém okruhu je zĜejmé, že mimo bČžné, teorií standardnČ traktované aspekty financování zahraniþnČ obchodních operací, je v prĤmyslové praxi nezbytné využívat i
nČkdy velmi specifické obchodní podmínky závislé (mimo jiné) na obchodované komoditČ,
teritoriu a strategické posici vývozce þi dovozce (vþetnČ politického suportu).
ěízení rizik, v souvislosti s úvČrovým financováním aktivit podniku, je vČnována kapitola 6
Manažment úverového a úrokového rizika, která je pragmaticky zamČĜena pĜevážnČ na praktické aspekty Ĝízení rizik v podmínkách úvČrového financování. Širší obecné teoretické aspekty Ĝízení rizik aĢ zde tedy þtenáĜ nehledá, s výjimkou textu vČnovaného metodikám BASEL I
a II. Pro þtenáĜe však bude jistČ výhodou seznámit se s institucí úvČrového registru v podmínkách Slovenska, vþetnČ souvisejících institutĤ.
Postavení pĜedposlední kapitoly 7 Alternatívne formy dlhového financovania podniku v rámci
monografie byl do jisté míry již pĜedeslán v úvodu této recenze a také v poznámkách ke kapitole 4. Jeví se nicménČ jako vhodné zopakovat konstatování, že nominální obsahové vyboþení
této kapitoly z rámce monografie (tak jak by napovídal její název) nelze v žádném pĜípadČ
brát doslova. Naopak, tato kapitola dokumentuje pĜesvČdþivým zpĤsobem rostoucí význam
tČchto forem financování, což by mČl být signál i pro komerþní banky (a nebo možná dokonce
právČ pro nČ). Alternativní formy financování podnikĤ totiž pĜináší do financování podnikatelských aktivit strategicky novou situaci, aĢ již si to komerþní banky pĜipouští þi nikoliv.
ZávČreþná kapitola 8 Finanþné riadenie v podmínkách úverového zadlženia je vČnována problematikám finanþní tísnČ, jejich vzniku a dĤsledkĤm. A to vþetnČ dĤsledkĤ fatálních v podobČ konkurzu. Prakticky orientovaný þtenáĜ (ale nejen on) zde nalezne i právní úpravu podstatných aspektĤ této záležitosti (bohužel „pouze“ v kontextu Slovenské republiky).
V této zĜetelnČ aktuální a pĜínosné monografii objevil recenzent i dvČ v podstatČ kosmetické,
„vady na kráse“. Tou první jsou chybČjící rejstĜíky, z nichž specielnČ vČcný rejstĜík by jistČ
vČdeckou i praktickou hodnotu monografie zvýšil skokovČ. A koneþnČ je nutné konstatovat,
že v prĤbČhu výroby publikace došlo k posunutí stránkování proti obsahu knihy, což by však
na druhé stranČ mohlo pĜivést do vČtších rozpakĤ jen velmi nezkušeného þtenáĜe.
Jak je z textu recenze zĜejmé, smČĜuje její autor k informaþnímu dČlení monografie Manažment úverového financovania a úverových obchodov na þást v nejlepším smyslu slova standardní a na ty þásti textu, kde jsou diskutovány aspekty Ĝízení úvČrového financování v systémových souvislostech širších než je obvyklé, respektive kde se objevují poznatky které
tradiþní problematiku úvČru jako zdroje financování podnikatelských aktivit ve významné
míĜe rozšiĜují.
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Toto þlenČní není samoúþelné – autor recenze je pĜesvČdþen, že specielnČ tento „druhý informaþní okruh“ bude pro þtenáĜe monografie zvláštČ pĜínosný a že v tomto smyslu bude tato
monografie ocenČna nejen akademickou obcí ale i podnikatelskými kruhy. PĜitom vČcné souvislosti (odhlédneme-li od právních aspektĤ diskutovaných problematik) dovolují využít tuto
monografii i v podmínkách ýeské republiky, což je jedna z kvalit této monografie, na které
chtČla recenze poukázat výslovnČ.

V BrnČ 28.5. 2011

Ing. František KALOUDA, CSc., MBA
MASARYKOVA UNIVERZITA
Ekonomicko-správní fakulta
Katedra financí
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