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Basel III v podobě směrnice CRD IV (25. 4. 2012, Praha)

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou regulací činnosti bank a finančních institucí „CRD IV“, která zavádí 
do bankovní regulace EU nové mezinárodní standardy nazývané Basel III. Seminář se zabývá hlavními oblastmi 
CRD IV, kterými jsou: definice kapitálu, zvýšení kapitálových požadavků, pákový poměr, proticykličnost a mini-
mální likvidita. Seminář je zejména určen specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědní 
za implementaci CRD IV, pracovníkům compliance, právníkům a interním auditorům.
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ICAAP, pilíř 2, ekonomický kapitál a stresové scénáře (15.–17. 5. 2012, Praha)

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou ICAAP, s metodami výpočtu ekonomického kapitálu, 
jeho agregací a alokací, využitím ekonomického kapitálu pro řízení bank a stresovým testováním. Porozumění 
problematice ICAAP předpokládá základní znalosti Basel II. Seminář je určen především specialistům bank a 
dalších kreditních institucí, kteří jsou zodpovědni za implementaci Basel II v oblasti ICAAP a výpočtu ekono-
mického kapitálu.

Řízení kreditního rizika (5.–6. 6. 2012, Praha)

Tento seminář je zaměřen především na praktické aspekty řízení kreditního rizika. Úvodní část se věnuje 
vysvětlení nezbytných pojmů, způsobům identifikace a měření rizika. Podstatná část semináře se zabývá 
samotným řízením kreditního rizika, tzn. organizačním uspořádáním a nezbytnými procesními postupy 
včetně postupu vymáhání a následného reportingu. Seminář je určen nejen pro pracovníky oddělení 
financí, ale i prodeje. V kreditních institucích pak risk managerům zodpovědným za kreditní riziko, exper-
tům zodpovědným za kreditní riziko při implementaci Basel II, dále interním auditorům a pracovníkům 
compliance.

Stresové testování (7. 6. 2012, Praha)

Seminář detailně popisuje stresového testování - jednu z nejvíce rozšířených metod měření rizik. 
Úvodní část je zaměřena na základní principy stresového testování a tvorby scénářů. Podstatná 
část semináře je pak věnována principům stresového testování jednotlivých finančních rizik – rizika 
tržního, kreditního, operačního a likvidity. Účastníci jsou seznámeni s regulatorními požadavky, 
zejména požadavky Basel II a připravovaného Basel III. Jednotlivé principy jsou následně de-
monstrovány na praktických příkladech.

Credit Valuation Adjustment (19. 6. 2012, Praha)

Na semináři se seznámíte s vysoce aktuálním konceptem Credit Valuation Adjustment 
(CVA), jeho teoretickými základy a promítnutím do aktuální podoby bankovní regulace. 
Použití v praxi bude prezentováno na konkrétních příkladech. Seminář je zejména 
určen specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědní za řízení 
rizik a compliance. Dále je určen právníkům a interním auditorům.



Finanční deriváty (11.–13. 9. 2012, Praha)

Během semináře budou popsány základní druhy finančních derivátů, vysvětlena jejich podstata, správné použití 
a oceňování a popsány problémy, které jsou s používáním finančních derivátů spojeny. Vstupním předpokla-
dem jsou základní znalosti v oblasti financí. K účasti jsou proto zváni zejména vedoucí pracovníci finančního 
oddělení, risk managementu a treasury.

Operační riziko (18.–20. 9. 2012, Praha)

První část semináře pokrývá zejména otázky celkového rámce operačního rizika, jeho identifikaci, měření, 
výpočet očekávané a neočekávané ztráty a vybrané oblasti řízení operačního rizika. Ve druhé části budou 
zodpovězeny otázky praktické implementace řízení operačního rizika v instituci s důrazem na hodnocení 
expozice vůči operačnímu riziku, dále na Business Continuity Management, Fraud Management, operační 
riziko v IS/IT, outsourcing a pojištění. Seminář je určen především risk managerům zodpovědným za ope-
rační riziko, specialistům zodpovědným za implementaci požadavků Basel II (resp. Solvency II) pro oblast 
operačního rizika, interním auditorům, pracovníkům compliance a všem manažerům, kteří chtějí aktivně řídit 
operační riziko.

Controlling ve finančních institucích (9.–10. 10. 2012, Praha)

Seminář účastníky seznamuje se základními pravidly a postupy controllingu ve finančních institucích. Na prak-
tických příkladech vysvětluje podstatu činnosti controllora a stěžejní pravidla tvorby controllingových zpráv 
a reportingu. Účastníci se dozví jak zpětně hodnotit výkonnost instituce, základní pravidla nákladových 
kalkulací a controllingu projektů. Seminář je určen pracovníkům controllingu a specialistům z finančních 
oddělení finančních institucí.
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Solvency II (30. 10.–1. 11. 2012, Praha)

Aktuálním tématem v pojišťovnictví je připravovaná regulace Solvency II, která pravděpodobně vstoupí 
v účinnost na přelomu let 2013/2014. Přehlednou formou se seznámíte s nejdůležitějšími změnami v re-
gulaci, především v oblastech systému řízení rizik, metodách ocenění technických rezerv a posuzování 
solventnosti pojišťovny. Teoretické požadavky směrnice jsou ilustrovány na praktických příkladech. 
Seminář je určen především pro risk managery a pojistné matematiky.

Semináře budeme průběžně doplňovat dle aktuální ekonomické situace a změn v bankovní regulaci.


