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Rizikový apetit 30. ledna 2018
Cílem semináře je seznámit účastníky s konceptem rizikového apetitu, s možnými metodickými postupy a praktickou aplikací. Účastníci se naučí, 
jak jednotlivá rizika zahrnout do rizikového apetitu instituce včetně zohlednění interakcí mezi identifikovanými riziky a celkovým finančním plá-
nem instituce. Seminář je určen zejména risk manažerům, finančním manažerům, pracovníkům compliance a interním auditorům. 

IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu 27. února 2018
Cílem semináře je vysvětlit obsah standardu IFRS 9 se zaměřením na výpočet opravných položek. Účastníci se naučí vypočítat „Expected credit 
loss“ tak, aby byly splněny kvantitativní i kvalitativní požadavky. Dále budou diskutovány specifika implementace IFRS 9 a zveřejňování informací 
dle principů BCBS a požadavků EBA. V rámci semináře budou rovněž diskutovány požadavky na validaci výpočtu opravných položek. Seminář 
je určen analytikům a dalším specialistům, kteří jsou zodpovědní za implementaci IFRS 9 a výpočet „Expected credit losses“ či jeho dílčích částí 
(např. PD/LGD modely).

Novinky bankovní regulace 1. března 2018
Seminář poskytuje přehled nejdůležitějších změn v regulaci bank v oblasti řízení rizik. Účastníci se seznámí s připravovanými novinkami v regulaci 
za jednotlivá rizika – kreditní, operační a tržní riziko a riziko likvidity. Během semináře bude nastíněn možný způsob implementace navrhovaných 
změn. Dále bude diskutován i další možný vývoj regulace. Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu. 

ICAAP a ILAAP, pilíř 2 a stresové testování 13.–15. března 2018
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou ICAAP, s metodami identifikace rizik, s výpočtem ekonomického kapitálu, jeho agregací 
a alokací, a s využitím ekonomického kapitálu pro řízení bank. Dále je seminář věnován způsobům stanovení interních kapitálových zdrojů, jejich 
plánování a stresovému testování. Dále bude na seminináři diskutována i oblast ILAAP a související principy řízení rizika likvidity. Seminář je určen 
především specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou zodpovědní za implementaci Basel II/III v oblasti ICAAP, výpočet ekonomic-
kého kapitálu, interních kapitálových zdrojů a za strategické plánování.

Příprava na SREP aneb dohlídka v praxi 20. března 2018
Seminář poskytuje komplexní informaci o  jednotlivých prvcích procesu SREP od kategorizace institucí přes hodnocení jednotlivých oblastí 
SREPu až po výstup ve formě rozhodnutí o požadované výši kapitálu a likvidity. Dále budou diskutovány požadavky na ICAAP a ILAAP a ověřování 
formou dohlídek na místě. Seminář je určen pracovníkům útvarů řízení rizik, compliance a interního auditu.

Stresové testování 21. března 2018
Seminář je zaměřen na základní principy stresového testování a praktické aspekty tvorby scénářů. Podstatná část semináře je věnována prin-
cipům stresového testování jednotlivých finančních rizik - rizika tržního, kreditního, operačního a likvidity. Účastníci se seznámí s regulatorními 
požadavky, především s požadavky Basel II/III. Jednotlivé principy budou následně demonstrovány na praktických příkladech. Seminář je určen 
především specialistům řízení rizik a pracovníkům interního auditu.

Finanční deriváty 10.–12. dubna 2018
Během semináře se účastníci seznámí s jednotlivými druhy finančních derivátů, způsobem jejich využití a metodami jejich oceňování. Seminář je 
věnován jak základním typům derivátů (forwardy, futures, swapy), tak i opcím. Během semináře bude také diskutováno využití finančních derivátů 
při zajišťování. Dále bude přiblížena analýza rizik spojených s používáním finančních derivátů. Seminář je určen především vedoucím pracovníkům 
finančních oddělení, risk managementu a treasury. 

Tržní riziko 15.–16. května 2018
Seminář je zaměřený na všechny druhy tržního rizika (tj. pohyby kurzu cizích měn, úrokových sazeb, cen akcií a komodit). Účastníci se seznámí 
se širokou škálou metod pro měření a řízení tržních rizik, jako je např. otevřená pozice, gapová analýza, VaR, backtesting a stress testing. Součástí 
semináře je rovněž diskuse kvantitativních a kvalitativních požadavků na modely pro měření a řízení tržních rizik včetně praktických aspektů jejich 
implementace. Seminář je určen specialistům středních a velkých firem, jejichž hospodaření je ovlivněno tržními riziky, a specialistům bank, pojiš-
ťoven, penzijních a investičních fondů, kteří se zabývají tržním rizikem a investicemi.

Změny v IRB přístupu 29. května 2018
Seminář se zaměřuje na nedávné změny v oblasti pokročilého přístupu ke kreditnímu riziku (IRB). Během semináře budou diskutovány praktické 
aspekty jednotlivých změn a jejich případný dopad na stávající prostředí instituce. Jedním z hlavních témat je definice defaultu, stanovení mate-
riality a také TRIM Guidelines, které upřesňují zacházení s rizikovými parametry. Seminář je určen zejména specialistům řízení kreditního rizika 
a pracovníkům interního auditu a compliance.



Fundamental Review of the Trading Book 12. června 2018
Účastníci semináře se seznámí se změnami v přístupu k výpočtu kapitálového požadavku pro tržní riziko. Tyto změny byly schváleny BCBS a jsou 
promítnuty do návrhu novely CRR. Během semináře bude diskutován standardizovaný model výpočtu KP, který je založen na metodách „Sensiti-
vity-based method“, „Default risk charge“ a „Residual risk add-on“. Dále se seminář zaměří na interní model pro výpočet kapitálového požadavku 
založený na konceptu „Expected shortfall“. Závěr semináře je věnován vybraným ustanovením z návrhu novely CRR. Seminář je určen analytikům 
a manažerům tržního rizika, interním auditorům a pracovníkům compliance. 

IRRBB – Úrokové riziko bankovní knihy pohledem regulace 13. června 2018
Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy. Seznamuje účastníky s aktuálním vývojem regulace a požadavky na iden-
tifikaci, měření, monitoring a kontrolu IRRBB včetně výpočtu vnitřně stanoveného kapitálu. Seminář je určen pracovníkům útvarů řízení rizik, 
compliance a interního auditu.

IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu 19. září 2018
Cílem semináře je vysvětlit obsah standardu IFRS 9 se zaměřením na výpočet opravných položek. Účastníci se naučí vypočítat „Expected credit 
loss“ tak, aby byly splněny kvantitativní i kvalitativní požadavky. Dále budou diskutovány specifika implementace IFRS 9 a zveřejňování informací 
dle principů BCBS a požadavků EBA. V rámci semináře budou rovněž diskutovány požadavky na validaci výpočtu opravných položek. Seminář 
je určen analytikům a dalším specialistům, kteří jsou zodpovědní za implementaci IFRS 9 a výpočet „Expected credit losses“ či jeho dílčích částí 
(např. PD/LGD modely).

Novinky bankovní regulace 20. září 2018
Seminář poskytuje přehled nejdůležitějších změn v regulaci bank v oblasti řízení rizik. Účastníci se seznámí s připravovanými novinkami v regulaci 
za jednotlivá rizika – kreditní, operační a tržní riziko a riziko likvidity. Během semináře bude nastíněn možný způsob implementace navrhovaných 
změn. Dále bude diskutován i další možný vývoj regulace. Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu. 

Operační riziko 16.–18. října 2018
První část semináře pokrývá otázky celkového rámce operačního rizika – identifikaci a měření operačního rizika, výpočet očekávané a neočeká-
vané ztráty a vybrané oblastí řízení operačního rizika. Ve druhé části bude diskutována praktická implementace řízení operačního rizika 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 manažerům zodpovědným za operační riziko, specialistům zodpovědným za implementaci požadav-
ků Basel II/III (resp. Solvency II) pro oblast operačního rizika, interním auditorům, pracovníkům compliance a všem manažerům, kteří chtějí aktivně 
řídit operační riziko.

Řízení rizika podvodů 24.–25. října 2018
Riziko podvodů je staronovým fenoménem a výzvou v oblasti řízení rizik. V průběhu semináře budou představeny metody prevence a detekce 
podvodů společně s jejich vyšetřováním. Účastníci si budou moci na praktických příkladech vyzkoušet činnosti manažera zodpovědného za řízení 
rizika podvodů. Seminář je určen zejména risk manažerům, manažerům finančních i nefinančních institucí, interním auditorům. 

ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni 6. listopadu 2018
Cílem semináře je přiblížit problematiku nastavení jednotlivých procesů v systému řízení rizik. Během semináře budou diskutovány možné pří-
stupy k identifikaci a měření rizik, postupy pro vytvoření katalogu rizik a jeho praktické využití. Dále bude diskutováno, jak katalog rizik využít při 
průběžném řízení společnosti a jak za tímto účelem nastavit interní reporting. Seminář je určen všem, kteří mají zájem znát svá rizika a lépe je řídit.

Controlling ve finančních institucích 20.–21. listopadu 2018
Seminář účastníky seznamuje se základními pravidly a postupy controllingu ve finančních institucích. Na praktických příkladech vysvětluje podsta-
tu 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.
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