
29. května 2018
Business Park Košíře, Jinonická 80, Praha 5

ZMĚNY V IRB PŘÍSTUPU
Advanced Risk Management, s. r. o. si vás dovoluje pozvat na seminář

Seminář je určen zejména specialistům řízení 
kreditního rizika a pracovníkům interního auditu 
a compliance

AKTUÁLNÍ KALIBRACE IRB 
PŘÍSTUPU

Koncept kapitálového požadavku ke 
kreditnímu riziku
Podstata IRB
Rizikové parametry a požadavky na 
jejich odhady
Výpočet rizikových vah
Corporate governance a kvalitativní 
požadavky na modely a jejich používání

ZMĚNY PROVEDENÉ 
A PŘIPRAVOVANÉ V RÁMCI EU

Koncepční dokument: Budoucnost IRB 
přístupu:

 » Fáze budoucího regulatorního 
vývoje

 » Harmonogram budoucího 
regulatorního vývoje

Definice defaultu:
 » Past due kritérium
 » Indikátory pravděpodobného 

nesplacení
 » Externí data a definice defaultu
 » Kritéria pro návrat do nedefaultního 

stavu
 » Konzistence definicí defaultu
 » Retailové expozice
 » Dokumentace, interní politiky 

a procesy řízení rizik
 » Kvantitativní dopadová studie

Definice materiality:
 » Požadavky na určení úrovně prahu
 » Hranice materiality
 » Dopad zavedení definovaných hranic

Odhady rizikových parametrů:
 » Motivace změn
 » Všeobecné požadavky na odhady
 » Požadavky pro odhad PD
 » Požadavky pro odhad LGD
 » Odhady parametrů pro defaultované 

expozice
 » Používání rizikových parametrů
 » Revize odhadů
 » EBA Report on IRB modelling 

practices
Pravidla pro identifikaci ekonomického 
poklesu (Economic downturn):

 » Obecné požadavky
 » Identifikace modelových komponent
 » Povaha ekonomického poklesu
 » Trvání a závažnost ekonomického 

poklesu
Posuzování metodik ze strany 
regulátora:

 » Přehled posuzovaných požadavků
 » Metody posuzování souladu
 » Upřesnění vybraných posuzovaných 

požadavků
Pravidla pro posuzování materiality 
změn v IRB:

 » Článek 4: Podstatné změny V IRB 
přístupu

 » Článek 5: Změny přístupu IRB, jež 
nejsou považovány za podstatné

 » Článek 8: Dokumentace rozšíření 
a změn

Další oblasti IRB:
 » Kapitálové požadavky pro hypotéky
 » Specializované úvěrové expozice
 » EBA: Studie k Low default portfoliím
 » EBA: Studie k High default portfoliím
 » Používání hodnocení od externích 

institucí
TRIM Guidelines:

 » Požadavky na data
 » PD
 » LGD
 » CCF
 » Konzervatismus v modelu
 » Kontrola odhadů
 » Výpočet maturity

BASEL III – ZMĚNY V IRB
Shrnutí a motivace navržených změn
Basel III – hlavní cíle STA a IRB
Omezení možnosti používat IRB pro 
některé třídy aktiv
Floors pro rizikové parametry („input“ 
floors)
Floors pro RWA („output“ floors)
Další změny
Výsledky QIS
Basel III Monitoring report

DISKUSE
SHRNUTÍ SEMINÁŘE A ZÁVĚR

PROGRAM SEMINÁŘE

Mgr. Ing. Václav Novotný

Václav Novotný je ředitelem a majitelem spo-
lečnosti Advanced Risk Management, s. r. o. Již 
více než 16 let se specializuje na poradenství 
a školení v oblasti identifikace, měření a říze-
ní finančních rizik. V roce 1994 započal svou 
kariéru v investičním oddělení České pojišťov-
ny, a. s. Václav Novotný je zakládajícím členem 
a předsedou sdružení Risk Management Klub 
a je často zvaným lektorem na konferencích 
a  seminářích uznávaných institucí. Václav  
Novotný vystudoval Matematicko-fyzikální 
fakultu Univerzity Karlovy a  Fakultu financí 
a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Seminář vede odborník  
v oblasti finančního rizika 
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ZMĚNY V IRB PŘÍSTUPU

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI 
Přihlášení:  Na seminář se můžete přihlásit na našich 
webových stránkách www.arm.cz/prihlaska nebo níže 
uvedenou vyplněnou závaznou přihlášku zašlete laskavě 
faxem na číslo +420 257 290 473 nebo e-mailem na 
adresu arm@arm.cz. Přijetí přihlášky bude potvrzeno za-
sláním e-mailu. 

Poplatek:  Účastnický poplatek za seminář „Změny v IRB 
přístupu“ činí 9 900 Kč + DPH. Poplatek za seminář za-
hrnuje kurzovné, studijní materiály, kompletní celodenní 
občerstvení včetně obědů.

Po přihlášení bude vystavena zálohová faktura. Platba 
(provedena před termínem konání akce) je zálohou ve 
výši 100  % sjednaného poplatku. Daňový doklad ob-

drží účastník po zaplacení zálohové faktury nebo po 
skončení semináře poštou. Platby poukazujte na účet 
společnosti Advanced Risk Management, s. r. o. číslo 
13923349/0800 vedený u České spořitelny, a. s. na zá-
kladě zaslané zálohové faktury.

Storno podmínky:   Účast na semináři lze zrušit pouze 
písemně. V  případě odhlášení nejpozději 3 týdny před 
zahájením akce bude účtován stornovací poplatek ve 
výši 10 % z uhrazené ceny. Při zrušení objednávky v době 
kratší než 3 týdny před zahájením akce je splatný celý 
účastnický poplatek bez náhrady. Organizace může vyslat 
na tento seminář jiného účastníka, než který byl původně 
přihlášen. 

Advanced Risk Management, s. r. o. si vyhrazuje právo 
zrušit pořádání semináře a vrátit účastníkům zpět celou 
uhrazenou zálohu. Přihlašující organizace i účastník berou 
na vědomí, že svým přihlášením akceptují všechny výše 
uvedené podmínky. 

Průběh semináře:  Registrace účastníků začíná v 8.30, 
dopolední program probíhá od 9.00 do 12.15, odpolední 
od 13.45 do 17.00, s přestávkami v 10.30 a 15.15. Po 
skončení semináře následuje koktejl, na kterém je možné 
dále diskutovat.

Chcete-li se během semináře zaměřit na vybrané téma nebo řešit v rámci případových studií konkrétní problém, napište nám prosím svůj návrh.

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ ZMĚNY V IRB PŘÍSTUPU 

Jméno, příjmení a titul účastníka

Funkce

Firma IČO

Adresa DIČ

Tel. Fax e-mail

 podpis a razítko organizace podpis účastníka

Přihlašující organizace potvrzuje, že závazně přihlašuje účastníka na tento seminář.

Seminář Změny v IRB přístupu 29. května 2018

Věříme, že naše semináře budou, stejně jako minulým účastníkům, užitečné i vám.

REFERENCE
Agropol Trading, s. r. o.
Air Bank a. s. 
Artesa, spořitelní družstvo 
Aviva životní pojišťovna, a. s.
CENTRAL EUROPEAN ADVISORY GROUP
Citibank Europe plc, organizační složka 
Čepro, a. s.
ČEPS, a. s.
Česká exportní banka, a. s.
Česká národní banka
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.
Česká pojišťovna, a. s.
Česká spořitelna, a. s.
Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.
Českomoravská hypoteční banka, a. s.
Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
Československá obchodní banka, a. s.
ČEZ, a. s.
ČSOB Pojišťovna, a. s.
Equa bank a. s.
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.

Generali Pojišťovna a. s.
Hypoteční banka, a. s.
Komerční banka, a. s.
Kooperativa pojišťovna, a. s.
KPMG Česká republika, s. r. o.
ING Bank N. V. 
ING Životní pojišťovna N. V.,  
pobočka pro Českou republiku
Investiční kapitálová společnost KB, a. s.
J&T Banka, a. s.
KB Penzijní společnost, a. s. 
Moneta Money Bank, a. s. 
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo 
Moravia IT, a. s.
Národná banka Slovenska
NESS Czech s. r. o.
NET4GAS, s. r. o.
Nova KBM d. d. 
OTP Banka Slovensko, a. s.
Penzijní fond České pojišťovny, a. s.
Pojišťovna České spořitelny, a. s. 
Poštová banka, a. s. 

PPF banka a. s. 
Pražská energetika, a. s.
Prima banka Slovensko, a. s.
Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Raiffeisenbank a. s.
s Autoleasing, a. s.
Sberbank CZ, a. s. 
Scania Finance Czech Republic, spol. s r. o. 
Slovenská banková asociacia
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Slovnaft, a. s.
STABILITA, d.d.s., a. s.
ŠkoFIN, s. r. o.
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
Triglav pojišťovna, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Unipetrol, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.
Zentiva, a. s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
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