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ÚROKOVÉ RIZIKO BANKOVNÍ KNIHY (IRRBB)
Advanced Risk Management, s. r. o. si vás dovoluje pozvat na seminář

Seminář je určen pracovníkům útvarů řízení 
rizik, compliance a interního auditu.

ÚVOD
IRRBB a bankovní regulace – aktuální 
požadavky CRD IV
Dokument EBA/GL/2018/02:

 » Obsah dokumentu
 » Definice IRRBB
 » Cíle dokumentu
 » Vstup v platnost
 » High-level guidelines 

Vyhláška ČNB č. 163/2014 Sb.
Shrnutí hlavních milníků regulatorního 
vývoje v oblasti IRRBB:

 » Standard BCBS 2004
 » EBA/GL/2015/08
 » Standard BCBS 2016
 » EBA/GL/2018/02
 » Shrnutí změn v EBA Guidelines 

(2015 vs. 2018)

SCÉNÁŘE A STRESOVÉ 
TESTOVÁNÍ

Úvod
Standard Shock
Scénáře pro průběžné interní řízení
Scénáře pro zátěžové testování

PŘEDPOKLADY MĚŘENÍ IRRBB
Úvod:

 » Typy předpokladů používaných pro 
měření IRRBB

 » Hlavní principy tvorby předpokladů 
konkrétních termínů fixace

Behaviorální předpoklady:
 » Účty obsahující klientské opční 

charakteristiky
 » Účty klientů bez konkrétních 

termínů fixace
Plánování vlastního kapitálu

METODY MĚŘENÍ IRRBB
Úvod – než začneme měřit
Proporcionalita a minimální požadavky 
na měření
Ukazatele zisku:

 » Diferenční (gapová) analýza
 » Zisk v riziku (EaR)

Ukazatele ekonomické hodnoty:
 » Kapitál v riziku (CaR) / EVE
 » Modifikovaná durace a PV01 

vlastního kapitálu
 » Dílčí modifikovaná durace a dílčí 

PV01
 » Efektivní durace vlastního kapitálu
 » Hodnota v riziku (VaR)

Výhody a nevýhody jednotlivých 
metod/ukazatelů

ŘÍZENÍ A KONTROLA IRRBB
Celková strategie pro IRRBB
Zásady, procesy a kontroly řízení rizik:

 » Hlavní principy
 » Požadavky na metodiku
 » Pravomoci a odpovědnosti
 » Použití modelů třetích stran

Vnitřně stanovený kapitál pro IRRBB:
 » Úvod
 » Identifikace a výpočet kapitálu
 » Alokace kapitálu na základě EV
 » Alokace kapitálu na základě NII
 » Alokace kapitálu
 » Plánování vlastního kapitálu

Informační systémy a kvalita dat
Interní reporting

PŘEDPOKLÁDANÉ BUDOUCÍ 
ZMĚNY V EU PLYNOUCÍ 
Z NOVÉHO STANDARDU BCBS

Hlavní rozdíly Standardu BCBS oproti 
EBA/GL/2018/02:

 » 4 složky IRRBB nahrazeny 
3 složkami

 » Credit spread risk in the banking 
book (CSRBB)

 » Standardizovaný rámec dle BCBS 
standardu

Co může změnit novela CRD IV 2.0

ZÁTĚŽOVÝ TEST ECB 2017 NA 
IRRBB

Metodika
Výsledky

SHRNUTÍ SEMINÁŘE A ZÁVĚR

PROGRAM SEMINÁŘE

Ing. Radek Křička

Radek Křička působí ve společnosti Advan-
ced Risk Management, s. r. o. na pozici senior 
expert pro oblast řízení finančních rizik a  re-
gulace. Před nástupem do společnosti praco-
val několik let v European Banking Authority 
v Londýně na pozici senior expert pro oblast 
SREP a  řízení finančních rizik včetně úroko-
vého rizika bankovní knihy (IRRBB). Mimo jiné 
se podílel na přípravě EBA Guidelines pro ří-
zení IRRBB.

Seminář vede odborník  
v oblasti finančního rizika 

Průběh semináře:  Seminář se koná od 9.00 do 17.00 (s přestávkami v 10.30, 12.30 a 15.15).  
Po skončení semináře následuje koktejl, na kterém je možné dále diskutovat.
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ÚROKOVÉ RIZIKO BANKOVNÍ KNIHY (IRRBB)

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI 
Přihlášení:  Na seminář se můžete přihlásit na našich webo-
vých stránkách www.arm.cz/prihlaska nebo e-mailem na adresu 
arm@arm.cz. Přijetí přihlášky vám potvrdíme zasláním e-mailu. 

Poplatek:  Účastnický poplatek za seminář „Úrokové riziko bankov-
ní knihy (IRRBB)“ činí 9 900 Kč + DPH. Poplatek za seminář zahr-
nuje 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 obdrží účastník po zaplacení zálohové 
faktury nebo po skončení semináře poštou. Platby poukazuj-
te na účet společnosti Advanced Risk Management, s. r. o. číslo 
13923349/0800 vedený u České spořitelny, a. s. na základě za-
slané 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 zru-
šení 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 pořá-
dání semináře a vrátit účastníkům zpět celou uhrazenou zálohu. 
Přihlašující organizace i účastník berou na vědomí, že svým přihlá-
šením akceptují všechny výše uvedené podmínky.

Ochrana osobních údajů:  Advanced Risk Management, s. r. o. pri-
márně pracuje s údaji, které jsou poskytnuty v rámci objednávky 
služeb. Jedná se zejména o  následující údaje: E-mail; a  Jméno 

a  Příjmení (případně akademický titul); a  Kontaktní (doručovací 
a/nebo fakturační adresu); a Telefonní číslo; a Pracovní pozice.

Přehled základních zásad a  principů ochrany osobních údajů 
a dalších údajů zpracovaných společností Advanced Risk Manage-
ment, s. r. o. naleznete na webové stránce společnosti www.arm.cz 
(Informace a přístup k osobním údajům). 

Ostatní ujednání  Advanced Risk Management, s. r. o. informuje 
účastníky, že na seminářích či jiných akcích pořizuje fotografie, kte-
ré účastníky zachycují při účasti na seminářích a akcích. Společností 
Advanced Risk Management, s.r.o. tyto fotografie poskytuje pou-
ze ostatním účastníků stejné akce, neposkytuje je třetím osobám 
a ani je nezveřejňuje. Účastníci mohou požádat, aby foceni nebyli 
nebo aby jejich fotografie byly smazány a Advanced Risk Manage-
ment, s. r. o. musí jejich požadavek dodržet.

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 ÚROKOVÉ RIZIKO BANKOVNÍ KNIHY (IRRBB) 

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  
Úrokové riziko bankovní knihy (IRRBB)  

11. dubna 2019

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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