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NOVINKY BANKOVNÍ REGULACE
Advanced Risk Management, s. r. o. si vás dovoluje pozvat na seminář

Seminář je určen pracovníkům  
risk managementu, compliance  
a interního auditu.

NEŽ SE DO TOHO PUSTÍME
Kdo vytváří bankovní regulaci a na 
koho se vztahuje?
Typy regulatorních dokumentů
Výčet novinek od začátku roku 2016

PLÁNOVANÁ NOVELA CRD/CRR
Motivace a shrnutí navrhovaných 
změn
Nejdůležitější změny:

 ͗ Implementace odložených 
požadavků:
 » NSFR
 » Pákový poměr (leverage ratio)

 ͗ Výpočet minimálního kapitálového 
požadavku pro tržní riziko
 » Shrnutí navrhovaných změn
 » Standardizovaný přístup k tržnímu 

riziku
 » Interní model k tržnímu riziku

 ͗ Kreditní riziko protistrany (CCR)
 ͗ Úrokové riziko bankovní knihy 

(IRRBB)
 ͗ Centrální protistrany
 ͗ Velké expozice
 ͗ Zveřejňování informací
 ͗ Rozsah působnosti CRD
 ͗ SII (G-SII a O-SII)
 ͗ Změny v Pilíři II
 ͗ Požadavky na odměňování
 ͗ Zacházení s vybranými 

expozicemi:
 » Expozice vůči SME
 » Expozice do strukturálních projektů
 » Expozice vůči fondům kolektivního 

investování

 ͗ Implementace IFRS 9
 ͗ Investiční podniky
 ͗ Compliance tool

Předpokládaný harmonogram 
implementace

NOVINKY OD EBA
Kreditní riziko:

 ͗ Budoucnost IRB přístupu
 ͗ Regulatorní změny v definici 

defaultu
 ͗ Odhady rizikových parametrů
 ͗ Zajištění úvěrového rizika

Ostatní oblasti:
 ͗ Stresové testování
 ͗ SREP a jeho další vývoj

BASEL III (2017)
Revize STA přístupu ke kreditnímu 
riziku:

 ͗ Role externího ratingu
 ͗ Rizikové váhy pro jednotlivé 

kategorie expozic
 ͗ Credit risk mitigation (uznatelné 

prostředky a jejich dopad na 
rizikové váhy)

Revize IRB přístupu ke kreditnímu 
riziku:

 ͗ Omezení A-IRB přístupu pro 
určité třídy aktiv

 ͗ Prahy (input floors) pro IRB 
přístup

 ͗ Ostatní změny
Rámec pro riziko CVA

Revize TSA přístupu k operačnímu 
riziku

 ͗ Současné přístupy k operačnímu 
riziku

 ͗ Navrhované změny v regulaci
 ͗ Definice business indikátoru
 ͗ Revidovaný standardizovaný 

přístup
Přirážka k pákovému poměru pro 
G-SIFI
Výstupní práh pro pokročilé přístupy 
(tzv. output floor)
Harmonogram implementace

DALŠÍ NOVINKY
ECB: TRIM Guidelines
ECB: Non-performing Loans

PLÁNOVANÁ NOVELA BRRD 
(PAVEL VACEK)

Základní informace
Krizové řízení

 ͗ Změny v rámci MREL a 
implementace TLAC

 ͗ Harmonizace moratoria
 ͗ Harmonizace insolvenčního pořadí 

věřitelů bank
Aktuální stav

SHRNUTÍ SEMINÁŘE A ZÁVĚR

PROGRAM SEMINÁŘE
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Novinky bankovní regulace

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 Novinky bankovní regulace 

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.

Novinky bankovní regulace 

 1. března 2018

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI 
Přihlášení:  Na seminář se můžete přihlásit na našich 
webových stránkách www.arm.cz/prihlaska nebo za-
sláním níže uvedené vyplněné závazné přihlášky fa-
xem na číslo +420 257 290 473 nebo e-mailem na 
adresu arm@arm.cz. Přijetí přihlášky Vám potvrdíme 
zasláním e-mailu. 

Poplatek:  Účastnický poplatek za seminář „Novinky 
bankovní regulace“ činí 9 900 Kč + DPH. Poplatek za 
seminář zahrnuje kurzovné, studijní materiály, kom-
pletní 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 poukazujte na 
účet společnosti Advanced Risk Management, s. r. o. 
číslo 13923349/0800 vedený u  České spořitelny, 
a. s. na základě zaslané zálohové faktury.

Storno podmínky:  Účast na semináři lze zrušit pou-
ze písemně. V případě odhlášení nejpozději 3 týdny 
před zahájením akce bude účtován stornovací popla-
tek ve výši 10 % z uhrazené ceny. Při zrušení objed-
návky v době kratší než 3 týdny před zahájením akce 
je splatný celý účastnický poplatek bez náhrady. Orga-
nizace 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 ce-
lou uhrazenou zálohu. Přihlašující organizace i účast-
ník 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.

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.

mailto:arm%40arm.cz?subject=
http://www.arm.cz
http://www.arm.cz/index.php/20141204429/Prihlaska/Seminare/IRB.html
mailto:arm%40arm.cz?subject=Prihlaska%20na%20seminar%20Novinky%20bankovn%C3%AD%20regulace

