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IRRBB – Úrokové riziko bankovní knihy pohledem regulace 19. 9. 2017
Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy. Seznamuje účastníky s aktuálním vývojem 
regulace, měřením úrokového rizika, jeho řízením a kontrolou a s výpočtem vnitřně stanoveného kapitálu s ohle-
dem na IRRBB. Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu. 

Novinky bankovní regulace 5. 10. 2017
Seminář poskytuje přehled o nejdůležitějších změnách v regulaci bank v oblasti řízení rizik. Účastníci se postupně 
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. Obsah semináře je průběžně 
aktualizován tak, jak se objevují jednotlivé novinky. Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance 
a interního auditu. 

Operační riziko 10. – 12. 10. 2017
První část semináře pokrývá zejména otázky celkového rámce operačního rizika, jeho identifikace, měření, výpo-
čtu očekávané a neočekávané ztráty a vybraných oblastí řízení operačního rizika. Ve druhé části budou zodpověze-
ny otázky praktické implementace řízení operačního rizika v instituci s důrazem na hodnocení expozice vůči ope-
račnímu 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 zodpo-
vědným za implementaci požadavků Basel II/III (resp. Solvency II) pro oblast operačního rizika, interním auditorům, 
pracovníkům compliance a všem manažerům, kteří chtějí aktivně řídit operační riziko.

IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu 9. 11. 2017 
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 se seznámí 
se specifiky implementace IFRS 9 a zveřejňováním informací dle principů BCBS. Seminář je určen analytikům 
a dalším specialistům, kteří jsou zodpovědní za implementaci IFRS 9 a výpočet „Expected Credit Loss“ či jeho 
dílčích částí. 

Controlling ve finančních institucích 14.– 15. 11. 2017
Seminář účastníky seznamuje se základními pravidly a postupy controllingu ve finančních institucích. Na praktických 
příkladech vysvětluje podstatu činnosti controllora a stěžejní pravidla tvorby controllingových zpráv a reportingu. 
Účastníci se dozvědí, jak zpětně hodnotit výkonnost instituce, základní pravidla nákladových kalkulací a controllin-
gu projektů. Seminář je určen pracovníkům controllingu a specialistům z finančních oddělení finančních institucí.
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