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Rizikový apetit  
 28. ledna 2020

Cílem semináře je seznámit účastníky s  definicí rizikového 
apetitu, s  možnými metodickými postupy a  praktickou apli-
kací. Účastníci se naučí, jak jednotlivá rizika zahrnout do rizi-
kového apetitu instituce včetně zohlednění interakcí mezi 
identifikovanými riziky a celkovým finančním plánem instituce. 
Seminář je určen zejména risk manažerům, finančním mana-
žerům, pracovníkům compliance a interním auditorům.

ICAAP, ILAAP, pilíř 2 a stresové scénáře  
 12. – 14. února 2020

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou ICA-
AP, s metodami identifikace rizik, s výpočtem ekonomického 
kapitálu, jeho agregací a alokací, a s využitím ekonomického 
kapitálu pro řízení bank. Dále je seminář věnován způso-
bům stanovení interních kapitálových zdrojů, jejich plánování 
a stresovému testování. Na semináři bude rovněž diskutována 
oblast ILAAP a související principy řízení rizika likvidity. Semi-
nář je určen především specialistům bank a dalších kreditních 
institucí, kteří jsou zodpovědní za ICAAP, a také interním audi-
torům.

CRR 2 / CRD 5  
a další novinky bankovní regulace  
 12. března 2020

Seminář poskytuje přehled nejdůležitějších změn v  regulaci 
bank v  oblasti řízení rizik. Účastníci se seznámí s  balíčkem 
CRR2/CRD5 a  s  dalšími novinkami v  regulaci za jednotlivá 
rizika – kreditní, operační a tržní riziko a riziko likvidity. Během 
semináře bude nastíněn možný způsob implementace jed-
notlivých změn. Dále bude diskutován i  další možný vývoj 
regulace. Seminář je určen pracovníkům risk managementu, 
compliance a interního auditu.

Fundamental Review of the Trading Book  
 7. dubna 2020

Účastníci semináře se seznámí se změnami v přístupu k výpo-
čtu kapitálového požadavku pro tržní riziko. Tyto změny 
vycházejí z nového standardu BCBS a jeho transpozice v rám-
ci CRR 2. Během semináře bude diskutován standardizovaný 
model výpočtu KP, který je založen na metodách „Sensitivity-

-based method“, „Default risk charge“ a „Residual risk add-on“. 
Dále se seminář zaměří na interní model pro výpočet kapi-
tálového požadavku založený na výpočtu „Expected short-
fall“. Seminář je určen analytikům a manažerům tržního rizika, 
interním auditorům a pracovníkům compliance.

Vymáhání v praxi (non-retail)  
 29. dubna 2020

Cílem semináře je seznámit účastníky s  praktickými aspek-
ty vymáhání úvěrových pohledávek ze segmentu non-retail. 
Proces vymáhání bude prezentován v kontextu měnícího se 
ekonomického a regulatorního prostřední v České republice. 
Z  pohledu věřitelské banky se účastníci seznámí s  hlavními 
postupy vymáhání a jejich uplatněním v činnosti specializova-
ného útvaru Workout a dozví se, jak implementace standardu 
IFRS9 ovlivnila rozhodovací procesy ve věřitelské bance u tzv. 
nevýkonných pohledávek. Součástí semináře je také předsta-
vení nového doporučeného regulatorního rámce pro banky 
z  autorské dílny ECB zahrnujícího komplexně celou oblast 
řízení a správy nevýkonných pohledávek.

Model risk  
 12. května 2020

Množství a  význam modelů používaných pro řízení finanč-
ních institucí neustále roste a s tím roste i možná chybovost 
jimi doporučených / automaticky realizovaných rozhodnutí. 
Cílem semináře je proto naučit účastníky správně identifiko-
vat a měřit rizika modelů a následně ukázat, jak výstupy těch-
to metod využívat pro praktické řízení rizika modelů. V rám-
ci semináře budou diskutovány klíčové míry pro hodnocení 
správnosti a  vhodnosti modelů, role validace, monitoringu, 
backtestingu a souvisejícího reportingu. Principy řízení rizika 
modelů seminář představí na příkladech z praxe, a to během 
celého života modelu. Seminář je určen pro všechny, kteří se 
zabývají řízením vývoje, implementací, validacemi a backtes-
tingem modelů, a také pro risk manažery a interní auditory.

Controlling v praxi  
 13. května 2020 

Seminář účastníky seznamuje se základními pravidly a postu-
py controllingu. Na praktických příkladech vysvětluje podstatu 
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 con-
trollingu a specialistům z finančních oddělení.



Bankovní regulace v kostce  
 9. června 2020

Cílem semináře je srozumitelnou formou účastníkům poskyt-
nout komplexní přehled platné bankovní regulace. Na seminá-
ři budou prezentovány klíčové regulatorní požadavky, jako je 
výpočet kapitálových požadavků, stresové testování, rizikový 
apetit, ICAAP/ILAAP, a  další vybrané oblasti bankovní regu-
lace. Účastníci semináře se také seznámí s předpokládaným 
budoucím vývojem bankovní regulace a vybranými aktuálními 
novinkami. Seminář je určen pracovníkům útvarů řízení rizik, 
compliance, interního auditu a dalším specialistům, kteří pra-
cují s bankovní regulací.

Změny v IRB přístupu  
 25. června 2020

Seminář se zaměřuje na nedávné i plánované změny v oblas-
ti pokročilého přístupu ke kreditnímu riziku (IRB). Během 
semináře budou diskutovány praktické aspekty jednotlivých 
změn a jejich dopady. Hlavními tématy jsou definice defaultu, 
stanovení materiality defaultu a také TRIM Guidelines, které 
upřesňují zacházení s rizikovými parametry. Seminář je určen 
zejména specialistům řízení kreditního rizika a pracovníkům 
interního auditu a compliance.

Operační riziko v praxi  
 15. – 16. září 2020

První část semináře pokrývá otázky celkového rámce operač-
ního rizika – jeho identifikaci, měření a řízení. Ve druhé části 
bude diskutována praktická implementace řízení operačního 
rizika s  důrazem na hodnocení expozice vůči operačnímu 
riziku, rizikový apetit a klíčové rizikové indikátory (KRI). Dále 
budou diskutovány rozdíly v top-down a bottom-up přístupu 
při řízení operačního rizika, organizační uspořádání, tři linie 
obrany a role akčních plánů. Seminář také představí souvisejí-
cí témata, jako např. Business Continuity Management, Fraud 
Management, operační riziko v IS/IT, reputační riziko, outsou-
rcing a pojištění. Seminář je určen především risk manažerům 
a  specialistům zodpovědným za operační riziko, interním 
auditorům a pracovníkům compliance.

CRR 2 / CRD 5  
a další novinky bankovní regulace  
 20. října 2020

Seminář poskytuje přehled nejdůležitějších změn v  regulaci 
bank v  oblasti řízení rizik. Účastníci se seznámí s  balíčkem 
CRR2/CRD5 a  s  dalšími novinkami v  regulaci za jednotlivá 
rizika – kreditní, operační a tržní riziko a riziko likvidity. Během 
semináře bude nastíněn možný způsob implementace jed-
notlivých změn. Dále bude diskutován i  další možný vývoj 
regulace. Seminář je určen pracovníkům risk managementu, 
compliance a interního auditu.

Tržní riziko  
 3. – 4. listopadu 2020

Seminář je zaměřen na všechny druhy tržního rizika (tj. pohy-
by 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 ana-
lýza, 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 trž-
ními riziky, a specialistům bank, pojišťoven, penzijních a inves-
tičních fondů, kteří se zabývají tržním rizikem a investicemi.

Řízení kreditního rizika  
 19. listopadu 2020

Seminář je zaměřen především na praktické aspekty řízení 
kreditního rizika. Úvodní část se stručně věnuje způsobům 
jeho identifikace a  měření. Následně se seminář zabývá 
samotným řízením kreditního rizika, tzn. organizačním uspo-
řádáním a  nezbytnými procesními postupy včetně postupu 
vymáhání a  následného reportingu. Seminář je určen pře-
devším pracovníkům oddělení financí a prodeje, v kreditních 
institucích pak risk managerům a expertům zodpovědným za 
kreditní riziko, dále interním auditorům a pracovníkům com-
pliance.
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