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Operační riziko v praxi  
 15. – 16. září 2020

První část semináře pokrývá otázky celkového rámce operační-
ho 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 plá-
nů. Seminář také představí související témata, jako např. Business 
Continuity Management, Fraud Management, operační riziko v IS/
IT, reputační riziko, outsourcing a pojištění. Seminář je určen pře-
devším risk manažerům a specialistům zodpovědným za operační 
riziko, interním auditorům a pracovníkům compliance.

Vymáhání v praxi (non-retail)  
 6. října 2020

Cílem semináře je seznámit účastníky s  praktickými aspekty 
vymáhání úvěrových pohledávek ze segmentu non-retail. Proces 
vymáhání bude prezentován v kontextu měnícího se ekonomic-
kého a  regulatorního prostředí. Z  pohledu věřitelské banky se 
účastníci seznámí s hlavními postupy vymáhání a  jejich uplatně-
ním v činnosti specializovaného útvaru Workout a dozví se, jak 
implementace standardu IFRS9 ovlivnila rozhodovací procesy ve 
věřitelské bance u tzv. nevýkonných pohledávek. Součástí semi-
náře je také představení nového doporučeného regulatorního 
rámce pro banky z autorské dílny ECB zahrnujícího komplexně 
celou oblast řízení a správy nevýkonných pohledávek.

Model risk  
 8. října 2020

Množství a  význam modelů používaných pro řízení finančních 
institucí neustále roste a s tím roste i možná chybovost jimi dopo-
ručených / automaticky realizovaných rozhodnutí. Cílem semi-
náře je proto naučit účastníky správně identifikovat a měřit rizika 
modelů a následně ukázat, jak výstupy těchto metod využívat pro 
praktické řízení rizika modelů. V rámci semináře budou diskuto-
vány klíčové míry pro hodnocení správnosti a vhodnosti modelů, 
role validace, monitoringu, backtestingu a souvisejícího reportin-
gu. 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, validace-
mi a backtestingem modelů, a také pro risk manažery a  interní 
auditory.

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, ope-
rační a tržní riziko a riziko likvidity. Během semináře bude nastíněn 
možný způsob implementace jednotlivých změn. Dále bude dis-
kutován i další možný vývoj regulace. Seminář je určen pracovní-
kům risk managementu, compliance a interního auditu.

Tržní riziko  
 3. – 4. listopadu 2020

Seminář je zaměřen na všechny druhy tržního rizika (tj. pohyby 
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 analýza, VaR, backtes-
ting a stress testing. Součástí semináře je rovněž diskuse kvanti-
tativních a kvalitativních požadavků na modely pro měření a říze-
ní tržních rizik včetně praktických aspektů jejich implementace. 
Seminář je určen specialistům středních a velkých firem, jejichž 
hospodaření je ovlivněno tržními riziky, a specialistům bank, pojiš-
ťoven, penzijních a investičních fondů, kteří se zabývají tržním rizi-
kem a investicemi.

Řízení kreditního rizika  
 19. listopadu 2020

Seminář je zaměřen především na praktické aspekty řízení kredit-
ního rizika. Úvodní část se stručně věnuje způsobům jeho identi-
fikace a měření. Následně se seminář zabývá samotným řízením 
kreditního rizika, tzn. organizačním uspořádáním a  nezbytnými 
procesními postupy včetně postupu vymáhání a  následného 
reportingu. Seminář je určen především pracovníkům odděle-
ní financí a prodeje, v kreditních institucích pak risk managerům 
a expertům zodpovědným za kreditní riziko, dále interním audito-
rům a pracovníkům compliance.
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