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ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové 
testování  
 15. – 16. února 2022

Cílem teoretické části semináře je seznámit účast-
níky s problematikou ICAAP, metodami identifikace 
rizik, výpočtem ekonomického kapitálu, jeho agre-
gací a alokací, a s využitím ekonomického kapitálu 
pro řízení bank. Seminář se dále věnuje způsobům 
stanovení interních kapitálových zdrojů a jejich plá-
nování. Samostatná část semináře se zabývá stre-
sovým testováním. Diskutována je i oblast ILAAP 
a související principy řízení rizika likvidity.
V  praktické části semináře si představíme řízení 
kapitálu a  měření výkonnosti banky z  procesní-
ho pohledu – od vymezení odpovědnosti až po 
konečný reporting.
Seminář je určen především specialistům bank 
a  dalších kreditních institucí, kteří jsou zodpověd-
ní za implementaci Basel III v oblasti ICAAP, výpo-
čet ekonomického kapitálu, interních kapitálových 
zdrojů a strategické plánování. Dále je určen inter-
ním auditorům.

Green Finance a ESG rizika  
 3. března 2022

Tento seminář Vám pomůže zorientovat se v tom, 
co znamená koncept zelených financí a ESG (envi-
romentálních, sociálních a správních) rizik a jak jej 
definuje společenská poptávka i postupně vznikají-
cí systém regulací a požadavků. 
Green Finance a  ESG rizika jsou jednou z  prio-
rit EBA pro následující roky. Proto Vám přinášíme 
informačně bohatý přehled, ve kterém budeme 
mimo jiné diskutovat jak dopady na společnosti 
obecně, tak i přímo na banky, včetně promítnutí do 
kapitálových požadavků a reportovacích povinnos-
tí. Pomůžeme Vám také s orientací v souvisejících 
regulatorních dokumentech. V  závěru si předsta-
víme různé pohledy na rozhodování o  (ne)zele-

ných investicích a přístupy k začlenění ESG rizik do 
firemní strategie.
Seminář je určen zejména manažerům a specialis-
tům zodpovědným za řízení rizik a compliance, ať 
již do jejich zodpovědnosti ESG rizika spadají, nebo 
je pouze ovlivňují dopadem na jejich organizaci. 
Zajímavá poznání ale poskytne i  interním audito-
rům, nebo produktovým a obchodním manažerům 
segmentu Corporate a pochopitelně všem, kteří se 
v těchto oblastech pohybují.

CRR 3 a CRD 6 a další novinky 
bankovní regulace  
 29. března 2022

Seminář poskytuje přehled o nejdůležitějších změ-
nách v regulaci bank v oblasti řízení rizik. Účastní-
ci se postupně seznámí s novinkami v regulaci za 
jednotlivá rizika – kreditní, operační a  tržní riziko 
a riziko likvidity. Během semináře budou diskutová-
ny novinky nejen ve směrnicích a nařízeních EU, ale 
i v upřesňujících textech EBA, BCBS či ECB. Část 
semináře je věnována rovněž novinkám v bankov-
ním sektoru ČR.
Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozu-
mitelné manažerské shrnutí širokého spektra revizí 
regulace z posledních let. Během semináře bude 
nastíněn i možný způsob implementace navrhova-
ných změn.
Seminář je určen pracovníkům risk managementu, 
compliance a interního auditu.

Vymáhání v praxi (Non-Retail)  
 6. dubna 2022

Cílem semináře je seznámit účastníky s  praktic-
kými aspekty vymáhání úvěrových pohledávek ze 
segmentu non-retail. Proces vymáhání bude pre-
zentován v  kontextu měnícího se ekonomického 
a regulatorního prostředí. Z pohledu věřitelské ban-
ky se účastníci seznámí s hlavními postupy vymá-



hání a  jejich uplatněním v činnosti specializované-
ho útvaru Workout a dozví se, jak implementace 
standardu IFRS 9 ovlivnila rozhodovací procesy ve 
věřitelské bance u  tzv. nevýkonných pohledávek. 
Součástí semináře je také představení doporuče-
ného regulatorního rámce pro banky zahrnujícího 
komplexně celou oblast řízení a  správy nevýkon-
ných pohledávek.
Seminář je určen především pro specialisty vymá-
hání bankovních úvěrových pohledávek v segmen-
tu non-retail v  útvarech Workout a  dále pro pra-
covníky oddělení EWS (Early Warning System), risk 
manažery, pracovníky obchodních úseků odpověd-
ných za správu úvěrových pohledávek ve fázi pre-

-Workout (IFRS Stage 2) a  zaměstnance útvarů 
Compliance či Interního auditu.

Model Risk  
 7. dubna 2022

Množství a  význam modelů používaných v  rám-
ci řízení finančních institucí neustále roste, a s tím 
roste i závažnost možných důsledků vyplývajících 
z  jimi doporučených/automaticky realizovaných 
rozhodnutí.
Cílem semináře je proto naučit účastníky správně 
identifikovat a měřit rizika modelů a následně uká-
zat, jak výstupy těchto metod využívat pro praktic-
ké řízení rizika modelů. V  rámci semináře budou 
diskutovány klíčové míry pro hodnocení správnosti 
a  vhodnosti modelů, role validace, monitoringu, 
back-testingu a  souvisejícího reportingu. Součás-
tí semináře je i přehled regulatorních požadavků/
očekávání v této oblasti. Pravidla řízení rizika mode-
lů seminář představí na příkladech z  praxe, a  to 
během celého života modelu.
Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají říze-
ním vývoje, implementací, validacemi a  back-tes-
tingem modelů, a také pro risk manažery a interní 
auditory.

Řízení kreditního rizika  
 27. dubna 2022

Seminář je zaměřen především na praktické aspek-
ty řízení kreditního rizika. Úvodní část se struč-
ně věnuje způsobům jeho identifikace a  měření. 
Následně se seminář zabývá samotným řízením 

kreditního rizika, tzn. organizačním uspořádáním 
a nezbytnými procesními postupy včetně postupu 
vymáhání a souvisejícího reportingu.
Seminář je určen především pracovníkům odděle-
ní financí a prodeje, v kreditních institucích pak risk 
managerům a expertům zodpovědným za kredit-
ní riziko, dále interním auditorům a  pracovníkům 
compliance.

Riziko změn klimatu  
 10. – 11. května 2022

Tento seminář Vám pomůže zorientovat se ve slo-
žité problematice klimatických změn a  pochopit, 
co mohou klimatické změny znamenat pro Vás 
a Váš business.
Téma klimatických změn je mediálně velmi propí-
rané a jednoznačně rozděluje společnost a média 
na dvě názorově vyhraněné skupiny. Po absolvová-
ní semináře si budete schopni udělat vlastní, fakty 
podložený názor na závažnost klimatických změn, 
význam jednotlivých návrhů řešení a  zejména na 
možný dopad do Vašeho oboru podnikání i běžné-
ho života. Dozvíte se, které informace o klimatické 
změně jsou nepopiratelná fakta, co vědecké závěry, 
čiré spekulace nebo dokonce úplné výmysly a hoa-
xy. Seminář Vám dále nastíní smysluplnost přijatých 
nebo plánovaných opatřeních a  celkovou urgent-
nost problému. 
Seminář je určen každému, kdo se chce zoriento-
vat v mediální masáži a udělat si vlastní názor na 
základě očištěných faktů. Management a podnika-
telé získají cenný náhled na to, jaký dopad mohou 
mít klimatické změny a související opatření na jejich 
podnikání, tj. zda jsou pro ně bezvýznamné, mohou 
být hrozbou nebo dokonce atraktivní příležitostí. 

Fraud Management  
v on-line světě  
 25. května 2022

Riziko podvodů je stále aktuální fenomén, který se 
díky automatizaci přenáší z  fyzického do on-line 
světa. Seminář je zaměřený na prevenci a detekci 
podvodů, které se díky novým technologiím rychle 
mění a vyvíjí. Na praktických příkladech uvidíte, jak 
předcházet sofistikovaným útokům a jak odhalovat 
podvodné scénáře v reálném čase.
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Seminář je určen všem, kteří se svými zákazníky 
obchodují on-line. Odvětvově je zaměřen nejen na 
banky a pojišťovny, ale i na všechny subjekty pohy-
bující se v  rychle rostoucím on-line světě (např. 
e-shopy). Semináře je určen zejména risk mana-
žerům, front manažerům, pracovníkům underwri-
tingu a dalším účastníkům schvalovacího procesu 
z finančních i nefinančních institucí.

Bankovní regulace v kostce  
 26. května 2022

Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozumi-
telnou formou komplexní přehled platné bankovní 
regulace. Na semináři budou prezentovány klíčové 
regulatorní požadavky, jako je výpočet kapitálo-
vých požadavků, stresové testování, rizikový ape-
tit, ICAAP/ILAAP, a další vybrané oblasti bankovní 
regulace. Účastníci semináře se zorientují v aktuální 
problematice a také se seznámí s předpokládaným 
budoucím vývojem bankovní regulace a vybranými 
aktuálními novinkami.
Seminář je vhodný pro pracovníky bank a  jiných 
finančních institucí, pro které je problematika ban-
kovní regulace nová, resp. s ní teprve začínají. Dále 
je určen pro manažery, kteří se s touto problema-
tikou ve své každodenní praxi nesetkávají a pocho-
pení základních principů jim může pomoci v efek-
tivním rozhodování a řízení svých oddělení.

Rizikový apetit  
 1. června 2022

Cílem semináře je seznámit účastníky s  koncep-
tem a praktickou aplikací rizikového apetitu. Účast-
níci se naučí, jak jednotlivá rizika zahrnout do riziko-
vého apetitu instituce včetně zohlednění interakcí 
mezi identifikovanými riziky a celkovým finančním 
plánem instituce.
Seminář je určen zejména risk manažerům, finanč-
ním manažerům, pracovníkům compliance a inter-
ním auditorům.

Měření environmentálních rizik 
ve finančních institucích  
 16. června 2022

Seminář je zaměřen především na praktické 
aspekty měření environmentálních rizik v bankách 

a  dalších finančních institucích. V  úvodní části je 
představen kontext problematiky, vč. členění envi-
ronmentálních rizik a  jejich potenciálních dopa-
dů na soukromé společnosti i banky. Seminář se 
následně zabývá principy, předpoklady a použitím 
jednotlivých metod měření environmentálních 
rizik, ať již se jedná o modelování budoucího vývo-
je a stresové testování, metriky přímo zachycující 
environmentální faktory, proxy ukazatele pro vysta-
vení bank environmentálním rizikům nebo zohled-
nění v ratingu. V rámci semináře jsou představeny 
i relevantní regulatorní požadavky/očekávání a pro-
blémy, se kterými se lze při měření environmentál-
ních rizik setkat.
Seminář je určen zejména risk managerům, speci-
alistům zodpovědným za řízení rizik, pracovníkům 
z oddělení udržitelného rozvoje a řízení ESG rizik 
a interním auditorům. Cenné informace poskytne 
také zaměstnancům velkých společností, které se 
měření environmentálních rizik věnují, ať již z důvo-
du vlastních interních analýz, splnění nároků na zís-
kání financování nebo požadavků stakeholderů.

Green Finance a ESG rizika  
 8. září 2022

Tento seminář Vám pomůže zorientovat se v tom, 
co znamená koncept zelených financí a ESG (envi-
romentálních, sociálních a správních) rizik a jak jej 
definuje společenská poptávka i postupně vznikají-
cí systém regulací a požadavků. 
Green Finance a  ESG rizika jsou jednou z  prio-
rit EBA pro následující roky. Proto Vám přinášíme 
informačně bohatý přehled, ve kterém budeme 
mimo jiné diskutovat jak dopady na společnosti 
obecně, tak i přímo na banky, včetně promítnutí do 
kapitálových požadavků a reportovacích povinnos-
tí. Pomůžeme Vám také s orientací v souvisejících 
regulatorních dokumentech. V  závěru si předsta-
víme různé pohledy na rozhodování o  (ne)zele-
ných investicích a přístupy k začlenění ESG rizik do 
firemní strategie.
Seminář je určen zejména manažerům a specialis-
tům zodpovědným za řízení rizik a compliance, ať 
již do jejich zodpovědnosti ESG rizika spadají, nebo 
je pouze ovlivňují dopadem na jejich organizaci. 
Zajímavá poznání ale poskytne i  interním audito-
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rům, nebo produktovým a obchodním manažerům 
segmentu Corporate a pochopitelně všem, kteří se 
v těchto oblastech pohybují.

CRR 3 a CRD 6 a další novinky 
bankovní regulace  
 22. září 2022

Seminář poskytuje přehled o nejdůležitějších změ-
nách v regulaci bank v oblasti řízení rizik. Účastní-
ci se postupně seznámí s novinkami v regulaci za 
jednotlivá rizika – kreditní, operační a  tržní riziko 
a riziko likvidity. Během semináře budou diskutová-
ny novinky nejen ve směrnicích a nařízeních EU, ale 
i v upřesňujících textech EBA, BCBS či ECB. Část 
semináře je věnována rovněž novinkám v bankov-
ním sektoru ČR/SR.
Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozu-
mitelné manažerské shrnutí širokého spektra revizí 
regulace z posledních let. Během semináře bude 
nastíněn i možný způsob implementace navrhova-
ných změn.
Seminář je určen pracovníkům risk managementu, 
compliance a interního auditu.

Operační riziko v praxi  
 4. – 5. října 2022

První část semináře pokrývá otázky celkového 
rámce operačního rizika – jeho identifikaci, měře-
ní a  řízení. Ve druhé části se věnujeme praktické 
implementaci řízení operačního rizika, a to zejmé-
na nastavení rizikového apetitu, risk governance 
a školení, RCSA a mitigaci rizika. V rámci seminá-
ře budou diskutovány jak příklady zdrojů rizika, tak 
příklady nástrojů řízení rizika – klíčové rizikové indi-
kátory (KRI) a rizikové scénáře. V závěru semináře 
se věnujeme souvisejícím tématům, kterými jsou 
riziko třetích stran, transfer rizika a riziko reputační.

Seminář je určen především risk manažerům a spe-
cialistům zodpovědným za operační riziko, interním 
auditorům a pracovníkům compliance.

ERM aneb řízení rizik na 
celopodnikové úrovni  
 18. října 2022

Cílem semináře je přiblížit problematiku nastavení 
jednotlivých procesů v systému řízení rizik. Během 
semináře budou diskutovány možné přístupy 
k identifikaci a měření rizik, postupy pro vytvoření 
katalogu rizik a  jeho praktické využití. Dále bude 
diskutováno, jak katalog rizik využít při průběžném 
řízení společnosti a  jak za tímto účelem nastavit 
interní reporting.

Seminář je určen pro zaměstnance výrobních firem 
a firem z oblasti služeb.

Tržní riziko  
 8. – 9. listopadu 2022

Seminář je zaměřený na všechny druhy tržního rizi-
ka (tj. pohyby kurzu cizích měn, úrokových sazeb, 
cen akcií a komodit). Účastníci se seznámí se širo-
kou škálou metod pro měření a řízení tržních rizik, 
jako je např. určení otevřené pozice, gapová analýza, 
VaR, back-testing a stress testing. Součástí seminá-
ře je rovněž diskuse kvantitativních a kvalitativních 
požadavků na modely pro měření a řízení tržních 
rizik včetně praktických aspektů jejich implemen-
tace.

Seminář je určen specialistům středních a velkých 
firem, jejichž hospodaření je ovlivněno tržními 
riziky, a  specialistům bank, pojišťoven, penzijních 
a  investičních fondů, kteří se zabývají tržním rizi-
kem a investicemi.
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