Advanced Risk Management, s. r. o. si vás dovoluje pozvat na

seminář

VYMÁHÁNÍ V PRAXI (NON-RETAIL)

11. března 2021

Business Park Košíře, Jinonická 80, Praha 5
Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými aspekty vymáhání úvěrových pohledávek ze segmentu non-retail.
Proces vymáhání bude prezentován v kontextu měnícího se ekonomického a regulatorního prostředí. Z pohledu
věřitelské banky se účastníci seznámí s hlavními postupy vymáhání a jejich uplatněním v činnosti specializovaného
útvaru Workout a dozví se, jak implementace standardu IFRS9 ovlivnila rozhodovací procesy ve věřitelské bance
u tzv. nevýkonných pohledávek. Součástí semináře je také představení nového doporučeného regulatorního rámce
pro banky z autorské dílny ECB zahrnujícího komplexně celou oblast řízení a správy nevýkonných pohledávek.

CÍLOVÁ SKUPINA
Specialisté vymáhání bankovních úvěrových pohledávek v segmentu non-retail v útvarech Workout, pracovníci oddělení EWS (Early Warning System), risk manažeři, pracovníci obchodních úseků odpovědných za správu úvěrových
pohledávek ve fázi pre-Workout (IFRS Stage 2), pracovníci útvarů Compliance a Interního auditu.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jiří Klumpar – místopředseda představenstva, Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Jiří Klumpar je odborníkem s dlouholetou zkušeností v českém bankovním sektoru. Od roku
1991 prošel postupně celou řadou významných pozic a funkcí. Byl ředitelem odboru Řízení
rizik a vypořádání v ČNB, nuceným správcem Agrobanky Praha, předsedou regulatorní
komise ČBA, ředitelem poradenských služeb PwC pro finanční instituce, generálním
ředitelem České exportní banky a.s. a ředitelem útvaru Workout v Raiffeisenbank a. s.

TÉMATA SEMINÁŘE
Seminář se podrobně věnuje následujícím oblastem:
͗ PŘÍČINY NESPLÁCENÍ ÚVĚRŮ
͗ VYMÁHACÍ PROCES
͗ ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ POSTUPY I: EARLY WORKOUT
͗ ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ POSTUPY II: LATE WORKOUT
͗ KOLATERÁLY A GARANCE: CO FUNGUJE NA PAPÍŘE A CO FUNGUJE V PRAXI
͗ SPECIFIKA VYMÁHÁNÍ DLE TYPU PROTISTRANY
͗ OPRÁVKOVÁNÍ A ODPISY
͗ REGULATORNÍ POŽADAVKY NA VYMÁHÁNÍ

seminář

VYMÁHÁNÍ V PRAXI (NON-RETAIL)
PRŮBĚH SEMINÁŘE
Seminář se koná od 9.00 do 17.00 (s přestávkami v 10.30, 12.30 a 15.15). Po skončení semináře následuje koktejl, na kterém je možné dále diskutovat.

PROGRAM SEMINÁŘE
ÚVOD: PŘÍČINY NESPLÁCENÍ
ÚVĚRŮ

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ POSTUPY II:
LATE WORKOUT

OPRÁVKOVÁNÍ A ODPISY

Definice „nevýkonné“ pohledávky

Právní vymáhání a jeho úskalí

Vývoj systémů tvorby OP v ČR (od 90.
let do současnosti)

͗ klasifikace z pohledu regulátora
͗ definice dle EBA

Insolvenční řízení – reorganizace vs.
konkurz

IFRS9 a praktické aspekty implementace
v bankách

͗ NPL vs. NPE

Zajištění v insolvenčním řízení (IŘ)

Going Concern vs. Gone Concern

Vývoj nevýkonných portfolií bank v ČR

Praktické postupy bank v IŘ

͗ jak rozlišit a jak správně použít při
Impairment testu

Korelace s ekonomickým cyklem
Specifikace příčin selhání dlužníků
͗ příčiny selhání a vliv na způsoby vymáhání
͗ přístup banky při posuzování příčin

Reakce dlužníků a jejich požadavky

VYMÁHACÍ PROCES

Historické návratnosti pohledávek v IŘ

KOLATERÁLY A GARANCE:
CO FUNGUJE NA PAPÍŘE A CO
FUNGUJE V PRAXI
Typy zajištění, která fungují a která ne
Oceňování zajištění z pohledu řízení rizik

Cíle vymáhacího procesu (Stay/Exit)

͗ jak se vyhnout konfliktu zájmů a jak zajistit
součinnost jednotlivých útvaru banky

Historie a vývoj bankovních
organizačních modelů vymáhání v ČR

Tržní hodnota vs. realizační hodnota
zajištění

͗ organizační začlenění z pohledu střetu
zájmů
͗ výhled dalšího vývoje dle ECB

Retail vs. Non-Retail
͗ hlavní procesní fáze
͗ portfoliový vs. individuální přístup

Retail: Early Collection, Late Collection
NRT: Pre-Workout proces
NRT: Early Workout, Late Workout
Praktický model Workout procesu prezentace obecného modelu nastavení
účinného WO procesu

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ POSTUPY I:
EARLY WORKOUT
Úlevy
Restrukturalizace
Prodej (postoupení) pohledávky
Mezivěřitelské vazby a postupy
͗ jaká nesou rizika a výhody pro úspěšný
vymáhací proces

Prague Rules
͗ proč nefungují a jak k ním přistupovat

Časté příčiny neúspěchu
͗ jak je identifikovat a jak se jim vyhnout

͗ v čem se liší a jak ovlivňují proces vymáhání

Hodnota zajištění a vliv fází kreditního
cyklu
Praktické dopady procesu vymáhání na
hodnotu zajištění

SPECIFIKA VYMÁHÁNÍ DLE TYPU
PROTISTRANY
Zahraniční dlužníci
͗ překážky a možnosti vymáhání v zahraničí

Velké podniky v roli dlužníků
͗ na co dát pozor a čemu se vyhnout

SME a specifické přístupy k vymáhání
͗ standardizace
͗ retailizace

Živnostníci a mikrosegment, fyzické
osoby
͗ jak propojit proces vymáhání korporátních
dlužníků se segmentem retailových
pohledávek

Dlužnicky vs. ekonomicky spjaté skupiny
dlužníků

Scénáře CF
Odpisy interní a externí
Derecognition
POCI

REGULATORNÍ POŽADAVKY NA
VYMÁHÁNÍ
ECB Guidance for banks on NPL
Přehled hlavních požadavků a nových
konceptů
Forbearance
Addendum CRR 2019
͗ konflikt regulátora (ECB) s účetním
standardem (IFRS9)
͗ dodatečné kapitálové požadavky (odpočet)
Tier 1 dle časové struktury zajištění

SHRNUTÍ SEMINÁŘE A ZÁVĚR

seminář

VYMÁHÁNÍ V PRAXI (NON-RETAIL)
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.

Věříme, že naše semináře budou, stejně jako minulým účastníkům, užitečné i vám.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI
Přihlášení Na seminář se můžete přihlásit na našich webových stránkách www.arm.cz/prihlaska nebo e-mailem na adresu
arm@arm.cz. Přijetí přihlášky vám potvrdíme zasláním e-mailu.
Poplatek Účastnický poplatek za seminář činí 9 900 Kč + DPH.
Poplatek za seminář zahrnuje kurzovné, studijní materiály, kompletní 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 podmínkyÚčast na semináři lze zrušit pouze písemně. V případě odhlášení nejpozději 3 týdny před zahájením akce
bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 % z uhrazené ceny.
Při zrušení objednávky v době kratší než 3 týdny před zahájením
akce je splatný celý účastnický poplatek bez náhrady. Organizace
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 celou uhrazenou zálohu.
Přihlašující organizace i účastník berou na vědomí, že svým přihlášením akceptují všechny výše uvedené podmínky.
Ochrana osobních údajů Advanced Risk Management, s. r. o. primárně pracuje s údaji, které jsou poskytnuty v rámci objednávky
služeb. Jedná se zejména o následující údaje: E-mail; a Jméno

a Příjmení (případně akademický titul); a Kontaktní (doručovací
a/nebo fakturační adresa); a Telefonní číslo; a Pracovní pozice.
Přehled základních zásad a principů ochrany osobních údajů
a dalších údajů zpracovaných společností Advanced Risk Management, s. r. o. naleznete na webové stránce společnosti www.arm.cz
(Informace a přístup k osobním údajům).
Ostatní ujednání A
 dvanced Risk Management, s. r. o. informuje
účastníky, že na seminářích či jiných akcích pořizuje fotografie, které účastníky zachycují při účasti na seminářích a akcích. Společností
Advanced Risk Management, s.r.o. tyto fotografie poskytuje pouze
ostatním účastníků stejné akce, neposkytuje je třetím osobám
a ani je nezveřejňuje. Účastníci mohou požádat, aby foceni nebyli
nebo aby jejich fotografie byly smazány a Advanced Risk Management, s. r. o. musí jejich požadavek dodržet.

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ „VYMÁHÁNÍ V PRAXI (NON-RETAIL)“ KONANÉHO 11. BŘEZNA 2021
jméno, příjmení a titul účastníka ..........................................................................................................................
funkce .........................................................................................................................................................................................
firma .........................................................................................................................................................................................

IČO

.............................................................................................

adresa .........................................................................................................................................................................................

DIČ

.............................................................................................

tel.

e-mail .............................................................................................

................................................................................

fax .....................................................................................

Přihlašující organizace potvrzuje, že závazně přihlašuje účastníka na tento seminář.

.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
podpis a razítko organizace

podpis účastníka

Chcete-li se během semináře zaměřit na vybrané téma nebo řešit v rámci případových studií konkrétní problém, napište nám prosím svůj návrh.

Advanced Risk Management, s. r. o.
Paříkova 3
190 00 Praha 9
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e
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+420 257 290 252
+420 257 290 473
arm@arm.cz
www.arm.cz

IČO 26140403 • DIČ CZ26140403 • Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73787

