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ICAAP, ILAAP, PILÍŘ 2 A STRESOVÉ TESTOVÁNÍ  
 21. – 22. února 2023

Cílem teoretické části semináře je seznámit účastníky s problematikou ICAAP, metodami identifikace 
rizik, výpočtem ekonomického kapitálu, jeho agregací a alokací, a s využitím ekonomického kapitálu pro 
řízení bank. Seminář se dále věnuje způsobům stanovení interních kapitálových zdrojů a jejich plánování. 
Samostatná část semináře se zabývá stresovým 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 procesního pohledu, 
tzn. od vymezení odpovědnosti až po konečný reporting.

Seminář je určen především specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou zodpovědni za 
implementaci Basel III v  oblasti ICAAP, výpočet ekonomického kapitálu, interních kapitálových zdrojů 
a strategické plánování. Dále je určen interním auditorům.

CRR 3 A CRD 6 A DALŠÍ NOVINKY BANKOVNÍ REGULACE  
 9. března 2023 / 21. září 2023

Seminář poskytuje přehled o nejdůležitějších změnách v regulaci bank v oblasti řízení rizik. Účastníci se 
postupně seznámí s novinkami v regulaci za jednotlivá rizika – kreditní, operační a tržní riziko a riziko likvidi-
ty. Během semináře budou diskutovány novinky nejen ve směrnicích a nařízeních EU, ale i v upřesňujících 
textech EBA, BCBS či ECB. Část semináře je věnována rovněž novinkám v bankovním sektoru ČR/SR.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozumitelné manažerské shrnutí širokého spektra revizí regu-
lace z posledních let. Během semináře bude nastíněn i možný způsob implementace navrhovaných změn.

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.

RIZIKO ZMĚN KLIMATU  
 22. – 23. března 2023

Téma klimatické změny je mediálně velmi propírané a jednoznačně rozděluje společnost a média na dvě, 
názorově vyhraněné skupiny. Po absolvování semináře si budete schopni udělat vlastní, fakty podložený 
názor na význam klimatické změny, smysluplnost jednotlivých návrhů řešení a zejména na možný dopad 
do Vašeho oboru podnikání i běžného života. Dozvíte se, které informace o klimatické změně jsou nepo-
piratelná fakta, co vědecké závěry, čiré spekulace nebo dokonce úplné výmysly a hoaxy. Zorientujeme Vás 
ve smysluplnosti přijatých nebo plánovaných opatřeních a celkové urgentnosti problému.

Seminář je určen každému, kdo se chce zorientovat v mediální masáži a udělat si vlastní názor na základě 
očištěných faktů. Management a podnikatelé získají cenný náhled na to, jaký dopad může mít klimatická 
změna a její řešení na jejich podnikání, a zda je pro ně bezvýznamná, může být hrozbou, nebo dokonce 
atraktivní příležitostí.



GREEN FINANCE A ESG RIZIKA  
 18. dubna 2023

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 vznikající 
systém regulací a požadavků. 
Green Finance a ESG rizika jsou jednou z priorit EBA pro následující roky. Proto Vám přinášíme infor-
mačně 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 povinností. Pomůžeme 
Vám také s orientací v souvisejících regulatorních dokumentech. V závěru si představíme různé pohledy 
na rozhodování o (ne)zelených investicích a přístupy k začlenění ESG rizik do firemní strategie.
Seminář je určen zejména manažerům a specialistům zodpovědným za řízení rizik a compliance, ať již do 
jejich zodpovědnosti ESG rizika spadají, nebo je pouze ovlivňují dopadem na jejich organizaci. Zajímavá 
poznání poskytne i interním auditorům nebo produktovým a obchodním manažerům segmentu Corpo-
rate a pochopitelně všem, kteří se v těchto oblastech pohybují.

FRAUD MANAGEMENT V ON-LINE SVĚTĚ  
 26. dubna 2023

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. Na 
praktických příkladech uvidíte, jak předcházet sofistikovaným útokům a jak odhalovat podvodné scénáře 
v reálném čase.
Seminář je určen všem, kteří se svými zákazníky obchodují on-line. Odvětvově je zaměřen na banky, splát-
kové a leasingové společnosti, ale i na všechny subjekty pohybující se v rychle rostoucím on-line světě 
(např. e-shopy). Určen je zejména risk manažerům, front manažerům, pracovníkům underwritingu a dal-
ším účastníkům schvalovacího procesu z finančních i nefinančních institucí.

BANKOVNÍ REGULACE V KOSTCE  
 27. dubna 2023

Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozumitelnou formou komplexní přehled platné bankovní 
regulace. Na semináři budou prezentovány klíčové regulatorní požadavky, jako je výpočet kapitálových 
požadavků, stresové testování, rizikový apetit, 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 bankovní 
regulace nová, resp. s ní teprve začínají. Dále je určen pro manažery, kteří se s touto problematikou ve své 
každodenní praxi nesetkávají a pochopení základních principů jim může pomoci v efektivním rozhodování 
a řízení svých oddělení.

ÚROKOVÉ RIZIKO BANKOVNÍ KNIHY – IRRBB  
 17. května 2023

Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB) a rizika kreditního sprea-
du bankovní knihy (CSRBB). Seznamuje účastníky s měřením IRRBB a CSRBB, jejich řízením a kontro-
lou a s výpočtem vnitřně stanoveného kapitálu k těmto rizikům. Seminář se věnuje aktuálním změnám 
regulatorních požadavků vyplývajících z  dokumentů EBA/GL/2022/14, EBA/RTS/2022/09 a  EBA/
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RTS/2022/10, včetně výpočtu dopadu IRRBB do ekonomické hodnoty a čistého úrokového výnosů 
dle standardizovaného a zjednodušeného standardizovaného přístupu. Součástí semináře je rovněž část 
věnující se behaviorálnímu modelování depozit bez definované splatnosti a úvěrů.
Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.

MĚŘENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK VE FINANČNÍCH 
INSTITUCÍCH  
 1. června 2023

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 environmentálních 
rizik a jejich potenciálních dopadů na soukromé společnosti i banky. Seminář se následně zabývá princi-
py, předpoklady a použitím jednotlivých metod měření environmentálních rizik, ať již se jedná o mode-
lování budoucího vývoje a stresové testování, metriky přímo zachycující environmentální faktory, proxy 
ukazatele pro vystavení bank environmentálním rizikům nebo zohlednění v ratingu. V rámci semináře 
jsou představeny i relevantní regulatorní požadavky/očekávání a problémy, se kterými se lze při měření 
environmentálních rizik setkat.
Seminář je určen zejména risk managerům, specialistům 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 důvodu vlast-
ních interních analýz, splnění nároků na získání financování nebo požadavků stakeholderů.

KVALITATIVNÍ TVORBA SCÉNÁŘŮ BUDOUCNOSTI  
 13. června 2023

Cílem semináře je seznámit účastníky s tvorbou kvalitativních scénářů vývoje budoucnosti. Scénáře jsou 
vhodným nástrojem pro návrhy nových business modelů, inovaci stávajících business modelů, tvorbu stra-
tegie a strategické řízení podniku, kdy je třeba formulovat a diskutovat představy o budoucím vývoji fakto-
rů důležitých pro fungování a prosperitu firem. Během semináře se účastníci učí aplikovat koncept tvorby 
scénářů TAIDA™ a vybrané prognostické metody a techniky k tvorbě scénářů. Budou schopni provázat 
scénáře s tvorbou strategických rozhodnutí. 
Proces tvorby scénářů je představen na případových studiích reálných organizací. Teorie je proložena 
řadou příkladů z mnoha odvětví (oděvní průmysl, letecké společnosti, média, automobilový průmysl).
Seminář je vhodný především pro manažery, jejichž úkolem je tvorba strategie společnosti, pro majitele 
společností a dále manažery zodpovědné za řízení inovací.

MĚŘENÍ EMISÍ GHG VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH  
 7. září 2023

Cílem semináře je pomocí reálných příkladů seznámit účastníky s praktickými aspekty měření velikosti emisí 
skleníkových plynů. Úvodní část semináře se věnuje předpokladům a východiskům pro měření emisí sklení-
kových plynů, včetně vymezení regulatorních požadavků a používaných standardů. Následně si představíme 
postupy pro měření emisí GHG v rámci jednotlivých okruhů (scopes). Na závěr se účastníci semináře dozví, 
v jakých oblastech a jakým způsobem lze informace o vlastních i klientských emisích GHG využít.
Tento seminář je určen především pro risk managery, specialisty bank a dalších finančních institucí, kteří se 
věnují měření a monitoringu environmentálních ukazatelů, a pracovníky z oddělení udržitelného rozvoje 
a řízení ESG rizik. Seminář je rovněž přínosný pro interní auditory a zaměstnance velkých společností, 
které počítají vlastní emise skleníkových plynů.
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OPERAČNÍ RIZIKO V PRAXI  
 3. – 4. října 2023

První část semináře pokrývá otázky celkového rámce operačního rizika – jeho identifikaci, měření a řízení. 
Ve druhé části se věnujeme praktické implementaci řízení operačního rizika, a to zejména nastavení rizi-
kového apetitu, risk governance a školení, RCSA a mitigaci rizika. V rámci semináře budou diskutovány jak 
příklady zdrojů rizika, tak příklady nástrojů řízení rizika – klíčové rizikové indikátory (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 specialistům zodpovědným za operační riziko, interním 
auditorům a pracovníkům compliance.

ŘÍZENÍ RIZIK NA CELOPODNIKOVÉ ÚROVNI – ERM  
 24. října 2023

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 společ-
nosti a jak za tímto účelem nastavit interní reporting.
Seminář je určen pro zaměstnance výrobních firem a firem z oblasti služeb.

TRŽNÍ RIZIKO  
 7. – 8. listopadu 2023

Seminář je zaměřený 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, backtesting a stress testing. Součástí semináře je rovněž dis-
kuse kvantitativních a kvalitativních požadavků na modely pro měření a řízení tržních rizik včetně praktic-
kých aspektů jejich implementace.
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 rizikem a investi-
cemi.
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