
PROGRAM:

ÚVOD
Definice rizika

Klasifikace finančních rizik

Proces a cíl řízení rizik

Použitá literatura

Zkratky a některé pojmy

MATEMATICKO-STATISTICKÉ MINIMUM
Matematické pojmy a symboly

Derivace a integrál

Náhodná veličina

Střední hodnota, rozptyl a směrodatná odchylka

Kovariance a korelace

Distribuční funkce a hustota pravděpodobnosti

Rozdělení náhodné veličiny

Monte Carlo simulace

Value at Risk, očekávaná a neočekávaná ztráta

Expected Shortfall

Cash Flow at Risk

RIZIKO LIKVIDITY
Definice

Příklady nezvládnutého řízení rizika likvidity

Formy rizika likvidity

Vazby mezi rizikem likvidity a ostatními finančními riziky

Pozice rizika likvidity v risk managementu banky

RIZIKO LIKVIDITY Z POHLEDU FINANČNÍ
A EKONOMICKÉ KRIZE

Vznik krize a její celosvětová expanze

Krize důvěry, krize likvidity - příčiny, důsledky a reakce autorit

Úloha regulátora

Dopad finanční a ekonomické krize na české banky

Zátěžový test bilanční likvidity prováděný ČNB

Hrozí českým bankám odliv likvidity do zahraničí?

MĚŘENÍ RIZIKA LIKVIDITY
Jak přehledně zmapovat likviditu?

Různé způsoby měření rizika likvidity

Operativní vs. strategické měření

Vytvoření schématu cash flow

Identifikace rizikových ukazatelů

Využití statistických metod při predikci objemu likvidity

Stresové testování rizika likvidity

Specifika tvorby a použití stresových scénářů pro

riziko likvidity

Příklady stresových scénářů (obecná krize likvidity

× „run“ na banku)

ŘÍZENÍ RIZIKA LIKVIDITY
Strategie řízení likvidity, kombinace ofenzivní a defen-

zivní strategie

Stanovení vyčíslitelných cílových ukazatelů a limitů

Zavedení systému monitorování

Scénář pro krizové případy -  co má kdo dělat

v případě, že dojde ke krizi?

Integrace řízení likvidity do systému řízení aktiv a pasiv

Jak ocenit funding náklady?

POSTUPY PRO ŘÍZENÍ RIZIKA LIKVIDITY
Systém limitů

Organizační uspořádání

Požadavky na procedury

Jaké jsou důsledky a dopady na řízení celé

banky?

NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ RIZIKA LIKVIDITY
Cash pooling

Úvěrové linky

Likvidní a zastavitelná aktiva

REPO operace a operace Sell-Buy

Cena peněz (likvidní přirážka jako součást

rizikové marže bank)

RIZIKO LIKVIDITY V RÁMCI BASEL II
Kapitálové požadavky: úprava rizika likvi-

dity z evropského pohledu

Riziko likvidity jako součást ICAAP

SHRNUTÍ SEMINÁŘE A ZÁVĚR

RIZIKO LIKVIDITY
Seminář je určen především: risk managerům zodpovědným za řízení likvidity, pracovníkům
zodpovědným za řízení financí, dále interním auditorům a pracovníkům ALM.

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o.
si Vás dovoluje pozvat na seminář:

Mgr. Ing. Václav Novotný, Advanced Risk Management, s.r.o.
Mgr. Tomáš Němeček, Advanced Risk Management, s.r.o. 
Business Park Košíře, Jinonická 80, Praha 5

21. - 22. října 2009



Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete laskavě faxem na číslo

00420 257 290 473 nebo e-mailem na adresu arm@arm.cz. Přijetí

přihlášky bude potvrzeno zasláním e-mailu. Současně bude vystavena

zálohová faktura. Platba (provedená před termínem konání akce)

je zálohou ve výši 100 % sjednaného poplatku. Daňový doklad obdrží

účastník při registraci před začátkem akce.

Účastnický poplatek za seminář „„RRiizziikkoo  lliikkvviiddiittyy““ činí 19 800,- Kč + DPH.

Při účasti dvou pracovníků z jedné organizace na tomtéž semináři činí

poplatek 17 800,- Kč + DPH za jednoho účastníka.

Poplatek za seminář zahrnuje kurzovné, studijní materiály, kompletní

celodenní občerstvení včetně obědů. Platby poukazujte na účet

společnosti Advanced Risk Management, s.r.o. číslo 13923349/0800

vedený u České spořitelny, a.s. Seminář probíhá vždy od 9:00 do

12:15 a od 13:45 do 17:00, s přestávkami v 10:30 a 15:15. První den

semináře probíhá registrace účastníků od 8:30.

Po skončení prvního dne semináře následuje koktejl, na kterém je

možné dále diskutovat.

Storno podmínky: Účast na semináři lze zrušit písemně.

V případě odhlášení nejpozději 3 týdny zahájením akce

bude účtován stornovací poplatek 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.

Společnost 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

podpisem akceptují všechny výše uvedené

podmínky. Přihlašující organizace potvrzuje, že

závazně přihlašuje účastníka na tento seminář.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ RIZIKO LIKVIDITY

Jméno, příjmení a titul účastníka:

Funkce:

Firma: IČO:

Adresa: DIČ:

Tel.: Fax: e-mail:

podpis a razítko organizace podpis účastníka

Chete-li se během semináře zaměřit na vybrané téma, nebo řešit v rámci případových studií konkrétní

problém, napište nám prosím svůj návrh.

ABN AMRO Bank N. V.

Agropol Trading, s.r.o.

CAC LEASING, a.s.

CENTRAL EUROPEAN ADVISORY GROUP

Česká exportní banka, a.s.

Česká pojišťovna, a.s.

Česká konsolidační agentura

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

Česká televize

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.

ČKD Praha DIZ, a.s.

Dexia banka Slovensko a.s.

Fritz Companies Czech Republic, s.r.o.

Goodyear Dunlop Tires Czech, s.r.o.

HYPO stavební spořitelna a.s.

Chládek a Tintěra,

silnice-železnice, Pardubice a.s.

eBanka, a.s.

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Komerční banka, a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Lease Plan Česká republika, s.r.o.

MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.

MATADOR a.s. Púchov

Metrostav, a.s.

Nafta, a.s.

Národná banka Slovenska

NOVÁ HUŤ, a.s.

OB Leasing, a.s.

OMV Česká republika, s.r.o.

Penzijní fond České pojišťovny, a.s.

Pražská energetika, a.s.

PSJ holding, a.s.

RWE Transgas, a.s.

RWE Transgas NET, s.r.o.

Scania Finance

Czech Republic, spol. s r.o.

Shell Czech Republic a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenský plynárenský

priemysel, a.s.

Slovnaft, a.s.

S MORAVA Leasing, a.s.

STEINER & MAKOVEC s.r.o.

ŠKODA KOVÁRNY, Plzeň, s.

ŠkoFIN, s.r.o.

UNIMEX GROUP, a.s.

Unipetrol, a.s.

VERTEX, a.s.

Walter, a.s.

Wikov Gear, s.r.o.

Západočeská energetika, a.s.

Zentiva, a.s.

Železničná spoločnosť, a.s.

Živnostenská banka, a.s.

REFERENCE: Věříme, že naše semináře budou stejně jako minulým účastníkům užitečné i Vám.

AAddvvaanncceedd  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt,,  ss..rr..oo..,,

Paříkova 3, 190 00 Prague 9, Czech Republic,

tel.: +420 257 290 252, fax: +420 257 290 473, 

www.arm.cz, e-mail: arm@arm.cz,

IČO: 26140403, DIČ: CZ26140403

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73787


