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Úvod 

Riziko představuje nedílnou součást života každého jedince. S tímto pojmem se 

setkáváme v každodenním životě a především v podnikatelské sféře. Pro současné období je 

charakteristické, že roste počet rizikových faktorů, s nimiž se firmy setkávají, zvyšuje se 

především jejich komplexnost a provázanost. Příčin je stále více a patří mezi ně strukturální 

ekonomické změny, globalizace a oslabování vstupních bariér vedoucí k výraznému růstu 

konkurence, intenzivní rozvoj informačních technologií, změny distribučních kanálů, růst 

nebezpečí světového terorismu aj. Je zřejmé, že zvyšování rizika může mít značně nepříznivé 

dopady na firmy a jejich hospodářské výsledky, ovlivňuje nejen jejich současnou a budoucí 

prosperitu, ale mnohdy i samotnou existenci. Z tohoto důvodu je řízení rizika velmi důležitou 

součástí každého podniku, či investora. 

Podmínkou správného rozhodování je nejen rozhodování dle výnosnosti jednotlivých 

variant, ale také kvantifikace rizikovosti jednotlivých variant. Riziko je spojeno s nejistotou 

spojenou s hodnotou budoucích výnosů aktiva nebo portfolia aktiv na konci období. Nejistota 

v tomto případě znamená širší pojem, představuje neurčitost, náhodnost podmínek, působení 

nebo výsledek určitých jevů či procesů. Je to nemožnost spolehlivého stanovení faktorů. 

Riziko pak představuje užší pojem, představuje nejistotu budoucí úspěšnosti. Je to nejistota, 

u které můžeme pomocí zejména statistických metod, kvantifikovat pravděpodobnost vzniku 

odchylných alternativ, tedy nebezpečí, že se dosažené výsledky podnikání budou odchylovat 

od výsledků předpokládaných. Tyto odchylky mohou být buď pozitivní nebo negativní. 

V rámci finančního řízení firmy existuje několik typů rizik, jako například riziko tržní, 

kreditní, likviditní, operační a právní. Mezi nejdůležitější rizika současnosti patří především 

riziko kreditní, které je například spojováno nejčastěji s bankami, ale také s ostatními podniky 

působící na trhu. 

Cílem diplomové práce je stanovení kreditního rizika pomocí metodologie 

CreditMetricsTM na portfoliu dluhových aktiv. 

Samotný pojem kreditní riziko bude popsán v první části (kapitola 2). V této části 

budou zároveň zmíněny faktory, které tento typ rizika ovlivňují, finanční instrumenty 

podléhající riziku nesplacení závazků protistranou a modely díky kterým je možné kreditní 

riziko stanovit. 
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V další části (kapitola 3) bude představena metodologie CreditMetricsTM, která byla 

vyvinuta investiční bankou J. P. Morgan v roce 1997. Tato metodologie staví na tradiční 

kreditní analýze a rozvinutém systému ratingu a měří velikost kreditního rizika na základě 

metody Value at Risk. 

Diplomová práce bude zakončena částí praktickou (kapitola 4), kde dojde ke stanovení 

kreditního rizika portfolia dluhopisů pomocí metodologie CreditMetricsTM. Portfolio bude 

složeno celkem z 12 dluhopisů, které jsou obchodovány jak na hlavním, tak volném trhu 

BCPP. Zvoleným časovým horizontem  bude 1 rok, konkrétně se bude jednat o období od 

1. 1. 2007 do 1. 1. 2008.  
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1 Charakteristika kreditního rizika 

Kreditní riziko je významným parametrem duhových cenných papírů na všech trzích 

těchto instrumentů a proto jeho pozorování a měření je předmětem zájmu analytických týmů 

všech institucionálních investorů. V první kapitole bude popsán pojem kreditní riziko, faktory 

které jej ovlivňují a instrumenty, které tomuto typu rizika podléhají. V další části budou 

uvedeny modely kreditního rizika. 

1.1 Kreditní riziko 

Riziko je nedílnou součástí veškeré finanční aktivity. Můžeme říci, že je to určitá 

měřitelná možnost, že situace v budoucnu bude jiná, než plánovaná a z tohoto důvodu je 

potřeba udržet riziko v předem stanovené úrovni pomocí vhodných metodik a nástrojů a při 

této míře rizika se snažit maximalizovat zisk. Investor podstupuje různá rizika. Mezi základní 

finanční rizika můžeme řadit tržní, kreditní, likviditní, operační riziko a riziko právního 

rámce. 

Kreditní riziko patří mezi nejvýznamnější sledovaná rizika, jelikož představuje 

možnou ztrátu v případě selhání (defaultu), či snížené schopnosti emitenta dluhopisu, popř. 

obchodního partnera plnit své závazky podle podmínek kontraktu. V našem případě se bude 

jednat o riziko, kdy hodnota obligace bude kolísat v závislosti na případné budoucí změně 

ratingu (bonity) emitenta v určitém časovém horizontu, např. během jednoho roku. Pokus 

nastane situace, kdy se rating některého emitenta sníží, klesne také cena dluhopisu a pokud 

investor koupil tento cenný papír za vyšší cenu, zaznamená tímto ztrátu. Příčina platební 

neschopnosti či nevůle dlužníka může být jak interní – na straně dlužníka, resp. ohodnocení 

bonity dlužníka, tak externí – tedy z vnějších příčin, jako například krize ekonomiky nebo 

daného odvětví.  

Nejznámějším a nejvíce používaným produktem nesoucím kreditní riziko je bankovní 

úvěr. Proto při každé žádosti o úvěr potřebuje banka toto riziko co nejlépe kvantifikovat a na 

základě dostupných informací o žadateli rozhodnout, jestli a za jakých podmínek úvěr 

poskytne. Kreditní riziko se však nevztahuje pouze na úvěry, ale např. i na pohledávky 

z obchodní činnosti, dluhopisy, směnky, deriváty, záruky, akreditivy a další. 

Při hodnocení kreditního rizika protistrany musí každý investor či instituce zvážit tři 

otázky: 
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• Pravděpodobnost selhání: Jaká je pravděpodobnost, že protistrana nebude 

schopna dostát svým závazkům buď po celou dobu trvání závazku, nebo pouze 

v určitém časovém horizontu (např. v období jednoho roku). 

• Míru návratnosti (recovery rate): Jaká je hodnota nároku věřitele v určitém 

časovém okamžiku v případě, že dojde k selhání.  

• Kreditní expozice: Jak velká bude ekonomická hodnota nároku v době úpadku 

vůči dlužníkovi. 

Kreditní riziko můžeme rozdělit na několik částí. Toto dělení je znázorněno 

v následujícím Obrázku 2.1. 

 

Obr. 2.1  Dělení kreditního rizika 

Z hlediska řízení je však nejdůležitější sledovat dvě základní složky rizika: riziko 

defaultu a riziko inherentní. Riziko defaultu jak již bylo zmíněno výše představuje riziko 

ztráty vyplývající ze selhání protistrany, že nedostojí svým závazkům podle podmínek 

smlouvy. Je dáno odhadem pravděpodobnosti vzniku ztráty z dané transakce. Jedná se 

o riziko klienta (klient nebude schopen či ochoten dostát svému závazku), riziko země 

(všechny či většina subjektů dané země nebude schopny splnit své mezinárodní závazky), 

riziko transferu (stát nebude schopen či ochoten splnit své mezinárodní závazky z důvodu 

nedostatku devizových prostředků), riziko koncentrace (riziko nedostatečné diverzifikace 

aktiv mezi různá odvětví, regionů apod.). 

Kreditní 
riziko 

Přímé úvěrové 
riziko 

Riziko úvěrových 
ekivalentů 

Vypořádací riziko 

Riziko úvěrové 
angažovanosti 

Riziko ztráty v případě nedodržení závazků protistrany u 
tradičních rozvahových položek v plné nebo částečné 
hodnotě (úvěry, půjčky, dluhopisy, směnky apod.) 

Riziko ztráty v případě nedodržení závazků protistrany u 
podrozvahových (poskytnuté úvěrové přísliby, 
poskytnuté záruky, dokumentární akreditivy, deriváty 
apod.) 

Riziko ztráty v případě nedodržení závazků z transakcí 
v procesu vypořádání (dodávky) zejména v situaci, kdy 
hodnota partnerovi byla dodána, ale hodnota od partnera 
ještě není k dispozici 

Riziko ztráty v případě angažovanosti vůči jednotlivým 
obchodním partnerům, zemi, ekonomickému sektoru, 
nástroji apod. 
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Inherentní riziko je dáno výší ztráty v důsledku nesplnění závazku protistranou. 

Nezabývá se pravděpodobností vzniku ztráty, ale její výší a původem vzniku. Jedná se 

o přímé úvěrové riziko - riziko jistiny a úroků (banka nebude schopna získat v době splatnosti 

jistinu a úroky), riziko neposkytnutého plnění z derivátového kontraktu, riziko zajištění 

(banka není schopna obhájit své nároky vyplývající ze zajištění, změna hodnoty zajištění 

v čase), riziko nevrácení poskytnutých záloh, riziko vypořádání (u obchodů s cennými 

papíry). 

Úvěrové riziko lze snížit zejména podrobným ohodnocením bonity dlužníka a jeho 

schopnosti splácet závazky jako i snížením úvěrové expozice vůči jednomu dlužníkovi.  

1.2 Faktory ovlivňující kreditní riziko 

Jak již bylo zmíněno každý investor či instituce by měla v rámci měření kreditního 

rizika zvážit vliv tří základních faktorů, které na něj mají vliv. Konkrétně se jedná 

o pravděpodobnost úpadku, míru návratnosti a kreditní expozici. V následujících kapitolách 

budou jednotlivé faktory více popsány. 

1.2.1 Pravděpodobnost úpadku - default probability 

Základním původem rizika je možnost změny kreditní kvality emitenta v průběhu 

rizikového horizontu. V tomto důsledku se dlužník může dostat do problémů, kdy není 

schopen plnit dohodnuté závazky. 

V případě měření pravděpodobnosti defaultu se využívá také rating, tedy systém 

ohodnocování, který přiřadí písmeno a/nebo číselný kód každé kategorii kreditní kvality. 

Tento proces pak představuje ordinální řazení pravděpodobností defaultu, a to ve všech 

kategoriích. Mezi nejznámější ratingové agentury patří Standard & Poor´s, Moody´s a Fitch-

IBCA. Zaměřují se na vyhodnocování platební schopnosti tržních subjektů, ale i jednotlivých 

států. Každá ratingová agentura však hodnotí rating trochu jinak a má svůj vlastní žebříček. 

Za směrodatné se považují především hodnocení od dvou nejvýznamnějších ratingových 

agentur – S&P a Moody´s. I od těchto dvou společností se mohou ratingy stejné firmy mírně 

lišit. Například agentura S&P posuzuje dluhy různých subjektů dle momentální 

důvěryschopnosti dlužníka s přihlédnutím k určitému závazku včetně přijatých záruk a 

pojištění. Hodnotí se riziko selhání až do splatnosti dluhu a v úvahu se bere také 

pravděpodobnost výskytu všech možných budoucích událostí. Hodnocení je tedy založeno na 

pravděpodobnosti selhání, podstatě dluhového nástroje a ochraně věřitele včetně jeho relativní 
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pozice v případě bankrotu podle místního zákona o bankrotu a k dalším právním  úpravám, 

které ovlivňují práva věřitele.  

Většinou je škála rozdělena na dvě pásma: investiční pásmo (hodnocení AAA až 

BBB) a spekulativní pásmo (BB, CCC, CC a C)1. Subjekty, které získají rating v investičním 

pásmu, jsou chápány za spolehlivé či méně rizikové, subjekty s ratingem ve spekulativním 

pásmu jsou chápány jako značně rizikové. 

 Ratingové agentury také stanovují tzv. matice přechodů, které jsou výsledkem 

pozorování historických dat změn hodnot ratingů jednotlivých společností a zároveň také 

jejich úpadků. Jedná se o čtvercovou matici, v nichž každý prvek matice určuje historicky 

pozorovanou pravděpodobnost toho, že emitent s ratingem vyneseným v levém sloupci 

ponese po určité předem dané časové období rating vynesený v horním řádku. Pro potřeby 

diplomové práce bude využívána jednoletá matice přechodů agentury S&P2, která je 

znázorněna v Tab. 2.1. 

Pravd ěpodobnost ratingu na konci časového období (roku) v % Současný 
rating AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 90,81% 8,33% 0,68% 0,06% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 
AA 0,70% 90,65% 7,79% 0,64% 0,06% 0,14% 0,02% 0,00% 
A 0,09% 2,27% 91,05% 5,52% 0,74% 0,26% 0,01% 0,06% 
BBB 0,02% 0,33% 5,95% 86,93% 5,30% 1,17% 0,12% 0,18% 
BB 0,03% 0,14% 0,67% 7,73% 80,53% 8,84% 1,00% 1,06% 
B 0,00% 0,11% 0,24% 0,43% 6,48% 83,46% 4,07% 5,20% 
CCC 0,22% 0,00% 0,22% 1,30% 2,38% 11,24% 64,86% 19,79% 

Tab. 2.1  Tranzitivní matice: pravděpodobnosti migrace ratingu během rizikového horizontu 
(např. roku) 

Z Tab. 2.1 je patrné, že s největší pravděpodobností zůstane rating emitenta během 

jednoho roku na stejné úrovni jako na počátku sledovaného období. Druhou největší 

pravděpodobnost představuje posun ratingu o jeden stupeň směrem nahoru nebo dolů. 

Jediným pravidlem sledovaným v rámci matice přechodů je, že suma jednotlivých 

pravděpodobností je rovna 100 %. Také je patrné, že s delším časovým horizontem 

(životností) dluhopisu se zvyšuje pravděpodobnost výskytu defaultu během celé doby. 

                                                 

1 Zmíněné označení využívá agentura S&P 
2 Zdroj: Standard & Poor’s CreditWeek (15 April 96) 
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1.2.2 Míra návratnosti - recovery rate 

Míra návratnosti je v procentech nominální hodnoty udaná čistá současná hodnota 

dluhopisu po nastání úvěrové události (událost, jejímž nastáním je podmíněno plnění 

z kontraktu, případě ukončení jeho platnosti). 

Odhad této hodnoty je obtížný, jelikož investor v případě koupě dluhopisu 

předpokládá zhodnocení investice, proto v případě málo pravděpodobné události – defaultu – 

je obtížné představit si situaci, ve které se bude dlužník nacházet. Odhady těchto měr jsou 

proto závislé na: 

• senioritě instrumentů (zda se jedná o „zaručené“ dluhopisy s protihodnotou nebo 

kolaterálem, nebo o cenné papíry s menším zajištěním), 

• typu finančního instrumentu 

• ratingu dluhopisového instrumentu, resp. emitenta  určitý počet let před defaultní 

událostí, 

• a velikosti a/nebo průmyslovém odvětví dlužníka. 

S mírou návratnosti úzce souvisí parametr míry ztráty v případě selhání dlužníka (Loss 

Given Default, LGD). Parametr LGDi nám říká jak velká ztráta byla u i-té pohledávky, kde 

nastalo selhání. Vzájemný vztah parametru RR (recovery rate) a LGDi lze popsat následujícím 

vztahem: 

,1 ii RRLGD −=                       (2.1) 

kde LGDi je míra ztráty zjištěná u i-té defaultní pohledávky a RRi je míra vymahatelnosti 

zjištěná u dané i-té pohledávky. 

V případě určení míry návratnosti se vyskytuje mnoho praktických problémů. Často 

neexistuje trh ze kterého bychom mohli vypozorovat objektivní hodnocení. Objevuje se zde 

proto otázka, zda hodnoty odhadnout: 

• hned po oznámení úpadku, 

• případně po uplynutí určitého časového okamžiku, 

• nebo až po ukončení konkurzu, likvidace, což může trvat i několik let. 

Pro korporátní dluhopisy se používají dvě základní studie míry návratnosti, které 

dospívají k podobným odhadům a pokrývají stejný 25letý časový úsek (1970 – 1995). První je 

studie analytiček kreditního rizika Carty & Lieberman a druhým zdrojem je studie Altman & 
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Kishore. Obě jsou zaznamenány v Tab. 2.2. CreditMetricsTM využívá studie Carty & 

Lieberman.  

Studie: Carty & Lieberman Studie: Altman & Kishore Přednostní 
třída 

(senioráty) 
Počet 

pozorování 
Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Počet 

pozorování 
Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Přednostní 

(zabezpečená) 
115 $53,80 $26,86 85 $57,89 $22,99 

Přednostní 
(nezabezpečená) 

278 $51,13 $25,45 221 $47,65 $26,71 

Přednostní 
podřízený dluh 

196 $38,52 $23,81 177 $34,38 $25,08 

Podřízený 
dluhopis 

226 $32,74 $20,18 214 $31,34 $22,42 

Podřízený 
„junior“ dluh 

9 $17,09 $10,90 - - - 

Tab. 2.2  Míra návratnosti a její směrodatná odchylka podle přednostní třídy (seniority)3 

Pokud se podíváme na Tab. 2.2 můžeme konstatovat, že průměrné realizace záchrany 

jistiny se od sebe liší podle přednostní třídy (seniority). V případě podřízených tříd jsou 

rozdíly významnější. Naproti tomu rozdíly mezi zabezpečenými a nezabezpečenými dluhy 

nejsou statisticky významné. 

Nejvyšší hodnota míry návratnosti je připisována zajištěnému dluhu. Například ve 

srovnání se zajištěnou obligací, lze říci, že úvěr je pod přísnějším dohledem věřitelů než je 

tomu u emitovaných obligací. Banka je totiž v těsnějším kontaktu s klientem a dokáže si lépe 

„pohlídat“ vypořádací proces v případě konkurzu. Tuto skutečnost potvrzuje i Tab. 2.3. 

 

                                                 

3 Zdroj: Moody’s Investors Service, Global Credit Research, Leden 1996 
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Moody’s Altman, Kishor 

Míra návratnosti (R) Střední 
hodnota 
(v %) 

Standardní 
odchylka 

(v %) 

Střední 
hodnota 
(v %) 

Standardní 
odchylka 

(v %) 
Senior dluh, zajištěný, 
bankovní úvěr 

71, 18 21,09 - - 

Senior dluh, zajištěný, 
obchodovatelná obligace 

63,45 26,21 57,94 23,12 

Senior dluh, nezajištěný, 
obchodovatelná obligace 

47,54 26,29 47,7 26,6 

Senior podřízený dluh, 
obchodovatelná obligace 

38,28 24,74 35,09 25,28 

Podřízený dluh, 
obchodovatelná obligace 

28,29 20,09 31,58 22,5 

Junior dluh podřízený, 
obchodovatelná obligace 

14,66 8,67 20,81 17,76 

Tab. 2.3  Hladina LGD, resp. R4 

1.2.3 Kreditní expozice - credit exposure 

Kreditní expozice představuje nárok určitou hodnotu v době úpadku. Je to maximální 

hodnota ztráty v případě, že se protistrana dostane do úpadku. Jelikož úpadek představuje 

nejistou situaci, která může nastat kdykoliv během trvání kontraktu, bereme v úvahu nejen 

současnou kreditní expozici, ale také potenciální změny v expozici během trvání daného 

kontraktu. Tento fakt je obzvlášť důležitý pro derivátní obchody, jejichž hodnota se může 

značně měnit během určitého období a v závislosti na aktuálních podmínkách na trhu. 

Z tohoto důvodu existují tři míry kreditní expozice: 

• Aktuální expozice: AE(c, t) = max{ 0, V(c, t)} – kde V(c, t) představuje hodnotu 

kontraktu c v čase t a AE(c, t) je rovna kladné hodnotě aktiva v čase t. 

• Potenciální expozice: představuje dodatečnou kreditní expozici v budoucnu. 

• Celková expozice: je součtem aktuální a potenciální expozice. 

V minulosti se kreditní riziko stanovovalo především v souvislosti s dluhopisy a 

úvěry. U těchto instrumentů se kreditní expozice blížila jejich nominální hodnotě. 

V současnosti se velmi často využívají kreditní nebo také úvěrové deriváty. Kreditní deriváty 

rozšiřují možnosti bank a investorů při řízení úvěrového (kreditního) rizika. U těchto 

                                                 

4 Zdroj: Moody’s investors service, 1997; Altman and Kishor, 1997  
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kontraktů dochází k přesunu úvěrového rizika od subjektu, který prodává riziko (risk seller, 

protection buyer) k partnerovi, který naopak toto riziko nakupuje (risk buyer, protection 

seller).  

Úvěrové deriváty se rozdělují na financované (tj. deriváty, kdy subjekt nakupující 

riziko poskytuje prostředky na krytí případného rizika předem, zpravidla jde o vložené 

deriváty, které společně s hostitelskými nástroji jsou součástí složených finančních nástrojů) a 

nefinancované (tj. deriváty, kdy subjekt nakupující riziko neposkytuje prostředky na krytí 

případného rizika předem, ale až po úvěrové události).  

Nejpopulárnějším kreditním derivátem jsou swapy úvěrového selhání (credit default 

swap - CDS). Teoretická konstrukce kreditního swapu je velmi jednoduchá. Kupující swapu 

souhlasí s tím, že kdyby emitent, třetí strana, nebyl schopen dostát svým závazkům, převezme 

dluh v nominální hodnotě. Za tento svůj závazek dostává od protistrany poplatek, který je 

většinou placen periodicky. Velká atraktivita těchto obchodů je založena na schopnosti ocenit 

kreditní riziko, které je většinou, například u dluhopisů, spojeno dohromady s úrokovým 

rizikem, rizikem likvidity, měnovým rizikem nebo rizikem svolání. Dalšími kreditními 

deriváty jsou: úvěrový dluhopis (credit linked note - CLN), swapy veškerých výnosů (total 

return swaps - TRS) a opce úvěrového rozpětí (credit spread options - CSO). 

1.2.4 Výběr časového horizontu 

Neméně důležitou částí, která napomáhá k určení kreditního rizika je výběr časového 

horizontu za který dané riziko budeme měřit. Většina akademických dat a dat vydávaných 

agenturami, které se zabývají kreditním rizikem je založena na roční bázi. Avšak každý 

investor si musí určit vlastní interval po který chce měření provádět. Rozdělení 

pravděpodobnosti ztráty po dobu dalších tří let je samozřejmě více nejisté než pro následující 

tři dny. Je ale těžké říci jaký časový horizont je ten nejlepší, proto je potřeba se rozhodovat na 

základě sledování dvou hlavních faktorů: 

• prvním problémem je určení stupně likvidity trhu v rámci kterého může být 

existující kreditní expozice prodána. Pokud může být expozice racionálně prodána 

v několika dnech není žádný důvod vyčkávat na delší časový okamžik, kdy může 

dojít k uzavření trhu. 

• druhým faktor, který je třeba sledovat jsou preference samotného investora, který 

vlastní kreditní portfolio. 
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V rámci diplomové práce bude následně používán jednoletý časový horizont, který se 

ve využívá ve většině případů v rámci stanovování kreditního rizika. 

1.3 Druhy finan čních instrumentů, které podléhají kreditnímu riziku 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, kreditní riziko se nevztahuje pouze na úvěry a 

dluhopisy, ale také například na deponování vkladů u bank, poskytování záruk, devizové 

transakce, slapy, akcie, opce a další. U každého instrumentu se charakteristika kreditního 

rizika liší. U úvěrů podléhá kreditnímu riziku nesplacená jistina a s ní související naběhlý 

úrok. V případě obligací je riziku vystavena jednak nominální hodnota dluhopisu a současně 

kupónová platba.  

V této kapitole budou tedy stručně popsány jednotlivé finanční instrumenty, které 

podléhají inherentnímu kreditnímu riziku a patří mezi nejvíce používané nástroje finančního 

trhu. 

Dokumentární akreditiv - Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky zaplatit 

určenou peněžní částku, jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky 

stanovené kupujícím. Tento závazek vůči prodávajícímu banka přijímá na základě žádosti 

kupujícího. Podle konkrétních potřeb transakcí je možné získat různé druhy akreditivů: 

importní, exportní (odběratelský, dodavatelský), odvolatelný, neodvolatelný avizovaný, 

potvrzený, převoditelný, revolvingový, stand-by akreditiv. Akreditiv představuje pro 

prodávajícího jistotu, že pokud splní akreditivní podmínky, bude mu za zboží zaplaceno. 

Dokumentární platby minimalizují obchodní riziko a jako kvalitní platební instrument 

představují možnost získat výhodnější cenové podmínky.  

S akreditivem jsou však spojena i určitá rizika. Jedná se především o riziko kreditní, 

měnové, které souvisí s možnými změnami v kurzech měn, jelikož akreditiv slouží k zajištění 

především v rámci zahraničního obchodu a v neposlední řadě také provozní riziko, které 

vzniká v důsledku objemu a související složitosti prováděných transakcí. 

Bankovní záruka - Bankovní záruka je jedním z nejužívanějších zajišťovacích 

instrumentů, které zmírňují obchodní rizika. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční 

listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže 

určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky 

stanovené v záruční listině. Bankovní záruku banka poskytuje zpravidla zákazníkům, se 

kterými má dlouhodobé zkušenosti. Při rozhodování, zda záruku poskytnout nebo ne, bere 
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banka v úvahu obdobná hlediska jako při rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí úvěru 

(bonita klienta, kvalita zajištění záruky). Za poskytnutí záruky si banka účtuje poplatek, jehož 

výše bývá stanovena v závislosti na rizikovosti daného obchodního případu. Existence 

bankovní záruky představuje pro věřitele velmi dobrou formu zajištění úvěru, protože 

v případě platební neschopnosti dlužníka daný závazek uhradí bonitní subjekt – banka. 

Bankovní záruka bývá používána nejen k zajištění bankovního úvěru, ale často také k 

zajištění obchodního úvěru. 

Riziko, které v rámci bankovní záruky vzniká je stejné jako u úvěry, tedy může dojít 

k nesplacení jistiny a naběhlého úroku. 

Spotřební úvěr - Úvěr poskytovaný soukromým fyzickým osobám a domácnostem za 

účelem nákupu spotřebního zboží. Mezi spotřební úvěry můžeme řadit revolvingové spotřební 

úvěry, splátkové úvěry, hypoteční úvěry a další. 

Zde se setkáváme s nejběžnějším typem kreditního rizika, tedy s rizikem, nesplacení 

poskytnuté jistiny a úroku. 

Konsorciální úvěr - Konsorciální úvěr je střednědobý úvěr poskytovaný na základě 

úvěrové dohody mezi vypůjčovatelem a skupinou bank (konsorciem) Jednání o poskytnutí 

konsorciálního úvěru zahajuje vypůjčovatel tím, že pověří určitou banku sjednáním podmínek 

úvěru a sestavení skupiny půjčovatelů. Jedná se zpravidla o úvěr, který svou velikostí 

přesahuje možnosti jedné banky. 

U konsorciálního úvěru se objevuje kreditní riziko stejné, jako u kteréhokoliv jiného 

úvěru. Jediným rizikem, které se zde může navíc vyskytnout je riziko vedoucí banky vůči, 

která je zodpovědná za chod kontraktu a je volena ostatními členy konsorcia. 

Úvěrová linka - Úvěrový rámec v české nebo cizí měně určený k financování 

krátkodobých nebo střednědobých provozních potřeb, který je možné čerpat formou 

kontokorentního úvěru nebo krátkodobých provozních úvěrů (tranží) s možností revolvingu 

dílčích čerpání a případného obnovení úvěrové linky. 

Riziko u úvěrové linky opět představuje nesplacení jistiny a souvisejícího úroku. 

Dluhopisy - Dluhopisy (obligace) představují velmi rozšířený druh cenných papírů. 

Emitent dluhopisu (stát, banka, firma) je dlužník, držitel dluhopisu (investor) je věřitel. 

Emitent většinou vydává dluhopis s cílem získat dlouhodobé finanční prostředky. Na rozdíl 

od klasických úvěrů je s dluhopisy možné obchodovat na sekundárních trzích cenných papírů 
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(např. na BCPP nebo RM-systému). Úroky (kupónové platby) jsou vypláceny až do konce 

platnosti dluhopisu. V tom okamžiku investor obdrží zpět i prostředky, které za dluhopis při 

jeho koupi zaplatil (tzv. cenu, nebo-li nominální hodnotu dluhopisu). 

Inherentní riziko u obligace tvoří její nominální hodnota včetně kupónových plateb. 

Výjimku tvoří obligace s nulovým kupónem, kde inherentní riziko tvoří pouze nominální 

hodnota.  

Devizové obchody - Devizové obchody představují nákup nebo prodej zahraniční 

měny, kdy k vypořádání uzavřeného obchodu dochází převodem finančních prostředků z účtu 

obchodníka na účet klienta a naopak. Pro tento způsob obchodu je nutné, aby byl klient 

majitelem bankovního účtu. Devizové obchody mohou uzavírat bez omezení jak fyzické, tak 

i právnické osoby, kteří chtějí především ušetřit náklady při výměně cizí měny oproti 

transakcím v obchodních bankách. Devizové obchody mohou být uzavírány jako promptní, 

termínované nebo slapové. 

Pohyby kurzů přinášejí rizika a transakční náklady, které nejsou příjemné žádnému 

dovozci ani vývozci a proto se všichni snaží tyto náklady a rizika minimalizovat. Kreditní 

riziko je spojeno s tím, že banka je nucena spoléhat na hospodářské výsledky protistrany. 

Nástroje peněžního trhu - K nástrojům peněžního trhu patří certifikované investice a 

půjčky peněžního trhu, například depozitní certifikáty, globální obligace, cenné papíry 

i obligace se splatností do pěti let u jistiny a až jednoho roku u pevně dané úrokové sazby. 

Transakce na peněžním trhu zahrnují i skutečné odkupové transakce a dohody.  

Návratnost a složení rizik u nástrojů peněžního trhu jsou do velké míry stejné jako 

u dluhopisů. Rozdíly jsou hlavně v riziku likvidity. 

Termínové obchody – Pro termínové obchody je charakteristické, že obchod se všemi 

podmínkami je sjednán dnes (dnes dochází k uzamknutí budoucích podmínek), jeho 

vypořádání je ovšem posunuto do předem stanovené budoucnosti. To znamená, že smluvní 

strany si sjednají pevné podmínky pro obchod, který bude realizován později. Během této 

doby nemůže žádná ze smluvních stran měnit sjednané podmínky obchodu, mohou se však - a 

zpravidla tomu tak je - měnit podmínky trhu (např. spotová cena podkladové aktiva, neboli 

předmětu, termínového kontraktu apod.). Mezi termínové obchody řadíme forwardové 

obchody, futures obchody, swapové obchody, opční obchody (opce). 



16 

 

Riziko u termínových obchodů je vždy závislé na typu podkladového aktiva od 

kterého se kontrakt odvíjí. 

1.4 Modely řízení kreditního rizika 

1.4.1 Vývoj modelů řízení kreditního rizika 

Měření a řízení kreditního rizika představuje jeden z nejdůležitějších procesů v rámci 

řízení bankovních rizik. Oblast bankovní regulace a dohledu nad finančním trhem se neustále 

rozvíjí a je stále více ovlivňována mezinárodními trendy. Instrumenty finančního trhu jsou 

stále složitější a metody zajištění propracovanější. Používání finančních derivátů vede nejen 

ke snižování rizika, ale i k jeho zvyšování v souvislosti se spekulačním chováním investorů. 

Toto všechno vede obecně ke změně rozměru rizika.  

V současnosti se kreditní riziko podílí největší měrou na celkovém riziku bank a jeho 

význam postupem času stále roste. Dominantní vliv kreditního rizika je zjevný i ze 

současného regulatorního kapitálového požadavku bank, kdy banky drží významnou část 

kapitálu pro potřeby krytí kreditních rizik, aby se případné ztráty nedotkly klientů, a malou 

část na krytí rizik tržních. 

Důležitým krokem v rámci kapitálové přiměřenosti bank bylo přijetí dohody 

o kapitálové přiměřenosti BASEL I (Basel Cupital Accord – 1988) vydané bankou pro 

mezinárodní platby (Bank for international Settlement – „BIS“), resp. Jejím stálým Výborem 

pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision)5. Tímto krokem došlo 

k mezinárodnímu sjednocení pravidel kapitálové přiměřenosti. Basilejský výbor představil 

kapitálovou dohodu jako poměrně jednoduchý standard, aby zajistil jeho použití v co nejvíce 

různorodých bankách po celém světě a zvýšil tak stabilitu finančního sektoru. Minimální 

kapitálový požadavek byl stanoven na 8 %. Koncept BASEL I je založen na kategorizaci 

aktiv a mimorozvahových rizikových angažovaností do několika skupin, kterým jsou závazně 

přiřazeny určité váhy. Celková výše rizikově vážených aktiv pak determinuje minimální výši 

kapitálu dané finanční instituce. Systém je jednoduchý, snadno se kontroluje, a proto se velmi 

rychle stal celosvětovým standardem. Tento existující systém kapitálové přiměřenosti však 

přistupuje stejně ke společnostem s vysokým i nízkým ratingem. 

                                                 

5 Basilejský výbor pro bankovní dohled byl zřízen v roce 1975 guvernéry centrálních bank skupiny deseti zemí - 
G10 a skládá se ze zástupců centrálních bank a orgánů bankovního dohledu Německa, Francie, Velké Británie, 
Belgie, Lucemburska, Nizozemska, Švýcarska, Itálie, Španělska, Švédska, Japonska, Kanady a USA. 



17 

 

BASEL I zahrnoval pouze úvěrové riziko a tudíž nereflektoval skutečná rizika, která 

banka v úvěrové oblasti podstupuje. V lednu roku 1996 basilejský výbor vydal dodatek 

kapitálové dohody o zahrnutí tržních rizik BASEL II (New Basel Capital Accord - 

Amendment to the capital accord to incorporate market risks), který obsahuje výpočet 

kapitálových požadavků na otevřené úrokové, akciové, měnové a komoditní pozice. 

Byť byla pravidla Basel I postupně novelizována, již záhy se ukázalo, že rozmanitost a 

proměnlivost podmínek na finančním trhu vedou ke snižování účinnosti regulace a někdy i k 

jejímu zneužívání. Rizikově vážená aktiva totiž nemohou vyjádřit skutečnou rizikovost 

obchodů. Regulační kapitál, určený jako 8 % z rizikově vážených aktiv, je proto jen velmi 

hrubým odhadem ekonomického kapitálu, to jest výše vlastních prostředků, nutných k pokrytí 

potenciálních ztrát, a tedy trvalému zachování finanční stability. Většina bank vyvinula zcela 

rozdílné systémy řízení rizik pro vlastní účely a pro potřeby regulátora.  

Nový systém Basel II, který se připravoval řadu let, je proto založen na naprosto 

odlišných východiscích. V důsledku nové úpravy budou banky potřebnou míru kapitálové 

přiměřenosti pro úvěry vypočítávat v závislosti na bonitě příslušného příjemce úvěru. Místo 

povinných paušálních rezerv se tak do centra pozornosti dostává jednotlivé konkrétní úvěrové 

riziko. Pro posouzení bonity příjemce úvěru (stanovení ratingu) se budou v budoucnu 

využívat individuální měřicí metody, tzv. interní modely. Rating se tak stane rozhodujícím 

kritériem při poskytování úvěrů. Hlavním BASEL II je přimět banky k držení kapitálových 

rezerv, které odpovídají jejich individuálnímu rizikovému profilu. Vlastní kapitál banky 

koneckonců slouží k posílení její stability v krizových situacích. Je to vyrovnávací zdroj pro 

budoucí neočekávané ztráty. Jakákoli banka musí podle nových předpisů držet o to více 

vlastních prostředků, čím větší rizika podstupuje svou účastí v určitých úvěrových obchodech. 

V druhé polovině devadesátých let minulého století došlo k obrovskému rozmachu 

nových metod měření kreditního rizika. Vždy se nejedná vyloženě o nové přístupy, spíše jde 

o nadstavbu existujících  (např. model CreditMetrics staví na tradiční kreditní analýze  a na 

rozvinutém systému ratingu). Novým přístupem je například model Moody’s – KMV (tento 

model čerpá informace výhradně z ceny akcie podniku a v žádném případě nespoléhá na 

tradiční analýzu). Obecně však můžeme říci, že jednotlivé přístupy neslouží pouze k měření a 

řízení kreditního rizika banky, ale snaží se vytvořit i takovou platformu, aby je bylo možné 

použít i jako nástroj výpočtu kapitálové přiměřenosti banky.  
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1.4.2 Nové přístupy k měření kreditního rizika 

Hlavním úkolem kreditních modelů je usnadnit rozhodování o tom, jak vytvořit 

portfolio pohledávek, tedy jaké podniky do portfolia vybrat, a zároveň co nejpřesněji 

odhadnout, jakou ztrátu dané portfolio přinese. Cílem není minimalizovat riziko, ale co 

nejpřesněji jej měřit a dobře řídit. Banka, která má svá aktiva alokována do rizikových aktiv, 

avšak má vhodné nástroje měření a řízení těchto rizik, vytváří opravné položky  a drží 

dostatek kapitálu, se chová více obezřetněji než banka, která sice investuje do méně 

rizikových aktiv, avšak tato rizika nemonitoruje. Klíčovou roli zde hraje především výběr 

rizikových aktiv, díky kterým banka vydělává peníze.  

Hlavním cílem modelů kreditního rizika je objektivně vyhodnotit riziko, které je 

s daným obchodem, a pak s celým portfoliem spojené, a podle toho držet dostatečné množství 

kapitálu. Předpokladem je tedy vyvinout takový model, který bude vykazovat maximální míru 

spolehlivosti při předvídání negativních kreditních událostí, především pak defaultu. 

V této kapitole budou popsány základní kreditní modely, které se v současnosti 

využívají nebo se jimi instituce alespoň inspirují při sestavování vlastních modelů měření a 

řízení kreditního rizika. Jedná se především o modely: 

• KMV 6 - KMV Corporation - O. Vašíček, S. Kealhofer , 1993 

• CreditRisk+TM  - Credit Suisse Financial Products, 1997 

• CreditPortfolioView TM  - T. Wilson 1997, navržen McKinsey & Company 

• CreditMetrics TM  - G. Gupton, C.Finger a M.Bhatia, J.P.Morgan, 1997 

. Modely úvěrového rizika jsou obecně používány pro odhad ekonomického kapitálu 

potřebného k pokrytí rizik spojených s úvěrovými aktivitami bank. Pro definování úvěrových 

ztrát a tedy pro kvantifikaci úvěrového rizika existují dva základní přístupy. 

• Přístup označovaný jako "default-mode": každý dlužník se může nacházet na 

konci rizikového horizontu pouze ve dvou stavech - selhání nebo neselhání. 

Úvěrové riziko pak vyplývá ze selhání (default) dlužníka. 

• Přístup označovaný jako "mark-to-market ": na konci rizikového horizontu se 

dlužník může nacházet v kterémkoliv z n definovaných ratingových stupňů, mezi 

                                                 

6 Nyní Moody’s - KMV 
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něž patří i selhání. V rámci tohoto přístupu pak úvěrové riziko vyplývá z přechodu 

dlužníka k nižšímu ratingovému stupni. 

Model KMV 

Tento model patří do kategorie modelů "default-mode". Teorie KMV využívá opční 

přístup založený na modelu aktiv vytvořeném R. Mertonem a vychází z myšlenky, že akcii 

můžeme považovat za nákup kupní opce na aktiva dané firmy, kde vypořádací cena opce je 

hodnota dluhu (nominální hodnota dluhu spolu s úroky) a splatnost opce je dána splatností 

dluhu v čase t. Proces defaultu je v tomto případě endogenní a je vztažen ke kapitálové 

struktuře emitenta – default nastane v případě, že hodnota aktiv spadne pod kritickou hodnotu. 

Na rozdíl od ostatních modelů KMV model neodhaduje ekonomický kapitál pomocí "Value at 

Risk", ale na základě analytického přístupu. Poskytuje tabelované hodnoty ztráty portfolia pro 

různé intervaly spolehlivosti. Základním pojmem modelu KMV je očekávaná četnost selhání 

(Expected Default Frequency, zkráceně EDF). EDF představuje pravděpodobnosti selhání pro 

jednotlivé dlužníky a její odhad je dán následujícími kroky. 

• Odhad hodnoty aktiv a rozptylu hodnoty aktiv jako funkce kapitálové struktury 

firmy a bezrizikové úrokové míry. 

• Odhad bodu selhání (Default Point, DP), který je dán součtem hodnoty 

krátkodobých dluhů a poloviny dlouhodobých dluhů. Jinými slovy, jestliže (tržní) 

hodnota aktiv poklesne pod tuto hranici, dojde k selhání. 

• Odhad vzdálenosti od selhání (Distance to Default, DD), kterou je rozdíl mezi 

očekávanou hodnotou aktiva na konci rizikového (referenčního) horizontu a 

hodnotou, při které by došlo k selhání (to znamená bodem selhání). Tento rozdíl je 

vyjádřen jako násobek směrodatné odchylky rozdělení hodnot aktiv. Čím větší je 

vzdálenost od selhání tím bezpečnější je aktivum. 

• Odhad EDF: na základě velkého souboru historických a sektorových dat KMV je 

určen vztah mezi DD a EDF. Model navíc určí současnou hodnotu budoucího 

peněžního toku očekávanou pro jednotlivá aktiva, korelací výnosností aktiv a 

analytický odhad rozdělení ztrát, na jehož základě může být kvantifikováno 

úvěrové riziko portfolia. 

Přes jisté výhrady je KMV zatím komerčně nejrozšířenějším modelem měření 

úvěrového rizika a ekonomického kapitálu alokovaného pro úvěrové riziko vhledem k tomu, 

že se mu podařilo zaujmout místo benchmarku. 
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CreditRisk+TM  

CreditRisk+ patří stejně jako KMV k modelům typu "default mode". Na rozdíl od 

ostatních modelů není v tomto modelu pravděpodobnost selhání dlužníka spojena ani 

s kapitálovou strukturou, ani není odhadována na základě historických dat. Model se 

nezabývá důvody selhání, jenom předpokládá, že každá banka má představu 

o pravděpodobnostech selhání jednotlivých dlužníků. Model CreditRisk+ odhaduje rozdělení 

ztrát během určitého časového horizontu a ekonomický kapitál pomocí "Value at Risk". 

Základními vstupy modelu jsou expozice banky vůči jednotlivým dlužníkům a jejich 

pravděpodobnosti selhání. Výpočet rizika jednotlivého aktiva spočívá v odhadu očekávané 

ztráty. K odhadu rizika na úrovni portfolia lze rozčlenit množiny dlužníků do různých pásem 

(bands) tak, že každé pásmo obsahuje dlužníky se stejným uvěrovým rizikem. Očekávaná 

ztráta určitého pásma je sumou očekávaných ztrát každého dlužníka této skupiny. CreditRisk+ 

používá rekurzivní vztah k odhadu pravděpodobností ztrátových událostí na úrovni portfolia. 

Model je vhodný pro výpočet úvěrového rizika pro homogenní portfolia obsahující 

velký počet dlužníků, z nichž každý vykazuje nízkou pravděpodobnost selhání, v malých 

segmentech portfolií riziko nadhodnocuje. Nebere v úvahu ekonomické podmínky, není 

vhodný pro rizikovější instrumenty, default může nastat více než jednou. 

CreditPortfolioView TM  

Koncepci CreditPortfolioViewTM můžeme řadit někde mezi metodu CreditRisk+ a 

CreditMerics. Primárně se jedná o typ „default mode“, u něhož je možnost rozšíření na Mark-

to-Market mode. CreditPortfolioView je modelem ekonometrickým a bere v úvahu 

i nediverzifikovatelné faktory rizikovosti portfolia, tj. systematické činitele (vlivy 

makroekonomického prostředí). Tento model je založen na myšlence, že cyklus kreditních 

ratingů se odvíjí od ekonomického cyklu. Proto v době ekonomického růstu míra 

pravděpodobnosti zvýšení ratingové třídy má vyšší frekvenci, zatímco frekvence míry 

pravděpodobnosti snížení ratingové kategorie a možnosti úpadku klesá. Opačná situace 

nastává v době recese. U této metody může být využita matice přechodů, která byla sestavena 

na základě modelu CreditMetrics, ale bude záviset na aktuální fázi ekonomického cyklu. 

Proto CreditPortfolioView navrhuje spojení pravděpodobností přechodů a úpadku 

s makroekonomickými proměnnými jako jsou úroková míra, míra nezaměstnanosti, reálný 

hrubý domácí produkt a míra úspor, které se od fáze ekonomického cyklu odvíjejí. 
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CreditMetrics TM  

Model CreditMetrics byl vyvinut investiční bankou J. P. Morgan v roce 1997. Detailní 

manuál k tomuto přístupu měření kreditního rizika je popsán v dokumentu nazvaném 

CreditMetricsTM – Technical Dokument a je dostupný na stránkách společnosti RiskMetrics 

Group7.   

Model CreditMetrics patří do kategorie "mark-to-market mode". Tento model  si klade 

za cíl umožnit pohled na portfolio úvěrových aktiv jako na celek a popsat jej v pojmech 

„Value at Risk“ („VaR“). Portfoliový přístup k úvěrovému riziku implementovaný tímto 

modelem umožňuje měřit míru expozice vůči úvěrovému riziku na portfoliu jako celku, tak 

i podle dalších mnoha dimenzí (odvětví, sektor, geografická koncentrace, ratingová kategorie, 

typ instrumentu). V případě aplikace modelu CreditMetrics můžeme popsat mezní úvěrové 

riziko dalšího obchodu a porovnat tak dodatečný přínos tohoto obchodu na rizikově vážené 

bázi.  

Základem pro CreditMetrics je rating a přechody do jiných ratingových stupňů (tzv. 

ratingová migrace). Tento model měření kreditního rizika je založen na dvou základních 

metodách: 

• analytické metodě, na jejímž základě se odhadují rizika jednotlivých aktiv, 

marginální rizikové příspěvky jednotlivých aktiv a očekávaná hodnota portfolia a 

směrodatná odchylka hodnoty portfolia, 

• Monte Carlo simulaci, jejímž prostřednictvím se odvozuje rozdělení hodnoty 

portfolia na konci rizikového horizontu (obecně se předpokládá jeden rok). Na 

základě tohoto rozdělení model odhaduje potřebný ekonomický kapitál pomocí 

"Value at Risk". 

Model je založený na ratingu dlužníka. Pro tyto potřeby je možné použít například 

systém Standard & Poors (S&P), Moody's, případně interní ratingový systém. CreditMetrics 

vyžaduje, aby ratingový systém obsahoval úvěrový rating pro každého dlužníka banky a 

množinu pravděpodobností přechodu z jednoho ratingového stupně na jiný (včetně selhání). 

Model CreditMetrics je založen na předpokladu, který je ve finanční teorii často využíván. 

Jedná se o myšlenku, že čím více rozptýlená je skutečná hodnota aktiva, tím je aktivum 

rizikovější. Směrodatná odchylka hodnoty aktiva je jedním z měřítek rizika charakteristického 

                                                 

7 www.riskmetrics.com 
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pro dané aktivum. Model CreditMetrics využívá rozdělení současné hodnoty aktiva, které 

bere v úvahu všechny potenciální přechody ratingu aktiva z daného stupně na jiný ratingový 

stupeň během rizikového horizontu, který bývá nejčastěji stanoven na období jednoho roku. 

Současná hodnota aktiva v daném ratingovém stupni je součtem diskontovaných hodnot 

budoucích peněžních toků, které jsou očekávány od současnosti až do okamžiku splatnosti 

dluhu. Jako diskontní faktory jsou používány forwardové sazby z bezkuponových dluhopisů 

charakteristické pro dané ratingové stupně. V případě selhání je současná hodnota aktiva dána 

násobkem expozice banky a výtěžnosti. 

Model CreditMetrics předpokládá, že každá firma (spjatá s portfoliem banky) čelí 

systematickému (neboli obecnému) riziku a riziku specifickému (pro danou firmu). 

Systematická rizika jsou spočítána na základě množiny akciových indexů pro dané země a 

odvětví, jejichž rozptyl a vzájemné korelace jsou známé. Na základě těchto akciových indexů 

CreditMetrics také odvozuje míru diverzifikace portfolia pomocí vzájemných korelací mezi 

výnosnostmi aktiv. 

Více o této metodě bude popsáno v následující kapitole 3. 

Na závěr přehledu existujících modelů je nutné zmínit důležitý nástroj pro zpracování 

modelů. Ne všechny modely jsou zpracovávány analyticky a ne ve všech případech je to 

i ideální řešení. V tomto směru bývá často využívána simulace Monte Carlo8. I tato simulace 

bude více popsána v následující kapitole 3. 

 

 

 

 

                                                 

8 Počítačová simulace mnoha tisíc možných scénářů 
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2 Popis metodologie CreditMetricsTM  

V následující kapitole bude detailněji popsána metodologie CreditMetricsTM a 

především postup pro výpočet kreditního rizika pomocí této metody.  

Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole celá metodologie CreditMetricsTM byla 

vytvořena investiční bankou J. P. Morgan v roce 1997 a současně popsána v dokumentu 

CreditMetricsTM – Technical Dokument. Tento dokument slouží jako předloha pro 

kvantifikování kreditního rizika portfolia, které se skládá z tradičních kreditních instrumentů 

(jako jsou například úvěry a půjčky, přijaté závazky), instrumentů s fixními příjmy a tržních 

instrumentů u nich může dojít k úpadku protistrany a poskytuje tedy hlavní informace pro 

celou diplomovou práci. 

CreditMetricsTM je v současnosti představuje vysoce kvalitní nástroj pro profesionální 

managery, kteří se zabývají měřením kreditního rizika na finančních trzích a dává možnost 

kvantifikovat výhody diversifikace a nákladů spojené s dluhovým portfoliem. Model byl 

vytvořen za účelem: 

• vytvoření standardu pro měření kreditního rizika, 

• propagace větší transparentnosti kreditního rizika a likvidity trhu. 

• podpory jednotného vzoru kontroly kapitálu, který ve své podstatě více odráží 

ekonomické riziko. 

CreditMetricsTM představuje nástroj hodnocení rizika portfolia v závislosti na změnách 

hodnoty dluhu v případě, že dojde ke změně kreditní kvality protistrany. Zahrnuje změny 

hodnoty způsobené nejen možným úpadkem, ale také zohledňuje změny kreditní kvality 

protistrany. Tato metoda patří do kategorie „Market-to-market“ modelů, kde je kreditní riziko 

spojeno se změnou ratingového hodnocení v určitém časovém horizontu. V rámci měření 

kreditního rizika se využívá přechodová analýza v rámci které dochází k sestavení tzv. matice 

přechodů, která představuje klíčový komponent modelu a popisuje pravděpodobnost změny 

ratingové kategorie protistrany na konci sledovaného období s ohledem na rating původní. 

Z tohoto důvodu existuje v rámci metodologie CreditMetricsTM několik základních 

předpokladů. 

• Každý emitent má přiřazenu korektní hodnotu ratingu (ratingové agentury, interní 

rating). 
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• Všichni emitenti v jedné ratingové kategorii jsou kreditně homogenní, tj. mají 

stejné pravděpodobnosti migrace i pravděpodobnosti defaultu. 

• Hodnota instrumentu po dosažení časového horizontu odpovídá jeho ratingovému 

hodnocení. 

Model je současně postaven na metodologii „VaR“, jehož podstata spočívá v převodu 

všech rizik na společného jmenovatele, na změnu hodnoty portfolia aktiv (dluhových 

instrumentů). Představuje tedy maximální možnou ztrátu na dané hladině významnosti 

(pravděpodobnosti) za určitý časový interval. Výpočet VaR lze provést na základě analytické 

metody, ale v praxi se pro zjednodušení využívá spíše simulace Monte Carlo, která je 

založena na velkém množství simulací vývoje hodnoty portfolia aktiv. 

Dalším důležitým předpokladem modelu je jeho portfoliový přístup ke kreditnímu 

riziku. Na každý instrument, který je v portfoliu obsažen je nahlíženo jednak skrze celkové 

portfolio. Jednotlivé instrumenty jsou tedy hodnoceny jednak samostatně, tak i s ohledem na 

ostatní instrumenty, které jsou v daném portfoliu zahrnuty. Musíme brát v potaz, že jednotlivé 

prvky portfolia se mohou navzájem ovlivňovat, proto je potřeba uvážit i vzájemné korelace.  

Metodologie CreditMetricsTM nám má v konečném důsledku napomáhat k překonání 

určitých problémů, které se v rámci stanovování kreditního rizika vyskytují, jelikož tento 

proces není jednoduchý především ze dvou základních důvodů. Prvním problémem je, že 

kreditní obraty mají poměrně zešikmený tvar a současně dlouhý rizikový konec jak je patrné 

z Obr. 3.1, proto k popsání rizika portfolia potřebujeme znát více než střední hodnotu a 

směrodatnou odchylku. Tento prodloužený konec je způsoben pravděpodobností úpadku.  

 

Obr. 3.1  Porovnání míry pravděpodobnosti kreditních a tržních obratů 
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Druhý problém nastává v případě modelování korelací, jelikož pro dluhové 

instrumenty neexistuje dostatek potřebných dat ke stanovení kreditní korelace z minulosti. 

2.1 Měření kreditního rizika 

Pro měření kreditního rizika v rámci metodologie CreditMetricsTM využíváme dvě 

základní míry: 

• směrodatnou odchylku, 

• a kvantity. 

Obě tyto míry berou v úvahu hodnotu rozdělení pravděpodobnosti a napomáhají 

kvantifikovat kreditní riziko. 

2.1.1 Směrodatná odchylka 

Směrodatná odchylka symetricky měří rozptyl kolem střední hodnoty. Čím je tento 

rozptyl kolem střední hodnoty vyšší, tím větší je směrodatná odchylka a roste celkové riziko.  

Abychom mohli směrodatnou odchylku určit, potřebujeme znát střední hodnotu 

portfolia. Určíme jí tak, že vynásobíme jednotlivé hodnoty Vi a k nim odpovídající 

pravděpodobnosti pi. Poté tyto hodnoty sečteme. Matematicky je směrodatná odchylka 

vyjádřena následovně. 

Střední hodnota 

∑ ⋅=⋅++⋅+⋅=
i

iinnp VpVpVpVp ...2211µ                   (3.1) 

Rozptyl  

∑ −⋅=
i

piip Vp 22 )( µσ                      (3.2) 

Směrodatná odchylka 

2
pp σσ =            (3.3) 

Interpretace směrodatné odchylky je obtížná, jelikož kreditní riziko není normálně 

rozděleno. Jak již bylo naznačeno v Obr. 3.1 kreditní obraty mají delší konec na straně 

„ztráty“ a současně má limitované „zisky“. Délka spodního konce je charakterizována 

hodnotou směrodatné odchylky. Například 99% kvantil má 1,70 směrodatné odchylky pod 

průměrem, v případě normálního rozdělení je tato hodnota 2,33 směrodatné odchylky. 
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2.1.2 Percentily 

Interpretace percentilů je mnohem jednodušší než je tomu u směrodatné odchylky.. 

V našem případě se jedná o nejnižší hodnotu, jaké může portfolio dosáhnout s určitou 

pravděpodobností. Ke stanovení prvního percentilu musíme nejdříve sestavit rozdělení hodnot 

portfolia ke konci roku a těmto hodnotám odpovídají určité pravděpodobnosti. Tyto 

pravděpodobnosti sčítáme od nejnižších hodnot. První hodnota, která dosáhne 

pravděpodobnosti menší nebo rovno jedné je prvním percentilem. Volba percentilu však 

závisí jen na rozhodnutí managera a tudíž není pevně stanovena. 

2.1.3 Marginální riziko 

Marginální statistika pro jednoho emitenta vyjadřuje míru jeho příspěvku k celkovému 

riziku portfolia. Marginální riziko je rovno rozdílu hodnoty daného parametru rizika pro celé 

portfolio a pro portfolio bez tohoto emitenta. 

Pokud se rozhodujeme o zařazení či prodeji aktiv v rámci portfolia, je potřeba sledovat 

nejen parametry samotného aktiva, jako jsou rozptyl a směrodatná odchylka, ale také 

příspěvek tohoto aktiva k celkovému riziku v rámci portfolia. K tomuto nám slouží stanovení 

marginálního rizika. 

Zásadní vlastností portfolií je možnost vytvářet portfolia s menším rizikem, než jsou 

rizika všech jednotlivých titulů zastoupených v portfoliu. Důvodem této diversifikace 

portfolia jsou záporné korelační vazby mezi zastoupenými tituly (mnohdy stačí i slabé 

pozitivní korelace). Efektivní portfolio je pak takové portfolio, které při daném středním 

výnosu minimalizuje riziko (resp. při daném riziku maximalizuje střední výnos). Výběr 

konkrétního portfolia záleží na vztahu investora k riziku. 

2.1.4 Rizikových jednotlivých aktiv zastoupených v portfoliu 

Pro každé aktivum budou na závěr stanoveny čtyři základní charakteristiky, kterými 

jsou: 

• absolutní směrodatná odchylka jednotlivých aktiv, která je určena bez ohledu na 

ostatní aktiva v portfoliu, 

• relativní směrodatná odchylka určená ze střední hodnoty konkrétního aktiva, 

• marginální směrodatná odchylka vyjádřená v absolutní hodnotě. Tato hodnota 

nám slouží pro posouzení vlivu jednotlivých aktiv na celkovém portfoliu, 
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• relativní marginální směrodatná odchylka určená z tržní hodnoty aktiva. 

2.2 Aplikace výsledků kreditního rizika 

Výsledky metody CreditMetricsTM lze využít pro různé účely jako jsou: 

• stanovení priorit v rámci redukce kreditního rizika, 

• měření a porovnávání kreditního rizika – stanovení kreditních limitů 

• stanovení ekonomického kapitálu. 

Souhrnným a tedy konečným cílem je především snaha o efektivní řízení kreditního 

rizika. 

2.2.1 Stanovení priorit v rámci redukce kreditního rizika 

V rámci snahy o snížení kreditního rizika existuje několik možností, které přichází 

v úvahu, proto je v první řadě potřeba stanovit priority těchto aktivit.  

Existují nejméně dvě složky rizika, které se v první řadě snažíme snížit. Jedná se 

o hodnotu dluhu v peněžních jednotkách a statistickou hodnotu rizika. Problém nastává 

v případě výběru mezi těmito složkami.  

Zde je možné aplikovat několik přístupů: 

• přehodnocení dlužníků s nejvyšší absolutní hodnotou dluhu (pravý dolní roh 

Grafu 3.1), protože úpadek dlužníka v této pozici by měl největší dopad , 

• přehodnocení dlužníků s nejvyšším procentuální úrovní rizika (levý horní roh 

Grafu 3.1), protože tito dlužníci s největší pravděpodobností přispívají ke ztrátám 

portfolia, 

• přehodnocení dlužníků, kteří přispívají nejvyšší absolutní částkou rizika (pravý 

horní roh Grafu 3.1). 

Nejvhodnějším přístupem je poslední jmenovaný, jelikož zahrnuje jednak dlužníky 

s relativně vysokou procentuální úrovní rizika a relativně vysokou hodnotou dluhu. Tyto dvě 

skupiny nejvíce přispívají k vysoké volatilitě portfolia. 
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Graf. 3.1  Riziko vs. hodnota dluhu 

Jak navíc můžeme vidět z Grafu 3.1 dlužníci s velkou procentuální úrovní rizika, ale 

pravděpodobně s vysokým očekávaným výnosem, mohou být tolerováni v případě, že 

nedosahují přílišné velikosti. Vysoká hodnota dluhu bývá tolerována jedině v situaci, kdy 

procentuální úroveň rizika je malá. V tomto případě však postupem času může nastat 

problém. Může dojít ke změně kreditní kvality dlužníka a tudíž se zvýší jeho hodnota dluhu. 

V tomto momentě bude mít portfolio vysokou hodnotu dluhu a současně relativně vysokou 

absolutní úroveň rizika. 

Graf 3.1 však nebere v potaz výnosy aktiv, proto při posuzování dlužníků si musíme 

položit otázku, zda výnosy těchto aktiv odpovídají podstoupenému riziku. K vyřešení 

problému nám pomůže model CAPM (capital asset pricing model) vzhledem ke korelacím 

s ostatními aktivy, jelikož každé aktivum může přispět různou měrou rizika v rámci různých 

portfolií při zachování stejné výnosnosti portfolia. 

V této souvislosti lze uvést jednoduchý příklad, kdy dva manažeři vlastní riziková 

aktiva ve svých portfoliích. Tato dvě aktiva mají stejnou dobu splatnosti, shodný kreditní 

rating, cenu a současně stejnou očekávanou míru výnosnosti. Manažeři se tedy mohou 

domluvit, vhledem ke struktuře jejich portfolií na výměně těchto dvou aktiv a tímto krokem 

docílí ke snížení rizika portfolií aniž by se změnila jejich očekávaná výnosnost. Tento jev 

může nastat v případě, že se oba manažeři zaměřují na dvě rozdílná odvětví. 

Nyní je tedy zřejmě, že je potřeba hodnotit příspěvek jednotlivých aktiv na riziku 

portfolia, ale také identifikovat přínos každého aktiva. V případě, že aktivum velkou mírou 
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přispívá k riziku portfolia, z uvedeného příkladu vyplývá, že je možné pouze změnit jeho 

strukturu a tak snížit riziko aniž bychom nějakým způsobem ovlivnili výnosnost.  

2.2.2 Stanovení kreditních limitů 

Limity kreditního rizika slouží především k zabránění koncentrace rizika v podobě 

stanovení maximální úvěrové angažovanosti nad kterou by se dlužník neměl dostat, aby bylo 

co nejvíce zajištěno plnění závazků protistrany. Stanovení kreditních limitů je v praxi závislé 

pouze na individuálních rozhodnutích manažerů, kteří berou v úvahu především typ limitu, 

způsob měření rizika a typ politiky vztahující se ke kreditním limitům. 

Typy limit ů kreditního rizika 

V rámci metodologie CreditMetricsTM rozlišujeme tři základní typy kreditních limitů: 

• Omezení expozice (vertikální limity) – tento limit zamezí, aby portfolio 

obsahovalo aktivum s expozicí vyšší než je zvolený limit bez ohledu na kreditní 

kvalitu dlužníka. 

• Omezení na základě relativní marginální hodnoty rizika emitenta (horizontální 

limity) – pokud měříme riziko v absolutních hodnotách bude tento fakt 

korespondovat limitům v kreditní kvalitě dlužníků, tzn. limit může být nastaven 

tak, aby portfolio obsahovalo například pouze aktiva s ratingem B a vyšším. 

Jelikož ale měříme riziko marginálně, tento limit zabraňuje vstupu aktiv, která 

jsou s portfoliem více korelována, jelikož přispívají více k celkovému riziku 

tohoto portfolia. 

• Omezení na základě absolutního příspěvku k riziku portfolia (hyperbolické limity) 

– tento typ limitu zabraňuje rozšíření portfolia o aktivum, které by zvýšilo celkové 

riziko portfolia o větší než stanovenou hodnotu. Tento limit tedy určuje horní 

hranici celkového rizika portfolia v rámci určité hodnoty nad aktuálním rizikem. 
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Graf. 3.1  Limity kreditního rizika 

V předchozí kapitole bylo řečeno, že je nejvhodnější zaměřit se na aktiva s nejvyšší 

absolutní částkou rizika, protože přispívají k celkovému riziku portfolia nejvíce. I při 

stanovování kreditních limitů manažeři nejvíce využívají variantu omezení na základě 

absolutního příspěvku k riziku portfolia. Tento postup je navíc v souladu s jejich přirozeným 

jednáním vyloučit aktiva, která by s největší pravděpodobností mohla snížit celkovou hodnotu 

portfolia. 

Způsob měření rizika 

V rámci stanovování kreditních limitů musíme rozhodnout o způsobu měření rizika, 

zda použít marginální nebo individuální statistiky a poté, zda použijeme směrodatnou 

odchylku, percentily nebo jinou statistiku. 

Marginální statistika nám umožňuje posoudit dané aktivum vzhledem k aktuálnímu 

portfoliu a s ohledem na efekty korelace a diverzifikace, proto podává lepší obraz 

o koncentraci rizika s ohledem na daného dlužníka. Na druhou stranu individuální statistiky je 

vhodné použít v případě, kdy portfolio obsahuje větší množství obligací jednoho dlužníka. 

Tento dlužník může mít sice nízkou korelaci s ostatními dlužníky v portfoliu a tudíž i nízké 

marginální riziko, ale může být rizikový, jelikož zaujímá velkou část portfolia, jeho úpadek 

by v konečném důsledku způsobil velké problémy a proto jej hodnotíme i z hlediska 

individuální statistiky. 
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Politika kreditního rizika 

Každý portfolio manažer si stanovuje kreditní limity, aby ochránil portfolio před 

nežádoucím rizikem, ale ne vždy překročení těchto limitů znamená nepřijetí obligace, jelikož 

existují i další způsoby zajištění jako například hedging pomocí kreditních derivátů. 

V této situaci rozlišujeme tzv.: 

• měkké limity – tyto limity jsou především informativní a mohou vyžadovat 

podrobnější prozkoumání, popřípadě zajištění. 

• tvrdé limity – tyto limity mohou způsobit zamezení vstupu určitého dlužníka, 

odvětví, regionu nebo finančnímu instrumentu. 

2.2.3 Stanovení ekonomického kapitálu 

Odhad ekonomického kapitálu vychází v modelech zpravidla z přístupu 

"Value at Risk". Metodologie "Value at Risk" určuje ekonomický kapitál tak, aby 

pravděpodobnost neočekávaných úvěrových ztrát přesahujících ekonomický kapitál 

nepřekročila zvolenou hodnotu (například 1 % nebo 5 %). Očekávané ztráty jsou kryty 

opravnými položkami a rezervami. V případě úvěrového rizika rozdělení ztráty spojené 

s úvěrovými operacemi není normální, ale naopak je asymetrické a s tzv. tlustým koncem 

(fat tail). Proto nemůžeme použít k měření rizika pouze směrodatnou odchylku rozdělení 

ztrát, jak je obvyklé u tržního rizika. V modelu je odhadováno buď rozdělení hodnoty 

portfolia anebo portfoliových ztrát na konci rizikového horizontu.  

Hlavní myšlenkou je, že firemní závazky jsou konstantní na rozdíl od aktiv, která jsou 

riziková. Pokud hodnota těchto aktiv klesne pod určitou hodnotu, nastává situace, kdy podnik 

přestává být schopen dostát svým závazkům. 

Ekonomický kapitál lze za použití rozdělení pravděpodobnosti přírůstku portfolia 

definovat jako rozdíl mezi hodnotou VaR na dané hladině významnosti a střední hodnotou 

ztráty, což můžeme zapsat vztahem:  

,. ztrátyhodnotastřVaRkapitálEkonomický −= αα                  (3.4) 

kde VaRα se stanoví tak, že simulované hodnoty výnosů portfolia jsou setříděny dle pořadí, 

pak hodnota VaR na dané hladině pravděpodobnosti je rovna nejvyšší bližší hodnotě výnosu 

portfolia pro pokus, Nn ⋅= α , kde n je uspořádané číslo příslušného pokusu, N je počet 

pokusů, a z toho záporné hodnotě. 
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2.3 Parametry modelu CreditMetricsTM 

2.3.1 Matice přechodů 

Základním parametrem metodologie CreditMetricsTM je matice přechodů, která již 

byla popsána v kapitole 2.2.1. Tato matice nám udává změnu původního ratingového 

hodnocení v rámci určitého časového horizontu, nejčastěji jednoho roku. Pravděpodobnost 

změny ratingu se může pohybovat jednak směrem nahoru na vyšší stupeň, tak i směrem dolů 

nebo může zůstat na původní úrovni. Tyto matice jsou založeny na ekonomické analýze 

podniků, historické tabelace a změn ratingů, výše a trendů finanční páky, historických 

kreditních spreadů a dalších faktorů. Při sledování historických dat, kdy došlo ke změně 

ratigu, případně k defaultu je třeba respektovat určité skutečnosti. První podmínkou je, aby 

vybraný vzorek firem byl dostatečně velký, tedy obsahoval podniky různých oborů a délky 

působení, protože v případě, kdy v tomto souboru je mnoho firem s určitého odvětví může 

docházet k vychýlení hodnot odhadu. Zároveň je důležité, aby se údaje, které obsahují 

vztahovaly k délce relevantního) měřeného časového horizontu, tedy pokud se stanoví 

například šesti měsíční horizont, pak bude potřeba vytvořit pouze půlroční tranzitivní matici. 

Dále se předpokládá, že všechny firmy jsou hodnoceny na základě stejných parametrů v rámci 

oborů i zemí a proto ratingové hodnocení má stejný význam pro firmu v ČR jako pro 

společnost v kterékoliv jiné zemi. 

Nejčastěji se pracuje s maticemi přechodů, které jsou sestaveny agenturami S&P nebo 

Moody’s.  

Pravd ěpodobnost ratingu na konci časového období (roku) v % Současný 
rating AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 90,81% 8,33% 0,68% 0,06% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 
AA 0,70% 90,65% 7,79% 0,64% 0,06% 0,14% 0,02% 0,00% 
A 0,09% 2,27% 91,05% 5,52% 0,74% 0,26% 0,01% 0,06% 
BBB 0,02% 0,33% 5,95% 86,93% 5,30% 1,17% 0,12% 0,18% 
BB 0,03% 0,14% 0,67% 7,73% 80,53% 8,84% 1,00% 1,06% 
B 0,00% 0,11% 0,24% 0,43% 6,48% 83,46% 4,07% 5,20% 
CCC 0,22% 0,00% 0,22% 1,30% 2,38% 11,24% 64,86% 19,79% 

Tab. 3.1  Tranzitivní matice: pravděpodobnosti migrace ratingu během rizikového horizontu 
(např. roku)9 

                                                 

9 Zdroj: Standard & Poor’s CreditWeek (15 April 96) 
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Z Tab. 3.1 je patrné, že pravděpodobnost, že obligace se současným ratingem A v této 

kategorii zůstane i po uplynutí horizontu jednoho roku, je 91,05 %. Pravděpodobnost, že se 

kreditní kvalita této obligace během roku mírně zlepší či zhorší – do kategorie AA či do 

kategorie BBB – je 2,27 %, resp. 5,52 %. Je tedy jen málo pravděpodobné, že by dluhopis 

během roku zvýšil svou kreditní kvalitu tak, že by byl označen nejvyšším ratingem AAA; 

tento scénář má pravděpodobnost pouze 0,09 %. Součet pravděpodobností musí činit 100 %, 

protože v úvahu byly vzaty všechny scénáře. 

2.3.2 Míry návratnosti v p řípadě defaultu 

Míry pravděpodobnosti jsou dalším nezbytným parametrem pro stanovení kreditního 

rizika pomocí metodologie CreditMetricsTM. Jejich popisem jsme se již z části zabývali 

v kapitole 2.2.2.  

Odhadnout míru návratnosti aktiva není snadný úkol, jelikož žádný investor v době 

poskytnutí úvěru či nákupu obligace nepředpokládá, že by protistrana nesplnila svůj závazek a 

mohla se dostat do úpadku. Avšak i přesto je potřeba tuto nejistotu ohledně míry záchrany 

jistiny, či nominální hodnoty do modelu zahrnout. Musíme počítat s možností, že dluh nebude 

splacen z celé části v případě defaultu, nebo jen částečně. Samozřejmě samotný odhad 

volatility míry záchrany nám nestačí. Je nutno vzít v úvahu i potenciální korelace defaultů 

v celkovém portfoliu, aby došlo k co nejefektivnější diversifikaci.  

V situaci, kdy se protistrana dostane do úpadku nastává další praktický problém, který 

musí být do modelu zahrnut. Jde o dobu, kdy má být odhad míry návratnosti proveden, zda 

ihned po ohlášení úpadku dlužníka, popřípadě po uplynutí určité doby, během níž budou 

známy přesnější údaje o finanční situaci emitenta dluhového cenného papíru nebo třetí 

možností je počkat s odhady recovery rate až do doby uplynutí soudního i mimosoudního 

vypořádání majetkových a finančních vztahů společnosti, kdy sice budeme mít k dispozici 

veškeré důležité informace, ale toto vypořádání může trvat i několik let.  

V rámci odhadu míry návratnosti bylo provedeno mnoho studií a některé z nich 

docházejí k názoru, že obligační trhy jsou efektivní a ceny dluhopisů podniků v likvidaci 

přibližně odrážejí očekávané míry návratnosti příslušných jistin. 

V praktických situacích se často míra návratnosti odhaduje na základě tzv. beta 

rozdělení a pohybuje se v intervalu 0 až 1. V rámci metodologie CreditMetrics se však 
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používají míry návratnosti dle Carty & Lieberman na základě studií historického vývoje. Tyto 

hodnoty jsou popsány v kapitole 2.2.2 v Tab. 2.2. 

2.3.3 Výpočet charakteristik jednotlivých obligací obsažených v portfoliu 

V této části se budeme zabývat jednotlivými obligacemi. Především zde bude kladen 

důraz na výpočet současné hodnoty obligace. K tomuto účelu nám bude sloužit především 

matice přechodů, jejíchž prvky pij vyjadřují pravděpodobnost přechodu mezi ratingovými 

kategoriemi i,j za určité časové období T. Navíc zde bude současně zohledněna i míra 

návratnosti v případě defaultu protistrany (recovery rate – RR). 

Stanovení hodnoty kreditních instrumentů a určení diskontních sazeb 

V této části diplomové práce je potřeba vypočítat hodnotu vybraných obligací dle 

ratingových kategorií. Tuto hodnotu stanovíme jako současnou hodnotu budoucích peněžních 

toků dle následujícího vzorce 3.5: 
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kde Ct je kupón (kupónová platba) v jednotlivých letech, r t je výnos do splatnosti, NH je 

nominální hodnota obligace a n je počet let do data splatnosti. 

K určení hodnoty obligace je potřeba stanovit příslušné diskontní sazby, které vychází 

z výnosové křivky. Tuto výnosovou křivku určíme pomocí matice přechodů, která je uvedena 

v kapitole 3.2.1. Celý následující postup navrhl Andrea Resti (viz. Resti, 1999). 

V první řadě stanovíme matice přechodů pro jednotlivé roky. Základní jednoletou 

matici přechodů je potřeba doplnit o pravděpodobnosti úpadku a o přechodové 

pravděpodobnosti z úpadku na jiný rating. V tomto případě lze konstatovat, že 

pravděpodobnost přechodu z úpadku je nulová z důvodu nemožnosti přechodu na jiný rating. 

Opačným případem je pravděpodobnost úpadku společnosti, která se již v úpadku nachází, 

z tohoto důvodu je hodnota rovna 1, tedy 100%. Výsledkem je matice T. 

.
10
dV tT

T =                                  (3.6) 

Z jednoleté matice přechodů můžeme určit dvouletou matici přechodů, která se určí 

pomocí součinu matic T a T, 
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a poté také n-roční matici přechodů, 
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kde Tn udává pravděpodobnost úpadku společnosti v průběhu n let pro každou ratingovou 

kategorii.  

V pro výpočet diskontních sazeb bylo v první řadě potřeba přepočítat jednotlivé 

matice přechodů dle vzorců 3.6, 3.7, 3.8 a určit bezrizikové sazby pro jednotlivé roky. Za 

bezrizikovou sazbu byla vybrána sazba PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate - pražská 

mezibankovní nabídková sazba, tedy úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují 

úvěry na českém mezibankovním trhu). Hodnoty této sazby byly převzaty z internetových 

stránek České národní banky10. Forwardové sazby byly určeny na základě implicitní teorie 

očekávání. 
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f                      (3.9) 

Na základě stanovených sazeb a zjištěné pravděpodobnosti úpadku i
np  je potřeba 

dopočítat úrokové míry r i pro společnost s ratingem i. Důležitým předpokladem je také 

skutečnost, že investor požaduje za riziko, které podstupuje v rámci investování určitou 

rizikovou prémii. Jednoletá úroková míra r i vychází ze vzorce 3.10. 

,1)1)(1( 111
F

i
iii rRRppr +=+−+                  (3.10) 

kde RR představuje míru návratnosti v případě defaultu dlužníka a jejíž hodnota byla zjištěna 

empiricky na 51,13 % z nominální hodnoty, F
ir je jednoletá bezriziková sazba. 

Dále potřebujeme znát také dvouletou úrokovou sazbu, kterou lze vyvodit 

z následující rovnice. 

                                                 

10 www.cnb.cz 
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po úpravě dostaneme konečný vztah pro dvouletou úrokovou sazbu. 
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Pokud je potřeba stanovit sazbu na n-let, poté postupujeme podle vzorce 3.13. 
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2.3.4 Výpočet charakteristik portfolia obligací 

Banky i většina investorů tvoří svá portfolia z mnoha různých dluhových instrumentů 

především z důvodu diversifikace. Je však potřeba si říci, že na celkovém riziku portfolia se 

jednotlivé instrumenty nepodílejí pouze svými rizikovými příspěvky, ale je třeba zohlednit 

i vzájemné vztahy mezi těmito instrumenty. Z tohoto důvodu musíme vzít v úvahu korelaci 

instrumentů a tedy určit pravděpodobnost ve společných pohybech v kreditní kvalitě, 

abychom v konečném důsledku dosáhli co největší efektivity v rámci diversifikace rizika 

v rámci celého portfolia. Toto riziko bude tím menší, čím nižší bude korelace mezi dlužníky. 

Existuje mnoho různých způsobů, jak korelaci mezi dlužníky stanovit, ale CreditMetricsTM 

navrhuje vlastní způsob, který bude blíže popsán v následující kapitole. 

Korelace kreditní kvality dlužník ů 

Diversifikace kreditního rizika je poměrně problematická než je tomu například 

u rizika tržního. Tržní riziko lze diversifikovat i v případě malých akciových portfolií nebo je 

možné použít likvidních derivátových instrumentů na jeho zajištění. U kreditního portfolia, 

ale větší počet titulů neznamená, že portfolio bude efektivně diversifikováno. Úkolem 

kreditních modelů není jen počítat nebo odhadovat riziko, ale zároveň identifikovat hlavní 

příčinu vzniku rizika, což umožňuje konstrukci lépe diversifikovaných portfolií. Při této 

činnosti je potřeba brát v úvahu volatilitu cen jednotlivých cenných papírů, meziodvětvové 

korelace, korelace devizových kurzů apod. 
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V rámci modelování korelací ve změnách ratingů je potřeba se podívat na historii 

těchto změn (včetně defaultů), abychom zjistili, zda korelace mezi jednotlivými subjekty 

existuje. Je samozřejmě možné říci, že každý emitent je jedinečný a změny v jeho retingu jsou 

specifické. V tomto případě by korelace ve změnách ratingu jednotlivých emitentů neměla 

existovat. Avšak pokud se podíváme na statistiky defaultů, které jsou zveřejňovány 

nejvýznamnějšími ratingovými agenturami, zjistíme, že tyto korelace existují. Změny 

v kreditní kvalitě jsou závislé minimálně na stejných makroekonomických proměnných. Na 

základě mnohaletých pozorování víme, že míry defaultů fluktuují, ale ne s takovou intenzitou, 

která by odpovídala situaci perfektní korelace, tzn, že částečná korelace opravdu existuje. 

Existuje několik teoretických přístupů, pomocí nichž lze odhadnout korelace 

kreditních ratingů mezi dlužníky. Jedná se především o přímý odhad sdružených 

pravděpodobností migrace, odhad korelací pomocí historických cen dluhopisů a model 

hodnoty aktiv (Asset value model). 

• Přímý odhad sdružených pravděpodobností migrace – tento přístup se snaží 

prověřit časové řady ratingových změn mnoha firem nebo dluhopisových 

instrumentů, které jsou vzájemně časově v souladu. Metoda má ale nevýhodu, 

všichni emitenti nebo dluhopisy jsou ve stejné ratingové kategorii zaměnitelní, 

což v reálné ekonomice nemusí být vždy pravda, navíc vstupní datová množina je 

neadekvátní, díky malému počtu těchto dat. 

• Odhad korelací pomocí historických cen dluhopisů – u tohoto modelu dochází 

ke vztažení ceny dluhopisů ke kreditní události. Korelace mezi změnami kreditní 

kvality by se tedy odvíjela od korelace mezi změnami cen dluhopisů. Model je ale 

těžko aplikovatelný, jelikož vstupní datová množina je neadekvátní. 

• Asset value model – tento přístup je aplikovatelný v praxi. Předpokladem je, že 

hodnota aktiv společnosti je proces, který řídí změny ratingu a default. Tento 

model bude dále popsán v následující kapitole. 

Při stanovení korelace mezi dlužníky můžeme k výpočtu použít vývoj akcií, jelikož 

metoda CreditMetricsTM vychází z informací o vývoji vlastního kapitálu. K tomuto kroku 

budeme potřebovat následující vzorce. 

Měsíční kapitálový výnos akcie, 

1,
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Střední (očekávaná) hodnota výnosů, 
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Směrodatná odchylka výnosů, 
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Kovariance výnosů, 
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Korelace výnosů, 
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Výpočet korelací mezi jednotlivými firmami lze řešit pomocí matic. Korelační matice 

jednotlivých emitentů je nazvaná maticí C (m+n,m+n), kterou můžeme zapsat následovně, 
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Dále je nutné sestrojit pomocnou matici W(m+n,n), kde sloupce představují jednotlivé 

cenné papíry a řádky reprezentují jednotlivé faktory, které jsou přiřazeny těmto cenným 

papírům. Tuto matici následně transponujeme, abychom získali matici A. 

Korelační matice výnosů jednotlivých firem A(n,n) je dána následujícím vztahem 

WCWA T ⋅⋅= ,                   (3.21) 

kde WT
  představuje transponovanou matici W. 

Model hodnoty aktiv (asset value model) 
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V metodologii CreditMetrics, podkladový proces vývoje hodnoty aktiva (dluhového 

instrumentu) vychází z Modelu hodnoty aktiv (Asset value model). Tento model odhaduje 

sdružené pravděpodobnosti změn ratingů (včetně defaultu) „nepřímo“, jelikož abychom mohli 

tyto pravděpodobnosti určit „přímo“, potřebovali bychom dostatek dat, které se však velmi 

obtížně získávají. Model je založen na opčně teoretickém přístupu a předpokládá, že hodnota 

firemních aktiv determinuje její schopnost dostát svých závazků, tedy změny v hodnotě aktiv 

firmy mají za následek změnu ratingu. Jestliže by tedy hodnota aktiv měla klesnout tak 

výrazně, že by byla menší, než částka nesplacených finančních závazků (hodnota firmy klesne 

pod „práh úpadku“), potom firma nebude schopna uspokojit své věřitele a bude v defaultu. 

Pokud bychom chtěli modelovat pouze defaultní situace, princip by byl jednoduchý. Pokud 

ale chceme do modelu zahrnout i změny v ratingu, potřebujeme komplexnější model. 

Předpokládejme, že existuje určitá škála hodnot aktiv, jež determinuje kreditní kvalitu 

emitenta do konce určité periody času. Můžeme například uvažovat hypotetickou firmu, která 

má rating BB a jejíchž celková aktiva mají hodnotu 100 mil. CZK. Pokud se hodnota aktiv 

bude zvyšovat, zvýší se také ratingové ohodnocení. Tento vztah nám ukazuje Graf 3.3. 

 

 

 

Graf. 3.3  Migrace kreditní kvality (podloženo hodnotou aktiv firmy s ratingem BB) 

Na vodorovné ose je znázorněna hodnota aktiv za rok a na svislé ose je rating 

zahrnující také default. Hodnoty aktiv zakreslené v grafu mají na koncích kulaté ohraničení, 
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které znázorňuje prahové hodnoty. Za předpokladu, že tyto prahové hodnoty lze odhadnout, 

můžeme pokračovat v modelování změn tržní hodnoty firemních aktiv a poté můžeme 

odhadnout změny v ratingu. V tomto případě předpokládáme, že procentní změny v tržních 

hodnotách aktiv R (returns) mají normální rozdělení a jsou dány následujícími parametry. 

Prvním parametrem je střední hodnota µ  a druhým parametrem je směrodatná odchylka σ . 

Tato volatilita se však nevztahuje ke kreditnímu instrumentu (ta je dána výsledkem 

CreditMetrics), ale k hodnotě aktiv firmy. Pro zjednodušení předpokládáme, že se směrodatná 

odchylka 0=µ 11. 

Na základě předchozích parametrů můžeme přejít ke stanovení vztahu mezi 

prahovými hodnotami firmy s ratingem BB a jednoroční maticí přechodů. Z matice přechodů 

zjistíme pravděpodobnosti změny kreditní kvality u dlužníků se současným ratingem BB 

v období jednoho roku, která se nachází v Tab. 3.212. Existují hranice mezi procentními 

změnami hodnot aktiv R a platí, že pokud R<ZDef, dostane se dlužník do úpadku; pokud 

ZDef<R<ZCCC, pak je rating dlužníka snížen na CCC apod. Jestliže je například ZDef rovno -80 

%, znamená to, že pokud hodnota aktiv klesne o 70 % a více dlužník se dostane do úpadku. 

Pokud tedy předpokládáme, že hodnota R je normálně rozdělena, můžeme stanovit 

pravděpodobnost všech možných situací, které mohou nastat. 

{ } {RDefault PrPr = < }=DefZ  Φ (ZDef/σ),                (3.22) 

{ } { DefZCCC PrPr = <R< } =CCCZ  Φ (ZCCC/σ) - Φ (ZDef/σ),              (3.23) 

kde Φ představuje kumulativní rozdělení normovaného normálního rozdělení. 

                                                 

11 V praxi se tento předpoklad nevyužívá, ale v rámci diplomové práce střední hodnota ani směrodatná odchylka 
výsledek neovlivní. 
12 Zdroj: J. P. Morgan CreditMetricsTM – Technical Dokument, 1997. 
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Všechny tyto pravděpodobnosti jsou uvedeny v Tab. 3.2. 

Rating Pravděpodobnosti dle 
matice přechodů (v %) 

Pravděpodobnost dle modelu 
hodnoty aktiv (v %) 

AAA 0,03 1 – Φ (ZAA/σ) 
AA 0,14 Φ (ZAA/σ) - Φ (ZA/σ) 
A 0,67 Φ (ZA/σ) - Φ (ZBBB/σ) 
BBB 7,73 Φ (ZBBB/σ) - Φ (ZBB/σ) 
BB 80,53 Φ (ZBB/σ) - Φ (ZB/σ) 
B 8,84 Φ (ZB/σ) - Φ (ZCCC/σ) 
CCC 1,00 Φ (ZCCC/σ) - Φ (ZDef/σ) 
Default 1,06 Φ (ZDef/σ) 

Tab. 3.2  Jednoleté pravděpodobnosti změny kreditní kvality pro dlužníka s výchozím 
ratingem BB 

Předchozí informace můžeme vyjádřit i graficky. Graf 3.4 znázorňuje vztah mezi 

změnami hodnoty aktiv a změnami ratingu. 

 

Graf 3.4  Procentní změna hodnoty aktiv v horizontu jednoho roku 

Hodnoty v pravém i levém sloupci Tab. 3.2 se musí rovnat, tzn. že pokud se hodnota  

Φ (ZDef/σ) rovná 1,06 %, můžeme stanovit ZDef pomocí následujícího vztahu: 

σσ 30,2%)06,1(1 −=Φ= −
DefZ ,                 (3.24) 

kde Φ-1 (p) vyjadřuje úroveň, pod kterou se nalézá náhodná proměnná při normovaném 

normálním rozdělení s pravděpodobností p. 

Stejným způsobem můžeme dopočítat i ostatní hraniční hodnoty. Pokud se podíváme 

do Tab. 3.3 vidíme, že zde není žádná hraniční hodnota pro ZAAA, jelikož pokud se hodnota 

aktiv dostane nad hodnotu 3,43 σ emitent či obligace získají rating AAA. 



42 

 

Rozhraní (práh) Hodnota 
ZAA 3,43 σ 
ZA 2,93 σ 
ZBBB 2,39 σ 
ZBB 1,37 σ 
ZB -1,23 σ 
ZCCC -2,04 σ 
ZDef -2,30 σ 

Tab. 3.3  Prahové hodnoty změn hodnot aktiv pro dlužníka s původním ratingem BB 

Nyní předpokládáme druhého dlužníka s ratingem A. Změny tržních hodnot aktiv 

v tomto případě označíme R', směrodatnou odchylku σ' a hraniční intervaly Z'Def atd. 

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 3.4. 

Rating Pravděpodobnost (v %) Rozhraní (práh) Hodnota 
AAA 0,09 - - 
AA 2,27 Z ÁA 3,12σ´ 
A 91,05 Z Á 1,98σ´ 
BBB 5,52 Z B́BB -1,51σ´ 
BB 0,74 Z B́B -2,30σ´ 
B 0,26 Z B́ -2,72σ´ 
CCC 0,01 ZĆCC -3,19σ´ 
Default 0,06 Z D́ef -3,24σ´ 

Tab. 3.4  Pravděpodobnosti přechodu a hraniční intervaly hodnoty aktiv dlužníka     
s ratingem A 

Doposud jsme popisovali změny kreditního ratingu v závislosti na změnách tržní 

hodnoty aktiv u obou dlužníků s ratingy BB a A odděleně. Nyní se pokusíme stanovit 

vzájemnou korelaci mezi těmito dvěma aktivy a to za předpokladu, že změny tržních hodnot 

obou aktiv spolu do jisté míry korelují a dále za předpokladu normálního rozdělení změn 

tržních cen aktiv obou dlužníků. Kovarianční matici pak sestavíme podle následujícího 

vzorce: 
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kde ρ vyjadřuje korelaci mezi obraty aktiv dlužníků s ratingem BB a A, σ je volatilita aktiv 

dlužníka s ratingem BB a σ' je volatilita aktiv dlužníka s ratingem A. 

Po tomto kroku víme jak se hodnoty aktiv těchto dvou dlužníků a můžeme tedy 

s pomocí prahových hodnot určit, jak se společně mění jejich rating. Naší snahou je tedy 

stanovit pravděpodobnost, že rating obou dlužníků zůstane na původní hodnotě. Jde tedy 
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o pravděpodobnost, že procentní změna hodnoty aktiv prvního dlužníka (R) s ratingem BB 

bude za rok v intervalu mezi ZB a ZBB a zároveň změna hodnoty aktiv druhého dlužníka (R') 

s ratingem A bude v intervalu mezi Z'BBB a Z'A. Za předpokladu, že obraty aktiv jsou navzájem 

nezávislé (ρ=0), pak je tato pravděpodobnost rovna součinu individuálních pravděpodobností 

(80,53 % a 91,05 %). V případě, že se korelace nerovná 0 (ρ≠0), pak řešíme dvojitý integrál, 

který má tvar: 

{ BZ=Pr < R< BBBBB ZZ ′, < R′ < } ∫ ∫
′

′

′Σ′=′
BB

B

A

BBB

Z

Z

Z

Z

A drrdrrfZ ))(;,( ,                          (3.26) 

kde );,( Σ′rrf je hustotní funkce dvourozměrného normálního rozdělení s kovarianční 

maticí .Σ  Proměnné r a r' reprezentují hodnoty R a R' v relevantním časovém rizikovém 

horizontu a stanoví se následovně: 
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Stejný postup můžeme použít k výpočtu pravděpodobností všech 6413 možných 

společných ratingových pohybů pro dva dlužníky. 

Výpočet korelace těchto dvou dlužníků je pak stanoven pomocí vzorce: 

,
)1()1( 2211

2112
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pppp

ppp

−−
−

=ρ                  (3.29) 

kde p1 a p2 jsou pravděpodobnosti úpadku jednotlivých dlužníků. 

V rovnici 3.26 korelace mezi R a R' nezávisí na směrodatných odchylkách σ a σ'. 

Volatilita, kterou pro potřeby odhadů potřebujeme je obsažena v pravděpodobnostech změny 

ratingu dlužníků. Závěrem lze tedy říci, že jedinými parametry, které přímo ovlivňují 

rizikovost portfolia jsou pravděpodobnosti změn ratingových kategorií a korelace mezi 

změnami hodnot aktiv. Tyto změny aktiv lze tedy považovat za standardizované. 

                                                 

13 Hodnota 64 odpovídá počtu možných změn v situaci, kdy máme 8 ratingových kategorií a uvažujeme 2 
dlužníky. 
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Simulace Monte Carlo 

V rámci metodologie CreditMetricsTM jsme se doposud zabývali analytickým 

způsobem stanovení kreditního rizika. Tento analytický přístup a má dvě výhody: 

1. Rychlost  - obzvlášť pro malá portfolia, přímé kalkulace vyžadují méně operací a 

proto mohou být spočítány mnohem rychleji. 

2. Přesnost – v kalkulacích nejsou obsaženy žádné náhodné šumy a proto se zde 

neobjevují žádné chyby ve stanovení rizika. 

Tento přístup má i dvě základní nevýhody. První nevýhodou je, že pro velká portfolia 

neplatí bod 1, tedy rychlost výpočtu14 a druhou nevýhodu představuje omezení možnosti 

využít dostupné statistické metody. Z tohoto důvodu budeme využívat simulaci Monte Carlo. 

Jako metody Monte Carlo lze označit takové metody výpočtu nebo simulace, při 

kterých je při výpočetním postupu použito posloupnosti náhodných čísel. Pomocí metod 

Monte Carlo lze určit přibližná řešení celé řady jak stochastických, tak i deterministických 

problémů. Jediným požadavkem je, že řešení problému musí být popsáno pomocí funkce 

hustoty pravděpodobnosti. Jakmile je tato funkce známa, lze provést řadu simulací 

(experimentů) s náhodnými vstupními veličinami. Výsledné řešení je získáno statistickým 

zpracováním výsledků simulací. Jelikož je při řešení většiny problémů třeba provést velké 

množství simulací, obvykle tisíce až miliony, je generování vstupních náhodných čísel, 

provádění vlastních simulací i ukládání a zpracování výsledků prováděno pomocí počítače. 

Simulace Monte Carlo se skládá ze tří kroků: 

1. Generování scénářů – každý za scénářů koresponduje s možným ratingem, 

každého dlužníka zahrnutého v portfoliu, na konci časového horizontu. 

2. Přehodnocení portfolia – Pro každý scénář přehodnotíme hodnotu portfolia, 

která odráží nové ratingové hodnocení. 

3. Shrnutí výsledků – Pomocí vygenerovaných scénářů, kterých jsme dosáhli 

v předchozích krocích, obdržíme očekávané rozdělení hodnot portfolia. Nyní 

lze aplikovat jakoukoliv statistickou metodu pro toto rozdělení (střední 

hodnotu, rozptyl, ekonomický kapitál apod.)  

                                                 

14 V případě portfolií o n různých obligacích může nastat 8n ratingových stavů na konci časového horizontu. 



45 

 

2.4 Souhrnný popis metodologie CreditMetricsTM 

Metodologie CreditMetricsTM stanovuje Value at risk u individuálních aktiv a portfolia 

v rámci kreditního rizika ve třech základních krocích.  

V prvním kroku stanovíme expozici jednotlivých aktiv zahrnutých do portfolia. 

CreditMetrics™ snadno zahrnuje expozice konvenčních nástrojů, jako jsou dluhopisy a 

čerpané úvěry.  

Následně určíme volatilitu těchto instrumentů v rámci možných změn v kreditní 

kvalitě protistrany, popřípadě defaultu. Pravděpodobnost změny kreditního ratingu nebo 

defaultu vychází z historických dat. CreditMetricsTM například počítá pravděpodobnost, že 

kreditní rating obligace se během určité časové doby změní. Každý posun znamená změnu 

v hodnotě obligace. Výsledná hodnota je vážena pomocí pravděpodobnosti vytvoření 

distribuční funkce na základě které je vypočtena očekávaná hodnota a volatilita těchto aktiv. 

V posledním třetím kroku bereme v úvahu korelace mezi jednotlivými dlužníky, 

abychom mohli hodnotit portfolio jako celek.  

Výsledkem tohoto procesu je stanovení kreditního rizika portfolia pomocí metody 

Value at Risk, které je srovnatelné s výpočtem Value at Risk, které popisuje tržní riziko. 

Jednotlivé kroky jsou zobrazeny v Grafu 3.5. 

    Expozice                                           Riziko portfolia                                         Korelace 

 

Graf 3.5  Souhrnný popis metodologie CreditMetricsTM 
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3 Stanovení kreditního rizika pomocí metodologie 

CreditMetrics TM  na portfoliu dluhopisů 

V předchozích kapitolách byl popsán pojem kreditní riziko a zároveň také samotná 

metodologie CreditMetricsTM. Nyní bude pozornost zaměřena na ověření metodologie 

CreditMetrics na stanoveném portfoliu dluhových cenných papírů. 

Portfolio dluhopisů bylo sestaveno z 12 dluhopisů, konkrétně se jedná 

o 8 podnikových dluhopisů, 1 dluhopisu hlavního města Prahy a 3 státních dluhopisů. Data 

byla vybrána na stránkách Burzy cenných papírů Praha (BCPP)15. Výběr byl proveden 

náhodně. Jediným kritériem byl objem peněžních prostředků, který byl stanoven na 

maximální hodnotu 600 mil. Kč. 

Cílem následující praktické části diplomové práce je stanovení kreditního rizika na 

portfoliu vybraných dluhopisů. Jako časový horizont pro výpočet bude zvoleno období 

jednoho roku.  

V první řadě je potřeba uvést vstupní data, která jsou uvedena v kapitole 4.1. V dalších 

kapitolách bude pozornost zaměřena na odhad korelací mezi jednotlivými firmami a odhad 

možných výsledných ratingů jednotlivých firem na základě simulační metody. Poté dojde ke 

stanovení hodnoty dluhopisů pro každý možný rating. Na závěr praktické části budou 

ohodnoceny jednotlivé obligace a samotné portfolio složené z těchto vybraných obligací. 

Nedílnou součástí bude také posouzení rizika portfolia pomocí limitů kreditního rizika a 

navržení nejlepších možných variant pro efektivní řízení portfolia jako celku. 

3.1 Vstupní data 

Portfolio na kterém bude provedeno měření kreditního rizika pomocí metodologie 

CreditMetricsTM je tvořeno 12 dluhopisy, které jsou obchodovány jak na hlavním, tak volném 

trhu BCPP. Již bylo zmíněno, že zvoleným časovým horizontem  bude 1 rok, konkrétně se 

bude jednat o období od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2008. 

Jednotlivým emitentům je přiřazen určitý rating, který byl zjištěn na stránkách 

společnosti Standard&Poor’s16 (S&P), popřípadě Moodys Central Europe17. Druhá 

                                                 

15 www.bcpp.cz 
16 www.standardandpoors.com 
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jmenovaná agentura však využívá jiné ratingové hodnocení, proto bylo tato klasifikace 

upravena dle parametrů využívaných společností S&P.  

Přechodová matice pravděpodobnosti změny ratingu byla převzata z údajů 

metodologie CreditMetricsTM a je uvedena v kapitole 3.3.1, konkrétně v Tab. 3.1.  

Souhrnné údaje o jednotlivých obligacích jsou uvedeny v následující Tab. 4.1.  

Pořadové 
číslo CP 

Název dluhopisu Rating Roční 
kupón 

NH 
(Kč/ks) 

NH (v Kč) Aktuální 
kurz 

Tržní cena 
(v Kč/ks) 

Počet 
CP 

1. ČEZ 4,30/10 A 4,30% 10 000 56 000 000 100,70% 10 070 5600 
2. ECM 5,00/11 BBB 5,00% 101 802 30 846 006 92,00% 93 658 303 
3. HL. M. PRAHA 6,85/11 A 6,85% 1 000 000 65 000 000 99,60% 996 000 65 
4. HZL ČS 3,65/14 A 3,65% 10 000 000 60 000 000 100,50% 10 050 000 6 
5. HZL ČS 5,90/12 A 5,90% 10 000 000 50 000 000 109,35% 10 935 000 5 
6. HZL KB 4,40/15 A 4,40% 10 000 50 000 000 106,00% 10 600 5000 
7. ORCO VAR/11 B 5,04% 10 000 000 30 000 000 100,00% 10 000 000 3 
8. ST.DLUHOP. 3,55/12 A 3,55% 10 000 65 300 000 100,00% 10 000 6530 
9. ST.DLUHOP. 3,80/15 A 3,80% 10 000 62 600 000 99,20% 9 920 6260 
10. UNIPETROL VAR/13 BBB 12,53% 1 000 000 55 000 000 100,00% 1 000 000 55 
11. ST.DLUHOP. 4,10/11 A 4,10% 10 000 7 200 000 101,80% 10 180 720 
12. ČS 3,49/12 A 3,49% 2 000 000 68 000 000 100,00% 2 000 000 34 

Tab. 4.1  Vstupní data 

3.2 Odhad korelací mezi firmami 

Odhad korelací mezi jednotlivými firmami je podrobně popsán již dříve. V první řadě 

je potřeba stanovit korelace mezi jednotlivými společnostmi, které jsou v portfoliu zastoupeny 

a to pomocí korelační matice C, která je uvedena v příloze 1. V rámci zjednodušení výpočtu 

lze použít funkci MS Excel Analýza dat – Korelace. Pro účely diplomové práce je potřeba 

určit korelace mezi jednotlivými aktivy, která se určí na základě vzorce 3.21, tj. 

WCWA T ⋅⋅= . Z tohoto vzorce známe již zmíněnou matici C a nyní je potřeba stanovit 

pomocnou matici W18 a její transponovanou verzi WT. Výsledkem násobení těchto tří matic je 

matice A19, tedy korelace mezi jednotlivými aktivy. 

3.3 Odhad možných výsledků ratingu 

V předchozím kapitole 4.2 byla stanovena matice A. Z tohoto kroku je zjevné, že 

korelace mezi jednotlivými firmami (aktivy) existují a tedy výsledné ratingy jednotlivých 

                                                                                                                                                         

17 www.moodyscentraleurope.com 
18 Příloha 2 
19 Příloha 3 
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společností se vzájemně ovlivňují. Nyní je potřeba tyto výsledné ratingy odhadnout a k tomu 

nás slouží simulace Monte Carlo, která využívá posloupnosti náhodných čísel. Pomocí 

simulace Monte Carlo a matice A*20, která se stanoví na základě Choleskeho algoritmu21, 

určíme vektor závisle proměnných. Celý postup bude popsán dále. 

V první řadě je potřeba stanovit meze (hranice) intervalů rozdělení pravděpodobnosti 

na základě matice přechodů22 a s ohledem na ratingové ohodnocení jednotlivých dlužníků. 

Hranice intervalů slouží ke stanovení ratingového ohodnocení na konci období, jinak řečeno 

pokud hodnota aktiv překročí stanovenou mez intervalu, dojde ke změně tohoto kreditního 

hodnocení firmy. Pro odhad vývoje ratingu je dostačující modelovat změnu hodnoty aktiv 

v rámci jednoho roku, kterou vyjadřuje obrat hodnoty aktiv R.  

Obrat hodnoty aktiv R z normovaného normálního rozdělení odhadneme pomocí již 

zmíněné simulace  Monte Carlo. Nejprve vytvoříme jednotlivé scénáře (matice Y23), které 

představují možný rating na konci časového období. Vektor nezávislých náhodných 

proměnných (scénáře) vytvoříme pomocí funkce MS Excel Generátor pseudonáhodných 

čísel. V našem případě bylo vytvořeno 250 scénářů pro jednotlivé společnosti (matice 

250 x 12). Čím větší počet scénářů generujeme, tím je ve výsledku dosaženo větší přesnosti. 

Tyto obraty aktiv jsou na sobě nezávislé a proto je potřeba do výpočtu zahrnout i korelace 

mezi jednotlivými dlužníky. Závislosti náhodných proměnných dosáhneme pomocí 

Choleskeho algoritmu, vytvořením matice korelovaných scénářů (matice Z24). 

Choleskeho algoritmus spočívá v rozložení matice A na nižší trojúhelníkovou 

matici A*. Požadovanou korelaci náhodných proměnných získáme v rámci provedení tří fází 

výpočtu: 

• vytvoření nižší trojúhelníkové matice A* pomocí Choleskeho algoritmu z matice 

korelací A, 

• vytvoření vektoru nezávislých náhodných proměnných (matice Y) z normovaného 

normálního rozdělení, 

                                                 

20 Příloha 5 
21 Podrobněji je tento algoritmus popsán v kapitole 4.4 
22 Viz. Tab. 3.1   
23 Příloha 4 
24 Příloha 6 
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• vytvoření vektoru závislých proměnných (matice Z), vynásobením matice A* a 

matice Y. 

Na základě stanovení matice Z a hranic intervalů25 jsou následně určeny příslušné 

ratingy společností na konci stanoveného období. Výsledné ratingy pro jednotlivé scénáře 

jsou uvedeny v příloze 8. 

3.4 Choleského algoritmus – vytvoření korelovaných scénářů 

U simulace portfolia aktiv (kreditních instrumentů) je nutné při generování náhodných 

veličin vzít v úvahu korelace mezi jednotlivými dlužníky. K tomuto účelu se používá 

Choleskeho algoritmus. Požadovanou korelaci získáme v rámci provedení tří fází výpočtu, 

které již byly popsány v předchozí kapitole 4.3. 

V rámci diplomové práce bude vytvořena horní trojúhelníková matice dle 

následujících vzorců: 
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25 Příloha 7 
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Výsledná podoba matice A* bude vypadat obdobně jako následující vzorová matice 

o 3 x 3 prvcích: 

33

2322

131211

00

0

a

aa

aaa

A =∗ .                     (4.4) 

3.5 Ohodnocení aktiv a portfolia 

V rámci této části dochází k určení hodnoty dluhu k příslušným generovaným 

ratingům. Hodnotu obligace vypočítáme jako současnou hodnotu budoucích peněžních toků, 

které z této obligace plynou. Je tedy potřeba stanovit forwardové výnosové křivky pro 

jednotlivé ratingové kategorie. Celý postup výpočtu je uveden v kapitole 3. Výchozím datem 

pro výpočet bude 1. 1. 2007. 

K výpočtům budeme potřebovat také míru návratnosti v případě defaultu dlužníka, 

jejíž hodnota byla zjištěna empiricky na 51,13 % z nominální hodnoty a která je popsána 

v kapitole 3.3.2. 

Jako bezriziková sazba byla použita 12M PRIBOR26 (Prague Interbank Offer Rate), 

která představuje referenční hodnotu úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit a která 

je kalkulovaná každý den podle pravidel ČNB na základě kotací referenčních bank pro prodej 

mezibankovních depozit v CZK. 

Výnosové křivky se liší pro každou ratingovou kategorii, tzn. že se zároveň liší 

i diskontní sazby a tedy i výsledná současná hodnota obligace v závislosti na ratingovém 

ohodnocení dlužníka. Čím vyšší je rating emitenta, tím vyšší je i hodnota obligace a naopak. 

Diskontní sazby27 jsou pak stanoveny pomocí vypočtených pravděpodobností úpadku 

v jednotlivých ratingových kategoriích a letech. 

Hodnoty obligací dle ratingových kategorií jsou uvedeny v příloze 11 a ohodnocené 

scénáře jsou uvedeny v příloze 12. 

Po těchto krocích je možné stanovit hodnotu samotného portfolia. Toto portfolio je 

stanoveno jako součet hodnot jednotlivých obligací pro jednotlivé scénáře. 

                                                 

26 www.cnb.cz 
27 Příloha 10 
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3.6 Odhad a posouzení kreditního rizika 

V této kapitole bude posouzeno riziko jednotlivých aktiv a současně portfolia jako 

celku. Odhady jednotlivých parametrů budou vycházet z výsledků28, kterých bylo docíleno 

díky použití metodologie CreditMetricsTM. Mezi výsledné parametry měření kreditního rizika 

budou patřit: 

• směrodatná odchylka, jak v absolutním, tak relativním vyjádření pro jednotlivé 

aktiva, resp. portfolio, 

• marginální směrodatná odchylka, opět jak v absolutním, tak relativním vyjádření a  

• absolutní marginální riziko. 

Výsledné hodnoty nalezneme v Tab. 4.2. Z těchto výsledků pak budeme vycházet při 

stanovování návrhů opatření pro efektivnější řízení daného portfolia. 

Směrodatná 
odchylka 

Marginální 
směrodatná 

odchylka 
Pořadové 
číslo CP 

Hodnota 
obligace 

Střední 
hodnota 

V Kč v % v Kč V % 
1. 58 148 060 58 126 550 110 081 0,19% 6 912 0,01% 
2. 32 919 764 32 852 082 466 193 1,42% 61 137 0,20% 
3. 75 193 912 75 106 307 642 435 0,86% 269 203 0,41% 
4. 59 337 378 59 214 047 1 068 598 1,80% 378 725 0,63% 
5. 56 322 369 56 238 286 750 046 1,33% 287 318 0,57% 
6. 51 734 704 51 572 735 1 053 161 2,04% 536 760 1,07% 
7. 28 167 526 27 713 934 2 894 227 10,44% 934 871 3,12% 
8. 65 330 079 65 230 248 704 312 1,08% 288 536 0,44% 
9. 61 926 681 61 776 343 974 416 1,58% 364 819 0,58% 
10. 84 274 932 83 955 279 1 681 374 2,00% 460 734 0,84% 
11. 7 428 074 7 419 015 66 210 0,89% 30 671 0,43% 
12. 67 812 588 67 706 365 945 765 1,40% 346 468 0,51% 

Portfolio 648 596 065 646 911 191 5 363 537 0,83%   

Tab. 4.2  Parametry rizika jednotlivých obligací a portfolia 

3.6.1 Zhodnocení výsledných hodnot 

Riziko je obvykle měřeno pomocí směrodatné odchylky, která vyjadřuje rozptyl 

hodnot kolem střední hodnoty, tj. vypovídá o tom, jak se hodnoty od této střední hodnoty 

(průměru) liší. Pomocí této veličiny lze v našem případě hodnotit jednotlivé obligace bez 

ohledu na ostatní obligace, které jsou v portfoliu zařazeny. V tomto případě je nejvíce 

riziková obligace č. 7 (ORCO VAR/11), jak v absolutním, tak i relativním vyjádření. Tuto 

                                                 

28 Veškeré výsledky jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 
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skutečnost lze vyvodit i z pouhého pohledu na jednotlivá aktiva v portfoliu, jelikož zmíněná 

obligace dosahuje nejmenšího ratingového hodnocení B. O něco rizika pak vykazují obligace 

č. 6 (HZL KB 4,40/15) a č. 10 (UNIPETROL VAR/13), jejichž směrodatná odchylka se 

pohybuje v relativním vyjádření na úrovni 2,04 %, resp. 2,00 %. Individuálně nejméně 

rizikové je aktivum č. 1 (ČEZ 4,30/10), které dosahuje hodnoty 0,19 %. 

Směrodatná odchylka však nepatří mezi nejvhodnější měřítka při stanovování 

kreditního rizika, jelikož jak již bylo dříve zmíněno, kreditní riziko není normálně rozděleno. 

Proto je potřeba stanovit především marginální směrodatnou odchylku, abychom byli schopni 

zhodnotit, které aktivum je vhodné do portfolia zařadit a které nikoliv. Tato marginální 

směrodatná odchylka udává příspěvek jednotlivých aktiv na celkovém riziku portfolia. 

Z hlediska tohoto parametru je nejvíce riziková opět obligace č. 7 (ORCO VAR/11) a 

nejméně k celkovému riziku portfolia přispívá obligace č. 1 (ČEZ 4,30/10). Dalším 

ukazatelem, který slouží především ke stanovování priorit a limitů kreditního rizika je 

absolutní marginální riziko, které je výsledkem součinu relativní marginální směrodatné 

odchylky a kreditní expozice.  

Dosažené výsledky lze prezentovat také graficky, jak je tomu v Grafu 4.1. 

 
Graf 4.1  Riziko vs. hodnota dluhu 

Pravý dolní roh Grafu 4.1 představuje obligace s nejvyšší absolutní hodnotou dluhu, 

tedy taková aktiva do kterých byla investována největší částka. Mezi tato aktiva patří 

dluhopisy UNIPETROL VAR/13, HL. M. PRAHA 6,85/11 a ČS 3,49/12. Levý horní roh 

Grafu 4.1 představuje obligace s nejvyšším procentuální úrovní rizika. Do těchto aktiv však 
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nebyla investována vysoká částka. Zde řadíme dluhopis ORCO VAR/11. Křivka v Grafu 4.1 

znázorňuje stejné absolutní riziko, body nad touto křivkou mají větší absolutní riziko (ORCO 

VAR/11, HZL KB 4,40/15, UNIPETROL VAR/13) a body pod touto křivkou naopak menší 

absolutní riziko. 

Pro jednotlivá aktiva můžeme stanovit také očekávanou ztrátu. Tato ztráta představuje 

rozdíl mezi hodnotou aktiva (v případě, že obligace zůstane ve stejné ratingové kategorii jako 

na počátku období) a střední neboli očekávanou hodnotou dluhopisu. Výsledné hodnoty jsou 

znázorněny v Tab. 4.3.  

Pořadové 
číslo CP Hodnota obligace Očekávaná hodnota Očekávaná ztráta v % 

1. 58 148 060 58 126 550 21 510 0,04% 
2. 32 919 764 32 852 082 67 681 0,21% 
3. 75 193 912 75 106 307 87 605 0,12% 
4. 59 337 378 59 214 047 123 330 0,21% 
5. 56 322 369 56 238 286 84 083 0,15% 
6. 51 734 704 51 572 735 161 969 0,31% 
7. 28 167 526 27 713 934 453 593 1,64% 
8. 65 330 079 65 230 248 99 831 0,15% 
9. 61 926 681 61 776 343 150 338 0,24% 
10. 84 274 932 83 955 279 319 653 0,38% 
11. 7 428 074 7 419 015 9 059 0,12% 
12. 67 812 588 67 706 365 106 223 0,16% 

Portfolio  648 596 065 646 911 191 1 684 875 0,26% 

Tab. 4.3  Očekávaná ztráta aktiv a portfolia 

Největší očekávanou ztrátu vykazuje obligace č. 7 (ORCO VAR/11), č. 6 

(HZL KB 4,40/15) a č. 10 (UNIPETROL VAR/13). Tyto hodnoty potvrzují i předchozí 

výsledky rizikovosti jednotlivých aktiv. Pokud se podíváme na celkové portfolio, očekávaná 

ztráta je poměrně nízká (0,26 %). 

Další významnou statistikou měření kreditního rizika jsou percentily. Jedná se 

o nejnižší hodnotu, jaké může portfolio dosáhnout s určitou pravděpodobností. Rozdělení 

pravděpodobnosti hodnot portfolia lze vyjádřit graficky. Graf 4.2 potvrzuje tvrzení, že 

kreditní riziko nemá normální rozdělení, tzn. že kreditní obraty mají poměrně zešikmený tvar 

a současně dlouhý rizikový konec. Tento dlouhý (těžký) konec znamená, že existuje nízká 

pravděpodobnost velkých ztrát a tedy, že dlužníci s větší pravděpodobností dostojí vzniklým 

závazkům. Z tohoto rozdělení lze stanovit jednotlivé percentily. V rámci této diplomové práce 
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byla zvolena hladina spolehlivosti na úrovni 95 % a 99 %. Výsledné hodnoty portfolia 

vhledem k vybraným percentilům jsou uvedeny v Tab. 4.4. 
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Graf 4.2  Rozdělení pravděpodobnosti hodnot portfolia 

Percentil Hodnota portfolia v K č 
1% 622 505 637 
5% 636 901 539 

Střední hodnota 646 033 352 

Tab. 4.4  Percentily a odpovídající hodnoty portfolia 

Z Tab. 4.4 je patrné, že hodnota portfolia pouze s jednoprocentní pravděpodobností 

klesne pod hodnotu 622 505 637 Kč, resp. 636 901 539 Kč s pětiprocentní pravděpodobností. 

Tyto informace budou dále potřebné ke stanovení ekonomického kapitálu.  

3.6.2 Ekonomický kapitál 

Stanovení ekonomického kapitálu souvisí se zvolenými percentily. Výsledné hodnoty 

ekonomického kapitálu pro 1 % a 5 % percentil jsou uvedeny v Tab. 4.5.  

Percentil Ekonomický kapitál 
1% 23 527 715 
5% 9 131 812 
10% 4 554 338 

Tab. 4.5  Percentily a odpovídající hodnoty ekonomického kapitálu 
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3.7 Možné postupy v rámci zefektivnění řízení kreditního rizika 

Mezi postupy, které mají za cíl redukovat kreditní riziko portfolia složeného 

z dluhových aktiv, patří především stanovení priorit a limitů tohoto rizika. Tato problematika 

byla podrobněji vysvětlena v kapitolách 3.2.1 a 3.2.2. 

3.7.1 Určení priorit p ři snižování kreditního rizika 

V rámci stanovení priorit je možné aplikovat několik přístupů:  

• přehodnocení dlužníků s nejvyšší absolutní hodnotou dluhu,  

• přehodnocení dlužníků s nejvyšším procentuální úrovní rizika,  

• přehodnocení dlužníků, kteří přispívají nejvyšší absolutní částkou rizika. 

K první skupině můžeme řadit především dluhopisy č. 10 (UNIPETROL VAR/13) a 

č. 3 (HL. M. PRAHA 6,85/11). Úpadek dlužníka v této pozici by měl největší dopad na 

celkovou hodnotu zvoleného portfolia.  

Do druhé skupiny spadá obligace č. 7 (ORCO VAR/11). Tento typ dlužníka s největší 

pravděpodobností přispívá ke ztrátám portfolia. 

Nejvhodnějším přístupem je poslední skupina, jelikož zahrnuje jednak dlužníky 

s relativně vysokou procentuální úrovní rizika a relativně vysokou hodnotou dluhu. Tyto dvě 

skupiny nejvíce přispívají k vysoké volatilitě portfolia. Pokud se podíváme na Graf  4.1, popř. 

4.3 můžeme říci, že v této oblasti se nenachází žádná z obligací.  

Jak jsme si nyní uvedli, třetí skupina neobsahuje žádný z dluhopisů, které jsou 

v portfoliu zastoupeny, proto záleží na manažerovi portfolia, kterou ze dvou zbývajících 

skupin upřednostní a tedy na kterou skupinu dlužníků zaměří svou pozornost ve větší míře. 

K rozhodnutí mohou pomoci i stanovené limity kreditního rizika, které budou popsány 

v následující kapitole.  

3.7.2 Určení kreditních limitů 

Druhou možností efektivního řízení kreditního rizika je stanovení kreditních limitů 

portfolia. V kapitole 3.2.2 jsme si uvedli tři základní typy limitů, které se zaměřují na: 

• omezení velikosti dluhu v peněžních jednotkách (vertikální limity), 

• omezení relativní marginální hodnoty rizika emitenta (horizontální limity) a 

• omezení absolutního příspěvku k riziku portfolia (hyperbolické limity). 
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První skupina limitů je zaměřen na dluhopisy do kterých bylo investováno nejvíce 

finančních prostředků. V tomto případě lze zabránit vstupu takových obligací do portfolia, 

které by překročily námi stanovenou hodnotu dluhu bez ohledu na kreditní kvalitu emitenta. 

Jedná se o dvě základní vertikální přímky, tzv. „měkký limit“ a „tvrdý limit“. „M ěkký limit“ 

(modrá přímka) byl stanoven na 10 % z celkové hodnoty portfolia (65 mil. Kč) a „tvrdý limit“ 

(červená přímka) na 12 % z celkové hodnoty portfolia (78 mil. Kč). První skupina limitů je 

především informativního charakteru a vyžaduje tedy podrobnější prozkoumání, popřípadě 

zajištění. Oproti tomu „tvrdé limity“ mohou způsobit zamezení vstupu určitého dlužníka. 

V případě námi zvoleného portfolia ani jeden z uvedených limitů nesplňuje dluhopis č. 10 

(UNIPETROL VAR/13). K hranici „tvrdého limitu“ se blíží také obligace č. 3 (HL. M. 

PRAHA 6,85/11). Menší pozornost by měla být věnována také dluhopisům č. 12 (ČS 3,49/12) 

a č. 8 (ST.DLUHOP. 3,55/12), u kterých by dostačovalo snížit pouze počet nakoupených 

kusů. 

Tyto dva typy limitů můžeme použít také v případě omezení relativní marginální 

hodnoty rizika emitenta. Jedná se o horizontální přímky. „Měkký limit“ byl zvolen na úrovni 

2,50 %. Tuto hodnotu přesahuje pouze obligace č. 7 (ORCO VAR/11), která však nemusí být 

automaticky vyřazena, jelikož nepřesahuje „tvrdý limit“, který je stanoven na úrovni 3,50 %. 

Nad touto hranicí se nepohybuje žádný z dlužníků. 

Posledním limit slouží k omezení absolutního příspěvku k riziku portfolia. Tento limit 

je Grafu 4.3 znázorněn křivkou stejného absolutního marginálního rizika. 

 
Graf 4.3  Limity kreditního rizika 
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3.7.3 Závěrečné shrnutí 

Z Grafu 4.3 vyplývá, že největší pozornost by měla být zaměřena především na 

dluhopis společnosti Unipetrol, jelikož tento dluhopis nesplňuje dva ze základních limitů 

(limit relativní marginální hodnoty rizika emitenta - horizontální limit a limit absolutního 

příspěvku k riziku portfolia hyperbolický limit). V tomto případě by mělo dojít k jeho 

vyřazení z portfolia, popř. snížení investované částky, jelikož přesahuje především „tvrdý 

vertikální limit“. K tomuto limitu se blíží také dluhopisy Hlavního města Prahy a České 

spořitelny. Dále by měla být upřena pozornost na obligaci společnosti Orco, jelikož přesahuje 

„měkký horizontální limit“ a tedy větší mírou přispívá k celkovému riziku portfolia. 

Konkrétní rozhodnutí je vždy podřízeno preferencím manažera portfolia a jeho postoji 

k riziku. 
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4 Závěr 

Význam finančního rizika v posledních letech stále více stoupá. Pro současné období 

je charakteristické, že roste počet rizikových faktorů, s nimiž se firmy každodenně setkávají. 

Tento jev je způsoben především změnami v samotné struktuře ekonomiky, stále více sílícím 

procesem globalizace a tedy i propojováním jednotlivých ekonomik. Výsledkem je, že 

dochází k oslabování vstupních bariér, které vedou k výraznému růstu konkurence a tím i ke 

vzniku nových a propracovanějších finančních nástrojů. Mezi nejvýznamnější finanční rizika 

se řadí kreditní (úvěrové) riziko. S tímto rizikem se nejvíce setkávají bankovní instituce, které 

ve velké míře poskytují kapitál ostatním subjektům na trhu. O významu kreditního rizika a  

potřebě jej správně stanovit a eliminovat se přesvědčujeme zejména v poslední době, kdy 

národní i mezinárodní trhy zasáhla světová finanční krize z důvodu neobezřetného chování 

finančních institucí. 

Cílem diplomové práce bylo stanovení kreditního rizika pomocí metodologie 

CreditMetricsTM na portfoliu dluhových aktiv.  

V rámci jednotlivých kapitol bylo popsáno jednak kreditní riziko, tak i způsoby a 

modely jeho měření v reálném prostředí. V kapitole 2 byla pozornost věnována samotnému 

pojmu kreditního rizika, faktorům, které tento typ rizika podstatným způsobem ovlivňují, dále 

také kreditním instrumentům podléhajícím kreditnímu riziku a modelům díky, kterým je 

možné riziko měřit a efektivně řídit. Kapitola 3 byla zaměřena na vybranou metodologii 

CreditMetricsTM, vysvětlení jednotlivých výchozích parametrů a především samotnou 

aplikaci.  

Závěrečná kapitola 4 byla věnována aplikaci metodologie CreditMetricsTM. V rámci 

stanovení kreditního rizika bylo vytvořeno portfolio skládající se z 12 dluhopisů, které byly 

vybrány náhodně z kurzovního lístku Burzy cenných papírů Praha. Základní informace 

o jednotlivých obligacích a ratingovém hodnocení emitentů byly získány na stránkách Burzy 

cenných papírů Praha a Standard&Poor’s, resp. Moodys Central Europe. Rizikový horizont 

byl stanoven na období jednoho roku od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2008. V tomto časovém rozmezí 

došlo k vyčíslení rizika jednotlivých společností obsažených v portfoliu a také rizika portfolia 

jako celku. Pro potřeby stanovení efektivního portfolia bylo potřeba především určit 

příspěvky jednotlivých aktiv na celkovém riziku portfolia a také limity rizika, podle kterých je 

pak možné zhodnotit samotné portfolio a stanovit případná opatření.  
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Na základě výsledků kapitoly 4 je možné pozměnit strukturu portfolia, konkrétně tedy 

z původních 12 dluhopisů vynechat nebo snížit počet některých z těchto aktiv, které 

především zvyšují riziko celkového portfolia, popřípadě překračují některý z limitů, tak aby 

výsledné portfolio bylo co nejvíce efektivní. V našem případě se jednalo o dluhopisy 

společností Unipetrol, České spořitelny, Orco a Hlavního města Prahy. 

CreditMetricsTM v současnosti představuje vysoce kvalitní nástroj pro profesionální 

managery, kteří se zabývají měřením kreditního rizika na finančních trzích a dává možnost 

kvantifikovat výhody diversifikace a nákladů spojené s dluhovým portfoliem. Na druhou 

stranu tato metodologie nezaručuje přesnost výsledků, jelikož je omezena množstvím 

vstupních dat. Jedná se především o stanovení matice přechodů, která je založena na 

dostatečném množství historických informací, které nejen v podmínkách České republiky 

nejsou v mnoha případech dostatečné. Tato metoda se ale neustále vyvíjí a proto často slouží 

alespoň jako vhodný doplněk k běžně využívaným metodám, jelikož jeho nespornou výhodou 

je zachycení korelačních vazeb mezi jednotlivými aktivy, které jsou obsaženy v portfoliu. 

Řízení kreditního rizika se neustále vyvíjí, jelikož patří mezi nejdůležitější rizika 

současnosti a s tím souvisí i zdokonalování modelů a metod pomocí nichž je možné tento typ 

rizika vhodně řídit a především v co největší možné míře eliminovat. 
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Seznam zkratek a symbolů 

TM ochranná známka (trade-mark)  

aj. a jiné 

BCPP Burza cenných papírů Praha, a. s. 

popř.  popřípadě 

α zvolená míra pravděpodobnosti 

např.  například 

resp.  respektive 

S&P  Standard & Poor’s 

LGD  míra ztráty způsobená v případě selhání dlužníka (Loss Given 

Default) 

RR  míra návratnosti (recovery rate) 

tj.  to je 

CDS  swapy úvěrového selhání 

CLN  úvěrové dluhopisy 

TRS  swapy veškerých výnosů 

CSO  opce úvěrového rozpětí 

apod.  a podobně 

EDF  pravděpodobnosti selhání pro jednotlivé dlužníky (Expected Default 

Frequency) 

µ střední hodnota 

σ směrodatná odchylka 

CAPM  Model oceňování aktiv (capital asset pricing model) 

ČR Česká republika 

T matice přechodů 

p pravděpodobnost 
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PV současná hodnota 

Ct kupónova platba v čase t 

r míra výnosnosti 

NH nominální hodnota 

PRIBOR pražská mezibankovní nabídková sazba (Prague InterBank Offered 

Rate) 

f forwardová úroková sazba 

rF bezriziková úroková sazba 

tzn. to znamená 

E střední hodnota 

σij kovarince mezi aktivy i a j 

ρij korelace mezi aktivy i a j 

Σ suma 

C korelační matice 

W matice, kde sloupce představují jednotlivé firmy a řádky reprezentují 

váhy odvětví a specifické obraty firem 

A korelační matice výnosů jednotlivých firem 

CZK česká koruna (czech crown) 

R obrat aktiv 

Φ kumulativní rozdělení normovaného normálního rozdělení  

r, r' normované výnosy aktiv 

CP cenný papír 

ISIN mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které se přiděluje pro 

účely obchodnování s ním (International Securities Identification 

Number) 

ks kusy 

Y vektoru nezávislých náhodných proměnných 



64 

 

A* nižší trojúhelníkové matice vytvořená pomocí Choleskeho algoritmu 

z matice A 

Z vektoru závislých proměnných 

ČNB Česká národní banka 

vs. versus 

ČS Česká spořitelna 

KB Komerční banka 

ST. DL. Státní dluhopis 

č. číslo 
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Příloha 1     Korelace mezi jednotlivými emitenty 
 
 

 ČEZ ECM Česká 
spo řitelna KB Orco Unipetrol PRIBOR 

ČEZ 1 0,4648 -0,1814 0,4901 0,3430 0,5885 -0,1423 
ECM 0,4648 1 -0,1846 0,3284 0,4022 0,2937 -0,0362 
Česká spo řitelna -0,1814 -0,1846 1 -0,4246 -0,2363 -0,1296 -0,4689 
KB 0,4901 0,3284 -0,4246 1 0,1284 0,5446 0,1512 
Orco 0,3430 0,4022 -0,2363 0,1284 1 0,4234 -0,4581 
Unipetrol 0,5885 0,2937 -0,1296 0,5446 0,4234 1 -0,4208 
PRIBOR -0,1423 -0,0362 -0,4689 0,1512 -0,4581 -0,4208 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Příloha 2     Matice W 
 
 

  ČEZ ECM ČS KB ORCO Unipetrol PRIBOR 
ČEZ 1 0 0 0 0 0 0 
ECM 0 1 0 0 0 0 0 
Hl. m. Praha  0 0 0 0 0 0 1 
ČS 0 0 1 0 0 0 0 
ČS 0 0 1 0 0 0 0 
KB 0 0 0 1 0 0 0 
ORCO 0 0 0 0 1 0 0 
ST.DL. 0 0 0 0 0 0 1 
ST.DL. 0 0 0 0 0 0 1 
Unipetrol 0 0 0 0 0 1 0 
ST.DL. 0 0 0 0 0 0 1 
ČS 0 0 1 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Příloha 3     Matice A 
 
 

  ČEZ ECM PRAHA ČS ČS KB ORCO ST.DL. ST.DL. Unipetrol  ST.DL. ČS 

ČEZ 1 0,4648 -0,1423 -0,1814 -0,1814 0,4901 0,3430 -0,1423 -0,1423 0,5885 -0,1423 -0,1814 
ECM 0,4648 1 -0,0362 -0,1846 -0,1846 0,3284 0,4022 -0,0362 -0,0362 0,2937 -0,0362 -0,1846 
PRAHA -0,1423 -0,0362 1 -0,4689 -0,4689 0,1512 -0,4581 1,0000 1,0000 -0,4208 1,0000 -0,4689 
ČS -0,1814 -0,1846 -0,4689 1 1,0000 -0,4246 -0,2363 -0,4689 -0,4689 -0,1296 -0,4689 1,0000 

ČS -0,1814 -0,1846 -0,4689 1,0000 1 -0,4246 -0,2363 -0,4689 -0,4689 -0,1296 -0,4689 1,0000 
KB 0,4901 0,3284 0,1512 -0,4246 -0,4246 1 0,1284 0,1512 0,1512 0,5446 0,1512 -0,4246 

ORCO 0,3430 0,4022 -0,4581 -0,2363 -0,2363 0,1284 1 -0,4581 -0,4581 0,4234 -0,4581 -0,2363 
ST.DL. -0,1423 -0,0362 1,0000 -0,4689 -0,4689 0,1512 -0,4581 1 1,0000 -0,4208 1,0000 -0,4689 
ST.DL. -0,1423 -0,0362 1,0000 -0,4689 -0,4689 0,1512 -0,4581 1,0000 1 -0,4208 1,0000 -0,4689 

UNIPETROL 0,5885 0,2937 -0,4208 -0,1296 -0,1296 0,5446 0,4234 -0,4208 -0,4208 1 -0,4208 -0,1296 
ST.DL. -0,1423 -0,0362 1,0000 -0,4689 -0,4689 0,1512 -0,4581 1,0000 1,0000 -0,4208 1 -0,4689 

ČS -0,1814 -0,1846 -0,4689 1,0000 1,0000 -0,4246 -0,2363 -0,4689 -0,4689 -0,1296 -0,4689 1 
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Příloha 4     Nekorelované scénáře obratů aktiv 
 

Firmy 
Scénáře 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 -0,3002 -1,2777 0,2443 1,2765 1,1984 1,7331 -2,1836 -0,2342 1,0950 -1,0867 -0,6902 -1,6904 

2 -1,8469 -0,9776 -0,7735 -2,1179 -0,5679 -0,4040 0,1349 -0,3655 -0,3270 -0,3702 1,3426 -0,0853 

3 -0,1862 -0,5132 1,9722 0,8657 2,3757 -0,6549 1,6615 -1,6124 0,5389 0,9022 1,9189 -0,0845 

4 -0,5238 0,6751 -0,3813 0,7576 -1,4442 -0,8472 -1,5216 -0,3629 -0,0325 0,0281 -0,3227 2,1945 

5 -1,7425 -0,7365 -2,5776 1,4477 -1,2798 -0,6536 0,7577 0,4667 0,8746 0,5957 -1,3718 -1,1157 

6 0,6940 0,3226 -0,9398 -0,2409 0,1315 0,5578 0,1387 -0,9110 1,8848 0,4872 0,0722 0,8298 

7 0,8620 -0,6365 -0,9232 1,1112 -1,2012 -1,5589 0,7113 0,6384 2,2057 1,4438 1,3039 0,1130 

8 0,0020 0,4537 -0,0255 -1,0547 -1,7748 0,8283 0,4442 0,6179 0,2135 -1,0269 1,2382 -0,3112 

9 -0,8399 -0,8211 -0,4290 -0,4534 -0,5238 0,8494 0,5132 -0,6083 1,3050 -1,7609 0,5506 -0,1163 

10 0,0417 -0,6541 -0,5496 0,8493 0,8030 0,4564 0,6914 1,6306 0,3039 0,5890 1,8528 -0,3356 

11 1,0383 0,1435 1,1410 -0,1483 -0,7798 1,0760 -0,5818 0,5339 0,5458 -0,3164 -0,4408 -1,3660 

12 1,9930 -0,5665 0,0861 -0,2343 2,8354 1,2520 0,8809 1,3322 0,1879 0,5420 -0,2496 -1,2211 

13 1,2667 -0,2889 -1,3059 0,7643 0,7843 0,4282 0,4039 -0,6481 0,7231 0,5253 1,0750 -2,7694 

14 0,4638 1,4671 -1,7226 0,0455 1,3540 1,6882 0,2387 0,1451 1,8545 -0,0426 -0,6569 0,9074 

15 -0,0099 1,0392 0,4347 1,4534 -0,1212 -0,9617 -1,5386 -2,5651 0,1032 0,2992 -0,0178 0,2005 

16 0,2582 1,4762 0,0853 -1,1167 -1,3899 0,1915 0,9511 -1,5088 -0,6100 0,5235 -0,2168 -0,3436 

17 -0,1635 -0,4397 -0,8026 0,6448 0,0588 1,2635 0,2622 0,0571 0,2270 0,2145 -0,0075 -1,2238 

18 0,2354 0,1482 0,7524 -0,7362 0,6164 0,2191 0,1143 0,8681 1,8028 -1,3084 -1,2343 0,5600 

19 1,1907 -0,8782 -2,1454 -0,8982 0,2020 0,4291 -0,9849 -0,8592 0,4617 0,1216 -0,5401 0,1025 

20 -0,9415 -0,8953 1,0466 1,6266 -0,6721 -0,1719 0,1127 1,8448 0,5950 1,6548 0,1771 1,5602 

21 -0,6438 -0,9661 1,1940 0,9188 -1,7294 1,2720 -0,1998 -1,1349 -1,8790 -0,8249 0,4734 0,9177 

22 -0,0695 -0,0538 0,2146 -0,3520 0,9281 -0,4943 2,3435 0,7440 0,6106 -0,9811 0,8717 1,4472 

23 -0,7314 -0,3011 -1,3396 1,3531 1,0451 0,1844 -2,1911 0,5055 0,5263 1,2161 -0,9582 1,2056 

24 -0,5619 -0,7337 -1,7246 1,3746 -0,9654 1,5459 -1,1672 -0,4090 -1,3079 1,5898 0,0288 0,3305 

25 0,9764 1,9492 -0,0609 -1,0297 -0,5694 0,8476 0,8724 0,5108 -1,4860 -1,3962 -0,1438 -0,6290 

26 -0,6276 0,8790 -0,8383 -0,1149 -0,2321 1,5184 -1,3174 -0,9354 -0,1674 -1,0611 -1,4341 -2,1633 

27 0,5808 -0,3389 0,4126 -2,0489 1,1677 -1,9487 -0,5173 -0,9764 -0,1005 0,1348 1,7355 -0,5066 

28 -0,7946 -0,7467 0,5867 1,2839 -1,4353 0,9693 1,5876 -0,6669 0,0831 -0,8283 0,6956 0,2392 

29 0,0466 -1,0298 -0,2996 0,7246 -0,0097 1,0022 -1,0139 0,7586 1,2417 -1,1695 0,3965 -1,7811 

30 0,0793 1,0063 1,0354 0,1051 -0,7617 0,5785 0,4643 0,7288 -0,9490 0,5967 1,6107 0,2343 

31 -0,3853 0,2488 1,8182 -2,4008 0,0168 -0,1231 0,9895 1,2361 1,6356 -1,8190 0,8040 0,3669 

32 0,7422 0,4839 -0,1354 1,6593 0,4544 -0,0312 -0,0206 -0,0525 -1,6828 0,4432 0,1928 0,6507 

33 -0,1689 0,8256 1,3215 1,9023 -1,3106 0,6200 -0,2157 -0,7420 0,7393 2,3317 1,3495 0,1797 

34 -0,4733 -0,2381 -1,0981 0,0748 -0,2586 0,6394 -1,2741 0,5191 0,9765 -0,8639 0,3715 0,5309 

35 0,9755 -0,2267 0,2331 -0,4191 0,5102 1,5769 -0,1590 -1,0236 -0,9213 0,7298 1,5963 -0,6319 

36 -0,8324 1,0228 0,2230 0,4491 2,5994 -0,5793 -0,7846 1,2124 -0,3046 -1,4163 1,1195 -1,2883 

37 -0,3984 -1,4386 -1,0984 0,6063 0,1217 -1,7492 2,0372 0,2403 1,4272 -0,0270 -0,2386 0,0290 

38 -1,8520 -0,6899 1,3827 0,1687 -0,4397 -0,6050 -1,1460 1,2488 2,4706 0,9158 -0,0991 -0,8590 

39 -0,0847 -0,2548 -0,3949 0,8707 -0,2838 0,3441 0,7971 0,2406 -1,6295 0,0270 0,6503 -0,1623 

40 -1,6494 -1,5977 -0,8127 0,2597 -0,6122 2,0629 -0,2169 0,8634 1,2395 -0,4585 -1,8448 -0,9015 

41 0,0990 0,2710 0,8954 -2,0746 -0,6824 0,1529 0,1416 -0,0736 -0,2408 1,4696 0,8380 -1,3314 

42 -0,4741 -0,2604 -0,9349 -0,1989 0,1498 -0,9586 0,8420 -0,1742 0,7062 -0,7551 0,3111 -1,2594 

43 2,2835 0,8281 -1,1246 1,4923 -0,2725 -1,4213 -0,4323 0,2764 -0,7084 0,5865 -0,2354 0,5280 

44 -1,9238 -1,1105 1,4860 0,2071 0,8941 -1,2230 -1,2677 -0,2478 -0,1875 1,0155 1,0157 -0,2899 

45 0,5029 0,9505 -0,7690 -0,7399 -0,2998 0,5047 -1,7216 1,1994 1,9233 0,0130 -1,2894 0,0184 

46 1,4785 0,1638 1,2628 1,0560 0,3691 -0,7602 -0,4409 1,3393 0,4546 0,7032 -0,9429 -2,1023 

47 -0,0524 0,9979 0,9033 -0,4949 -0,6731 0,2870 -1,0678 0,5374 -1,5974 1,4542 1,6212 -0,6615 

atd. … … … … … … … … … … … … 



 

 

Příloha 5     Matice A* 
 
 

  ČEZ ECM PRAHA ČS ČS KB ORCO ST.DL. ST.DL. Unipetrol ST.DL. ČS 

ČEZ 1,0000 0,4648 -0,1423 -0,1814 -0,1814 0,4901 0,3430 -0,1423 -0,1423 0,5885 -0,1423 -0,1814 
ECM 0 0,8854 0,0339 -0,1132 -0,1132 0,1136 0,2742 0,0339 0,0339 0,0228 0,0339 -0,1132 
PRAHA 0 0 0,9892 -0,4962 -0,4962 0,2195 -0,4232 0,9892 0,9892 -0,3415 0,9892 -0,4962 
ČS 0 0 0 0,8415 0,8415 -0,2542 -0,4195 0,0000 0,0000 -0,2255 0,0000 0,8415 
ČS 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
KB 0 0 0 0 0 0,7963 -0,1063 0,0000 0,0000 0,3406 0,0000 0,0000 
ORCO 0 0 0 0 0 0 0,6640 0,0000 0,0000 0,0186 0,0000 0,0000 
ST.DL. 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
ST.DL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 -0,0004 0,0000 0,0000 
Unipetrol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6077 0,0000 0,0000 
ST.DL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
ČS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 
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Příloha 6     Korelované scénáře obratů aktiv 
 

Firmy Scénáře 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 -0,3002 -1,2708 0,2411 1,1520 1,1520 0,8169 -2,7262 0,2411 0,2411 -0,6883 0,2411 1,1520 

2 -1,8469 -1,7241 -0,5355 -0,9527 -0,9527 -0,9692 0,4467 -0,5355 -0,5355 -0,7275 -0,5355 -0,9527 

3 -0,1862 -0,5409 1,9601 -0,1583 -0,1583 -0,4583 -0,2296 1,9601 1,9601 -0,6340 1,9601 -0,1583 

4 -0,5238 0,3543 -0,2798 0,8453 0,8453 -1,1310 -1,0711 -0,2798 -0,2798 -0,6333 -0,2798 0,8453 

5 -1,7425 -1,4621 -2,3269 2,8966 2,8966 -2,3918 0,2565 -2,3269 -2,3269 -0,3352 -2,3269 2,8966 

6 0,6940 0,6083 -1,0176 0,1012 0,1012 0,6759 0,8581 -1,0176 -1,0176 1,2789 -1,0176 0,1012 

7 0,8620 -0,1629 -1,0575 1,3088 1,3088 -1,3763 0,6836 -1,0575 -1,0575 0,9164 -1,0575 1,3088 

8 0,0020 0,4026 -0,0102 -0,9265 -0,9265 0,9746 0,7852 -0,0102 -0,0102 -0,0758 -0,0102 -0,9265 

9 -0,8399 -1,1175 -0,3327 0,0767 0,0767 0,1926 0,1089 -0,3327 -0,3327 -1,0361 -0,3327 0,0767 

10 0,0417 -0,5597 -0,5718 1,0539 1,0539 -0,0269 0,1218 -0,5718 -0,5718 0,5320 -0,5718 1,0539 

11 1,0383 0,6097 0,9859 -0,8955 -0,8955 1,6701 -0,5259 0,9859 0,9859 0,4212 0,9859 -0,8955 

12 1,9930 0,4249 -0,2175 -0,5372 -0,5372 1,9879 1,0418 -0,2175 -0,2175 1,9555 -0,2175 -0,5372 

13 1,2667 0,3330 -1,4818 1,0940 1,0940 0,4480 0,8099 -1,4818 -1,4818 1,4848 -1,4818 1,0940 

14 0,4638 1,5146 -1,7204 0,6427 0,6427 1,3486 1,2503 -1,7204 -1,7204 1,4372 -1,7204 0,6427 

15 -0,0099 0,9155 0,4666 0,8914 0,8914 -0,9268 -1,4314 0,4666 0,4666 -0,6327 0,4666 0,8914 

16 0,2582 1,4270 0,0976 -1,1960 -1,1960 0,7493 1,5369 0,0976 0,0976 0,8096 0,0976 -1,1960 

17 -0,1635 -0,4653 -0,7856 1,0203 1,0203 0,5359 -0,0677 -0,7856 -0,7856 0,5879 -0,7856 1,0203 

18 0,2354 0,2406 0,7159 -1,0523 -1,0523 0,6590 0,1644 0,7159 0,7159 -0,6682 0,7159 -1,0523 

19 1,1907 -0,2241 -2,3215 0,1922 0,1922 0,5830 0,7526 -2,3215 -2,3215 1,8174 -2,3215 0,1922 

20 -0,9415 -1,2304 1,1390 1,1216 1,1216 -0,8839 -1,6005 1,1390 1,1390 -0,3497 1,1390 1,1216 

21 -0,6438 -1,1546 1,2400 0,4068 0,4068 0,6161 -1,6442 1,2400 1,2400 -1,0868 1,2400 0,4068 

22 -0,0695 -0,0800 0,2204 -0,3840 -0,3840 -0,2971 1,6267 0,2204 0,2204 -0,7572 0,2204 -0,3840 

23 -0,7314 -0,6066 -1,2314 1,9700 1,9700 -0,8839 -1,8085 -1,2314 -1,2314 0,4760 -1,2314 1,9700 

24 -0,5619 -0,9108 -1,6509 2,1974 2,1974 0,1443 -1,1800 -1,6509 -1,6509 1,4030 -1,6509 2,1974 

25 0,9764 2,1797 -0,1332 -1,2340 -1,2340 1,6232 1,8162 -0,1332 -0,1332 0,3290 -0,1332 -1,2340 

26 -0,6276 0,4865 -0,7102 0,3336 0,3336 0,8466 -0,6073 -0,7102 -0,7102 -0,1893 -0,7102 0,3336 

27 0,5808 -0,0300 0,3141 -1,9959 -1,9959 -0,6940 0,6548 0,3141 0,3141 0,0638 0,3141 -1,9959 

28 -0,7946 -1,0305 0,6682 1,0180 1,0180 0,0999 -0,3131 0,6682 0,6682 -1,1183 0,6682 1,0180 

29 0,0466 -0,8901 -0,3379 0,8665 0,8665 0,4540 -1,2233 -0,3379 -0,3379 -0,4459 -0,3379 0,8665 

30 0,0793 0,9278 1,0470 -0,5536 -0,5536 0,8143 0,0677 1,0470 1,0470 0,2609 1,0470 -0,5536 

31 -0,3853 0,0411 1,8619 -2,8807 -2,8807 0,7509 0,8438 1,8619 1,8619 -1,4303 1,8619 -2,8807 

32 0,7422 0,7735 -0,2232 1,2740 1,2740 -0,0577 -0,2619 -0,2232 -0,2232 0,3789 -0,2232 1,2740 

33 -0,1689 0,6525 1,3592 0,8822 0,8822 0,3111 -1,3978 1,3592 1,3592 0,6631 1,3592 0,8822 

34 -0,4733 -0,4308 -1,0270 0,7207 0,7207 -0,0098 -0,7082 -1,0270 -1,0270 -0,2572 -1,0270 0,7207 

35 0,9755 0,2527 0,0841 -0,6196 -0,6196 1,8658 0,0764 0,0841 0,0841 1,5618 0,0841 -0,6196 

36 -0,8324 0,5186 0,3736 0,3025 0,3025 -0,8184 -0,7471 0,3736 0,3736 -1,7165 0,3736 0,3025 

37 -0,3984 -1,4589 -1,0786 1,2903 1,2903 -2,1467 1,2179 -1,0786 -1,0786 -0,6036 -1,0786 1,2903 

38 -1,8520 -1,4717 1,6080 -0,1301 -0,1301 -1,2072 -2,1769 1,6080 1,6080 -1,2877 1,6080 -0,1301 

39 -0,0847 -0,2650 -0,3873 0,9728 0,9728 -0,1045 0,1957 -0,3873 -0,3873 0,0320 -0,3873 0,9728 

40 -1,6494 -2,1813 -0,6233 1,1019 1,1019 0,4084 -1,1321 -0,6233 -0,6233 -0,3688 -0,6233 1,1019 

41 0,0990 0,2860 0,8809 -2,2386 -2,2386 0,9250 0,6773 0,8809 0,8809 1,1743 0,8809 -2,2386 

42 -0,4741 -0,4509 -0,8661 0,4120 0,4120 -1,1799 0,9059 -0,8661 -0,8661 -0,6908 -0,8661 0,4120 

43 2,2835 1,7947 -1,4094 1,3058 1,3058 -0,5448 0,7243 -1,4094 -1,4094 1,2749 -1,4094 1,3058 

44 -1,9238 -1,8775 1,7062 -0,0884 -0,0884 -1,7694 -2,3918 1,7062 1,7062 -1,5346 1,7062 -0,0884 

45 0,5029 1,0753 -0,8001 -0,4399 -0,4399 0,7757 -0,1277 -0,8001 -0,8001 0,8941 -0,8001 -0,4399 

46 1,4785 0,8323 1,0444 -0,0247 -0,0247 0,1465 -0,6373 1,0444 1,0444 0,3645 1,0444 -0,0247 

47 -0,0524 0,8592 0,9349 -0,9681 -0,9681 0,6402 -0,6585 0,9349 0,9349 0,7573 0,9349 -0,9681 

48 1,2799 1,2151 0,7559 -1,6919 -1,6919 0,8429 1,5755 0,7559 0,7559 2,4092 0,7559 -1,6919 

49 0,6701 0,0358 -1,8265 0,8184 0,8184 0,6122 0,5951 -1,8265 -1,8265 1,5415 -1,8265 0,8184 

50 0,2837 0,1145 1,5335 1,6062 1,6062 -0,1427 -0,6994 1,5335 1,5335 -0,2532 1,5335 1,6062 

51 -0,7775 -1,2475 -1,0653 -1,2907 -1,2907 0,4238 1,4651 -1,0653 -1,0653 -0,0415 -1,0653 -1,2907 

52 -0,3718 0,6870 -0,5499 1,1409 1,1409 0,2401 0,6432 -0,5499 -0,5499 0,0111 -0,5499 1,1409 

53 0,8227 0,2956 -0,8056 -0,5036 -0,5036 0,7762 0,9038 -0,8056 -0,8056 1,0802 -0,8056 -0,5036 

atd. … … … … … … … … … … … … 



 

 

Příloha 7     Hranice intervalu hodnoty aktiv 
 
 

  AA A BBB BB B CCC Default 
ČEZ, a.s A -3,1214 -1,9845 1,5070 2,3009 2,7164 3,1947 3,2389 
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. BBB -3,5401 -2,6968 -1,5301 1,4931 2,1781 2,7478 2,9112 
Hlavní m ěsto Praha A -3,1214 -1,9845 1,5070 2,3009 2,7164 3,1947 3,2389 
Česká spo řitelna, a.s. A -3,1214 -1,9845 1,5070 2,3009 2,7164 3,1947 3,2389 
Česká spo řitelna, a.s. A -3,1214 -1,9845 1,5070 2,3009 2,7164 3,1947 3,2389 
Komer ční banka, a.s. A -3,1214 -1,9845 1,5070 2,3009 2,7164 3,1947 3,2389 
ORCO PROPERTY GROUP S.A. B  -3,0618 -2,6968 -2,4181 -1,4567 1,3237 1,6248 
MF ČR A -3,1214 -1,9845 1,5070 2,3009 2,7164 3,1947 3,2389 
MF ČR A -3,1214 -1,9845 1,5070 2,3009 2,7164 3,1947 3,2389 
UNIPETROL, a.s. BBB -3,5401 -2,6968 -1,5301 1,4931 2,1781 2,7478 2,9112 
MF ČR A -3,1214 -1,9845 1,5070 2,3009 2,7164 3,1947 3,2389 
Česká spo řitelna, a.s. A -3,1214 -1,9845 1,5070 2,3009 2,7164 3,1947 3,2389 
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Příloha 8     Ratingové ohodnocení generovaných scénářů 
Firmy 

Scénáře 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 A BBB A A A A A A A BBB A A 

2 A A A A A A B A A BBB A A 

3 A BBB BBB A A A B BBB BBB BBB BBB A 

4 A BBB A A A A B A A BBB A A 

5 A BBB AA B B AA B AA AA BBB AA B 

6 A BBB A A A A B A A BBB A A 

7 A BBB A A A A B A A BBB A A 

8 A BBB A A A A B A A BBB A A 

9 A BBB A A A A B A A BBB A A 

10 A BBB A A A A B A A BBB A A 

11 A BBB A A A BBB B A A BBB A A 

12 BBB BBB A A A BBB B A A BB A A 

13 A BBB A A A A B A A BBB A A 

14 A BB A A A A B A A BBB A A 

15 A BBB A A A A B A A BBB A A 

16 A BBB A A A A CCC A A BBB A A 

17 A BBB A A A A B A A BBB A A 

18 A BBB A A A A B A A BBB A A 

19 A BBB AA A A A B AA AA BB AA A 

20 A BBB A A A A BB A A BBB A A 

21 A BBB A A A A BB A A BBB A A 

22 A BBB A A A A Default A A BBB A A 

23 A BBB A BBB BBB A BB A A BBB A BBB 

24 A BBB A BBB BBB A B A A BBB A BBB 

25 A B A A A BBB Default A A BBB A A 

26 A BBB A A A A B A A BBB A A 

27 A BBB A AA AA A B A A BBB A AA 

28 A BBB A A A A B A A BBB A A 

29 A BBB A A A A B A A BBB A A 

30 A BBB A A A A B A A BBB A A 

31 A BBB BBB AA AA A B BBB BBB BBB BBB AA 

32 A BBB A A A A B A A BBB A A 

33 A BBB A A A A B A A BBB A A 

34 A BBB A A A A B A A BBB A A 

35 A BBB A A A BBB B A A BB A A 

36 A BBB A A A A B A A A A A 

37 A BBB A A A AA B A A BBB A A 

38 A BBB BBB A A A BB BBB BBB BBB BBB A 

39 A BBB A A A A B A A BBB A A 

40 A A A A A A B A A BBB A A 

41 A BBB A AA AA A B A A BBB A AA 

42 A BBB A A A A B A A BBB A A 

43 BBB BB A A A A B A A BBB A A 

44 A A BBB A A A BB BBB BBB A BBB A 

45 A BBB A A A A B A A BBB A A 

46 A BBB A A A A B A A BBB A A 

47 A BBB A A A A B A A BBB A A 

48 A BBB A A A A CCC A A B A A 

49 A BBB A A A A B A A BB A A 

50 A BBB BBB BBB BBB A B BBB BBB BBB BBB BBB 

51 A BBB A A A A CCC A A BBB A A 

52 A BBB A A A A B A A BBB A A 

53 A BBB A A A A B A A BBB A A 

54 BBB BBB A A A BB B A A BBB A A 

atd. … … … … … … … … … … … … 



 

 

Příloha 9/1     Matice přechodů 
 

1.rok         
Pravd ěpodobnost ratingu na konci časového období (roku) v % Současný 

rating AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 0,90810 0,08330 0,00680 0,00060 0,00120 0,00000 0,00000 0,00000 

AA 0,00700 0,90650 0,07790 0,00640 0,00060 0,00140 0,00020 0,00000 
A 0,00090 0,02270 0,91050 0,05520 0,00740 0,00260 0,00010 0,00060 

BBB 0,00020 0,00330 0,05950 0,86930 0,05300 0,01170 0,00120 0,00180 

BB 0,00030 0,00140 0,00670 0,07730 0,80530 0,08840 0,01000 0,01060 

B 0,00000 0,00110 0,00240 0,00430 0,06480 0,83460 0,04070 0,05200 

CCC 0,00220 0,00000 0,00220 0,01300 0,02380 0,11240 0,64860 0,19790 

D 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 

         

2.rok         
Pravd ěpodobnost ratingu na konci časového období (roku) v % Současný 

rating AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 0,82524 0,15131 0,01890 0,00207 0,00219 0,00025 0,00003 0,00002 

AA 0,01277 0,82412 0,14198 0,01572 0,00205 0,00279 0,00039 0,00018 

A 0,00181 0,04152 0,83413 0,09898 0,01581 0,00588 0,00041 0,00148 

BBB 0,00045 0,00731 0,10654 0,76315 0,08998 0,02492 0,00283 0,00481 

BB 0,00057 0,00293 0,01644 0,13034 0,65862 0,14701 0,01823 0,02586 

B 0,00012 0,00207 0,00505 0,01300 0,10748 0,70692 0,06102 0,10415 

CCC 0,00344 0,00043 0,00465 0,02218 0,04259 0,16897 0,42551 0,33238 

D 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 

         

3.rok         
Pravd ěpodobnost ratingu na konci časového období (roku) v % Současný 

rating AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 0,75047 0,20635 0,03475 0,00447 0,00311 0,00069 0,00009 0,00007 

AA 0,01750 0,75141 0,19452 0,02696 0,00423 0,00426 0,00058 0,00053 
A 0,00271 0,05708 0,76873 0,13360 0,02457 0,00974 0,00087 0,00271 

BBB 0,00074 0,01176 0,14366 0,67644 0,11539 0,03828 0,00468 0,00906 

BB 0,00081 0,00459 0,02776 0,16601 0,54738 0,18454 0,02455 0,04433 

B 0,00030 0,00298 0,00809 0,02374 0,13454 0,60652 0,06944 0,15415 

CCC 0,00408 0,00110 0,00724 0,02909 0,05659 0,19289 0,28332 0,42587 

D 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 

         

4.rok         
Pravd ěpodobnost ratingu na konci časového období (roku) v % Současný 

rating AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 0,68298 0,25038 0,05310 0,00782 0,00407 0,00129 0,00017 0,00019 

AA 0,02134 0,68712 0,23740 0,03935 0,00704 0,00587 0,00080 0,00108 

A 0,00359 0,06990 0,71253 0,16089 0,03324 0,01404 0,00146 0,00435 

BBB 0,00107 0,01642 0,17284 0,60518 0,13243 0,05098 0,00658 0,01450 

BB 0,00105 0,00637 0,03968 0,18930 0,46236 0,20719 0,02911 0,06491 

B 0,00050 0,00384 0,01152 0,03501 0,15062 0,52620 0,07110 0,20091 

CCC 0,00437 0,00189 0,00990 0,03459 0,06642 0,19819 0,19221 0,49262 

D 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Příloha 9/2 
 

5.rok         
Pravd ěpodobnost ratingu na konci časového období (roku) v % Současný 

rating AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 0,62202 0,28510 0,07299 0,01207 0,00514 0,00204 0,00027 0,00038 

AA 0,02441 0,63019 0,27223 0,05230 0,01035 0,00765 0,00103 0,00183 
A 0,00443 0,08043 0,66406 0,18229 0,04156 0,01865 0,00213 0,00644 

BBB 0,00141 0,02113 0,19569 0,54627 0,14347 0,06255 0,00841 0,02105 

BB 0,00127 0,00827 0,05156 0,20380 0,39679 0,21939 0,03217 0,08671 

B 0,00070 0,00469 0,01530 0,04593 0,15903 0,46092 0,06908 0,24401 

CCC 0,00444 0,00273 0,01259 0,03911 0,07282 0,19332 0,13344 0,54174 

D 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 

         

6.rok         
Pravd ěpodobnost ratingu na konci časového období (roku) v % Současný 

rating AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 0,56692 0,31196 0,09366 0,01713 0,00638 0,00291 0,00038 0,00066 

AA 0,02684 0,57968 0,30033 0,06539 0,01405 0,00962 0,00130 0,00280 

A 0,00524 0,08903 0,62210 0,19896 0,04936 0,02345 0,00285 0,00900 

BBB 0,00178 0,02579 0,21347 0,49728 0,15021 0,07276 0,01012 0,02859 

BB 0,00149 0,01024 0,06298 0,21209 0,34570 0,22432 0,03401 0,10909 

B 0,00089 0,00554 0,01936 0,05597 0,16213 0,40709 0,06521 0,28342 

CCC 0,00438 0,00357 0,01528 0,04291 0,07651 0,18328 0,09520 0,57905 

D 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 

         

7.rok         
Pravd ěpodobnost ratingu na konci časového období (roku) v % Současný 

rating AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 0,51710 0,33221 0,11450 0,02290 0,00780 0,00392 0,00052 0,00104 

AA 0,02872 0,53478 0,32280 0,07829 0,01803 0,01177 0,00160 0,00401 
A 0,00600 0,09602 0,58562 0,21182 0,05654 0,02833 0,00362 0,01204 

BBB 0,00215 0,03030 0,22717 0,45629 0,15387 0,08155 0,01165 0,03699 

BB 0,00170 0,01227 0,07370 0,21605 0,30546 0,22426 0,03491 0,13157 

B 0,00107 0,00639 0,02360 0,06489 0,16161 0,36213 0,06056 0,31933 

CCC 0,00426 0,00440 0,01793 0,04611 0,07815 0,17097 0,07002 0,60832 

D 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 

         

8.rok         
Pravd ěpodobnost ratingu na konci časového období (roku) v % Současný 

rating AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 0,47201 0,34691 0,13508 0,02929 0,00943 0,00505 0,00068 0,00154 

AA 0,03014 0,49479 0,34057 0,09078 0,02222 0,01410 0,00193 0,00546 

A 0,00672 0,10164 0,55379 0,22162 0,06308 0,03318 0,00440 0,01556 

BBB 0,00254 0,03462 0,23762 0,42178 0,15536 0,08895 0,01299 0,04612 

BB 0,00191 0,01432 0,08358 0,21699 0,27335 0,22083 0,03509 0,15381 

B 0,00123 0,00726 0,02794 0,07259 0,15867 0,32416 0,05571 0,35199 

CCC 0,00410 0,00520 0,02053 0,04879 0,07827 0,15807 0,05321 0,63199 

D 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Příloha 9/3 
 

9.rok         
Pravd ěpodobnost ratingu na konci časového období (roku) v % Současný 

rating AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 0,43119 0,35698 0,15504 0,03619 0,01126 0,00630 0,00086 0,00217 

AA 0,03117 0,45912 0,35443 0,10270 0,02652 0,01659 0,00229 0,00718 
A 0,00738 0,10613 0,52589 0,22896 0,06897 0,03794 0,00517 0,01955 

BBB 0,00292 0,03869 0,24544 0,39256 0,15532 0,09503 0,01413 0,05587 

BB 0,00211 0,01638 0,09258 0,21587 0,24740 0,21519 0,03476 0,17557 

B 0,00138 0,00813 0,03230 0,07908 0,15417 0,29177 0,05101 0,38170 

CCC 0,00393 0,00597 0,02305 0,05100 0,07728 0,14545 0,04179 0,65167 

D 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 
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Příloha 10     Forwardové sazby pro jednotlivé ratingové kategorie a roky 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
AAA 2,81% 3,09% 3,37% 3,66% 3,94% 4,23% 4,52% 4,80% 5,09% 
AA 2,81% 3,10% 3,38% 3,67% 3,96% 4,25% 4,54% 4,84% 5,13% 
A 2,84% 3,13% 3,42% 3,72% 4,01% 4,31% 4,62% 4,92% 5,23% 
BBB 2,90% 3,22% 3,54% 3,86% 4,19% 4,52% 4,85% 5,18% 5,52% 
BB 3,36% 3,79% 4,21% 4,62% 5,02% 5,43% 5,82% 6,22% 6,61% 
B 5,64% 6,11% 6,57% 7,02% 7,45% 7,88% 8,30% 8,70% 9,09% 
CCC 15,56% 15,42% 15,31% 15,17% 15,04% 14,92% 14,84% 14,80% 14,78% 
rF 2,81% 3,09% 3,37% 3,65% 3,94% 4,22% 4,51% 4,79% 5,08% 
(1+rF)n 1,0281 1,0628 1,1046 1,1544 1,2130 1,2816 1,3614 1,4542 1,5617 

R 51,13% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 11     Hodnoty obligací 
 
 

  AAA AA A BBB BB B CCC Default 
1 59 438 397 59 418 735 59 346 074 59 119 473 57 954 470 54 453 161 44 538 456 28 632 800 
2 33 613 733 33 594 660 33 533 348 33 337 712 32 416 336 29 905 676 23 542 041 15 771 563 
3 76 436 355 76 394 858 76 260 817 75 833 636 73 816 063 68 296 205 54 231 323 33 234 500 
4 58 445 028 58 340 967 58 068 352 57 228 396 54 042 851 47 150 601 34 138 405 30 678 000 
5 56 794 704 56 746 339 56 603 853 56 149 267 54 165 470 49 183 770 37 752 220 25 565 000 
6 50 391 315 50 278 407 49 993 343 49 137 561 46 065 404 39 771 431 28 676 628 25 565 000 
7 32 747 742 32 729 179 32 669 500 32 479 081 31 582 217 29 138 128 22 942 489 15 339 000 
8 65 774 788 65 714 597 65 538 475 64 975 949 62 534 199 56 448 775 42 639 965 33 387 890 
9 60 223 139 60 084 278 59 734 380 58 684 536 54 926 540 47 258 778 33 840 575 32 007 380 
10 85 203 124 85 116 190 84 871 757 84 102 540 80 920 869 73 329 425 56 907 381 28 121 500 
11 7 544 045 7 539 663 7 525 613 7 480 752 7 269 783 6 696 107 5 246 028 3 681 360 
12 68 271 108 68 208 507 68 025 368 67 440 411 64 901 664 58 575 808 44 225 835 34 768 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 12     Hodnoty aktiv dle jednotlivých scénářů a hodnoty portfolia 
Hodnoty jednotlivých obligací vzhledem k vygenerova ným rating ům Hodnota portfolia 

Scénáře 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pro daný scéná ř Seřazeno 

Percentily  

1 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 32 669 500 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 651 206 026 609 537 411 0,40% 
2 59 346 074 33 533 348 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 870 290 620 846 436 0,80% 
3 59 346 074 33 337 712 75 833 636 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 64 975 949 58 684 536 84 102 540 7 480 752 68 025 368 645 590 242 622 505 637 1,20% 
4 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 623 569 535 1,60% 
5 59 346 074 33 337 712 76 394 858 47 150 601 49 183 770 50 278 407 29 138 128 65 714 597 60 084 278 84 102 540 7 539 663 58 575 808 620 846 436 626 765 916 2,00% 
6 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 629 587 708 2,40% 
7 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 630 705 900 2,80% 
8 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 630 705 900 3,20% 
9 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 630 889 492 3,60% 

10 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 632 746 999 4,00% 
11 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 137 561 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 646 818 872 633 875 526 4,40% 
12 59 119 473 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 137 561 29 138 128 65 538 475 59 734 380 80 920 869 7 525 613 68 025 368 643 410 601 634 549 638 4,80% 
13 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 636 901 539 5,20% 
14 59 346 074 32 416 336 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 646 753 277 637 161 954 5,60% 
15 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 637 533 593 6,00% 
16 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 22 942 489 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 641 479 014 638 087 066 6,40% 
17 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 639 475 256 6,80% 
18 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 640 375 260 7,20% 
19 59 346 074 33 337 712 76 394 858 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 714 597 60 084 278 80 920 869 7 539 663 68 025 368 645 167 095 641 479 014 7,60% 
20 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 31 582 217 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 650 118 742 641 479 014 8,00% 
21 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 31 582 217 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 650 118 742 641 479 014 8,40% 
22 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 15 339 000 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 633 875 526 641 479 014 8,80% 
23 59 346 074 33 337 712 76 260 817 57 228 396 56 149 267 49 993 343 31 582 217 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 67 440 411 648 239 244 641 479 014 9,20% 
24 59 346 074 33 337 712 76 260 817 57 228 396 56 149 267 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 67 440 411 645 795 155 641 479 014 9,60% 
25 59 346 074 29 905 676 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 137 561 15 339 000 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 629 587 708 641 479 014 10,00% 
26 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 641 479 014 10,40% 
27 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 340 967 56 746 339 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 208 507 648 272 894 641 479 014 10,80% 
28 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 641 674 650 11,20% 
29 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 643 410 601 11,60% 
30 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 643 410 601 12,00% 
31 59 346 074 33 337 712 75 833 636 58 340 967 56 746 339 49 993 343 29 138 128 64 975 949 58 684 536 84 102 540 7 480 752 68 208 507 646 188 483 643 410 601 12,40% 
32 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 643 520 114 12,80% 
33 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 643 637 202 13,20% 
34 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 643 710 744 13,60% 
35 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 137 561 29 138 128 65 538 475 59 734 380 80 920 869 7 525 613 68 025 368 643 637 202 644 008 841 14,00% 
36 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 871 757 7 525 613 68 025 368 648 443 871 644 242 618 14,40% 
37 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 50 278 407 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 959 718 644 242 618 14,80% 
38 59 346 074 33 337 712 75 833 636 58 068 352 56 603 853 49 993 343 31 582 217 64 975 949 58 684 536 84 102 540 7 480 752 68 025 368 648 034 331 644 266 382 15,20% 
39 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 644 266 382 15,60% 
40 59 346 074 33 533 348 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 870 290 644 492 983 16,00% 
41 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 340 967 56 746 339 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 208 507 648 272 894 644 492 983 16,40% 
42 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 644 492 983 16,80% 
43 59 119 473 32 416 336 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 646 526 677 644 492 983 17,20% 
44 59 346 074 33 533 348 75 833 636 58 068 352 56 603 853 49 993 343 31 582 217 64 975 949 58 684 536 84 871 757 7 480 752 68 025 368 648 999 184 645 167 095 17,60% 
45 59 346 074 33 337 712 76 260 817 58 068 352 56 603 853 49 993 343 29 138 128 65 538 475 59 734 380 84 102 540 7 525 613 68 025 368 647 674 653 645 568 554 18,00% 

atd. … … … … … … … … … … … … … … … 



 

 

 


