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1. Úvod 

S pojmem riziko se setkáváme v každodenním životě v různých významech a situacích. 

Může se jednat o riziko zdravotní, bezpečnostní nebo třeba právě finanční. Finanční riziko je 

úzce spjato s finančními trhy a podléhají mu všechny subjekty, které na těchto trzích 

vystupují. Počet rizikových faktorů roste spolu s globalizací každým dnem. V současné době 

světové ekonomické krize se řeší problematika zadlužení. S dluhy je spojeno jedno specifické 

riziko, a sice kreditní riziko. Každý, kdo je vystaven riziku má dvě možnosti. První možností 

je toto riziko ignorovat, což se ne vždy vyplácí. Druhou možností je toto riziko odhalit, 

kvantifikovat a řídit.  

V dnešní době roste význam řízení finančních rizik. Základní pravidla a nařízení v oblasti 

řízení rizik jsou zakotvena právních předpisech vyspělých států i států Evropské unie včetně 

dokumentů Basilejského výboru pro bankovní dohled. 

Cílem této diplomové práce je stanovení kreditního rizika portfolia finančních aktiv a to 

pomocí metodologie CreditMetrics
TM

. Práce bude členěna do jednotlivých kapitol, které na 

sebe budou logicky i obsahově navazovat. 

Obsahem první části označené jako kapitola dvě bude charakteristika finančních rizik. 

Kapitola bude obsahovat nejprve grafické zpracování členění finančních rizika a následně 

jednotlivé podkapitoly budou věnovány popisu a seznámení se s jednotlivými finančními 

riziky. Přičemž největší důraz bude kladen na kreditní riziko. Součástí kapitoly bude i 

nastínění metodiky řízení finančních rizik podle basilejského výboru, což se týká především 

finančních institucí, pro které je kreditní riziko běžnou součástí existence. 

Třetí kapitola bude věnována podrobnému popisu přístupu k měření kreditního rizika. 

Budou zde zmíněny základní pojmy spojené s kreditním rizikem, přístupy k měření a řízení 

kreditního rizika. Součástí této kapitoly bude rovněž detailní popis zvolené metodologie 

CreditMetrics
TM

 včetně dvou způsobů řešení, tedy analytické a simulační metody. Simulační 

metoda Monte Carlo bude využita v praktické části této diplomové práce. 

Poslední částí bude praktická část, ve které se budou nacházet základní data o portfoliu 

zvolených finančních aktiv. Součástí bude rovněž prezentace výpočtů a výsledů s komentáři. 

Výsledky budou vždy uváděny v přehledných tabulkách a grafech a následně okomentovány. 

Ukázky mezivýpočtů a různé rozsáhlé soubory vstupních dat budou uvedeny v přílohách a 

bude na ně průběžně odkazováno. 
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Přílohy budou uvedeny samostatně na konci práce a budou obsahovat mimo jiné i denní 

data kurzů akcií za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Se samotným portfoliem bude 

pracováno v časovém horizontu jednoho roku. Portfolio bude složeno z dluhopisů 

obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. 

Na závěr bude uvedeno stručné shrnutí dosažených výsledků. 
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2. Charakteristika finančních rizik 

Riziko ve financích je chápáno jako proměnlivost potenciálních zisků a ztrát, které 

vyplývají z držení určitých aktiv a pasiv. Tato proměnlivost, nebo taky změny finančních 

pozic, vyplývají z proměnlivosti finančních trhů.  

Finanční rizika jsou definována jako potenciální finanční ztráta, tedy jako budoucí ztráta, 

která je spojena s určitým finančním nástrojem či portfoliem. Potenciální ztráta bývá 

označována jako neočekávána ztráta a její výše bývá základem pro stanovení regulačního 

kapitálu. Mezi hlavní finanční rizika jsou řazeny úvěrové (kreditní) riziko, tržní riziko, 

likvidní riziko, operační riziko, obchodní riziko a systémové riziko (Jílek, 2004). Obrázek 2.1 

názorně zachycuje rozdělení finančních rizik. 

Finanční rizika 

Kreditní riziko 

Přímé úvěrové 
riziko 

Riziko úvěrových 
ekvivalentů 

Vypořádací riziko 

Riziko úvěrové 
angažovanosti 

Tržní riziko 

Úrokové riziko 

Akciové riziko 

Měnové riziko 

Komoditní riziko 

Likvidní riziko 

Riziko financování 

Riziko tržní 
likvidity 

Operační riziko 

Transakční riziko 

Riziko operačního 
řízení 

Riziko systémů 

Obchodní riziko 

Právní riziko 

Riziko změny 
úvěrového 
hodnocení 

Reputační riziko 

Daňové riziko 

Riziko měnové 
konvertibility 

Riziko pohromy 

Regulační riziko 

Systémové riziko 

Obrázek 2.1 Rozdělení finančních rizik 

Zdroj: vlastní zpracování dle Jílek (2000) 
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2.1.  Kreditní riziko 

Kreditní, nebo taky úvěrové riziko je riziko ztráty vyplývající ze selhání 
1
 dlužníka tím, že 

nedostojí svým závazkům, stanovených v podmínkách kontraktu, a tím způsobí věřiteli ztrátu. 

Závazky věřitelů vznikají z úvěrových, obchodních a investičních aktivit, z platebního styku a 

vypořádání CP
2
. Pokud budeme úvěr chápat jako očekávání přijetí peněžních prostředků, pak 

úvěrové riziko jako pravděpodobnost, že toto očekávání nebude splněno (Jílek, 2000).  

2.1.1. Přímé úvěrové riziko 

Toto riziko je definováno jako riziko ztráty u tradičních rozvahových položek, a to v plné 

i částečné hodnotě, konkrétně se jedná o položky úvěrů, půjček, dluhopisů, směnek apod. Je 

považováno za nejstarší a nejdůležitější finanční riziko, které se vyskytuje na finančních 

trzích. Z přímého úvěrového rizika může být vyčleněno suverénní riziko, které vyplývá ze 

selhání vlády či vládou podporované, nebo na vládu jinak vázanou agenturou. 

2.1.2. Riziko úvěrových ekvivalentů 

Oproti přímému úvěrovému riziku představuje riziko úvěrových ekvivalentů riziko ztráty 

ze selhání partnera u podrozvahových položek, tedy u poskytnutých záruk, potvrzených 

dokumentárních akreditivů, derivátů apod.  

2.1.3. Vypořádací riziko 

Jedná se o riziko, které vzniká ze selhání transakcí v procesu vypořádání. Toto riziko si 

lze dobře představit v situaci, kdy byla obchodnímu partnerovi dodána dohodnutá hodnota, 

ale protihodnota od partnera ještě není k dispozici, nebo kdy je z důvodu technických 

problémů přerušeno toto vypořádání. Součástí vypořádacího rizika je především měnové 

vypořádací riziko, kdy je poskytnuta jedna měna, ale k přijetí druhé měny nedojde a to 

z důvodů časových rozdílů a termínů konečných plateb. Druhým významným vypořádacím 

rizikem je vypořádací riziko CP, které vyplývá z  nesouladu při vypořádání operací s CP. 

Tento nesoulad je způsoben především různými druhy národních clearingových center
3
. 

Většina zemí se však snaží zavést opatření pro harmonizaci vypořádacích systémů (Jílek, 

2000). 

2.1.4. Riziko úvěrové angažovanosti 

Úvěrové riziko vychází ze samotné podstaty bankovnictví a není možné ho úplně 

eliminovat. Existují však vnitřní a vnější faktory vzniku úvěrového rizika. Vnější faktory není 

                                                
1 Selhání – v literatuře bývá často označováno anglickým ekvivalentem, tedy default 
2 CP – cenné papíry 
3 Clearingové centrum – vypořádací místo pro obchodování s CP 
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schopna banka ovlivnit a patří sem především ekonomický a politický vývoj. Mezi vnitřní 

faktory řadíme především interní rozhodnutí zodpovědných pracovníků. Řízení úvěrového 

rizika se odvíjí od velikosti úvěrové angažovanosti. V případě malé úvěrové angažovanosti se 

klade důraz především na hodnocení jednotlivých klientů. U velké úvěrové angažovanosti se 

již aplikuje vnější či vnitřní úvěrové hodnocení. Vnější úvěrové hodnocení představují 

specializované ratingové agentury, banky však při poskytování úvěrů využívají i svých 

vnitřních úvěrových hodnocení. Podrobněji se touto problematikou zabývá třetí kapitola.  

2.2. Tržní riziko 

Tržní riziko, někdy taky označováno jako cenové riziko, je vyjádřeno jako riziko ztráty 

v závislosti na nepříznivých změnách tržních cen, hodnot finančních nástrojů a komoditních 

nástrojů a to jak na straně aktiv i pasiv. 

Základní rozdělení tržního rizika je na čtyři kategorie: 

- úrokové riziko, které představuje riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na 

úrokové míry; 

- měnové riziko, někdy označováno jako devizové, je rizikem vyplívajícím ze změn 

cen nástrojů citlivých na měnové kurzy; 

- akciové riziko představuje riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na změny cen 

akcií; 

- komoditní riziko, které vyplývá ze změn cen nástrojů citlivých na ceny komodit. 

Akciové a úrokové riziko lze rozdělit na obecné a specifické riziko. 

2.2.1. Obecné a specifické riziko 

Obecná rizika jsou způsobena makroekonomickými podmínkami, tedy faktory, které 

nejsou spojeny s emitentem ani obchodním partnerem, ale celkovým ekonomickým 

prostředím. V případě obecného úrokového rizika je toto riziko spojeno s pohybem výnosové 

křivky, což je závislost výnosnosti do splatnosti státních dluhopisů na jejich splatnosti. Tento 

tvar je ovlivněn očekáváním a změnami krátkodobých úrokových měr, které stanovuje 

centrální banka.  

Obecné akciové riziko je opět způsobeno makroekonomickým faktorem. V tomto případě 

se jedná o pohyb velkých akciových indexů a to buď odvětvových, nebo národních. 

Specifická rizika se přímo vztahují k emitentům nebo obchodním partnerům, a rovněž se 

přímo vztahují ke zhoršení či zlepšení jejich finanční situace. Jílek (2004, str. 135) definuje 
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specifické úrokové a akciové riziko takto: „Specifické úrokové riziko je rizikem ztráty 

z možného nepříznivého či příznivého vývoje ceny určitého úrokového nástroje v důsledku 

zhoršení či zlepšení finanční situace emitenta úrokového nástroje, a tudíž poklesu či zvýšení 

ceny určitého úrokového nástroje. 

Specifické akciové riziko je rizikem ztráty z možného nepříznivého či příznivého vývoje 

ceny určitého akciového nástroje v důsledku zhoršení či zlepšení finanční situace emitenta 

akciového nástroje.“ 

2.3. Likvidní riziko 

Likvidní riziko je riziko ztráty způsobené akutním nedostatkem hotovosti a neschopností 

dostát svým závazkům. Základní členění likvidního rizika je na dvě kategorie a to na riziko 

financování a riziko tržní likvidity. 

2.3.1. Riziko financování 

Riziko financování zohledňuje momentální platební schopnost. Je tedy rizikem ztráty 

v případě platební neschopnosti. V tomto případě se jedná o zajištění financování a 

investování s přihlédnutím k nesouladu ve finančních tocích. Při řízení likvidního rizika je 

zapotřebí zajistit hotovost za přijatelnou cenu i za nepříznivých podmínek tak, aby touto 

hotovostí mohl podnik (banka) pokrýt potřeby klientů, závazky, případně kapitálové potřeby 

dceřiných společností nebo tyto prostředky musí sloužit k pokrytí nepředvídatelných událostí. 

Při řízení likvidity je zapotřebí identifikace, měření a monitorování zdrojů a rovněž 

dlouhodobé plánování likvidity. 

2.3.2. Riziko tržní likvidity 

Toto riziko je spojeno schopností dostatečně rychle, v dostatečném objemu a za 

rozumnou cenu zlikvidovat držené finanční nástroje. Jedná se o riziko ztráty způsobené 

nedostatečnou aktivitou trhu, která zamezuje včasné opuštění příslušných finančních pozic, a 

tím omezuje přístup k hotovým peněžním prostředkům. 

2.4. Operační riziko 

Riziko ztráty vyvolané chybami interních operačních systémů nebo osob a má tři různé 

formy: 

- transakční riziko je riziko ztráty z prováděných operací zapříčiněných chybami 

lidského faktoru, účetních chyb, podvodů, složitostí produktů atd.; 
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- riziko operačního řízení je riziko ztráty vyvolané chybami ve front, middle a back 

office. Jedná se o neidentifikovatelné obchody nad limit, neautorizované obchody, 

podvodné operace, padělaní atd. Nejčastěji je jeho příčinou nedostatečná kontrola; 

- riziko systémů, které představuje riziko ztráty z chyb v podpůrných systémech, jako 

jsou počítačové programy, matematické modely, útok hackera zvenčí nebo přímo 

zaměstnance. Dále sem patří chyby v matematických modelech, špatné, zkreslené 

nebo opožděné informování managementu atd. 

Toto riziko je už ze své podstaty velmi složitě identifikovatelné, proto při jeho řízení 

musí mít zodpovědný management neustálý přehled o aktivitách oddělení, dealerů atd. 

2.5.  Obchodní riziko 

Jedná se o riziko ztráty z důvodů právní neprosaditelnosti kontraktu nebo právních 

požadavků protistrany a Jílek (2000) uvádí rozdělní do sedmi kategorií: 

- právní riziko, je riziko ztráty, které je spojeno s právními požadavky partnerů nebo 

právní neprosaditelností kontraktu; 

- riziko změny úvěrového hodnocení, které představuje riziko ztráty, pokud dojde ke 

ztížení možností získat peněžní prostředky za přijatelné náklady; 

- reputační riziko, je rizikem ztráty v důsledku poklesu reputace na trzích; 

- daňové riziko představuje riziko ztráty v případě, že dojde ke změnám v daňových 

zákonech nebo dojde k nepředvídatelnému zdanění 

- riziko měnové konvertibility, je spojeno s nemožností konvertovat měnu na jinou 

měnu v důsledku politické či ekonomické změny; 

- riziko pohromy, které představuje riziko ztráty z přírodních katastrof, válek, krachu 

systému apod.; 

- regulační riziko rovněž představuje riziko ztráty, které je v tomto případě způsobeno 

nemožností splnit regulační opatření, nebo z chybného předvídání budoucích 

regulačních opatření. 

2.6.  Systémové riziko 

Představuje riziko ztráty způsobené přenosem potíží, tedy kdy problémy se splněním 

závazků v době jejich splatnosti jedné společnosti způsobí problémy se splácením či 

neschopnost splnit své závazky v době splatnosti u jiných společností. Toto selhání může 

v samotném důsledku ohrozit stabilitu finančních trhů, jelikož může způsobit značné likvidní 
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a úvěrové problémy. Systémové riziko je velmi vysoké v bankovním sektoru v případě 

společného vlastnictví bank či vysokých mezibankovních úvěrů. 

Do problémů může instituci dostat jakýkoliv druh rizika, to může vyvolat problémy u 

dalších institucí ve stejném, ale i jiném segmentu trhu. V extrémních případech může takové 

řetězové selhávání vyvolat kolaps finančního systému jako celku. Zamezením a ochranou 

před tímto rizikem mají na starosti regulátoři a centrální banky. 

2.7.  Měření a řízení finančních rizik 

Finanční instituce jsou stejně jako všechny ostatní subjekty vystaveny rizikům. V případě 

finančních institucí se však jedná o rizika specifická pro jejich činnost a liší se tak od jiných 

podnikatelských subjektů. Podstata finanční činnosti se přímo promítá do složení rozvahy 

finančních institucí. Kapitál na straně pasiv představuje pouze marginální část z celkových 

pasiv. Naprostá většina pasiv je tvořena přijatými úvěry a přijatými vklady, což jsou cizí 

zdroje. Aktiva jsou tvořena především úvěry a nakoupenými cennými papíry. Potenciální 

zranitelnost tak vyplývá přímo ze struktury rozvahy finančních institucí. Nízký kapitál 

představuje výhodu v případě dobrých výsledků, protože se výrazně zvyšuje hodnota akcií. 

Pokud je však kapitál příliš nízký vyvolává problémy na straně aktiv. 

Existence finančních rizik způsobuje nestabilitu na finančních trzích, a proto se uplatňuje 

regulace některých rizik. Finančnictví je složkou průmyslu jako každé jiné odvětví a je třeba 

zamezit dopadům na celé hospodářství. Podstatou regulace je ochrana klientů tím že zabrání 

selhání regulované finanční instituce, dále regulace zajišťuje důvěru veřejnosti ve finanční 

systém, bezpečný a bezproblémový chod finančního systému, zamezit manipulaci s trhem a 

podporovat tedy konkurenční tržní prostředí a rovněž podporovat měnovou stabilitu. 

Banky jsou náchylné k systémovým problémům a nelikviditě. Regulace má za úkol 

zajistit dostatečnou ochranu klientů finančních institucí (především bank), protože selhání 

finančního systému může vyvolat vysoké negativní sociální externality. Tento specifický 

problém je způsoben podstatou bankovních úvěrů, které jsou málo likvidní, a oproti tomu 

stojí vysoce likvidní bankovní vklady. Je třeba zmínit i skutečnost, že aktiva banky jsou měně 

likvidní při likvidaci než při nepřerušeném provozu. Na světě existují dva významné druhy 

finančních institucí a to jsou banky a investiční společnosti. U těchto institucí předepisuje 

způsob měření a regulaci finančních rizik regulátor, což bývá centrální banka, komise pro 

cenné papíry apod.  Jedním z prvních ochran proti riziku bylo zavedení ochrany vkladů 

vkladatelů prostřednictvím pojištění vkladů. Tímto způsobem se však dává prostor pro 
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takzvaný morální hazard, kdy se vkladatelé o uložení vkladů rozhodují na základě jiných 

kritérií, než je rizikovost banky. Regulátoři pak reagují a omezují morální hazard stanovením 

limitu pojištění, čímž se riziko přenáší na stát a ten je pak největším nepojištěným věřitelem 

bank. Jílek (2000) uvádí: „Ve skutečnosti je ve vyspělých zemích hlavní důraz kladen na 

zajištění bezproblémového chodu bank prostřednictvím bankovního dohledu. Vychází se 

z toho, že vkladatelé vzhledem k nedostatku informací a znalostí nikdy nemohou ohodnotit 

rizikovost banky (to za ně činí bankovní dohled). Přesto ve vyspělých zemích existuje institut 

pojištění vkladů, který má zajišťovat morální důvěru vkladatelů v banky.“ 

Regulátor vystupuje v pozici, kdy nastavuje podmínky regulace a řízení rizik. Regulátor 

rovněž kontroluje dodržování a v případě nesplnění ukládá sankce. Za řízení rizik je však 

v první řadě zodpovědný management regulované instituce a nikoli regulátor. 

Nejvýznamnějším nástrojem regulace je kapitálová přiměřenost. 

Aby byla regulace a řízení rizik kvalitní a úspěšná, musí být globální, a proto je 

požadována konsolidovaná kapitálová přiměřenost. Její aplikace je možná pouze v případě 

mezinárodních regulačních nástrojů a za předpokladu, že regulátoři otevřeně spolupracují. Ve 

světě působí tripartijní skupina regulátorů pro banky (basilejský výbor
4
), investiční podniky 

(IOSCO
5
) a pojišťovny (IAIS

6
).  

Finanční, stejně jako všechny ostatní rizika v první řadě nesou vlastníci finanční instituce, 

tedy akcionáři. Akcionáři mají vliv na vedení společnosti a snaží se o maximalizaci ceny 

akcie a zisku, což má vliv na dividendy. Zájem akcionářů je tak v přímém rozporu se zájmy 

klientů, protože akcionáři chtějí co nejlevnější zdroje, zatímco klienti žádají co nejvyšší úrok. 

Tržní prostředí tento střet řeší nastavením rovnováhy. Problém nastává v okamžiku, kdy se 

akcionář z pozice vlastníka domáhá vypůjčení finančních prostředků za jiné než tržní 

podmínky, případně je nedisciplinovaný ve splácení. Může nastat situace, kdy akcionář nemá 

zájem ani na zisku ani na dlouhodobém vývoji instituce a tedy ani na vkladatelích, takové 

instituci pak hrozí zánik. Zamezit těmto případům mají za úkol regulátoři. Hlavním úkolem 

regulátora je tedy chránit zájmy vkladatelů, stejně jako klientů. Kapitálová přiměřenost do 

určitě míry nahrazuje tlaky vkladatelů na omezení rizika finančních institucí. Jejím smyslem 

je myšlenka, že čím více má finanční instituce kapitálu, tím více prostředků do ní vložili či 

                                                
4 Basilejský výbor pro bankovní dohled – Basel Committee on Banking Supervision 
5 Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry – International organization of securities commissions 
6 Mezinárodní asociace dohledů nad pojišťovnami – International Association of Insurance Supervisors 
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nahospodařili akcionáři a tím pádem by měli mít větší zájem na správném chodu společnosti, 

aby tyto prostředky neztratili, ale naopak aby je maximálně zhodnotili. 

Vlastní kapitál zachycuje hodnotu instituce v současnosti, zatímco kapitálová přiměřenost 

se snaží ohodnotit perspektivy finanční instituce v budoucnosti. Pokud je kapitálová 

přiměřenost kladná, znamená to, že finanční instituce je solventní. Toto tvrzení platí i 

obráceně tedy, že solventní finanční instituce má kladnou hodnotu kapitálové přiměřenosti. 

Podstatou kapitálové přiměřenosti je tak změření rizik dané finanční instituce a stanovit 

odpovídající minimální úroveň kapitálu (Jílek, 2000). 

 Cíl regulace objemu je jak uvádí Jílek (2000) jediný: „Prostřednictvím minimálního 

kapitálu zajistit maximální zájem akcionářů na dobrém řízení finanční instituce. Je-li kapitálu 

méně, zájem akcionářů na dobrém chodu instituce se ztrácí, neboť v případě jejího bankrotu 

nemohou mnoho ztratit.“ 

Kapitálové požadavky jsou založeny na různých poměrech. Problém nastává v okamžiku 

růstu podrozvahových položek. Banky, a stejně tak i ostatní finanční instituce se čím dál více 

věnovaly i jiným než klasickým bankovním obchodům. Od roku 1988 tak probíhají neustále 

práce na upravování kapitálové přiměřenosti a to tak, že zahrnují i tržní riziko. 

2.7.1. BASLE I 

Pro mezinárodně aktivní banky vydal basilejský výbor v roce 1988 pravidla kapitálové 

přiměřenosti. Tato pravidla nesla název kapitálová dohoda
7
. Byl to první mezinárodní 

dokument, který se zabýval regulací a měřením finančních rizik, konkrétně se vztahoval ke 

kreditnímu riziku. Účelem bylo posílit zdraví a stabilitu mezinárodního bankovního systému, 

snížit konkurenční nerovnosti, zamezit bankám přijímat nadměrná úvěrová rizika, zajistit 

mezinárodní konvergenci regulací kapitálové přiměřenosti bank s mezinárodní aktivitou, 

učinit regulační kapitál citlivější na rozdíly v rizicích u jednotlivých bank, zachytit a zohlednit 

podrozvahové položky a zvýšit motivaci pro držení nízkorizikových a likvidních aktiv. 

BASLE I rozlišuje kapitál na dvě položky tier 1 a tier 2. Tyto složky kapitálu by měly být 

schopny pokrýt běžné ztráty banky bez omezení jejího chodu. Každé aktivum, i 

podrozvahové, má přiřazeno určitou rizikovou váhu. Kapitálová přiměřenost je pak 

definována následovně rovnicí (2.1): 

                                                
7 Capital accord – BASEL I  
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(2.1) 

kde tier 1 a tier 2 představují složky kapitálu, O představuje odčitatelné položky a rva jsou 

rizikově vážená aktiva. Přičemž musí platit, že       . 

Z důvodu neexistence obchodního portfolia byla rizikově vážená aktiva stanovena shodně 

pro všechna portfolia. 

2.7.2. BASLE II 

BASLE I nezahrnoval tržní riziko. V roce 1996 byl basilejským výborem vydán dodatek 

kapitálové dohody o zahrnutí tržních rizik
8
, tento dodatek již obsahuje výpočet kapitálových 

požadavků na otevřené úrokové, akciové, měnové a komoditní riziko. Při výpočtu se přihlíží 

k rozdílu mezi bankovním a obchodním portfoliem. Kapitálové požadavky jsou rozděleny na 

dvě části, a to na kapitálové požadavky na obchodní portfolio, které zahrnují úrokové a 

akciové riziko a na kapitálové požadavky k měnovému a komoditnímu riziku, které se 

vztahují na obě portfolia, tedy na bankovní i obchodní portfolio. Stejně jako u BASLE I je 

stanoveno, že kapitálová přiměřenost se stanovuje na konsolidovaném základě. 

Vzhledem k tomu, že kapitálový požadavek pro tržní riziko je více volatelní než 

kapitálový požadavek pro úvěrové riziko, byl umožněn flexibilnější druh regulačního 

kapitálu, který nese označení tier 3. Tento kapitál obsahuje krátkodobý podřízený dluh a zisk 

obchodního portfolia. Výše tier 3 je však limitována, stejně jako to, že je možné jej použít 

pouze ke krytí kapitálových požadavků tržního rizika. Kapitálová přiměřenost podle BASLE 

II je pak definována pomocí rovnice (2.2): 

   
                      

   
      

(2.2) 

kde tier 1 a tier 2 představují složky kapitálu, O představuje odčitatelné položky, tier 3 je 

nový regulační kapitál a A+B představuje kapitálové požadavky. Přičemž musí platit, že 

     . 

                                                
8 Amendment to the capital accord to incorporate market risk – BASLE II 
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Kapitálový požadavek A odpovídá kapitálovému požadavku pro úvěrové riziko a je roven 

        a kapitálový požadavek B je kapitálovým požadavkem pro tržní riziko. Dosadíme-li 

za A hodnotu         potom lze rovnici (2.2) upravit na rovnici (2.3): 

   
                      

           
       

(2.3) 

přičemž musí platit      . 

V rámci BASLE II jsou rozlišovány dva přístupy pro stanovení kapitálového požadavku. 

Prvním je standardní metoda, kde jsou váhy pro jednotlivé rizikové kategorie definovány jak 

udává tabulka 2.1. 

Tabulka 2.1 Rizikové váhy ve standardní metodě 

Ratingové hodnocení S&P 
Rizikové váhy pro pohledávky za 

centrálními vládami obchodními společnostmi 

AAA až AA- 0% 20% 

A+ až A- 20% 50% 

BBB+ až BBB- 50% 100% 

BB+ až BB- 100% 100% 

B+ až B- 100% 150% 

Pod B- 150% 150% 

nehodnoceno 100% 100% 

Zdroj: Josef Novotný – Srovnání kapitálového požadavku na kreditní riziko dle NBCA s ekonomickým kapitálem 

dle CreditMetrics 

Základní předpoklad vychází ze souhlasu regulátora s ratingovým hodnocením externích 

ratingových agentur. 

Druhým přístupem je metoda vnitřních ratingů (IRB
9
), kdy si věřitel (banka) stanovuje 

odhady pro všechny prvky sám. Tento přístup se dále dělí na dva další. V prvním si banka 

musí stanovit odhady pro případ defaultu dlužníka (internal IRB approach). V druhém 

zdokonaleném přístupu vnitřních ratingů (advanced IRB approach) si banka musí vybudovat 

systém vnitřního ratingu tak, aby splňoval kvalitativní normy podle BASLE II a tento systém 

je pak základem pro odvození všech dalších proměnných. 

                                                
9 IRB – internal rating based approach 
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V obou přístupech metody vnitřních ratingů musí banka odhadnout pravděpodobnost 

selhání
10

 a to tak, aby splňovala definici defaultu podle BASLE II, protože jinak by mohlo 

dojít k podhodnocení pravděpodobnosti defaultu, což by v konečném důsledku vedlo 

k nižšímu kapitálovému požadavku. 

V případě splnění kvalitativních požadavků může banka při aplikaci zdokonaleného 

přístupu IRB použít vlastní odhady parametrů. Jedná se především o ztrátu danou defaultem 

(LGD
11

), kterou banka utrpí v případě selhání dlužníka. Hodnota LGD je standardně 

nastavena na 45 % a u podřízeného dluhu na hodnotu 75 %. Dalším je expozice v době 

selhání (EAD
12

), která udává hodnotu expozice v době selhání. U základního přístupu se u 

rozvahových aktiv rovná hodnotě nesplacených pohledávek snížených o opravné položky. U 

podrozvahových aktiv jsou základem úvěrové ekvivalenty. Dalšími parametry, se kterými 

může banka manipulovat, jsou garance a kreditní deriváty. Posledním parametrem je splatnost 

úvěru, která je u standardní metody nastavena na průměrnou hodnotu 2,5 roku. V případě, že 

banka začne s aplikací zdokonaleného přístupu, měla by implementovat vlastní odhady 

jednotlivých parametrů. Základní rovnicí pro výpočet rizikově vážených aktiv má podobu: 

                 

(2.4) 

kde RVA představuje rizikově vážený kapitál, EAD je velikost expozice v době selhání a 

K představuje požadovaný kapitál, který je dán vztahem (2.5): 

                          
 

   
 

   

                                               

(2.5) 

kde LGD je ztráta z úvěru při selhání partnera (nastavená pro základní přístup na 0,45), N je 

distribuční funkce normovaného normálního rozdělení (N(0;1)) a  G je inverzní funkce k 

distribuční funkci normovaného normálního rozdělení (kvantil N(0;1)), R je korelace, M je 

splatnost pohledávky (obecně nastavená na 2,5 roku) a b  představuje koeficient zohledňující 

M. Tento koeficient je dán vztahem (2.6): 

                                                
10 Probability of default - PD 
11 LGD – Loss Given by default 
12 EAD – Exposure at Default 
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(2.6) 

Korelaci určuje vztah (2.7): 

  
                    

             
      

                 

             
    

(2.7) 

kde PD je pravděpodobnost selhání. Další důležitou součástí je zajištění, upravující LGD: 

               
  

 
     

(2.8) 

kde E udává současnou hodnotu expozice a E* hodnotu této expozice po zajištění. 

2.7.3. BASLE III 

BASLE III je reakcí basilejského výboru na finanční krizi, která má počátky v roce 2008. 

Tento dokument byl vydán ke konci roku 2009 a obsahuje opatření, která by měla posílit 

bezpečnost a spolehlivost bankovního sektoru a snížit pravděpodobnost krizí. Toto opatření 

posiluje význam kapitálu tier 1 a zvyšuje tak kapitálovou přiměřenost a zavádí také nové 

ukazatele likvidity LCR13  a NSFR14. Hlavním cílem tak je posílení bankovního sektoru a jeho 

schopnosti odolávat krizím, zvýšit transparentnost a důvěryhodnost. 

  

                                                
13 LCR - Liquidity Coverage Ratio 
14 NFSR - Net Stable Funding Ratio 
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3. Přístupy k měření a řízení kreditního rizika 

Kreditní riziko je charakteristickým rizikem pro všechny druhy dluhových cenných 

papírů. Jedná se o nejvýznamnější riziko, sleduje pravděpodobnost defaultu dlužníka nebo 

snížení jeho schopnosti dostát svým závazkům. Při hodnocení kreditního rizika je třeba zvážit 

základní otázky: 

- pravděpodobnost selhání, neboli jaká je pravděpodobnost, že protistrana nedostojí 

svým závazkům, a to buď po celou dobu trvání závazku, nebo v určitém období; 

- míru návratnosti, která představuje hodnotu pro věřitele v případě, že dojde k selhání; 

- kreditní expozici, což je ekonomická hodnota v době úpadku. 

Rozdělení kreditního rizika bylo prezentováno v předchozí kapitole, při jeho řízení je 

však potřeba sledovat dvě důležité složky tohoto rizika.  

První složkou je riziko defaultu, které představuje, jak již bylo řečeno výše, riziko ztráty 

z důsledku selhání protistrany. Riziko defaultu představuje jak riziko jednotlivce, tak i riziko 

země (většina nebo i všechny subjekty z dané země nejsou schopny dostát svým závazkům), 

riziko transferu (kdy stát není schopen dostát svým závazkům z důvodu nedostatku deviz) a 

riziko koncentrace (aktiva mezi odvětvími či regiony nejsou dostatečně diversifikovány). 

Druhou složkou je inherentní riziko. Toto riziko se nezabývá pravděpodobností, že dojde 

k nesplnění závazků vyvolávajících ztrátu, ale její výší a původem vzniku. Jedná se o přímé 

úvěrové riziko, tedy riziko jistiny a úroků (banka není 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), riziko nevrácení 

poskytnutých záloh, riziko vypořádání CP. 

3.1. Faktory působící na kreditní riziko 

Výše zmíněné pravděpodobnost selhání, míra návratnosti, kreditní expozice, zvolený 

model měření a časový horizont jsou hlavními faktory, které působí na kreditní riziko. 

3.1.1. Pravděpodobnost selhání
15

 

Pravděpodobnost selhání vyjadřuje pravděpodobnost, že dojde k nesplacení úvěru během 

určitého časového horizontu. Příčinou nesplacení může být změna kreditní kvality dlužníka. 

Tato pravděpodobnost se sestavuje pro každého dlužníka i pro celá portfolia. Asi 

nejvyužívanější metodou odhadu defaultu je využití ratingového hodnocení od externích 

                                                
15Pravděpodobnost selhání - Default probability 
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ratingových agentur jako jsou Standart and Poors (S&P), Fitch nebo Moody´s. Tyto agentury 

se zaměřují na stanovení platebních schopností jak pro celé státy, tak i pro jednotlivé tržní 

subjekty. Každá agentura má svůj vlastní postup a své vlastní hodnocení, proto se hodnocení 

stejného subjektu od různých agentur může mírně lišit. Samotné hodnocení je rozděleno do 

několika pásem. 

První pásmo je označováno jako investiční a zahrnuje subjekty s vysokým ratingovým 

ohodnocením (AAA až BBB), druhé pásmo je označováno jako spekulativní, kde již je 

pravděpodobnost defaultu vysoké ( BBB- až CCC)
16

. 

3.1.2. Míra návratnosti
17

 

Odhadnout hodnotu dluhu v okamžiku defaultu je velmi obtížné. V okamžiku vzniku 

půjčky nebo nákupu dluhopisu všichni věří, že hodnota půjde v průběhu času nahoru. Je velmi 

složité představit si pozici dlužníka v případě defaultu. Odhad této míry je závislý na více 

faktorech: 

- 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 je přímo spojen ukazatel míry ztráty v případě defaultu (LGD
18

), 

který udává velikost ztráty v případě selhání dlužníka a je určen rovnicí (3.1): 

            

(3.1) 

kde LGDt je velikost ztráty u i-té defaultní pohledávky a RR je míra návratnosti u i-té 

pohledávky. 

Při stanovení míry návratnosti existuje mnoho praktických problémů. Neexistence trhu 

pro získání objektivních informací. Vystupují proto otázky, kdy tuto hodnotu odhadovat zda 

ihned po oznámení defaultu, nebo počkat určitý časový okamžik, případně počkat až dojde 

k likvidaci, konkurz či jinému konečnému řešení (CreditMetrics
TM

  – Technical Document, 

1997). Pro zjednodušení při stanovení míry návratnosti proběhly dvě studie míry návratnosti 

                                                
16 Jedná se o označení společnosti S&P 
17 Míra návratnosti – Recovery rate 
18 LGD – Loss Given by Default 
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pro dluhopisy a to v dlouhém časovém období 25 let. Výsledky studií jsou zachyceny 

v tabulce 3.1. 

Tabulka 3.1 Míry návratnosti dle jednotlivých studií 

Seniority Class 
Carty & Lieberman (96a) Altman & Kishore (96) 

Number Average Std. Deviation Number Average Std. Deviation 

Senior Secured 115 $53.80 $26.86 85 $57.89 $22.99 

Senior Unsecured 278 $51.13 $25.45 221 $47.65 $26.71 

Senior Subordinated 196 $38.52 $23.81 177 $34.38 $25.06 

Subordinated 226 $32.74 $20.18 214 $31.34 $22.42 

Junior Subordinated 9 $17.09 $10.90 - - - 

Zdroj: CreditMetricsTM  – Technical Document (str. 78) 

Přednostní třída
19

 je seřazena od nejlépe (přednostně) zajištěného dluhu, kterému 

odpovídá nejvyšší míra návratnosti až po podřízený (junior) dluh, který má naopak nejnižší 

míru návratnosti. 

3.1.3. Kreditní expozice
20

 

Kreditní expozice je spojená s derivátovými obchody. Je to vyjádření nároku na určitou 

hodnotu v okamžiku defaultu. Riziko úpadku však může nastat kdykoliv během trvání 

kontraktu, proto se musí brát v úvahu současná hodnota expozice i možné změny v expozici. 

Banky jsou aktivní v derivátových obchodech čím dál více a s deriváty jsou spojena dvě 

úvěrová rizika.  

Prvním úvěrovým rizikem je riziko selhání dlužníka. Jedná se o riziko ztráty v okamžiku, 

kdy má derivát pro banku kladnou hodnotu a dojde k selhání partnera. Výše ztráty je pak dána 

výší nerealizovaného zisku z tohoto derivátu. Druhým úvěrovým rizikem je riziko selhání 

partnera daného podkladového aktiva. Toto úvěrové riziko se vyskytuje pouze v případech, 

kdy podkladovým aktivem není státní cenný papír (podnikový dluhopis, akcie atd.). Podle 

basilejského výboru se při měření kreditní expozice rozlišuje aktuální expozice, která udává 

hodnotu kontraktu c v čase t a je definována, jako kladná hodnota kontraktu v čase t. Tento 

vztah je určen rovnicí (3.2). Tedy AEC, t představuje hodnotu aktuální expozice: 

                    

(3.2) 

                                                
19 Seniority class 
20 Kreditní expozice - Credit exposure 
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kde VC,t je hodnota kontraktu c v čase t. Kromě aktuální expozice je ještě uváděna potenciální 

expozice, která udává budoucí hodnotu aktuální expozice a celková expozice, která potom 

představuje součet aktuální a potenciální expozice. 

3.1.4. Časový horizont 

Kreditní riziko se určuje za určitý interval, proto je nesmírně důležité stanovit tento 

časový interval. Obvykle se jedná o jeden rok, ale stanovení tohoto intervalu je čistě na 

investorovi. Při určování časového intervalu by se však mělo vycházet ze dvou faktorů. 

Prvním faktorem je likvidita trhu. Při vysoké likviditě je možné rychle reagovat a prodat 

rozprodat expozici v krátkém časovém úseku. Druhým faktorem jsou individuální preference 

každého investora. Jak již bylo řečeno výše, obvyklým časovým horizontem je jeden rok. 

Tento časový horizont je zvolen i pro účely této práce. 

3.2.  Modely měření kreditního rizika 

Modelování kreditního rizika je specifickou disciplínou a modely pro kreditní riziko mají 

své specifika stejně jako ostatní finanční modely. Specifičnost kreditního rizika je dána 

rozdělením pravděpodobnosti kreditního rizika jak ukazuje graf 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení pravděpodobnosti spojené s kreditním rizikem má takzvané těžké konce a je 

nesymetrické, jak je patrné z grafu 3.1. Kreditní riziko je tedy charakteristické vysokou 

pravděpodobností, že bude dosaženo zisku a nízkou pravděpodobností ztráty. 

0 ztráty zisky 

typické tržní výnosy typické kreditní výnosy 

Graf 3.1 Rozdělení pravděpodobnosti tržního a kreditního rizika 

Zdroj: CreditMetricsTM – Technical document 
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Modely kreditního rizika tak musí být sestaveny jinak než ostatní tržní modely. Hlavní 

otázkou, na kterou se tyto modely snaží nalézt odpověď je jak sestavit vhodné portfolio. 

Modely se nesnaží minimalizovat riziko, ale snaží se jej změřit co nejpřesněji a poskytnout 

informace pro jeho správné řízení. Pro správné stanovení rizika je velmi důležité složení 

portfolia. Modely rovněž dávají odpověď na otázku jaké množství kapitálu držet k pokrytí 

rizika. Při konstrukci se využívá několika přístupů. Prvním přístupem je tzv. Bottom-up, 

který je založen na detailní analýze údajů a za pomoci agregace se sestavuje model pro 

stanovení ratingu. Další přístup je Top-down, při aplikaci tohoto přístupu se vychází 

z agregovaných globálních dat a z nich se následně konstruuje kreditní riziko. Poslední dva 

přístupy jsou asi nejvíce využívané.  

Přístup Mark-to-market slouží při sestavování obecných modelů, kde se berou v úvahu 

změny ratingu. Na konci sledovaného období se subjekt může nacházet v kterémkoliv z n 

definovaných stupňů ratingu od nejlepšího až po default.Posledním přístupem pro konstrukci 

modelů je přístup Default. Modely sestavené na tomto přístupu umožňují pouze dvě pozice 

pro dlužníka a to buď default nebo nedefault. Kreditní riziko pak vyplývá pouze z možnosti 

selhání. 

Mezi hlavní modely kreditního rizika se řadí: 

- KMV,  

- CreditRisk+TM
,  

- CreditPortfolioViewTM
,  

- CreditMetricsTM
.  

3.2.1. KMV 

Jedná se o model typu Default, který však může být rozšířen na model typu Mark-to-

market. Model KMV se vztahuje ke kapitálové struktuře emitenta a proces defaultu je tak 

endogenní. Default nastane v případě, že hodnota aktiv klesne pod kritickou hranici. Pro tento 

model je specifickým pojmem EDF
21

, který představuje pravděpodobnost selhání dlužníka. 

EDF se získává z historických dat na základě zjištěných vzdáleností dlužníka od hranice 

defaultu. Vzdálenost k defaultu
22

 je určena jako vzdálenost od očekávané hodnoty aktiva a 

stanovené hranice defaultu. Pro získání této vzdálenosti se používají násobky směrodatné 

odchylky rozdělení hodnoty aktiva. Obecně se dá říci, že čím vyšší je tato vzdálenost, tím 

                                                
21 Expected default frequency – očekávaná četnost selhání 
22 Distance to default - DD 
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bezpečnější je aktivum. Pro správné sestavení tohoto modelu je zapotřebí vysoká 

diversifikace portfolia, historická data a mít přístup k bilanci emitenta. 

Modle KMV byl vytvořen společnosti KMV Corporatin, která byla založena v roce 1989 

Stephenem Kealhoferem, Johnem McQuownem a čechem Oldřichem Vašíčkem. 

3.2.2. CreditRisk+
TM

  

Tento model je rovněž model typu Default a vychází z předpokladu, že věřitel zná 

pravděpodobnosti selhání jednotlivých dlužníků, a že tato pravděpodobnost je stejná pro 

všechny časové období. Nezabývá se tedy příčinou selhání. CreditRisk+
TM

 stanovuje kreditní 

riziko a kapitálovou potřebu na základě metody Value at Risk
23

. Model dělí dlužníky do 

jednotlivých pásem, přičemž stanovuje analytický odhad ztráty pro každé dlužníka a součet 

ztrát je pak očekávanou ztrátou pro jednotlivá pásma. V každém pásmu se nachází dlužníci se 

stejnou pravděpodobností defaultu.  

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.
24

 

3.2.3. CreditPortfolioViewTM
  

Stejně jakou u modelu KMV i v tomto případě se jedná o model typu Default s možností 

rozšíření na model typu Mark-to-market. Tento model na rozdíl od předešlých modelů pracuje 

s makroekonomickými ukazateli a bere v úvahu vývoj hospodářského cyklu. Při aplikaci 

tohoto modelu se na základně historického vývoje modeluje budoucí vývoj 

makroekonomických ukazatelů, z kterých se pak následně určuje pravděpodobnost defaultu. 

Při určování pravděpodobnosti defaultu se přihlíží i k hospodářskému cyklu. V období růstu 

je pravděpodobnost zvýšení ratingového hodnocení vyšší než pravděpodobnost defaultu, 

naopak v době hospodářského poklesu nebo recese se zvyšuje pravděpodobnost defaultu. 

Model je zaměřen spíše na funkce makroekonomických veličin a méně už na specifikace 

makroekonomických proměnných. Proto tento model určuje pravděpodobnost defaultu spíše 

na národní úrovni nebo pro určité sektory. 

                                                
23 Value at Risk - VaR 
24 Marcela Gronychová – Česká Pojišťovna, dostupný on-line: 

http://www.actuaria.cz/upload/Kreditni%20riziko.pdf 

http://www.actuaria.cz/upload/Kreditni%20riziko.pdf
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3.2.4. CreditMetricsTM
  

Model vyvinutý bankou J.P. Morgan v roce 1977 jako model typu Mark-to-market a 

umožňuje popsat portfolio finančních aktiv metodikou VaR. Základním kamenem modelu je 

přechodová matice, která udává pravděpodobnost přechodu z jedné ratingové kategorie do 

druhé. Pro řešení je možné aplikovat dva přístupy. Prvním přístupem je analytická metoda, 

kdy jsou odhadovány jednotlivé parametry aktiv v portfoliu, jedná se o rizika jednotlivých 

aktiv, očekávaná hodnota portfolia a jeho směrodatná odchylka. Druhým a náročnějším 

přístupem je simulační metoda (Monte Carlo
25

). Pomocí této metody se odhaduje rozdělení 

hodnoty daného portfolia na konci daného období z čehož lze následně určit kapitálový 

požadavek. Tento model je založen na obecně přijímané teorii, že rizikovost aktiva se úměrně 

zvyšuje s rostoucí rozptýleností skutečné hodnoty takového aktiva. Důsledkem čehož se pak 

směrodatná odchylka stává ukazatelem rizikovosti. Podrobnému popisu této metody je věnována 

samostatná část, protože je použita pro řešení praktické části této práce. 

3.3. Popis metodologie CreditMetrics
TM

 

Model CreditMetrics
TM

 je dnes jedním z nejpoužívanějších modelů pro určení kreditního 

rizika. Tento model byl vyvinut investiční bankou J.P. Morgan a tzv. „RiskMetrics Group“. 

Celý model je popsán v dokumentu CreditMetrics
TM

 – Technical Document, který je volně 

dostupný z http://www.defaultrisk.com/_pdf6j4/creditmetrics_techdoc.pdf. Tento dokument 

je hlavním zdrojem informací pro tuto práci. Následující část vychází právě z tohoto 

dokumentu. 

CreditMetrics
TM

 je prvním modelem, který měří kreditní riziko portfolia. Model vznikl za 

účelem stanovení standartu pro měření kreditního rizika a zvýšení transparentnosti kreditního 

rizika. Tento model slouží k hodnocení rizika portfolia v důsledku změny kreditní kvality 

dlužníka, což vyvolá změnu hodnotu dluhu a dokáže zhodnotit riziko z pohledu celého 

portfolia. V rámci portfolia je připuštěna existence korelace mezi jednotlivými dlužníky což 

může mít kladný nebo záporný vliv na míru diverzifikace. Při měření kreditního rizika se 

používá přechodová analýza, jež je založena na sestavení matice přechodu. Tato matice je 

základním stavebním kamenem celého modelu. Udává totiž pravděpodobnost přechodu 

z jedné ratingové kategorie do jiné nebo pravděpodobnost, že k žádnému pohybu v rámci 

ratingových kategorií nedojde a to vše s přihlédnutím k původnímu ratingovému hodnocení. 

                                                
25 Generování velkého množství náhodných scénářů 

http://www.defaultrisk.com/_pdf6j4/creditmetrics_techdoc.pdf
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Aplikace tohoto modelu však není jednoduchá. V praxi se vyskytují některé problémy, 

které je třeba vzít na vědomí. Prvním problémem je rozdělení pravděpodobnosti kreditního 

rizika. Toto rozdělení, jak už bylo ukázáno dříve na grafu 3.1, není symetrické, a proto 

nastává problém s aplikací obecné teorie portfolia.  Dalším problémem je modelování korelací 

mezi jednotlivými dlužníky. V případě portfolia akcií je možné odhadnout korelaci přímo 

z historických dat, v případě dluhového portfolia je tato možnost značně ztížena. 

Samotné řešení modelu pak nabízí dva způsoby. Prvním způsobem je analytický přístup, 

který je náročný na vstupní data, náročnost výpočtu závisí na velikosti analyzovaného 

portfolia. Druhým způsobem je řešení pomocí simulace Monte Carlo, kdy je nasimulována 

pomocí velkého množství scénářů hodnota portfolia na konci časového horizontu. Obě 

metody jsou ekvivalentní, a je pouze na analytikovi jakou metodu zvolí. 

 Model je konstruován na základě metodiky VaR, kdy jsou všechna rizika převedena na 

společného jmenovatele, v tomto případě se jedná o změnu hodnoty portfolia. Představuje 

maximální hodnotu ztráty na zvolené hladině významnosti za zvolený časový interval. Kromě 

metodiky VaR má model CreditMetrics
TM

 ještě několik předpokladů: 

- každému dlužníkovi (emitentovi) je přiřazeno ratingové hodnocení; 

- v rámci ratingové kategorie jsou všichni dlužníci homogenní; 

- hodnota instrumentu na konci časového horizontu odpovídá jeho ratingu. 

Obecný koncept modelu CreditMetrics
TM

 zachycuje obrázek 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice Korelace Kreditní VaR 

Portfolio Kreditní rating Seniorita Kreditní spread Ratingová a 
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Sdružená změna 
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pro jeden instrument 

Obrázek 3.1 Popis postupu metodologie CreditMetrics
TM

 

Zdroj:CreditMetricsTM – Technical document 
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3.3.1. Metody měření kreditního rizika 

Model CreditMetrics
TM

 používá pro měření kreditního rizika dvě veličiny a to 

směrodatnou odchylku a percentily. 

Směrodatná odchylka je statistický ukazatel, který měří rozptyl okolo střední hodnoty 

portfolia. Čím větší tento rozptyl je, tím větší je i směrodatná odchylka, která se ve financích 

používá pro znázornění rizika. S rostoucí směrodatnou odchylkou tedy roste i riziko. Pro 

určení směrodatné odchylky je nutné nejprve stanovit střední hodnotu (3.3), od ní se odvíjí 

stanovení rozptylu jako suma čtverců rozdílů střední hodnoty a hodnoty Vi (3.4) a následně 

směrodatné odchylky (3.5), která je definována jako druhá odmocnina z rozptylu. 

Střední hodnota je určena následovně: 

         

 

   

   

(3.3) 

kde    je střední hodnota,    je pravděpodobnost přechodu z výchozí ratingové kategorie do 

kategorie i a    je hodnota aktiva v případě ratingového hodnocení i a s je počet ratingových 

kategorií. 

 

Roztpyl se stanoví pomocí vztahu:  

  
             

 

 

   

   

(3.4) 

kde   
  je rozptyl portfolia,    je střední hodnota,     je pravděpodobnost a    je hodnota 

aktiva. 
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Směrodatná odchylka je vyjádřena jako odmocnina z rozptylu: 

      
               

 

   

   

(3.5) 

kde    je směrodatná odchylka. 

Z důvodu nesymetrického rozdělení pravděpodobnosti kreditního rizika je interpretace 

směrodatné odchylky složitá. Aktiva související s kreditním rizikem mají takzvané těžké 

konce (fat tails) na straně ztráty a na straně zisku je zase větší omezení. Z tohoto důvodu je 

lepší využít percentilů. 

Percentil je definován jako nejnižší hodnota, kterou může portfolio dosáhnout při určité 

pravděpodobnosti. Volba percentilu závisí jen a pouze na investorovi či manažerovi portfolia. 

Při stanovení percentilu je nutné vyjádřit hodnotu portfolia. V případě simulace Monte Carlo 

je nutné setřídit hodnoty od nejmenší po největší. První percentil se stanoví jako první 

hodnota, která dosáhne hodnoty jedno procento nebo menší. V případě 1 000 scénářů je 

prvním percentilem hodnota odpovídající 10. pozici. 

3.3.2. Marginální riziko 

Pojem marginální riziko se používá pro vyjádření příspěvku rizika jednotlivého aktiva 

k riziku celkového portfolia. Marginální riziko je vyjádřeno jako rozdíl mezi riziky dvou 

portfolií, přičemž jediný rozdíl je v tom, zda obsahují jedno konkrétní aktivum. Jedná se tedy 

o rozdíl rizika portfolia s daným aktivem a tím samým portfoliem bez tohoto daného aktiva. 

Na obrázku 3.2 je grafické zobrazení marginálního rizika. Je patrné, že směrodatná odchylka 

klesá s rostoucí expozicí.  

Nejdůležitější vlastností portfolia je schopnost diverzifikace rizika. Portfolio umožňuje 

vytvořit soubor aktiv, jejichž společné riziko je nižší než riziko pro každé aktivum 

samostatně. Tento efekt je způsoben zápornými korelačními vazbami mezi aktivy (někdy stačí 

i slabě pozitivní korelace). Efektivní portfolio je pak stanoveno jako portfolio, kdy pro 

očekávaný výnos minimalizujeme riziko, respektive pro dané riziko maximalizujeme 

očekávaný výnos. 
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Pro sestavení efektivního portfolia je proto důležité sledovat nejen riziko a výnos daného 

aktiva (směrodatnou odchylku a střední hodnotu), především riziko a výnos celého portfolia.  

Pro vyjádření rizikovosti konkrétních aktiv se využívají čtyři charakteristiky. Jedná se o: 

- absolutní směrodatnou odchylku; 

- relativní směrodatnou odchylku, vyjádřenou pomocí střední hodnoty daného 

aktiva; 

- marginální směrodatnou odchylku; 

- relativní marginální směrodatnou odchylku, vyjádřenou za pomocí tržní hodnoty 

daného aktiva. 

Obrázek 3.2 Marginální riziko 

 

Zdroj: Marcela Gronychová – Česká Pojišťovna 

3.4.  Aplikace CreditMetrics
TM

 

Za aplikací metody CreditMetrics
TM

 je především snaha o kvalitní řízení kreditního 

rizika, metoda a výsledky však mají daleko širší využití. Konkrétně lze tuto metodu využít při 

stanovení ekonomického kapitálu, při stanovení kreditních limitů nebo při stanovení priorit 

v rámci řízení kreditního rizika. 

3.4.1. Ekonomický kapitál 

Ekonomický kapitál představuje odhad o výši kapitálu, který je potřeba udržovat pro 

případ neočekávaných ztrát. Podstata ekonomického kapitálu spočívá v myšlence, že závazky 
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banky (i jiného podnikatelského subjektu) jsou v čase konstantní, zatímco její aktiva jsou 

značně riziková. V případě, že hodnota těchto aktiv klesne pod určitou hranici, je zde vysoká 

pravděpodobnost selhání. 

Stanovení ekonomického kapitálu vychází ve většině případů z metodologie VaR. Při 

aplikaci metody VaR na portfolio aktiv se ekonomický kapitál stanovuje tak, aby 

pravděpodobnost neočekávaných ztrát nepřesáhlo určitou hranici. U portfolia dluhových aktiv 

je tento přístup ztížen nesymetrickým rozdělení a tzv. tlustými konci. Pro stanovení 

ekonomického kapitálu je tak vhodné použít odhad rozdělení hodnoty pravděpodobnosti a na 

něj aplikovat percentily.  

Rovnice (3.6) ukazuje výpočet ekonomického kapitálu za použití rozdělení 

pravděpodobnosti přírůstku portfolia. Ekonomický kapitál je zde definován jako rozdíl mezi 

hodnotou VaR na dané hladině významnosti a střední hodnotou ztráty.  

                                                

(3.6) 

VaR představuje převedení všech rizik na společného jmenovatele a to na změnu hodnoty 

portfolia. VaR tak představuje nejmenší predikovanou ztrátu na dané hladině významnosti 

(pravděpodobnosti) za určený časový interval. Zapsat jej můžeme dvěma způsoby. 

První způsob lze zapsat rovnicí (3.7): 

                  

(3.7) 

kde     představuje zisk z portfolia a ZISK předem stanovenou hladinu zisku a dané hladině 

pravděpodobnosti α (významnosti). VaR tedy znamená ztrátu a zobrazuje zisk jako zápornou 

ztrátu. Metoda VaR zachycuje úroveň rizika jako ztrátu a VaR potom hodnotu této ztráty. 

Když zisk vyjádříme jako zápornou ztrátu (ZISK = - VaR) můžeme rovnici (3.7) zapsat 

následovně: 

                 

(3.8) 
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Pro aplikaci je nezbytné určit sdružené rozdělení pravděpodobnosti přírůstku hodnoty 

portfolia (     a následné odvodit hodnotu VaR pro danou hladinu α. Přírůstek hodnoty 

portfolia aktiv lze zapsat vztahem (3.9): 

                           

 

 

(3.9) 

kde         představuje výchozí (predikovanou) hodnotu portfolia,      je náhodný výnos 

portfolia,    představuje absolutní částku investovanou do i–tého aktiva a              

vyjadřuje náhodný výnos i-tého aktiva. 

Například VaR na hladině významnosti α = 5 % a počtu simulací 1 000 zjistíme tak, že 

rozdíly seřadíme od nejhorší po nejlepší a VaR je pak rovna n–té nejhorší hodnotě, ale s 

opačným znaménkem. n-té  pořadí se určí pomocí rovnice (3.10): 

 

         

(3.10) 

kde N představuje počet scénářů a α hladinu významnosti.  

V tomto případě tedy                  , tedy VaR je padesátá nejhorší hodnota s 

opačným znaménkem.  

3.4.2. Stanovení limitů kreditního rizika 

S kreditním rizikem je spojena problematika stanovení limitů, které by měly zabránit 

nadměrné úvěrové angažovanosti. V případě, že by tento limit nebyl stanoven, by mohlo dojít 

ke zhoršení plnění závazků nebo v krajním případě i k selhání. Nastavení limitů kreditního 

rizika je však plně v kompetenci zodpovědného manažera, ten by v rámci rozhodování o 

limitech měl brát v úvahu několik aspektů: 

- typ limitu; 

- způsob měření kreditního rizika; 

- individuální přístup (politika) manažera. 
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Při aplikaci modelu CreditMetrics
TM

 jsou brány v úvahu tři typy kreditních limitů, které 

zachycuje obrázek 3.3. Prvním z nich je takzvaný horizontální limit neboli omezení 

relativního rizika. V tomto případě tento limit zabraňuje vstup do portfolia aktivu, které je 

výrazně korelováno s tímto portfoliem a zvyšovalo by tak riziko celého portfolia. 

V absolutním měřítku by se pak jednalo o limit, který zabraňuje vstupu do portfolia aktivu 

s určitým ratingem (např. BBB- a nižší nesmí být v portfoliu). Druhým limitem je vertikální 

limit neboli omezení expozice. Tento limit zabraňuje, aby se do portfolia dostalo aktivum 

s vyšší expozicí, než stanovuje tento limit a to bez ohledu na ratingové hodnocení. Posledním 

limitem je hyperbolický limit neboli limit absolutního rizika. Tento limit slouží pro stanovení 

celkového přípustného rizika portfolia a zamezuju vstupu aktiva, které by způsobilo 

překročení této hranice.  

Obrázek 3.3 Limity kreditního rizika 

 

Zdroj: Marcela Gronychová – Česká Pojišťovna 

Pokud má být nastaven limit, je nutné určit jak riziko změřit, aby mohl být limit 

aplikován. V tomto kroku je třeba rozhodnout, jaké budou použity statistiky, zda marginální 

nebo individuální a rovněž o aplikaci směrodatné odchylky či percentilu. Individuální 

statistika je vhodná v okamžiku, kdy se jeden emitent výrazně více podílí na celkovém složení 

portfolia. Nízká korelace tohoto emitenta s ostatními dlužníky se projevuje v nízkém 

marginálním riziku, ovšem jeho váha může v případě úpadku výrazně negativně ovlivnit 
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celkové portfolio.  Marginální statistiky zase zobrazují vliv aktiva z hlediska korelace a 

koncentrace rizika na jednoho emitenta. 

Posledním aspektem ve výčtu je individuální přístup manažera portfolia. Každý manažer 

může stanovit své limity individuálně, stejně tak může individuálně rozhodnout o zařazení 

určitého aktiva, přestože nesplňuje některý z výše uvedených limitů. V této situaci je možné 

využít rozdílné způsoby zajištění, které nabízejí finanční trhy např. hedging. V rámci 

individuálního přístupu manažera se rozlišují takzvané měkké a tvrdé limity. Tvrdý limit 

natavuje podmínky, které zamezují vstupu určitého emitenta do portfolia. Měkké limity oproti 

tomu mají víceméně informativní charakter a měly by vyvolávat hlubší prozkoumání. 

3.5.  Parametry CreditMetrics
TM

 

Mezi základní parametry modelu CreditMetrics
TM

 patří matice přechodu, míry 

návratnosti, korelace mezi emitenty, model oceňování aktiv atd. V této části, která opět 

výrazně čerpá z technického dokumentu k modelu CreditMetrics
TM

, jsou popsány parametry, 

které jsou využity v praktické části této práce. 

3.5.1. Matice přechodu 

Matice přechodu (někdy označována taky jako migrační matice) je základním stavebním 

kamenem celého modelu. Jedná se o matici, která souhrnně udává pravděpodobnost přechodu 

z jedné ratingové kategorie do jiné na konci sledovaného období. Tyto matice jsou 

sestavovány na základě historických dat renomovanými ratingovými agenturami. Ratingové 

agentury vycházejí jednak z finanční analýzy společností a rovněž i z historické migrace 

společností mezi ratingovým hodnocením. Tabulka 3.2 udává matici přechodu společnosti 

Standart & Poor´s pro evropské společnosti. Z matice je zřejmé pro společnost s ratingovým 

hodnocením A- je 76,11 % pravděpodobnost, že si toto hodnocení udrží. Společnost s tímto 

hodnocením má však 11,21 % pravděpodobnost, že si polepší na hodnocení A a 7,43 % 

pravděpodobnost, že si pohorší na ratingové hodnocení BBB+. Tato matice je použita 

v praktické části této práce.  
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Tabulka 3.2 Average One-Year Transition Rates For European Corporates By Rating Modifier          

(1996- 2010) (%) 

From/To AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC D 

AAA 85,03 6,72 1,52 0,87 0,22 0,43 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AA+ 1,09 74,86 15,03 2,73 0,82 0,82 0,55 0,55 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AA 0,22 1,20 78,98 8,50 4,14 1,31 0,54 0,22 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AA- 0,08 0,08 4,56 74,98 12,26 2,73 1,24 0,17 0,08 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A+ 0,00 0,07 0,63 5,51 73,97 10,89 2,58 0,49 0,35 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A 0,00 0,23 0,17 0,74 4,69 73,46 11,21 2,29 1,14 0,17 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,11 

A- 0,05 0,00 0,16 0,16 0,98 7,22 76,11 7,93 1,48 0,82 0,16 0,05 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

BBB+ 0,00 0,00 0,00 0,14 0,29 0,86 7,43 73,50 8,71 1,21 0,36 0,57 0,21 0,21 0,07 0,00 0,14 0,07 

BBB 0,00 0,00 0,10 0,00 0,19 0,58 0,88 7,89 69,98 7,89 1,66 1,07 0,10 0,10 0,39 0,10 0,10 0,10 

BBB- 0,00 0,00 0,16 0,00 0,16 0,64 0,48 1,43 8,90 67,25 6,52 2,70 0,79 0,32 0,32 0,00 0,32 0,32 

BB+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 0,90 11,64 58,81 8,06 2,39 1,79 0,30 0,00 0,30 0,00 

BB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 0,00 1,75 11,25 56,75 6,25 2,75 1,00 0,00 0,75 0,50 

BB- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 8,89 59,01 12,84 4,20 0,49 0,25 1,48 

B+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,23 2,93 8,80 54,63 8,35 3,84 1,35 1,81 

B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 0,38 1,51 12,08 45,66 8,30 4,53 4,15 

B- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 6,33 49,37 15,82 10,13 

CCC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 3,46 9,20 25,29 37,93 

Zdroj: Standart &Poor´s 

Při sestavování matice, by mělo platit pravidlo, že suma pravděpodobnosti pro každou 

kategorii by se měla rovnat 1 respektive 100 %. 

Dalším důležitým parametrem je míra návratnosti, která stanovuje hodnotu dluhu 

v okamžiku selhání. Tento parametr byl popsán předcházející části. 

3.5.2. Stanovení hodnoty aktiv portfolia 

Dalším krokem je stanovení současné hodnoty obligace. K tomu, abychom mohli tuto 

hodnotu stanovit, je nutné znát peněžní toky plynoucí z obligace a diskontní sazby pro 

jednotlivé ratingové kategorie. Peněžní toky není obtížné stanovit, pro stanovení diskontních 

sazeb je nutné vyjít z přechodové matice, jejíž prvky pij představují pravděpodobnosti 

přechodu mezi ratingovými kategoriemi. Rovněž se musejí zohlednit míry návratnosti. 

Pro stanovení současné hodnoty obligace se vychází z obecné rovnice (3.11): 

    
  

       
 

  

       
 

 

 

  

(3.11) 
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kde PV
26

 znamená současná hodnota, Ct je kupónová platba, rt je výnos do splatnosti, NH je 

nominální hodnota a T je počet let do splatnosti. 

Pro další postup je potřeba znát diskontní míry. Stanovení těchto měr vychází 

z přechodové matice, která je nejprve doplněna o jeden řádek. Tento doplněný řádek 

představuje pravděpodobnost přechodu společnosti z kategorie D do lepší. Je logické, že 

pokud je společnost v úpadku, tak nemůže zlepšit své hodnocení a proto tento řádek tvoří 

samé nuly, pouze v posledním sloupci je 1 respektive 100 %. Výsledkem je matice T. Dalším 

krokem je stanovení přechodové matice pro následující roky, tak aby zachycovala splatnost 

obligace. Tento postup navrhl Ital Andre Resti (Resti, 1999). První krok je tedy zachycen 

rovnicí (3.12): 

   
    
  

    

(3.12) 

Dvouletá matice přechodu je pak vyjádřena jakou součin matic T a T, tedy jak ukazuje 

následující rovnice (3.13): 

          
         

  
    

(3.13) 

n-roční matice přechodu je pak spočítána následovně (3.14): 

      
    

   

   

   

  

    

(3.14) 

kde poslední sloupec vždy udává pravděpodobnost úpadku pro každou ratingovou kategorii 

v průběhu n let. 

Po stanovení jednotlivých matic přechodu pro jednotlivé roky, můžeme přistoupit ke 

stanovení diskontních sazeb pro jednotlivé ratingové kategorie a roky. Vyjdeme z toho, že 

poslední sloupec u vypočítaných matic přechodu pro jednotlivé roky znamená 

                                                
26 PV – Present Value 
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pravděpodobnost úpadku v daném roce a kategorii. Při určování diskontních sazeb se vychází 

z bezrizikové sazby a implicitní teorie očekávání, tento vztah je vyjádřen vztahem (3.15): 

   
       

           
   

(3.15) 

Za bezrizikovou sazbu může být zvolena například sazba PRIBOR
27

, LIBOR
28

, 2T 

REPO
29

 sazba nebo hodnota IRS
30

. Pro účely této práce byla za bezrizikovou sazbu určena 

hodnota IRS. 

Pokud je známa bezriziková sazba a jsou známy i pravděpodobnosti úpadku pro 

jednotlivé ratingové kategorie a roky, je možné vypočítat úrokové sazby. Jednoletá úroková 

sazba je dána vztahem (3.16): 

     
       

     
         

    

(3.16) 

kde RR představuje očekávanou míru návratnosti (její hodnoty byly zjištěny empiricky viz. 

předcházející část), r1
i
 je hledaná úroková sazba pro společnost s ratingem i v roce 1 a p1

i
 je 

pravděpodobnost úpadku zjištěná z matic přechodu vypočítaných pomocí vztahů (3.12), 

(3.13) a (3.14). Proměnná ri
F
 představuje jednoletou bezrizikovou sazbu. 

Pro dvouletou úrokovou sazbu je třeba vyjít z následujícího vztahu: 

      
     

  
 

     
  

    
    

           
  

 
     

        
  

 
   

(3.17) 

kde p1
i
 a p2

i
 symbolizují pravděpodobnost úpadku v prvním a druhém roce, úpravou tohoto 

vzorce posléze získáme: 

                                                
27 PRIBOR – Pražská referenční úroková sazba 
28 LIBOR – Londýnská referenční úroková sazba 
29 2T REPO – sazba České národní banky 
30 IRS – úrokový swap 
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(3.18) 

Obecný vzorec pro výpočet úrokové sazby pro n – let je dán vztahem (3.19): 

  
  

 
              

     
  

 

       
 

 
    

      
    

   

    
 

     

(3.19) 

3.5.3. Odhad korelace mezi dlužníky 

Pokud jsou známy úrokové sazby je zapotřebí zjistit další charakteristiku portfolia. Jedná 

se o odhad korelace mezi dlužníky. 

Portfolio obecně slouží k diverzifikaci rizika. V případě tržního rizika je tato 

diverzifikace daleko jednodušší než u kreditního rizika. Zvyšování počtu titulů v portfoliu 

neznamená v případě kreditního rizika automaticky lepší diversifikaci. Modely zabývající se 

kreditním rizikem mají riziko nejen počítat, ale i zjistit jeho příčinu, což v důsledku vede 

k lepší diverzifikaci rizika. Při odhadování korelace je třeba brát v úvahu korelace devizových 

kurzů, volatilitu cen akcií, meziodvětvové korelace atd. Pokud vyjdeme ze skutečnosti, že je 

každý emitent jedinečný, neměl by mezi nimi existovat žádný vztah. Z porovnání historického 

vývoje je však patrné že takovýto vztah existuje. Na subjekty působí minimálně stejné, či 

obdobné makroekonomické vlivy. Proto musíme tyto vztahy zahrnout do procesu stanovení 

kreditního rizika.  

Pro odhad korelací můžeme vyjít z několika známých teoretických přístupů. Asi 

nejpoužívanějším model oceňování aktiv, který vychází z předpokladu, že hodnota aktiv má 

přímý vliv na změnu ratingu a defaultu. Tento model je použit v praktické části této práce a 

bude mu věnována samostatná podkapitola. Dalším přístupem je odhadnutí korelace na 

základě historického vývoje cen obligací. Tento přístup stanovuje korelaci mezi dlužníky na 

základě korelace mezi vývojem cen jejich dluhopisů. Pro praktickou aplikaci tohoto přístupu 

neexistuje dostatečné množství adekvátních dat. Posledním přístupem je přímé odhadnutí 



38 

 

korelace na základě spojených kreditních pohybů. Tento přístup stanovuje korelaci na 

základě zkoumání časových řad změn ratingových hodnocení dluhopisů nebo jejich emitentů, 

které jsou vzájemně časově synchronizovány. 

Při odhadu korelace je v modelu CreditMetrics
TM

 možné použít vývoj cen akcií, protože 

tento model je založen na informacích o vlastním kapitálu. V praktické části jsou využity 

následující vzorce 

Denní kapitálový výnos akcie: 

     
           

      
   

(3.20) 

kde Pi,t a Pi,t-1 jsou denní kurzy v čase t a předcházejícím dni, tedy t-1. 

Střední hodnota výnosu je určena: 

      
 

 
      

 

   

   

(3.21) 

kde E(Ri) je střední hodnota výnosu, N je počet pozorování a Ri,t je denní kapitálový výnos. 

Rozptyl výnosu se stanoví: 

  
          

 

 
               

 
 

   

   

(3.22) 

Směrodatná odchylka výnosu pak jako odmocnina z rozptylu: 

      
   

 

 
               

 
 

   

   

(3.23) 
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Kovariance výnosů je dána vztahem: 

                
 

 
                       

   

   

(3.24) 

Korelaci výnosů určuje vztah: 

     
    

           
   

(3.25) 

Koeficient korelace udává mírů závislosti mezi aktivy i a j. Tento koeficient nabývá 

hodnot v intervalu <-1;1>, přičemž mezní hodnoty udávají dokonalou závislost vývoje (1) 

nebo zcela opačný vývoj (-1). 

Samotné korelace mezi emitenty je řešena pomocí matic. Prvním krokem je sestavení 

korelační matice C (m;n) jednotlivých emitentů, kterou lze obecně zapsat: 

   

                  
                  

    
                  

    

(3.26) 

Dalším krokem je sestavení pomocné matice W (m+n;n), která zachycuje jednotlivé 

obligace a faktory jim přiřazené. Matici W transponujeme abychom mohli dopočíst  konečnou 

matici A(n;n): 

           

(3.27) 

3.5.4. Model hodnoty aktiv
31

 

Model hodnoty aktiv je založena na opčně teoretickém přístupu, na jehož základě je 

postaven princip procesu vývoje aktiv. Jedná se o „nepřímé“ odhadování sdružené 

pravděpodobnosti změn ratingu. Nepřímí proto, že kdybychom se pokoušeli o odhad „přímý“ 

potřebovali bychom velké množství dat, které však nejsou prakticky k dispozici. Opčně 

                                                
31 Asset value  model 
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teoretický přístup předpokládá, že hodnota aktiv společnosti určuje její schopnost dostát svým 

závazkům. Pokud bychom to aplikovali na ratingové hodnocení, znamená to, že změny 

v hodnotě aktiv společnosti mají vliv na ratingové hodnocení. Pokud by hodnota aktiv klesla 

natolik výrazně, že by byla nižší než hodnota závazků, znamená to, že firma se dostala do 

úpadku. Tuto situaci zachycuje obrázek 3.4. 

Obrázek 3.4 Model hodnoty firmy s hranicí úpadku 

 

Zdroj: CreditMetricsTM – Technical document (str. 37) 

Pouhé modelování úpadku však nestačí. Pro aplikaci modelu CreditMetrics
TM

 je 

zapotřebí modelovat změny jednotlivých ratingových kategorií, což vyžaduje komplexnější 

přístup. Obrázek 3.5 zachycuje situaci, kdy se mění ratingové hodnocení od nejhoršího 

(default) až po nejlepší (AAA). Rovněž zachycuje situaci, že s největší pravděpodobností 

firma zůstane ve své ratingové kategorii. 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: CreditMetricsTM – Technical document (str. 37) 

Obrázek 3.5 Model hodnoty firmy s ratingovým hodnocením 
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Pro lepší ilustraci je uveden příklad z CreditMetrics
TM

 – Technical Document, který je na 

straně 86 až 92. 

Uvažujme firmu s ratingovým hodnocením BB a hodnotou aktiv ve výši 100 milionů 

dolarů. Pokud dojde ke snížení hodnoty aktiv této firmy na hodnotu 60 milionů dolarů, klesne 

její rating na B, pokud by došlo k poklesu hodnoty aktiv pod 20 milionů dolarů, dostane se 

firma do defaultu. Naopak vzroste-li hodnota aktiv této firmy nad 150 milionů dolarů, vzroste 

její ratingové hodnocení o jeden stupeň na BBB. Pro nejlepší rating AAA by musela vzrůst 

hodnota aktiv k hodnotě 200 milionů dolarů. 

Obrázek 3.6 Změna ratingu určená změnou hodnoty aktiv 

 

Zdroj: CreditMetrics
TM 

– Technical dokument (str. 86) 

Tento model předpokládá, že prahové hodnoty (treshold) lze odhadnout a tím lze 

odhadnout i změny ratingu. Tyto prahové hodnoty lze odvodit z přechodové matice. Dalším 

předpokladem je, že procentní změny tržních hodnot aktiv R (Returns) mají normální 

rozdělení a jsou dány parametry směrodatnou odchylkou a střední hodnotou. Pro 

zjednodušení se předpokládá, že střední hodnota je rovna 0. Volatilita se nevztahuje ke 

kreditnímu instrumentu, ale k hodnotě aktiv firmy. Pokud akceptujeme výše uvedené 

podmínky, můžeme stanovit prahové hodnoty pro změnu ratingových kategorií pro firmu 

s hodnocením BB.  
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Zaveďme označení pro prahové hodnoty ZDef, ZCCC, ZBBB atd. a dále, že pokud je hodnota 

R< ZDef firma se dostane do defaultu, pokud je ZCCC<R<ZB bude ratingové hodnocení B atd. 

Je-li například hodnota ZDef rovna -90 % znamená to, že pokud hodnota aktiv společnosti 

klesne o 80% a více, firma defaultuje. Pro zjednodušení jsme stanovili, že R má normální 

rozdělení, proto můžeme určit pravděpodobnost všech situací, které mohou nastat pomocí 

následujících vztahů: 

                                  

(3.28) 

                                             

(3.29) 

atd. pro další ratingové kategorie, kde Pr značí pravděpodobnost, R jsou výnosy aktiv (podle 

normálního rozdělení, μ=0), Z představuje jednotlivé hranice, σ je symbol pro směrodatnou 

odchylku a Φ je označení distribuční funkce normálního normovaného rozdělení. Obrázek 3.7 

zachycuje pravděpodobnosti přechodu pro emitenta s hodnocením BB. 

Obrázek 3.7 Jednoleté pravděpodobnosti změny kreditní kvality pro dlužníka s výchozím ratingem BB 

 

Zdroj: CreditMetricsTM – Technical dokument (str. 87) 

Hodnoty v pravém i levém sloupci obrázkuObrázek 3.7 se musejí rovnat, z čehož vyplývá 

že                        , kde    
     stanovuje hranici, pod kterou náhodné 

proměnné s normálním normovaným rozdělením klesnou s pravděpodobností p. Stejným 

způsobem jsou dopočítány hodnoty pro ostatní ratingy (obrázek 3.8). Hraniční hodnota pro 
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ZAAA není zapotřebí stanovovat, protože každá hodnota vyšší než ZAA je automaticky 

hodnocena jako AAA. 

Obrázek 3.8 Prahové hodnoty změn hodnot aktiv pro dlužníka s původním ratingem BB 

 

Zdroj: CreditMetricsTM – Technical dokument (str. 88) 

Předcházející popis stanovoval určení individuálních prahových hodnot pro jednotlivé 

emitenty podle vývoje jejich aktiv. Pokud budeme chtít stanovit tyto prahové hodnoty pro 

celé portfolio emitentů, je nutné stanovit korelace vývoje aktiv pro všechny možné kombinace 

dvojic dlužníků.  Za předpokladu, že výnosy aktiv jednotlivých emitentů jsou korelované a 

normálně rozdělené, můžeme sestavit kovarianční matici pro dva emitenty se směrodatnými 

odchylkami σx a σy pomocí vzorce: 

     
  

        

         
     

(3.30) 

kde ρxy je korelace mezi výnosy aktiv x a y, σx
2
 a σy

2
 jsou rozptyly výnosů aktiv x a y. Aplikací 

vzorce (3.30) zjistíme, jak se vyvíjejí aktiva dvou emitentů, a můžeme za pomocí prahových 

hodnot určit, jak se vyvíjejí jejich ratingová hodnocení. Pokud budeme chtít zjistit 

pravděpodobnost, že ratingové hodnocení dvou emitentů zůstane na konci sledovaného 

období BB respektive A, vyjdeme z předpokladu, že procentní změna obratu aktiv je u 

prvního emitenta v intervalu ZB a ZBB a u druhého v intervalu ZBBB a ZA a za předpokladu, že 

obraty jejich aktiv jsou vzájemně nezávislé (     ), pak se jejich spojitá pravděpodobnost 

určí jako součin individuálních pravděpodobností. Pokud bude korelace nenulová (     ) 

určí se tato spojitá pravděpodobnost pomocí následujícího vzorce (3.31): 
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(3.31) 

kde            je funkce hustoty dvourozměrného normálního rozdělení s kovarianční 

maticí (COV). Tato rovnice je nezávislá na směrodatných odchylkách. Volatilita je již 

zachycena v pravděpodobnostech změn ratingových hodnocení. Jediným parametrem, který 

ovlivňuje kreditní riziko je tak pravděpodobnost změn ratingových hodnocení. Díky tomu 

můžeme považovat výnosy aktiv za normované, tedy se směrodatnou odchylkou jedna a 

střední hodnotou nula. Jediný faktor, který tak zbývá odhadnout je korelace mezi emitenty.  

Nejlepším přístupem, který by dodal nejpřesnější výsledky je stanovení korelace výnosů 

aktiv pro každou dvojici emitentů v portfoliu. Pro tento přístup však není dostatek informací a 

byl by značně náročný. Další přístupem je stanovení pevných korelací mezi jednotlivými 

emitenty. Toto značně zjednoduší náročnost, ale nezamezí problémům s koncentrací emitentů 

z jednoho odvětví. Další možností je vyjít z výnosů vlastního kapitálu. Výhodou je dobrá 

dostupnost dat pro tento přístup. Na druhou stranu však nezachycuje rozdíl mezi korelací 

vlastního kapitálu a aktiv.  

3.5.5. Choleskeho dekompozice 

Choleskeho dekompozice slouží při simulační metodě k zahrnutí korelací mezi 

jednotlivými emitenty. Pro zahrnutí těchto korelací jsou použity níže uvedené vzorce, jejichž 

pomocí získáme trojúhelníkovou matici. Jednotlivé kroky jsou:  

              
 

   

   

                                                  

(3.32) 

    
 

   

             

   

   

                                  

(3.33) 
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(3.34) 

                                                                             

(3.35) 

kde pij jsou jednotlivé prvky matice s N řádky a N sloupci. 

3.5.6. Simulace Monte Carlo 

Analytická metoda stanovení kreditního rizika je vhodná pro malá portfolia. Má dvě 

základní přednosti. 

První předností je rychlost, protože u malých portfolií není potřeba velké množství 

operací. Druhou výhodou je přesnost, jelikož jsou v malém množství dat obsaženy pouze 

drobné nesrovnalosti, je tato metoda velmi přesná. Tyto výhody jsou ale smazány v případě 

většího počtu titulů v portfoliu. Rychlost se značně zpomaluje a výskyt statistických 

nepřesností roste rovněž. V této práci bude proto využita simulační metoda Monte Carlo, 

která je založena na simulaci velkého množství scénářů. Simulace samotná se skládá ze tří 

kroků. 

1) Generování náhodných scénářů, kde každý scénář určuje možný rating na konci 

sledovaného období, 

2) Přehodnocení portfolia pro každý simulovaný scénář,  

3) Shrnutí výsledků dosažených pomocí simulovaných scénářů a následná aplikace 

statistických metod pro získání konkrétních výsledků. 

Pro aplikaci simulace je nutné stanovit hranice změn ratingového hodnocení. Postup jak 

toho dosáhnout byl popsán v jedné z předcházejících podkapitol, je založen na modelu aktiv a 

vychází z matice přechodu. Pokud jsou tyto hranice stanoveny, je možné určit nové ratingové 

hodnocení pro každý scénář a obligaci, následně určit novou hodnotu jednotlivých obligací a 

celého portfolia. 
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4. Stanovení výše kreditního rizika 

Předchozí části této práce byly zaměřeny na popis základních pojmů v oblasti kreditního 

rizika. Rovněž byla objasněna metodologie CreditMetrics
TM

. Obsahem této kapitoly je 

aplikace metodologie CreditMetrics
TM

 na vybraném dluhopisovém portfoliu. 

Portfolio je sestaveno z deseti různých dluhopisů, z toho je 8 podnikových dluhopisů, 

jeden dluhopis je státní a jeden dluhopis municipální (Praha). Všechny dluhopisy jsou 

obchodované na Pražské burze cenných papírů (BCPP
32

). Jedná se o náhodný výběr, počet 

kusů v portfoliu byl stanoven pomocí nástroje řešitel, který je součástí MS EXCEL.  Jako 

jediné kritérium byla stanovena celková hodnota portfolia ve výši 100 mil. Kč. V této 

praktické části diplomové práce je staveno kreditní riziko dluhopisového portfolia s časovým 

horizontem jeden rok. 

4.1. Portfolio 

Jak již bylo uvedeno výše, portfolio se skládá z deseti dluhopisů obchodovaných na 

Pražské burze. Tabulka 4.1 zachycuje toto portfolio. První sloupec udává pořadové číslo 

dluhopisu. Ve druhém sloupci je uveden název dluhopisu a výše jeho kuponu. Uvedené 

dluhopisy mají tři druhy kupónů a to variabilní se zkratkou VAR, kombinovaný KOMB a 

pevný, kdy je uvedena výše tohoto kuponu. Třetí sloupec zachycuje nominální hodnotu 

dluhopisu, čtvrtý a pátý pak aktuální tržní kurz respektive hodnotu kuponu
33

. Šestý sloupec 

zachycuje ratingové hodnocení emitenta, další sloupec zobrazuje splatnost. Další sloupec je 

počet kusů dluhopisu v portfoliu. Předposlední sloupec zobrazuje tržní cenu dluhopisu a 

poslední sloupec kategorii security, která určuje kvalitu zajištění dluhopisu. Například je 

patrné, že nejlepší ratingové hodnocení má dluhopis č. 5, což je vydaný Evropskou investiční 

bankou a má nejvyšší možný rating AAA. Ratingové hodnocení je podle ratingové agentury 

S&P. Pokud neměl emitent hodnocení této ratingové agentury, bylo provedeno horizontální 

srovnání, a byl přiřazen odpovídající rating podle kategorizace S&P. Časový horizont 

portfolia je jeden kalendářní rok. Tržní hodnota portfolia k datu 10. 2. 2012 je 93 663 594 Kč.  

  

                                                
32 BCPP – www.bcpp.cz 
33 Tyto hodnoty jsou platné k datu 10. 2. 2012, kdy je psána tato práce 
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Tabulka 4.1 Portfolio 

 Dluhopis NH Kurz Kupon Rating Maturity KS Tržní cena Security 

1 ČEZ VAR/14 1 000 000 105% 6,5% A- 26.1.2014 16 1 050 000 
Senior 

Unsecured 

2 ČS KOMB/17 1 000 000 90% 0% A 15.9.2017 16 900 000 
Senior 

Unsecured 

3 ČSOB VAR/18 10 000 100% 2,06% A+ 22.12.2018 65 10 000 
Senior 

Unsecured 

4 
HL.M.PRAHA 

4,25/21 
1 000 000 99,6% 4,25% A+ 11.5.2021 17 996 000 

Senior 

Unsecured 

5 EIB 6,50/15 10 000 100% 6,5% AAA 17.4.2015 38 10 000 
Senior 

Unsecured 

6 HZL HVB 4,50/15 10 000 100% 4,5% A 5.10.2015 65 10 000 
Senior 

Secured 

7 ING BANK 4,50/19 1 000 000 70% 4,5% A 17.12.2019 18 700 000 
Senior 

Unsecured 

8 
HZL EBANKA 

6,00/17 
10 000 112,09% 6% A 12.12.2017 66 11 209 

Senior 

Unsecured 

9 
SM VAK OVA 

5,00/15 
1 000 000 99,66% 5% A 15.11.2015 30 996 6000 

Senior 

Unsecured 

10 
ST.DLUHOP. 

3,75/20 
10 000 93% 3,75% AA 12.9.2020 66 9 300 

Senior 

Unsecured 

Σ       397   

Zdroj: vlastní výpočet  

4.2.  Odhad korelací mezi dlužníky 

Pro další postup je potřeba určit vzájemnou závislost mezi dlužníky. Pro odhad této 

závislosti se vychází z kurzů akcií jednotlivých dlužníků. Pro aplikaci vyjdeme z denních 

kurzů akcií od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, které jsou uvedeny jako příloha 8. Některé 

společnosti však nejsou obchodovány na českém trhu, proto tyto hodnoty byly nahrazeny 

denními daty jejich mateřských společností, například u HZL HVB 4,50/15 byly použity 

kurzy UnicreditGroup
34

. U státního dluhopisu České republiky je použit index PX stejně jako 

u dluhopisu hlavního města Prahy. Pro stanovení hodnot u EIB
35

, která nemá veřejně upsané 

akcie, se vychází z národních indexů jejich zakladatelů, kdy je každému indexu přiřazena 

váha podle jeho podílu na základním kapitálu. Takto stanovený vážený index udává výchozí 

hodnoty pro EIB. 

                                                
34 Všechny kurzy jsou dostupné online např. www.finance.yahoo.com 
35 EIB – Evropská Investiční Banka 
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Samotná korelace je pak spočítána pomocí analytického nástroje MS EXCEL – data, 

analýza dat, korelace. Korelaci zachycuje tabulka 4.2, z této tabulky je patrné že největší 

závislost je mezi dluhopisem č. 5 (Evropská investiční banka) a dluhopisem č. 7 (ING Bank) 

a to více než 95%.  

Tabulka 4.2 Korelace mezi emitenty 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0,374708613 0,7505589 0,6972732 0,8023179 0,38998019 0,8303422 0,7219575 -0,183638 0,697273 

2 0,374708613 1 0,3349397 0,3266697 0,4864936 0,239689808 0,4439264 0,3647425 -0,043375 0,32667 

3 0,750558935 0,334939713 1 0,8144854 0,9139198 0,400163335 0,9091896 0,9542473 -0,434272 0,814485 

4 0,697273189 0,326669653 0,8144854 1 0,7980271 0,375971502 0,7875811 0,8314972 -0,273876 1 

5 0,802317917 0,486493566 0,9139198 0,7980271 1 0,465813925 0,9531097 0,9280846 -0,302755 0,798027 

6 0,38998019 0,239689808 0,4001633 0,3759715 0,4658139 1 0,4418437 0,4600757 -0,280532 0,375972 

7 0,830342164 0,443926365 0,9091896 0,7875811 0,9531097 0,441843671 1 0,8803669 -0,357579 0,787581 

8 0,721957488 0,364742454 0,9542473 0,8314972 0,9280846 0,460075726 0,8803669 1 -0,352277 0,831497 

9 -0,18363828 -0,043374773 -0,434272 -0,273876 -0,302755 -0,280531725 -0,357579 -0,352277 1 -0,27388 

10 0,697273189 0,326669653 0,8144854 1 0,7980271 0,375971502 0,7875811 0,8314972 -0,273876 1 

Zdroj: vlastní výpočet  

V předcházející podkapitole 3.5.3 byl uveden postup pro výpočet. Korelační matice, 

kterou zachycuje Tabulka 4.2, označíme tedy jako matici C. Pro další postup je nutné stanovit 

rovněž pomocnou matici W a její transponovanou verzi W
T
 viz Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. 

Posledním krokem je získání horní trojúhelníkové matice pomocí Choleskeho 

dekompozice viz 3.5.5. Tato matice je uvedena jako příloha 2. 

4.3.  Generování náhodných scénářů 

Simulace Monte Carlo je založena na generování velkého množství náhodných čísel 

z určitého statistického rozdělení. Jednotlivé scénáře jsou vytvořeny jako vektor náhodných 

proměnných pomocí doplňku MS EXCEL – generátor pseudonáhodných čísel. Pro účely této 

práce bylo vygenerováno 20 tis. náhodných čísel pro 10 dluhopisů, výsledná matice má tedy 

tvar 20 000 x 10 viz příloha 3.  

Dalším krokem je zahrnutí korelací. Vynásobením horní trojúhelníkové matice a matice 

získané pomocí generátoru pseudonáhodných čísel získáme korelované scénáře, které 

následně slouží pro zjištění nového ratingu. Korelované scénáře jsou uvedeny jako Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. Pro konečné stanovení nových náhodných ratingů je třeba ještě 

určit prahové hodnoty a to pomocí postupu, který je uveden v podkapitole 3.5.4. Pro 

stanovení těchto hodnot se vychází z původní matice přechodu, kterou zachycuje tabulka 3.2. 
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Tyto hodnoty jsou klíčové pro další postup, jelikož přesně určují, kdy dojde ke snížení nebo 

zvýšení ratingového hodnocení a tím pádem mají vliv na konečnou velikost kreditního rizika. 

Prahové hodnoty jsou uvedeny jako Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Pokud jsou známy korelace a tyto korelace jsou zahrnuty do náhodných scénářů a za 

předpokladu, že jsou známy i prahové hodnoty, je možné přiřadit nové ratingové hodnocení 

pro jednotlivé dluhopisy v portfoliu. Nové ratingové hodnocení je přiřazeny pomocí funkce 

KDYŽ v MS EXCEL viz příloha 7. 

4.4.  Ohodnocení portfolia 

Pro určení hodnoty dluhu v rámci jednotlivých ratingových kategorií je třeba znát 

jednotlivé forwardové výnosové křivky pro každou ratingovou kategorii. Hodnotu obligace 

pak vypočítáme jako současnou hodnotu finančních toků plynoucích z obligace. Postup 

výpočtu je nastíněn v podkapitole 3.5.2. Jediným problémem je stanovení finančních toků 

plynoucích z obligací s variabilním kupónem. V portfoliu jsou dva dluhopisy, které mají 

variabilní kupón. V tomto případě je nejjednodušší zjistit, od čeho se odvíjí výše kupónu a 

pak stanovit základ pro výpočet kupónové platby. Kupón u dluhopisu ČEZ VAR/14 je podle 

emitenta stanoven jako CPI + 4,2 %
36

 a kupón dluhopisu ČSOB VAR/18 je stanoven jako 3M 

Pribor + 0,90 %
37

. Odhad vývoje obou veličin po celou dobu plateb plynoucích z těchto 

dluhopisů byl převzat od ČNB, která však neodhaduje přímo CPI, ale vývoj inflace. Odhad 

vývoje inflace je použit pro predikci CPI. Centrální banka stanovila odhad vývoje těchto 

veličin do konce roku 2013, pro výnosy plynoucí po tomto roce je stanoven odhad obou sazeb 

na hodnotu 1,5 %, ke které je přičtena příslušná hodnota. Jako bezriziková sazba byla určena 

hodnotu IRS viz. tabulka 4.3. 

Tabulka 4.3 Forwardy 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IRS 1,70% 1,86% 2,35% 2,66% 2,86% 3,03% 3,14% 3,23% 3,32% 3,40% 3,48% 

fn
F 1,70% 2,02% 3,34% 3,60% 3,66% 3,85% 3,83% 3,86% 4,04% 4,12% 4,28% 

Zdroj: vlastní výpočet dle Patria Finance 

                                                
36 http://www.cez.cz/cs/pro-investory/obligace/vydane-obligace.html 

37http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-

CSOB/CSOB_emisni_dodatek_konecne_podminky_emise_dluhopisu_VAR_2018.pdf 

 

http://www.cez.cz/cs/pro-investory/obligace/vydane-obligace.html
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_konecne_podminky_emise_dluhopisu_VAR_2018.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_konecne_podminky_emise_dluhopisu_VAR_2018.pdf
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Pokud jsou známy forwardy, je možné určit jednotlivé výnosové míry pro každou 

ratingovou kategorii, je třeba zahrnout i securitu každé obligace. Vzhledem k tomu, že 

portfolio zahrnuje obligace s dvěma různými stupni security, je nutné stanovit míru 

výnosnosti pro dvě kategorie.  Pro výpočet vyjdeme ze vzorce (3.19) a jako RR dosadíme 

empiricky zjištěné hodnoty (tabulka 3.1) tedy 53,8 % pro obligaci z kategorie senior secured 

51, 13 % pro obligaci z kategorie senior unsecured viz příloha 6. Z tabulek uvedených 

v příloze 6 je patrné, že míra výnosnosti roste s časem a zhoršující se ratingovou kategorií, z 

čehož vyplývá, že výnos musí být vyšší s rostoucím rizikem, aby zde byl zájem investora. 

Za předpokladu, že známe korelace, současnou hodnotu obligací a tím i hodnotu portfolia 

je možné nasimulovat hodnotu portfolia podle postupu uvedeného v předchozí kapitole. 

Rozložení pravděpodobnosti hodnoty portfolia je zobrazeno na grafu 4.1. Vysoká špičatost 

grafu je dána složením portfolia, kdy všechny dluhopisy mají vysoké ratingové hodnocení a je 

nízká pravděpodobnost velikého snížení ratingu a tudíž hodnoty.  

Graf 4.1 Rozdělení pravděpodobnosti portfolia 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.5.  Stanovení kreditního rizika 

Pokud jsou známy všechny předchozí veličiny, je možné zjistit jednotlivé parametry 

portfolia a stanovit ekonomický kapitál potřebný pro pokrytí kreditního rizika tohoto 

portfolia. Tabulka 4.4. zobrazuje základní parametry jednotlivých dluhopisů a portfolia. Jedná 

se o odhadnuté výsledky pomocí metodologie CreditMetrics
TM

. Pro hodnocení rizika je 
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obecně užíváno statistických nástrojů. V tomto případě se jedná o směrodatnou odchylku, 

která zachycuje rozptyl okolo střední hodnoty, tedy jak se dosažené hodnoty liší od očekávané 

hodnoty. Čím větší je tento ukazatel, tím větší je i riziko jednotlivého dluhopisu. 

Tabulka 4.4 Parametry portfolia 

Dluhopis 
Hodnota 

dluhopisu 

Střední 

hodnota 

 směrodatná 

odchylka 

marginální směrodatná 

odchylka 

% Kč % Kč 

1 ČEZ VAR 17 601 599 17 582 708 2,27% 399 371,84 0,11% 101 916,76 

2 ČS KOMB 12 280 335 12 273 811 1,49% 183 396,30 0,02% 20 352,03 

3 ČSOB VAR 581 428 581 351 0,04% 220,15 0,00% 4,18 

4 HL.M.PRAHA  17 111 474 17 107 789 0,05% 8 360,82 0,00% 1 129,64 

5 EIB 428 899 429 873 0,03% 149,18 0,00% 5,26 

6 HZL HVB  675 327 675 314 0,48% 3 257,85 0,00% 2,49 

7 ING BANK  18 697 497 18 637 442 4,11% 769 148,13 0,00% 448 468,65 

8 HZL EBANKA  748 633 745 244 4,94% 36 978,28 0,48% 5 252,51 

9 SM VAK OVA  31 848 899 31 849 558 0,01% 4 136,00 0,00% 660,95 

10 ST.DLUHOP. 644 161 643 980 0,10% 614,67 0,00% 42,57 

Portfolio 
100 618 252 100 527 069 0,96% 896 704 

Zdroj: vlastní výpočet  

V tabulce 4.4 jsou uvedeny parametry pro měření kreditního rizika, kterými jsou u 

jednotlivých dluhopisů směrodatná odchylka v relativním i absolutním vyjádření a marginální 

směrodatná odchylka, rovněž v relativním i absolutním vyjádření. V tabulce 4.4 jsou uvedeny 

i charakteristiky rizika pro celé portfolio.  

Při posuzování rizika jednotlivých dluhopisů pomocí relativní směrodatné odchylky je 

patrné, že nejvyšší hodnoty dosahují dluhopis č. 7 (ING BANK) a dluhopis č. 8 (HZL HVB).  

Konkrétně jsou to hodnoty 4,11 % respektive 4,94 %. Jedná se o dluhopisy s nízkým 

ratingovým hodnocením v rámci portfolia. Naopak dluhopisy s vysokým ratingovým 

hodnocením (EIB) dosahují velmi nízkých hodnot v rámci posouzení, konkrétně u EIB, která 

má nejvyšší ratingové hodnocení (AAA) má relativní směrodatná odchylka hodnotu 0,03 %. 

Nejnižší hodnoty a tudíž nejméně rizikovým dluhopisem v portfoliu je dluhopis č. 9 (SM 

VAK), u kterého je relativní směrodatná odchylka na hodnotě 0,01 %. Pokud bychom měřili 

riziko pomocí absolutního vyjádření směrodatné odchylky v korunách, jsou výsledky velmi 

podobné. Nejrizikovějším dluhopisem je opět dluhopis č. 7 (ING BANK), jehož absolutní 

směrodatná odchylka je na hodnotě 769 148 Kč. Nejbezpečnějším dluhopisem je pak opět 

dluhopis s vysokým ratingovým hodnocením. Absolutní směrodatná odchylka u dluhopisu č. 

5 (EIB) je ve výši 149 Kč. 
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Směrodatná odchylka však není nejlepším způsobem jak znázornit rizikovost u kreditního 

rizika.  Je to dáno především rozdělením pravděpodobnosti z kreditního rizika, které není 

symetrické a má těžké konce. Lepším měřítkem je marginální směrodatná odchylka, která 

měří příspěvek rizika jednotlivých aktiv celkovému riziku portfolia. Marginální směrodatná 

odchylka je uvedena v tabulce 4.4 opět v relativním i absolutním vyjádření. Vybrané portfolio 

se skládá z dluhopisů s vysokým ratingovým hodnocením. Nejhorší ratingové hodnocení 

v rámci portfolia je A- a to se projevuje i na rizikovosti jednotlivým dluhopisů. Marginální 

směrodatná odchylka je tak u většiny dluhopisů velmi nízká. Pro lepší názornost je uvedena 

v grafu 4.2. Marginální směrodatná odchylka by měla klesat s rostoucí expozicí, což je 

potvrzeno. Čím více se v grafu pohybujeme doprava a dolů, tím se zvyšuje investovaná 

částka. Naopak levý horní roh je nejrizikovější, a měly by se zde vyskytovat dluhopisy, do 

kterých je investována menší částka. 

Graf 4.2 Marginální směrodatná odchylka 

 

Zdroj: vlastní výpočet  

S marginální směrodatnou je spojena problematika nastavení limitů kreditního rizika. 

Vzhledem k nízké úrovni marginální směrodatné odchylky není nutné nastavovat horizontální 

limit, tedy omezovat relativní riziko. Nabízí se možnost nastavení vertikálního limitu, 

omezujícího kreditní expozici. Jako nejvhodnější způsob řízení rizika se však jeví individuální 
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statistiky pro ty dluhopisy, které se výrazně podílí na složení celého portfolia a jejichž 

případný úpadek by měl výrazný negativní vliv na celkové portfolio. 

Při stanovení kreditního rizika pomocí metody VaR je třeba si uvědomit, že tato metoda 

je definována v oblasti ztráty. V praxi to znamená, že záporné hodnoty, které jsou obecně 

v hodnocení finančních výsledků považovány za ztrátu, mají v tomto případě opačnou 

interpretaci. 

Hladina VaR je stanovena tak, jak je běžné v bankovní praxi, tedy na hladině 0,1 % a její 

hodnota je tedy v případě 20 000 scénářů na úrovni 20. nejhoršího scénáře což činí hodnotu    

-9 769 376,62 Kč. Pokud stanovíme hodnotu VaR pomocí funkce percentil, jejíž výsledek se 

dá považovat za přesnější, pak se hodnota VaR na hladině 0,1 % trochu liší a je na úrovni        

-9 733 151,14 Kč. Tabulka 4.5 zachycuje stanovené hodnoty VaR pro různé hladiny 

významnosti. Z tabulky je patrné, že se vzrůstající pravděpodobností roste hodnota VaR, tedy 

zmenšuje se zisk, protože VaR je definováno v oblasti ztráty a záporná ztráta je tedy zisk. 

Pokud porovnáme hodnotu na hladině 0,1 % je hodnota VaR v milionech, konkrétně                           

-9 769 376,62 Kč respektive -9 733 151,14 Kč, a když tyto hodnoty srovnáme s hodnotou 

VaR na hladině 10 %, která je ve výši -21 424,41 Kč respektive -21 411,61 Kč, tyto hodnoty 

jsou již pouze v řádu desetitisíců. 

Tabulka 4.5 Value at Risk 

Hladina VaR  Pořadí Percentil 

VaR 0,1% - 9 769 376,62 Kč - 9 733 151,14 Kč 

VaR 1% - 4 078 689,60 Kč - 4 078 689,60 Kč 

VaR 5% - 32 055,62 Kč - 32 046,91Kč 

VaR 10% - 21 424,41 Kč - 21 411,61 Kč 

Zdroj: vlastní výpočet  

Ekonomický kapitál je množství peněz, které musí majitel portfolia držet k tomu, aby 

pokryl kreditní riziko vyplývající z tohoto portfolia. Dluhopisové portfolio sestavené pro 

účely této práce obsahuje deset titulů s vysokým ratingovým hodnocením, kdy nejnižším 

hodnocením dluhopisu je A- u dluhopisu ČEZ VAR/14. Celková tržní hodnota portfolia je 

93 663 594 Kč a to k datu 10. 2. 2012. Ekonomický kapitál stanovený na hladině 0,1 % ke 

stejnému datu, tedy 10. 2. 2012 má pro toto portfolio hodnotu 9 678 194,17 Kč respektive 

9 641 968,69 Kč. Majitel portfolia by pro pokrytí kreditního rizika tedy musel neustále držet 

více jak devět a půl milionu korun, aby s pravděpodobností 99,9 % pokryl toto riziko. Pokud 

by mu stačilo pokrytí rizika pouze na 99 %, musel by neustále držet 3 987 507,15 Kč, aby 
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pokryl kreditní riziko tohoto portfolia. Hodnoty ekonomického kapitálu jsou uvedeny 

v tabulce 4.7. 

Tabulka 4.6 Ekonomický kapitál 

 Pořadí Percentil 

Ekonomický kapitál (0,1%) 9 678 194,17 Kč 9 641 968,69 Kč 

Ekonomický kapitál (1%) 3 987 507,15 Kč 3 987 507,15 Kč 

Ekonomický kapitál (5%) - 59 126,83 Kč - 59 135,55 Kč 

Ekonomický kapitál (10%) - 69 758,04 Kč - 69 770,85 Kč 

Zdroj: vlastní výpočet  

4.6.  Závěrečné shrnutí 

U vybraného portfolia s deseti tituly a tržní hodnotou 93 663 594 Kč jsou na základě 

simulace Monte Carlo zjištěny základní parametry portfolia a dluhopisů (tabulka 4.4), dále je 

zjištěna hodnota VaR na hladině významnosti 0,1 %. Hodnota VaR je určena dvěma způsoby. 

Prvním způsob je pořadí scénářů, kdy je hodnota stanovena ve výši -9 769 376,62 Kč a 

rovněž jako percentil ve výši -9 733 151,14 Kč. Hodnotu percentilu je možno považovat za 

přesnější. Tabulka 4.5 rovněž zachycuje hodnoty VaR pro tři další vybrané hladiny 

významnosti. Dále je stanoven ekonomický kapitál potřebný pro pokrytí kreditního rizika a 

tento kapitál nabývá hodnoty 9 678 194,17 Kč respektive 9 641 969,68 Kč. V tabulce 4.6 je 

opět uveden ekonomický kapitál pro více hladin významnosti.  

Tyto údaje mají vypovídající hodnotu o tomto portfoliu, je třeba si však uvědomit, že 

portfolio je složeno z dluhopisů s vysokým ratingovým ohodnocením, což má přímý vliv na 

spočítané proměnné. Pokud by se v portfoliu objevil jeden nebo více dluhopisů s výrazně 

jiným ratingovým hodnocením, došlo by ke značným změnám v proměnných. Se zhoršujícím 

se ratingovým hodnocením by rostla potřeba ekonomického kapitálu pochopitelné i kreditní 

riziko tohoto portfolia. 
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5. Závěr 

Význam kreditního rizika vzrostl v současné době ekonomické krize více než význam 

ostatních rizik. Dluhová krize je každodenním tématem na celém světě a zabývají se jí 

všichni, ne jenom odborníci ale i obyčejní lidé. 

Cílem této diplomové práce bylo stanovení kreditního rizika u portfolia finančních aktiv. 

Toto portfolio se skládalo čistě jenom z dluhopisů obchodovaných na Burze cenných papírů 

Praha. Do portfolia bylo náhodně zařazeno deset dluhopisů s vysokým ratingovým 

hodnocením. Jediným kritériem při výběru bylo, zda má emitent veřejně obchodované akcie 

či jiný ekvivalent (index), který by poskytl potřebné informace pro praktickou část. 

První část práce byla věnována seznámení s finančními riziky obecně. V této části bylo 

nejprve uvedeno grafické zpracování členění finančních rizik a následně jejich popis. Součástí 

první části bylo rovněž nastínění přístupů řízení finančních rizik ve finančních institucích, 

které tomuto riziku podléhají asi nejvíce. 

Druhá část byla zaměřena na obsáhlý popis kreditního rizika, pojmů s tímto rizikem 

spojených a přístupům jak toto riziko kvantifikovat a efektivně řídit. Nejdůležitější částí byl 

popis zvolené metodologie CreditMetrics
TM

. 

V poslední, praktické části, bylo představeno vybrané portfolio. V tabulce bylo 

prezentováno toto portfolio i se všemi potřebnými údaji o nominální a tržní hodnotě obligace, 

výši kupónu, splatnosti, ratingového hodnocení atd. Následně byl aplikován postup popsaný 

v předcházející kapitole a byly odhadnuty korelace, generovány náhodné scénáře, propočítány 

korelované scénáře. Rovněž byly stanoveny hraniční hodnoty pro získání nového ratingového 

hodnocení, a následně bylo provedeno nové přehodnocení portfolia. V přehledných tabulkách 

byly prezentovány konečné výsledky o parametrech portfolia, byla zjištěna hodnota VaR 

dvěma způsoby pro čtyři různé hladiny významnosti. Na závěr byl stanoven požadavek na 

ekonomický kapitál s hladinou významnosti 0,1 % a to ve výši 9 678 194,17 Kč respektive 

9 641 968,69 Kč k datu 10. 2. 2012 čímž byl splněn cíl diplomové práce. 

Aplikováním metodologie CreditMetrics
TM

 se podařilo kvantifikovat kreditní riziko 

vybraného portfolia, rovněž bylo zjištěno s jakou pravděpodobností a jak se bude portfolio 

vyvíjet v časovém horizontu jednoho roku. 
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Tato metodologie však nezahrnuje individuální preference investora a jeho vztah k riziku, 

proto je na každém individuálním investorovi nebo zodpovědném pracovníkovi jak se 

zachová a jakým způsobem bude eliminovat kreditní riziko.  
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Použité internetové odkazy 

www.bcpp.cz    Burza cenných papírů Praha 
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www.finance.yahoo.cz  Kurzy cenných papírů 

www.rmsystem.cz   RM – Systém česká burza cenných papírů 

www.kurzy.cz    Kurzy cenných papírů 

www.patria.cz    Patria Finace 

www. standardandpoors.com  STANDART & POORS ratingová agentura 
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Seznam zkratek 

α zvolená míra pravděpodobnosti 

AE aktuální expozice 

atd. a tak dále 

BCPP Burza cenných papírů Praha, a. s. 

C  korelační matice 

COV kovariance mezi aktivy  

CP  cenný papír 

Ct  kupónová platba v čase t 

č.  číslo  

ČEZ České energetické závody 

ČNB Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

ČS Česká spořitelna 

ČSOB Československá obchodní banka 

DD distance to default 

DEF default (selhání) 

E (.) střední hodnota 

EDF pravděpodobnosti selhání pro jednotlivé dlužníky (Expected Default Frequency) 

EXP expozice 

fn  forwardová úroková sazba 

G inverzní funkce 

HZL Hypoteční zástavní list 

IAIS Mezinárodní asociace dohledů nad pojišťovnami 

IOSCO Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry 

IRB Internal rating based approach 

IRS Interest Rate Swap 

ISIN mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které se přiděluje pro účely 

obchodování s ním (International Securities Identification Number) 

Kč  česká koruna  

KOMB Kombinovaný kupón 

KP Kapitálový požadavek 

ks  kusy 

LCR liguidity coverage ratio 



61 

 

LGD  míra ztráty způsobená v případě selhání dlužníka (Loss Given Default) 

MAX maximum 

např. například 

NFSR net stable funting ratio 

NH  nominální hodnota 

PD pravděpodobnost selhání (probability of default) 

Pr  pravděpodobnost 

PRIBOR  pražská mezibankovní nabídková sazba (Prague InterBank Offered Rate) 

PV  současná hodnota 

PX burzovní index BCPP 

r  míra výnosnosti 

R  obrat aktiv 

r, r'  normované výnosy aktiv 

rF bezriziková úroková sazba 

RR  míra návratnosti (recovery rate) 

rva Rizikově vážená aktiva 

S&P  Standard & Poor's 

SM VAK Severomoravské vodovody a kanalizace 

ST. DL.  Státní dluhopis 

T matice přechodů 

TM  ochranná známka (trade-mark) 

V  hodnota (value)  

VaR Value at Risk 

VAR Variabilní kupón 

W  matice, kde sloupce představují jednotlivé firmy a řádky reprezentují váhy 

odvětví a specifické obraty firem 

z  vektoru závislých proměnných 

ε   vektoru nezávislých náhodných proměnných 

μ střední hodnota 

ρij  korelace mezi aktivy i a j 

σ směrodatná odchylka 

Σ suma 

Φ kumulativní rozdělení normovaného normálního rozdělení 
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