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ANOTACE 

Práce je zaměřena na metody stanovení kapitálového požadavku pro krytí 

neočekávané ztráty z kreditního rizika v bankách. Cílem dizertační práce je srovnání a 

posouzení metod pro stanovení kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty 

z kreditního rizika z hlediska výše požadavku a citlivosti pro vybrané scénáře vývoje. 

Pro dosažení stanoveného cíle je práce rozdělena na část teoreticko-

metodologickou a aplikační. Východiskem teroreticko-metodologické části práce je 

vymezení kreditního rizika, popis základních specifik kreditního rizika a pozornost je 

věnována také faktorům působícím na kreditní riziko. Značná část práce je zaměřena na 

již existující koncepty řízení kreditního rizika, a to jak na komplexní modely řízení 

kreditního rizika, tak na modely, které vyplývají z Dohody o kapitálové přiměřenosti, 

pomocí kterých se počítá regulatorní kapitálový požadavek na krytí neočekávané ztráty. 

Popsána je také metodologie stanovení ceny úvěrových instrumentů (stanovení 

minimálních úrokových sazeb), aby bylo možné porovnat dopady jednotlivých metod 

stanovení kapitálového požadavku na kreditní riziko na cenu nabízených kreditních 

instrumentů bankou. 

V aplikační části dizertační práce je provedeno posouzení vybraných přístupů 

stanovení kapitálového požadavku na krytí neočekávané ztráty komerční banky. 

Nejdříve jsou popsána vstupní data a scénáře, na kterých je provedeno srovnání 

jednotlivých metod. Potom jsou provedeny výpočty regulatorního kapitálu na krytí 

neočekávané ztráty dle Basilejských dohod o kapitálové přiměřenosti (Basel I, Basel II 

a Basel III), a to jak pomocí standardního přístupu, tak základní metody vnitřních 

ratingů. Dále jsou provedeny výpočty ekonomického kapitálu pomoci modelu 

CreditMetrics. V závěru aplikační části jsou propočteny dopady jednotlivých přístupů 

na cenu bankovních úvěrů (minimální úrokovou sazbu). 

V závěru dizertační práce je provedeno zhodnocení jednotlivých přístupů stanovení 

kapitálového požadavku na úvěrové riziko komerční banky. 

.  



 

 

ANNOTATION 

This thesis is focused on methods of setting a capital requirement for covering 

unexpected losses from credit risk in banks. The aim of the dissertation thesis is to 

compare and evaluate methods for setting a capital requirement for covering unexpected 

losses from credit risk from the point of view of the requirement and sensitivity for 

selected development scenarios. 

In order to achieve the set aim, the work is divided into a theoretical and 

methodological part and an application part. The theoretical and methodological part is 

focused on defining credit risk and describing the basic specifics of credit risk, and 

attention is also devoted to factors affecting credit risk. A significant portion of the 

work is focused on already existing concepts of credit risk management, both 

comprehensive models of credit risk management and models based on a Basel Capital 

Accord, with the help of which a regulatory capital requirement for covering 

unexpected losses is calculated. The methodology for setting the prices of credit 

instruments (setting of minimum interest rates) is also described, so that it is possible to 

compare the impacts of individual methods for setting a capital requirement for credit 

risk on the price for credit instruments offered by the bank. 

In the application part of the dissertation work, an evaluation has been carried 

out of selected approaches of setting the capital requirement for covering unexpected 

losses of a commercial bank. First entry data are described, along with scenarios in 

relation to which a comparison of individual methods is carried out. Then calculations 

of regulatory capital for covering expected losses based on the Basel Capital Accord 

(Basel I, Basel II and Basel III) are carried out, both with the help of a Standardised 

approach and with the help of a Foundation Internal Rating Based approach. 

Calculations of economic capital are also carried out with the help of the CreditMetrics 

model. In the conclusion of the application part, the impacts of individual approaches on 

the price of bank lines of credit have been figured out (minimum interest rate). 

The conclusion of the dissertation thesis contains an evaluation of individual 

approaches to setting a capital requirement for a commercial bank's credit risk. 
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1 Úvod 

Finanční instituce podnikají v prostředí, pro které je charakteristická vysoká 

míra podstupovaného úvěrového rizika. Ochota a schopnost bank podstupovat úvěrové 

riziko spojené se zapůjčováním finančních prostředků přispěla v minulosti 

k ekonomickému růstu v mnoha zemích. Na druhou stranu nezvládnutí úvěrového 

rizika vede často k bankrotu banky, který může ohrozit stabilitu celého finančního 

systému nejen v dané zemi, ale i celosvětově.  

Proto přístupy k měření a řízení úvěrového rizika jsou dnes jedním 

z nejdůležitějších témat v bankovnictví a financí obecně. Obrovský rozmach nových 

metod měření a řízení kreditního rizika byl zaznamenán především v druhé polovině 

devadesátých let minulého století. Důležitým impulzem k rozvoji nových metod byla 

koncepce kapitálové přiměřenosti, která vyplývala z Basilejské dohody vydané 

Bankou pro mezinárodní platby. 

Dalším důležitým impulzem pro rozvoj metod a přístupů k měření a řízení 

kreditního rizika byla finanční krize, která odstartovala v roce 2007 v USA. Ukázalo 

se, že dosud používané modely nedostatečně zohledňují podstupované riziko. Na tyto 

nedostatky byly nuceny reagovat jak samotné banky, tak i národní regulátoři. Banka 

pro mezinárodní platby byla nucena modifikovat koncept kapitálové přiměřenosti a 

navrhla modifikovanou verzi kapitálové přiměřenosti – Basel III. 

Cílem dizertační práce je srovnání a posouzení metod pro stanovení 

kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika z hlediska 

výše požadavku a citlivosti pro vybrané scénáře vývoje. 

Pro dosažení stanoveného cíle bude práce rozdělena na část teoreticko-

metodologickou a aplikační. Východiskem teroreticko-metodologické části práce bude 

vymezení kreditního rizika, popis základních specifik kreditního rizika a pozornost 

bude věnována také faktorům působícím na kreditní riziko. Značná část práce bude 

zaměřena na již existující koncepty řízení kreditního rizika, a to jak na komplexní 

modely řízení kreditního rizika, tak na modely, které vyplývají z Dohody o kapitálové 

přiměřenosti, pomocí kterých se počítá regulatorní kapitálový požadavek na krytí 
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neočekávané ztráty. Popsána bude také metodologie stanovení ceny úvěrových 

instrumentů (stanovení úrokových sazeb), aby bylo možné porovnat dopady 

jednotlivých přístupů stanovení kapitálového požadavku na kreditní riziko na cenu 

nabízených kreditních instrumentů bankou. 

V aplikační části dizertační práce bude provedeno posouzení vybraných 

přístupů stanovení kapitálového požadavku na krytí neočekávané ztráty komerční 

banky. Nejdříve budou popsána vstupní data a scénáře, na kterých bude provedeno 

srovnání jednotlivých metod. Potom budou provedeny výpočty regulatorního kapitálu 

na krytí neočekávané ztráty dle Basilejských dohod o kapitálové přiměřenosti (Basel I, 

Basel II a Basel II), a to jak pomocí standardního přístupu, tak základní metody 

vnitřních ratingů. Dále budou provedeny výpočty ekonomického kapitálu pomocí 

modelu CreditMetrics. V závěru aplikační části budou propočteny dopady 

jednotlivých přístupů na cenu bankovních úvěrů (minimální úrokovou sazbu). 

V závěru dizertační práce bude provedeno zhodnocení jednotlivých přístupů 

stanovení kapitálového požadavku na úvěrové riziko komerční banky. 

 

. 
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2 Charakteristika kreditního rizika  

Obsahem této kapitoly bude charakteristika a vymezení kreditního rizika včetně 

základních specifik a popisu faktorů působících na kreditní riziko. Stěžejní část 

kapitoly bude zaměřena na představení kreditních modelů, přičemž velká pozornost 

bude věnována popisu metodologie CreditMetrics. V závěru kapitoly bude popsána 

metodologie stanovení ceny kreditních instrumentů. V této kapitole se vychází 

zejména z těchto pramenů: [7], [8], [10], [11], [15], [20], [25], [27]. 

2.1 Definice kreditního rizika 

Kreditní (úvěrové) riziko je považováno za nejstarší typ rizika v bankovnictví, 

představuje riziko ekonomické ztráty při neschopnosti dlužníka dostát zcela nebo 

zčásti svým závazkům. 

Českou národní bankou je definováno úvěrové riziko jako „riziko ztráty 

vyplývající ze selhání smluvní strany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek 

smlouvy“ [49]. U bank je kreditní riziko dominantní, nejrizikovější je pro ně 

poskytování úvěrů a garancí.  

Dominantní postavení kreditního rizika v České republice je zjevné i z 

regulatorního kapitálového požadavku, kdy banky drží většinu kapitálu na krytí 

kreditních rizik a jen malou část na krytí tržních, operačních a ostatních rizik. 

Dominantní postavení kreditního rizika je demonstrováno v následující Tab. 2.1, ze 

které vyplývá, že podíl regulatorních kapitálových požadavků na krytí kreditního 

rizika se v České republice v letech 2009 – 2012 pohyboval v rozmezí 85 % až 88 %. 
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Tab. 2.1: Podíl kapitálových požadavků na krytí vybraných finančních rizik 

v České republice v letech 2009 – 2012. 

Rok 2009 2010 2011 2012
1
 

Kreditní riziko 87,93 87,10 86,24 85,50 

Tržní riziko   2,23   1,90   3,10   3,19 

Operační   9,82 10,99 10,65 11,30 

Ostatní rizika   0,02   0,01   0,01   0,01 

Zdroj: ČNB 

Kreditnímu riziku nejsou vystaveny jen banky, ale i obchodníci s cennými 

papíry při poskytování úvěrů
2
 a půjčování cenných papírů. Pro pojišťovny je rizikové 

především obchodování s dluhovými cennými papíry, které drží ve svém portfoliu, a 

uzavírání zajišťovacích smluv. Úvěrové riziko lze členit dle [15] na: 

 přímé úvěrové riziko, 

 riziko úvěrových ekvivalentů, 

 vypořádací riziko, 

 riziko úvěrové angažovanosti. 

Přímé úvěrové riziko (direct credit risk) je nejstarším a nejvýznamnějším 

finančním rizikem. Jedná se o riziko ztráty v důsledku selhání partnera (default) u 

příslušných rozvahových položek (úvěrů
3
, půjček

4
, dluhopisů, směnek). Z přímého 

úvěrového rizika je někdy vyčleňováno vládní (státní) riziko (sovereign risk), které 

představuje selhání zahraniční vlády (státu). Na rozdíl od jiných ekonomických 

subjektů je v případě selhání státu obtížné vymáhání pohledávek soudní cestou (je 

potřeba souhlasu státu). 

Riziko úvěrových ekvivalentů (credit equivalent exposure) oproti přímému 

úvěrovému riziku představuje ztrátu při selhání partnera u podrozvahových položek 

                                                 

1
 Ke konci prvního čtvrtletí roku 2012, tj. k 31. 3. 2012. 

2
 Poskytování úvěru na margin account 

3
 Úvěr je definován Obchodním zákoníkem jako závazek věřitele na požádání dlužníka 

poskytnout v jeho prospěch peněžní prostředky a dlužník se zavazuje poskytnuté prostředky vrátit a 

zaplatit úroky. 

4
 Půjčku definuje občanský zákoník jako přenechání věci určeného druhu věřitele, kde se po 

dohodnuté době dlužník zavazuje věci vrátit a zaplatit úrok. 
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(např. u poskytnutých záruk, dokumentárních akreditivů
5
, derivátů apod.). Měření 

tohoto rizika vychází z výpočtu úvěrových ekvivalentů, které se stanoví jako součin 

konverzního faktoru
6
 a účetní hodnoty daného aktiva

7
. Toto riziko mohou finanční 

instituce snižovat pomocí uzavíracího započtení, kdy se převedou všechny závazky a 

pohledávky u podrozvahových aktiv vůči danému ekonomickému subjektu na jedinou 

platbu. 

Vypořádací riziko (settlement risk) je riziko, které vzniká ze selhání finanční 

transakcí v procesu vypořádání, tj. v situaci, kdy hodnota byla partnerovi již dodána, 

ale hodnota od partnera dosud není k dispozici, a to buď z technických důvodů, nebo 

z neochoty partnera. Vypořádací riziko je tvořeno měnovým vypořádacím rizikem a 

vypořádací rizikem cenných papírů. Měnové vypořádací riziko odpovídá celé částce 

nakoupené měny a trvá po dobu, po kterou byl příkaz k platbě prodávající měny zadán 

a již ho nelze zrušit, a zaniká okamžikem přijetí nakupované měny. V důsledku 

rozvoje mezinárodního obchodu v posledních letech došlo k navýšení množství 

prováděných peněžních transakcí. Vzhledem ke skutečnosti, že vypořádání transakce 

často trvá déle jak 24 hodin, mohou měnovému vypořádacímu riziku podléhat 

transakce i za několik dnů, což značně zvyšuje vypořádací riziko, které u velkých 

mezinárodních bank může několikanásobně převyšovat jejich kapitál. Dlouhá doba 

vypořádání transakce souvisí s tím, že zúčtovací systémy byly navrženy, aby 

minimalizovaly náklady a technické chyby, ne z důvodu minimalizace vypořádacího 

rizika. Snížení měnového vypořádacího rizika lze provést pomocí platebního započtení 

denních závazků buď vzájemným započtením dvou a více obchodů v téže měně, anebo 

na základě dohody o vzájemném započtení více měn. V tomto případě se provede 

započtení obchodu mezi jednotlivými měnami a teprve následně se provede zúčtování 

v rámci jedné hromadné transakce v předem sjednaném časovém okamžiku. 

Vypořádací riziko cenných papírů (commercial paper settlement risk) vyplývá 

z transakcí s cennými papíry, kdy příkaz k převodu peněžních prostředků nebo 

cenných papírů nelze jednostranně zrušit a dosud nebyly přijaty cenné papíry nebo 

                                                 

5
 Tj. otevřené úvěry na nákup zboží krytých tímto zbožím. 

6
 Představuje rizikovou míru kontraktu. 

7
 U derivátu se používá reálná cena. 
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peněžní prostředky. Selhání vypořádání na trzích s cennými papíry se může přenést do 

platebního systému a v konečném důsledku ovlivnit celý finanční systém. Vypořádání 

obchodů s cennými papíry zahrnuje riziko jistiny, riziko náhrady nákladů, riziko 

likvidity a riziko selhání vypořádací banky. Riziko jistiny je největším vypořádacím 

rizikem, vzniká selháním partnera při vypořádání a je určeno výší sjednaného 

kontraktu. Toto riziko je možné eliminovat prováděním vypořádání pomocí systému 

dodávky proti placení (delivery versus payment - DVP), vypořádací systémy založené 

na tomto mechanismu garantují, že k dodávce dojde jen tehdy, pokud dojde k platbě. 

Riziko náhrady nákladů je riziko ztráty neuskutečnění sjednaného kontraktu, odpovídá 

rozdílu mezi okamžitou cenou a cenou sjednanou v kontraktu. Tomuto riziku podléhají 

prodávající cenných papírů, když reálná cena cenných papírů je nižší než sjednaná 

cena, a kupující, když reálná cena cenných papírů je vyšší než sjednaná cena 

v kontraktu. Riziko je možné eliminovat tržním přeceněním, tj. přeceňovat kontrakt 

tržní cenou. Partneři také mohou být vypořádáním vystaveni riziku likvidity. Včasné 

nevypořádání peněžních prostředků se považuje za závažnější než včasné 

nevypořádání cenných papírů, ale v obou případech představují ztrátu důvěry 

protistrany. 

Riziko úvěrové angažovanosti (large credit, exposure risk) je riziko ztráty 

v důsledku  nadměrné úvěrové expozice vůči protistraně (např. jednotlivým 

dlužníkům, ekonomicky spjatým skupinám dlužníků, státům, ekonomickým subjektům 

ve stejném odvětví atd.). Toto riziko lze snížit zavedením úvěrových limitů
8
. 

Riziko změny úvěrového hodnocení (credit rating risk) je riziko ztráty ze 

ztížené možnosti získat za přijatelné náklady finanční prostředky. Toto riziko vzniká v 

důsledku snížení oficiálního ratingového hodnocení. 

Kreditní riziko lze členit také podle typu bankovních obchodů na [7]: 

 kreditní riziko plynoucí z bankovního portfolia, 

 kreditní riziko plynoucí z obchodního portfolia. 

                                                 

8
 Česká národní banka předepisuje limity úvěrové angažovanosti v Opatření 6/2006.  
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Kreditní riziko plynoucí z bankovního portfolia je možné vyjádřit jako riziko 

ztráty, která může být způsobena v důsledku zpoždění plateb, nebo neuhrazení 

stanovené výše platby u finančních nástrojů držených zpravidla do splatnosti (úvěry, 

dluhopisy). 

Kreditní riziko plynoucí z obchodního portfolia je možné charakterizovat jako 

pokles cen finančních instrumentů na kapitálovém trhu v důsledku změny úvěrového 

rizika vypůjčovatele (příjemce úvěru, vydavatele dluhopisu). Změna úvěrového rizika 

u vypůjčovatele je pak často indikovaná změnou ratingového hodnocení nebo pomocí 

změny hodnoty jeho akcií. Úvěrové riziko pak bývá vyjádřeno přes úvěrové spready. 

2.2 Základní specifika kreditního rizika 

Modelování kreditního rizika je ve srovnání s modelováním tržního rizika 

poměrně specifické. Hlavní rozdíly mezi úvěrovým a tržním rizikem spočívají: 

 v časovém intervalu monitorování událostí, 

 ve velikosti možných výnosů a ztrát, 

 v rozdělení pravděpodobnosti. 

Typické pro tržní riziko (úrokové, akciové, měnové a komoditní) je, že změnu 

jednotlivých veličin (úroků, cen akcií, devizových kurzů a cen komodit) můžeme 

sledovat na denní bázi ve fungující tržní ekonomice s dobře fungujícím peněžním, 

devizovým a kapitálovým trhem a za předpokladu efektivního přenosu informací. 

Naopak u úvěrového rizika sledování na denní bázi není možné vzhledem k tomu, že 

měřitelnost události úvěrového rizika je mnohem složitější.  

Pro modelování kreditního rizika se zpravidla využívá časové období jednoho 

roku. Z toho vyplývá jeden z hlavních problémů modelování úvěrového rizika – 

nedostatek historických dat. Zatímco pro tržní rizika existuje přibližně 252 dat 

v průběhu jednoho kalendářního roku, protože ceny akcií, komodit, změny devizových 

kurzů jsou na rozvinutých trzích stanovovány minimálně denně. Naproti tomu úvěry a 

dluhopisy nejsou přeceňovány na denní bázi z důvodu stanovení kreditního rizika 

(dluhopisy mohou být přeceňovány denně, ale spíše jde o reakci na pohyb úrokových 
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sazeb než na změnu kreditního rizika). Většinou platí, že subjekty nepřeceňují úvěry a 

půjčky na krátkodobé denní bázi, i když se to v některých případech nedá vyloučit. 

V České republice začíná pomalu fungovat trh, na kterém se obchodují úvěrové 

kontrakty
9
, cena tohoto úvěrového kontraktu by pak měla reálně vypovídat o kvalitě 

dlužníka. Tyto kontrakty jsou však stále obchodovány v malém množství, které 

nepostačuje jako základ pro spolehlivou analýzu. V případě dluhopisů je situace 

trochu jednodušší, problémem však je, že podniky v Evropské unii a v České republice 

obzvláště emitují dluhopisy v minimálním množství. 

Dlouhý časový interval kreditního rizika přináší kromě nedostatku dat i 

problémy s ověřením spolehlivosti modelů, tzv. backtestingu. Zatímco k ověření 

modelů pro měření tržních rizik je většinou potřeba několik měsíců, u modelu měření 

úvěrového rizika je potřeba několik let.  

Druhý významný rozdíl spočívá v rozdělení zisků a ztrát. Dluhové 

instrumenty držené do splatnosti
10

 se vyznačují hlavně tím, že mají jasně definované a 

omezené výnosy, které z nich plynou v podobě dopředu definovaných úrokových 

plateb a kupónů.  

Dalším znakem kreditního rizika je charakteristické asymetrické rozdělení 

zisků a ztrát. Proto je v případě portfolia dluhových instrumentů vysoká 

pravděpodobnost velmi nízké ztráty, ale také velmi nízká pravděpodobnost velmi 

vysoké ztráty.  

Z důvodu existence těžkých konců (velmi nízké pravděpodobnosti vysoké 

ztráty) využívají banky u modelů založených na metodologii Value at Risk (VAR) 

vyšší hladinu spolehlivosti za předpokladu normálního rozdělení, než u tržního rizika. 

Právě vysoká hladina spolehlivosti by měla odrážet existenci těžkých konců. Při 

využití modelů vycházejících z metodologie Value at Risk se pracuje s hladinou 

                                                 

9
 Někdy se používá výraz úvěrové participace z anglického „loan participations“ 

10
 Cenné papíry, které jsou finančními institucemi drženy v bankovním portfoliu, tj. nejsou 

určeny k obchodování. 
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spolehlivosti minimálně ve výši 99 %, častěji však ve výši 99,5 % nebo 99,9 %. 

Následující Obr. 2.1 zachycuje rozdělení pravděpodobnosti kreditního a tržního rizika. 

Obr. č. 2.1: Rozdělení pravděpodobnosti kreditního a tržního rizika 

 

Zdroj: CreditMetricsTM – Technical document 

2.3 Faktory působící na kreditní riziko 

Kreditní riziko je charakteristické pro všechny druhy dluhových instrumentů. 

Výše kreditního rizika je ovlivněna hlavně: 

 pravděpodobností selhání, 

 mírou návratnosti, 

 velikostí expozice, 

 časovým horizontem. 

2.3.1 Pravděpodobnost selhání  

Pravděpodobnost selhání (probability of default) vyjadřuje pravděpodobnost, že 

dlužník nebude schopen dostát svým závazkům dle podmínek smlouvy. 

Pravděpodobnost selhání se po dobu trvání kontraktu může snižovat i zvyšovat 

v návaznosti na změnu úvěrové kvality dlužníka. 

Pro stanovení pravděpodobnosti selhání je možné vycházet ze skoringových 

modelů, úvěrových marží (spreadů), modelů založených na cenách akcií a také 

z ratingů. 
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Při stanovení pravděpodobnosti selhání pomocí skoringových modelů se 

vychází z toho, že na každého žadatele o úvěr se vypracuje bodové ohodnocení (je 

proveden skóring). Na základě bodového ohodnocení je pak banka schopna stanovit 

pravděpodobnost selhání a také rozhodnout, zda danému ekonomickému subjektu 

poskytne finanční prostředky a za jakých podmínek. 

Zatímco skóringové modely lze využít pro stanovení pravděpodobnosti selhání 

všech ekonomických subjektů, u přístupů založených na úvěrových spreadech a u 

modelů založených na cenách akcií je situace komplikovanější, protože pro stanovení 

pravděpodobnosti selhání jsou zapotřebí ceny akcií nebo dluhopisů vybraného 

ekonomického subjektu.  

U přístupů založených na úvěrových spreadech je pravděpodobnost selhání 

stanovena na základě úvěrové prémie. Úrokovou sazbu dluhopisu *r můžeme vyjádřit 

pomocí následujícího vztahu,  

,* drr   (2.1) 

kde r vyjadřuje bezrizikovou sazbu na trhu a d rizikovou prémii, rizikovou 

prémii dluhopisu můžeme pak zapsat, 

.* rrd   (2.2) 

Pokud budeme předpokládat rizikově neutrálního investora, bude tento investor 

bude indiferentní mezi dvěma aktivy (dluhopisy), když hodnota bezrizikového aktiva 

bude pro investora shodná se střední hodnotou rizikového aktiva, což můžeme zapsat 

pomocí následující rovnice,  

,)1( drr ePDe   (2.3) 

kde PD představuje pravděpodobnost selhání. Po úpravě tohoto vztahu můžeme 

pravděpodobnost selhání zapsat,  

.1 dePD   (2.4) 
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Velikost rizikové prémie však není ovlivněna pouze pravděpodobností selhání, 

ale i velikostí ztráty, která nastane, pokud dlužník nebude schopen dostát svým 

závazkům. Pravděpodobnost selhání lze pak zapsat,  

,
1

1

LGD

e
PD

d








 (2.5) 

kde LGD vyjadřuje ztrátu danou selháním. Pravděpodobnost selhání pro období 

delší než jeden rok je možné vypočítat pomocí níže uvedené rovnice,  

,
1

1

LGD

e
PD

Td

T



  (2.6) 

kde T vyjadřuje časové období v letech. 

Přístupy stanovení pravděpodobnosti selhání pomocí vývoje cen akcií 

vycházejí z Mertonova modelu (1974). Předpokladem tohoto modelu je, že společnost 

se dostane do úpadku, pokud tržní hodnota aktiv (tržní ceny akcií společnosti) 

poklesne pod aktuální výši dluhu. Pravděpodobnost selhání pak můžeme zapsat 

pomocí následujícího vztahu,  

),Pr( FVPD T   (2.7) 

kde VT vyjadřuje hodnotu aktiv v čase T a F velikost dluhu. Pravděpodobnost, 

že protistrana nebude schopna dostát svým závazkům, je shodná s pravděpodobností, 

že výše aktiv bude nižší než velikost dluhů. 

Problémem stanovení pravděpodobnosti selhání pomocí přístupů a modelů, 

založených na úvěrových spreadech a vývoji cen akcii, je předpoklad rozvinutého 

kapitálového trhu. 

Další možností stanovení pravděpodobnosti selhání daného aktiva je využít 

ratingu externích ratingových agentur (mezi světově nejznámější patří: Standard and 

Poor´s, Moody´s, Fitch). Ratingové agentury přiřazují na základě svých vlastních 

postupů jednotlivým ekonomickým subjektům (státům, firmám, fondům) nebo 

nástrojům (akciím, dluhopisům atd) ratingové stupně, které vyjadřují stupeň rizika. 
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Ratingové stupně je možné rozdělit do dvou kategorií, a to na investiční s nízkým 

stupněm rizika - pravděpodobností selhání (AAA až BBB) a spekulativní s vysokým 

stupněm rizika - vysokou pravděpodobností selhání (BB až C).  

Problémem externího ratingového hodnocení je nízká rozšířenost (poměrně 

malé množství udělených ratingů). Ratingovým hodnocením disponují pouze velké 

ekonomické subjekty (státy, finanční instituce a velké společnosti). Jedním z důvodů 

jsou vysoké finanční náklady na vypracování ratingového hodnocení.  

2.3.2 Míra návratnosti 

Míra návratnosti – (RR
11

) vyjadřuje hodnotu dluhu v okamžiku selhání 

protistrany. Opakem míry návratnosti je častěji využívaný pojem ztráta daná selháním 

(LGD
12

), která vyjadřuje výši ztráty, kterou utrpí věřitel v případě úpadku dlužníka. 

Ztrátu danou selháním můžeme zapsat pomocí následujícího vztahu,  

,1 RRLGD   (2.8) 

kde RR je míra návratnosti. 

Stanovení míry návratnosti a tím ztráty dané defaultem aktiva (poskytnutého 

úvěru nebo nakoupeného dluhopisu) je velmi těžko odhadnutelné, protože závisí na 

velkém množství faktorů [25]. Jako příklady lze uvést následující. 

 Charakteristika úvěrové expozice, která se odvíjí od velikosti zajištění, 

ručení nebo seniority dluhopisů
13

.  

 Charakteristika dlužníka, která se odvíjí od finančních ukazatelů, 

charakteristiky dané země a odvětví, v němž firma působí. Pomocí 

finančních ukazatelů lze odhadnout výši zpět získané částky. Země, ve 

které firma působí, má vliv na rychlost vypořádání pohledávky (právní 

prostředí), zatímco odvětví ovlivňuje pravděpodobnost selhání 

protistrany. 

                                                 

11
 Recovery rate – RR. 

12
 Loss given default -LGD 

13
 Zajištění dluhopisů. 
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 Interní bankovní faktory, které mají vliv na rychlost, efektivitu a tím i 

náklady na vymáhání pohledávek. 

 Externí makroekonomické faktory, k nimž je možné zařadit 

ekonomický cyklus a výše úrokových sazeb. 

Stanovení míry návratnosti pro aktivum v selhání je možné provést pomocí 

přístupů založených: 

 na tržních datech, 

 na historických datech. 

Základem přístupů vycházejících z tržních dat je existence sekundárního trhu 

s pohledávkami. Pokud je finanční instituce schopna odprodat svoji pohledávku 

v selhání a z jedné koruny obdržet 30 haléřů, pak by odpovídala míra návratnosti 30 % 

a ztráta daná selháním by pak byla 70 %. Nedostatkem tohoto přístupu je, že existuje 

málo dostupných spolehlivých informací, pomocí kterých by bylo možné odvodit 

objektivní informace o hodnotě těchto pohledávek. Pokud přece jenom nějaká data 

existují, pak jsou k dispozici jen pro dluhopisy. 

Proto finanční instituce pro stanovení míry návratnosti využívají většinou 

historických dat. Aktuální míra návratnosti je pak finančními institucemi počítána jako 

vážený průměr z minulých let
14

.  

Do výpočtu míry návratnosti je potřeba zahrnout i dobu mezi selháním 

protistrany a skutečným vypořádání pohledávky. Toto období bývá velmi často 

poměrně dlouhé z důvodu například zdlouhavého zjišťování konkurzní podstaty nebo 

vleklých soudních sporů. Do výpočtu je potřeba zakomponovat také administrativní 

náklady (např. právní služby) související s vymáháním pohledávky. 

Míru návratnosti je možné stanovit pomocí následující rovnice,  

,)1( Tr
FR

ACFR

EAD

FR
RR 


  (2.9) 

                                                 

14
 Míry návratnosti jsou počítány pro jednotlivé segmenty (retail, SME, corporate, dluhopisy, 

atd.) 
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kde FR
15

 vyjadřuje částku, kterou finanční instituce obdrží zpět, EAD
16

 

představuje velikost expozice v době selhání (výše dlužné částky v době úpadku 

protistrany), AC
17

 jsou administrativní náklady spojené s vymáháním pohledávky, r je 

diskontní úroková sazba a T vyjadřuje dobu trvání vymáhání pohledávky. 

V následující Tab. 2.2 jsou zachyceny míry návratnosti pro vybrané typy 

dluhopisů vyplývající ze dvou studií. 

Tab. 2.2 Míry návratnosti dle jednotlivých studií 

 

Carty & Lieberman (1996) Altman & Kishore (1996) 

Seniority class Number Mean Std. Number Mean Std.dev 

Senior Secured
18

 115 53.80 % 26.80 % 85 57.89 % 22.99 % 

Senior Unsecured
19

 278 51.13 % 25.45 % 221 47.65 % 26.71 % 

Senior Subordinated
20

 196 38.52 % 23.81 % 177 34.38 % 25.08 % 

Subordinated
21

 226 32.74 % 20.18 % 214 31.34 % 22.42 % 

Junior Subordinated
22

 9 17.09 % 10.90 % – – – 

Zdroj: Sironi, A. a Resti, A.: (str. 354) 

Z výsledků v Tab. 2:2 je patrné, že vyšší míry návratnosti je dosahováno u 

zajištěných dluhopisů ve srovnání s nezajištěnými. 

2.3.3 Velikost expozice 

Na velikost úvěrového rizika má vliv také velikost úvěrové expozice (dluhu). 

Pokud vyjdeme z předpokladu, že pravděpodobnost selhání a míra návratnosti 

                                                 

15
 Face value of the recovered amount – FR. 

16
 Exposure at default – EAD. 

17
 administrative costs – AC. 

18
 Senior Secured – senior dluh, zajištěný obchodovatelný dluhopis. 

19
 Senior Unsecured – senior dluh, nezajištěný obchodovatelný dluhopis. 

20
 Senior Subordinated – senior podřízený dluh, obchodovatelný dluhopis. 

21
 Subordinated – podřízený dluh, obchodovatelný dluhopis 

22
 Junior Subordinated – junior podřízený dluh, obchodovatelný dluhopis 
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dlužníka bude konstatní, potom velikost úvěrového rizika bude přímo úměrná velikosti 

expozice. 

Velikost podstupovaného rizika lze snížit pomocí zajištění (např. zástavou 

nemovitosti, vysoce kvalitními cennými papíry, zahraničními měnami, atd.) nebo 

ručením, které je poskytováno třetími stranami. Ručení zpravidla není poskytováno 

mateřskými společnostmi za závazky dceřiných společností, místo toho je však 

poskytováno prohlášení, kterým se hlásí ke své zodpovědnosti za tyto společnosti. 

Problém tohoto prohlášení však spočívá v právní vymahatelnosti, protože nejsou na 

rozdíl od zajištění a záruk právně vymahatelné. Argumentem nadnárodních 

mateřských společností je, že existence reputačního rizika spojeného se ztrátou 

důvěryhodnosti jejich dceřiné společnosti je tak velká, že si nemohou dovolit 

nezasáhnout v situaci, kdyby se společnost dostala do problémů se splácením svých 

závazků. 

Jak již bylo výše uvedeno, zajištění
23

 vede ke snížení úvěrového rizika, které se 

v modelech a přístupech ke stanovení kreditního rizika projeví buď snížením úvěrové 

expozice, nebo snížením ztráty dané defaultem (LGD). 

2.3.4 Časový horizont 

Na výši úvěrového rizika má také podstatný vliv doba splatnosti aktiva (např. 

poskytnutého úvěru nebo nakoupeného dluhopisu). S rostoucí dobou splatnosti se 

zvyšuje i výše kreditního rizika, protože doba splatnosti přímo ovlivňuje výši 

pravděpodobnosti selhání, která se zvyšuje s rostoucí dobou splatnosti (maturitou), což 

dokumentuje následující Tab. 2.3. 

  

                                                 

23
 Za předpokladu že je uznatelné. 



18 

 

Tab. 2.3: Vývoj pravděpodobnosti selhání v čase u dluhopisů 

Maturity 

(years) 

 Risk - free 

rate 

Corporate rate 

 

Spread 

 

PD 

 

PD 

conditional 

1 4,00 % 5,00 % 1,00 % 2,49 % 2,49 % 

2 4,10 % 5,20 % 1,10 % 5,44 % 3,03 % 

3 4,20 % 5,50 % 1,30 % 9,56 % 4,36 % 

4 4,30 % 5,80 % 1,50 % 14,56 % 5,52 % 

5 4,50 % 6,20 % 1,70 % 20,37 % 6,80 % 

Zdroj: Sironi, A. a Resti, A.: (str.316 ) 

2.4 Modely řízení kreditního rizika 

V této části práce bude provedeno členění modelů a stručně budou popsány 

vybrané koncepty měření kreditního rizika. Pozornost bude věnována jak modelům, 

které vycházejí z tradičního přístupu (např. hodnocení bonity klienta), tak i moderním 

přístupům. 

V souvislosti s úvěrovým rizikem většinou mluvíme o ztrátě. Jak již bylo výše 

uvedeno, zisk z úvěru nebo dluhopisu drženého do splatnosti je omezen shora velikostí 

úroků nebo kupónů. U některých přístupů stanovení úvěrového rizika (např. 

CreditMetrics) může být realizován i zisk z důvodu přecenění kvality finančních aktiv 

(zpravidla dluhopisů) držených k obchodování nebo k prodeji. Obecně je však 

jakákoliv odchylka od předem sjednané splátky (složené z úroku a úmoru) považována 

za ztrátu. 

Základem každého modelu je nadefinování kreditní události. U různých modelů 

je přistupováno ke kreditním událostem různým způsobem.  

U některých modelů jsou za kreditní události považovány již jen změny 

ratingového hodnocení, kdy na základě provedené analýzy je přeřazeno aktivům nižší 

ratingové hodnocení. U těchto modelů je považováno za kreditní událost také zvýšení 

ratingu. Modely, u kterých se projeví kreditní událost snížením nebo zvýšením 

úvěrového spreadu, jsou nazývány mark-to-market modely. U těchto modelů může 
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dojít během trvání úvěrového vztahu ke kreditní události, aniž by věřitel realizoval 

ztrátu. 

Druhým typem jsou modely, které znají pouze dva stavy: plnění a neplnění 

závazků klientem. Tyto modely jsou nazývány default-mode. Znamená to, že klient 

může být pouze ve stavu selhání (defaultu) nebo neselhání (non-defaultu).  

Probléme defaultu je jeho jasné vymezení. Je to situace, kdy se klient opozdí 

s nějakou splátkou, nebo zaplatí pouze část splátky? Je to situace, kdy klient splácí a 

zatím se nedopustil porušení sjednaných podmínek vůči jedné finanční instituci, 

přitom ale neplní své závazky vůči jiným věřitelům? Je to situace, kdy se klient stane 

krátkodobě nelikvidní, ale po restrukturalizaci úvěru je dlužník opět schopen plnit své 

závazky? 

Modely řízení kreditního rizika lze rozčlenit do několika kategorií na: 

 skóringové modely, 

 ratingové hodnocení,24 

 modely kapitálového trhu, 

 komplexní modely. 

Skóringové modely patří do tradičního hodnocení bonity klienta. Základem 

hodnocení bonity je provedení finanční analýzy klienta spojené s expertní analýzou 

vnějšího prostředí (makroekonomickými faktory, analýzou odvětví atd.). Finanční 

analýza je zpravidla založená na účetních datech. Pokud tato data věrně zobrazují 

majetek a závazky společnosti, potom může být tato analýza objektivní.  

Skoringové modely lze rozdělit dle metody výpočtu na diskriminační a regresní 

analýzu. U diskriminační analýzy se zkoumá vztah mezi jednou závislou kvalitativní 

veličinou a skupinou kvantitativních nezávislých veličin. Regresní analýzou
25

 je 

modelována závislost jedné nebo více nejlépe měřitelných spojitých vysvětlovaných 

                                                 

24
Někdy bývá v literatuře používáno označení ratingové systémy místo ratingové modely. 

25
 Do regresní analýzy patří modely LOGIT a PROBIT. 
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náhodných veličin na jedné nebo více nenáhodných spojitých vysvětlujících 

veličinách.  

Nejznámější aplikací diskriminační analýzy je Altmanovo Z-skóre z roku 1968, 

které prošlo několika modifikacemi. Altmanovo Z-skóre patří do default-mode 

modelů. Podstatou modelu je najít takové poměrové ukazatele nebo jejich kombinaci, 

které nejlépe vysvětlují bonitu klienta. Výsledkem Altmanova zkoumání je model, 

který můžeme zapsat pomocí následující rovnice
26

,  

,6,03,34,12,1 4,4,3,2,1, iiiii xxxxxZ 
 (2.10) 

kde x1 vyjadřuje poměr čistého provozního kapitálu a aktiv, x2 je poměr 

nerozděleného zisku a aktiv, x3 je poměr zisku před zdaněním a úroky na aktiva, x4 je 

poměr tržní hodnoty vlastního kapitálu k účetní hodnotě celkových dluhů, x5 je poměr 

celkového obratu a aktiv.  

Výsledkem Altmanova skóre je číslo, jehož srovnání s referenčními hodnotami 

odhalí s určitou mírou spolehlivosti, zda analyzovaný podnik v daném časovém 

horizontu defaultuje nebo ne. Pokud je skóre vysoké, firma by s velkou 

pravděpodobností měla vydržet, pokud je skóre nízké, firma s vysokou 

pravděpodobností zkrachuje. Problémem modelu je, že u něj existuje poměrně široké 

střední skóre, pro které není možné jednoznačně určit, zda firma přežije nebo ne. 

Ratingové hodnocení používá velké množství finančních institucí jako nástroj 

měření rizika. Rating představuje komplexní hodnocení ekonomického subjektu
27

 

s cílem stanovit jeho bonitu. Rating je velmi často založen na skóringu, což je funkce 

založená na kombinaci objektivních ukazatelů (u fyzických osob: věk, příjem atd.; u 

firem: poměrové ukazatele finanční analýzy). Přiřazení ratingu musí zároveň podléhat 

kvalitativní analýze, která se zpravidla skládá z odvětvové analýzy, analýzy vlastnické 

                                                 

26
 Rovnice platná pro podniky v USA.. 

27
 Ratingy jsou udělovány dlužníkům (státy, firmy, finanční instituce), pohledávkám - dluhům, 

dluhopisům, cenným papírům, ale také privátnímu umístění (private placement). 
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struktury, kvality managementu a postavení na trhu. Finanční analýza je pouze jednou 

z mnoha hodnocených součástí při přiřazování ratingu. 

Ratingové hodnocení je možné rozdělit na interní ratingy, které si 

vypracovávají finanční instituce samostatně, a na ratingy stanovené externími 

ratingovými agenturami. Mezi neznámější a veřejnosti dostupné ratingové agentury 

patří: Standard & Poor´s, Moody´s a Fitch. Veřejnosti jsou informace o ratingu 

podniků poskytovány zdarma, avšak přiřazení ratingu je zpoplatněno. V následující 

Tab. 2.4 jsou zachyceny dlouhodobé ratingové stupně nejznámějších ratingových 

agentur. 

Tab. 2.4: Dlouhodobé ratingové stupně externích agentur 

MOODY'S 

  

STANDARD & 

POOR'S  

Fitch 

 

Investiční stupně 

Aaa  AAA  AAA  

Aa2  AA  AA  

A2  A  A  

Baa2  BBB  BBB  

Spekulativní stupně 

Ba2  BB  BB  

B 2  B  B  

Caa2  CCC  CCC  

Ca  CC  CC  

C  C  C  

D  D  D  

Hranici mezi investičním a spekulativním stupněm představuje rating BBB. 

Z tohoto důvodu investoři mnohem více vnímají rozdíl mezi ratingem BBB a BB (jako 

hranicí mezi investičním a spekulativním stupněm) než např. mezi ratingem AA a A. 

Stupnici lze dále zjemnit pomocí znamének + a -, potom ratingový stupeň BBB+ 

vyjadřuje vyšší bonitu než ratinový stupeň BBB-. 

Modely kapitálového trhu jsou modely, pro které je předpokladem rozvinutý a 

efektivně fungující finanční trh. Modely kapitálového trhu lze rozdělit na modely 

vycházející z úvěrových spreadů (marží) a modely vycházející z tržních cen akcií. 
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Nejznámějším modelem vycházejícím z tržních cen akcií je KMV model, představený 

dále v kap. 2.4.1. 

Kreditní marží (nebo kreditním spreadem) nazýváme rozdíl mezi bezrizikovou 

úrokovou sazbou (mezibankovní úrokovou sazbou, případně úrokovou sazbou 

vládních výpůjček) a úrokovou sazbou, kterou platí klient za poskytnutý úvěr. 

Filozofie tohoto přístupu v podstatě říká, že kreditní marže nějakým způsobem 

reflektuje kreditní riziko klienta. Čím je pravděpodobnost defaultu klienta vyšší, tím 

vyšší by měla být kreditní marže na poskytnutý úvěr, aby případné výnosy z této 

kreditní marže kompenzovaly ztráty, které plynou z případných ztrát z úvěru. V této 

souvislosti je tedy možné vyslovit hypotézu, že v případě dobře fungujících finančních 

trhů kreditní marže reflektuje pravděpodobnost defaultu.  

Problémem tohoto přístupu však je, že celkové množství peněz, které klienti 

bance platí za poskytnutí úvěru, musí krýt nejen očekávané a neočekávané ztráty z 

titulu kreditního rizika, ale i ostatní provozní náklady spojené s poskytnutím a správou 

úvěru (náklady na pracovníky, kteří provádějí analýzu, náklady na vybavení banky a 

její reprezentaci, právní poradenství atd.).  

Komplexní modely často vycházejí z výše uvedených modelů. Mnohé banky a 

investiční společnosti se snaží vyvíjet nové modely a modifikovat stávající, aby byly 

schopny co nejlépe zachytit podstupované úvěrové riziko. Mezi nejznámější 

komplexní modely je možné zařadit KMV model, CreditPortfoliView, CreditRisk+ a 

CreditMetrics. 

2.4.1 KMV model
28

 

Model byl vyvinutý společností KMV Corporation. Název KMV pochází 

z příjmení tří majitelů společnosti Stephena Kealhofera, Johna McQuowna a Oldřicha 

Vašíčka. KMV je model typu default-mode, ale je rozšiřitelný na mark-to-market. Je 

založen na aplikaci opční teorie. Hlavním cílem modelu je predikovat 

pravděpodobnost defaultu. 

                                                 

28
 Model byl v roce 2002 modifikován pod názvem PortfolioManager. 
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Základním předpokladem použití modelu je existence funkčních kapitálových 

trhů, tedy předpoklad, že akcie potenciálních dlužníků reálně reflektují kvalitu těchto 

podniků. Teorie KMV vychází z myšlenky, že akcii lze považovat za nákup kupní 

opce na aktiva dané firmy, kde vypořádací cena opce je hodnota dluhu (nominální 

hodnota dluhu spolu s úroky) a splatnost opce je dána splatností dluhu v určitém čase. 

Pokud hodnota aktiv firmy je nižší než hodnota dluhu, akcionáři nezískají nic, protože 

všechny prostředky získané prodejem aktiv budou použity na splacení dluhu. Výdajem 

pro akcionáře však zůstává to, co musel zaplatit za nákup akcií. Naopak pokud se 

hodnota aktiv firmy zvyšuje, dluh může být v plné výši splacen a veškerý přebytek 

pak získají akcionáři. Z pohledu akcionáře se tedy v podstatě jedná o nákup kupní 

opce. Na druhou stranu dluh (ze strany držitele dluhu) můžeme považovat za prodej 

prodejní opce. 

Pokud je hodnota aktiv firmy nižší než hodnota dluhu, potom půjdou všechny 

finanční prostředky realizovatelné z prodeje aktiv do umoření dluhu. Tato situace se 

může na trhu projevit tak, že dluh (dluhopisy) se obchoduje s větším diskontem, neboť 

je známo, že pohledávky věřitele nebudou v plné výši uspokojeny. Pokud však 

hodnota aktiv firmy překročí hodnotu dluhu, pak se hodnota dluhu nemění, je stále 

dána splátkou jistiny, úroků a ostatních poplatků.  

Prodej prodejní opce investory (tedy držiteli dluhu firmy) znamená, že 

akcionáři vlastnící všechna aktiva firmy mají právo prodat aktiva firmy za cenu 

velikosti dluhu. V případě, že hodnota firmy klesne pod hodnotu dluhu, majitelé dluhu 

firmy v podstatě „musí odkoupit“ dluh za velikosti dluhu, přestože hodnota firmy je 

nižší. Rozdíl mezi těmito hodnotami je velikost ztráty pro držitele dluhu. Schéma 

KMV modelu zachycuje následující Obr. 2.2. 
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Obr. 2.2: Schéma KMV modelu 

 

Zdroj: Caouette, J. B., Altman, E., Narayanan, 1998 

KMV model nám pomocí opční teorie zprostředkovává tzv. Expected Default 

Frequency (EDF), tedy pravděpodobnost defaultu. Základním předpokladem modelu 

je, že pokud hodnota aktiv firmy klesne pod určitou úroveň (teoreticky pod hodnotu tj. 

nominální hodnota dluhu + úroky), potom je pro akcionáře výhodnější nechat firmu 

zkrachovat a „předat“ ji k vypořádání držitelům dluhu. Tento bod obratu také 

nazýváme „default point“ neboli „DP“.  

Pravděpodobnost tohoto stavu závisí na tom, jak velká plocha pod rozdělením 

pravděpodobnosti očekávaných hodnot aktiv firmy je pod přímkou, která znázorňuje 

hodnotu nominálního dluhu. Pravděpodobnost defaultu ovlivňují především dva 

faktory: hodnota dluhu a rozdělení očekávaných hodnot aktiv firmy. Pokud jsou akcie 

firmy veřejně obchodované na kapitálových trzích, potom jsme schopni vypozorovat 

tržní hodnotu vlastního jmění. Pokud akcii zároveň považujeme za kupní opci na 

aktiva firmy, použijeme opční teorii a můžeme tržní cenu akcie zapsat pomocí 

následujícího vztahu,  

),,,,,( rtADfE A  (2.11) 

kde D vyjadřuje hodnotu dluhu, A je tržní hodnota aktiv, A  je volatilita aktiv 

(volatilita podkladového aktiva), t je doba splatnosti dluhu a r je úroková sazba. 
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KMV používá vlastní model pro výpočet požadovaných veličin, ten však není 

veřejnosti přístupný. Je možné ho však substituovat Black-Scholesovým vzorcem a 

předpokládat, že hodnota aktiv firmy má normální rozdělení. Rovnice pro výpočet 

ceny kupní opce, v našem případě tedy ceny akcie, však obsahuje dvě neznámé 

proměnné, a to hodnotu aktiv firmy a volatilitu aktiv. KMV a jiné firmy, které se tímto 

problémem zabývaly, přinesly rovnici, která vztah mezi hodnotou aktiv a volatilitou 

aktiv řeší, obecně se dá zapsat následovně, 

).,,,,( rtADf AE    (2.12) 

Jelikož nyní existují dvě rovnice se dvěma neznámými, je možné z nich 

vypočítat obě neznámé, a to jak hodnotu aktiv, tak volatilitu aktiv.  

Dosud se vycházelo z předpokladu, že default point (DP) je stav, kdy hodnota 

aktiv firmy klesne pod úroveň hodnoty dluhu, avšak podle empirických výzkumů 

KMV okamžik defaultu nastane s největší pravděpodobností v době, kdy se hodnota 

aktiv firmy přibližně rovná součtu hodnoty běžných pasiv a 50 % dlouhodobých 

závazků (dluhů). 

Dalším důležitým bodem modelu je vyjádření vzdálenosti k defaultu (Distance 

to default), která vyjadřuje vzdálenost očekávané hodnoty aktiva firmy a prahové 

hodnoty defaultu (dluhu). Vzdálenost do defaultu je možné zapsat pomocí následující 

rovnice,  

,
AA

DPA
DD




  (2.13) 

kde A je hodnota aktiv, DP je default point (součet krátkodobých závazků 

(dluhů) a1/2 dlouhodobých závazků (dluhů) a A  je volatilita aktiv.  

Pokud vyjdeme z jednoduchého příkladu, kde hodnota aktiv je 10, default point 

5 a volatilita aktiv 20 %, potom po dosazení do výše uvedeného vzorce dostaneme 

vzdálenost do defaultu ve výši 2,5.  
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KMV na základě historické zkušenosti přiřazuje jednotlivým vzdálenostem od 

defaultu empirickou pravděpodobnost selhání.  

Model pro odhad pravděpodobností defaultu KMV je založen na základním 

předpokladu efektivního kapitálového trhu, neboť základní veličinou je tržní cena 

akcie. Další vlastností tohoto modelu je, že dává do souvislosti aktuální cenu akcie, 

vzdálenost od defaultu a historickou volatilitu hodnoty aktiv. Předpovídací schopnost 

tohoto modelu je dána předpovídací schopností ceny akcie. Pokud tedy cena akcie 

odráží i budoucí perspektivy podniku, projeví se to i ve výpočtu pravděpodobnosti 

defaultu (EDF), pokud cena akcie pouze reflektuje aktuální situaci, EDF nemá 

prediktivní hodnotu. Výhodou tohoto modelu však je, že se velmi málo spoléhá na 

účetní data a orientuje se výhradně na tržní. Problém nastává, když tržní cena neodráží 

věrně situaci podniku. Problémem tohoto modelu také může být, že hodnotí spíše 

situaci dlužníka než jeho závazek, tzn. neumožňuje např. rozlišovat mezi nadřazeností 

a podřízeností dluhu (tedy senioritou dluhu). 

2.4.2 CreditPortfolioView  

Model byl vyvinutý společností McKinsey v roce 1977, který je primárně 

default-mode, avšak s možností rozšíření na model typu mark-to-market. Nejedná se o 

zcela nový přístup k modelování úvěrového rizika, ale spíše zreálnění a nádstavbu 

modelu CreditMetrics (viz. kap. 2.5). 

Hlavní myšlenkou modelu je zakomponování makroekonomických a jiných 

vlivů do hodnot v přechodových maticích. Přestože ratingové agentury přechodové 

matice průběžně aktualizují, je to především z důvodu rozšiřování základny pro 

výpočet pravděpodobností přechodu a zvyšujícímu se počtu let. Je však zřejmé, že 

matice by měla vykazovat různé vlastnosti v průběhu různých fází ekonomického 

cyklu. Například je možné, že se výrazně zvyšuje pravděpodobnost defaultu kategorie 

B v období recese a naopak klesá v období konjunktury. Tuto skutečnost by bylo 

možné řešit vytvořením několika tranzitních matic, které by byly aplikovatelné vždy v 

určité fázi ekonomického cyklu.  
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McKinsey ve svém modelu přichází s myšlenkou vytvořit takovou funkci, která 

by vždy přizpůsobovala pravděpodobnost přechodu a defaultu právě určité fázi 

ekonomického cyklu. Pravděpodobnost defaultu se v tomto modelu stanovuje pomocí 

logistické funkce a je vyjádřena pomocí následující rovnice,  

,
1

1
,tjyjt

e
PD




  (2.14) 

kde yt,j představuje makroekonomický indikátor zohledňující jak standartní 

ekonomické veličiny, tak i ekonomické šoky a změny. Zároveň jednotlivé základní 

makroekonomické veličiny je možné posuzovat v kontextu s minulými dosaženými 

hodnotami (např. HPD, míra nezaměstnanosti, dlouhodobé úrokové sazby, 

spotřebitelské výdaje atd., jsou do určité míry závislé na hodnotách těchto veličiny 

v předchozím období.). Zároveň samy konkrétní makroekonomické veličiny jsou 

vystaveny šokům. Makroekonomický indikátor pak můžeme zapsat pomocí 

následujícího vztahu, 

, + x+ x +x + = y ,tj,3,3,tj,2,2,tj,1,1,j,0tj, tjjjj   (2.14) 

kde koeficienty j,0  až j,3  jsou odhadovány na základě historických dat, tj,i,x  

jsou makroekonomické indikátory a tj ,  představují rezidua. 

2.4.3 CreditRisk+ 

Model byl vyvinutý společností Credit Suisse Financial Product v roce 1977 

jako model typu mark-to-market. Tento model vychází z pojistné matematiky, kdy 

riziko se odvíjí od počtu ztrátových událostí (pojistných událostí) v předchozím 

období.  

Tento model je vhodný pro stanovení úvěrového rizika v homogenním 

portfoliu
29

 s velkým počtem dlužníků s nízkou pravděpodobností selhání. V portfoliích 

                                                 

29
 Pro použití tohoto modelu je nutné jednotlivá aktiva (úvěry) rozdělit do menších segmentů, 

kde budou mít stejné vlastnosti tj. PD a LGD. 
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s nižším počtem dlužníků tento model úvěrové riziko nadhodnocuje. Vzhledem ke 

skutečnosti, že model nezohledňuje ekonomické prostředí, není vhodný po rizikovější 

instrumenty.  

Ve srovnání s modelem CreditMetrics (viz. Kap. 2.5), kde je pravděpodobnost 

defaultu diskrétní proměnná, tak v případě modelu CreditRisk+ je pravděpodobnost 

defaultu modelována jako spojitá proměnná. Pro modelování se používá Poissonovský 

proces. 

V tomto modelu není riziko vyjádřeno přímo pravděpodobností selhání, ale 

pravděpodobností počtu jednotlivých selhání, kterou lze zapsat pomocí následující 

rovnice, 

,
!

)(
n

e
nPD

n 




 (2.16) 

kde  vyjadřuje očekávaný počet selhání v daném portfoliu a n představuje 

počet defaultních událostí. 

Model lze dokumentovat na jednoduchém příkladu. Předpokládejme portfolio 

100 aktiv s přibližně stejnou ztrátou danou defaultem (LGD). V daném portfoliu 

v minulých letech došlo v průměru k selhání 4 aktiv za rok. Pravděpodobnost, že 

nedojte k selhání žádného aktiva je,  

%,83,10183,0
!0

4
)0(

04





e

PD   

pravděpodobnost selhání jednoho aktiv je pak,  

%.32,70732,0
!1

4
)1(

14





e

PD   

Pokud bychom takto pokračovali, pak pravděpodobnost selhání dvou aktiv 

bude 14,45 %, což zachycuje následující Obr. 2.5. Vyjdeme-li z předpokladu, že 

máme v portfoliu 100 aktiv, pak jedno aktivum odpovídá jednomu procentu. 
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V takovém případě platí, že s 2 % pravděpodobností bude pravděpodobnost defaultu 

14,65 %. 

Obr. 2.5: Pravděpodobnosti n počtu selhání 

 

Zdroj: Zdroj: Sironi, A. a Resti, A.: (str.430 ) 

Dalším postupem je možné dospět ke kumulativní pravděpodobnosti (s cílem 

získat ujištění, že například s pravděpodobností 99 % nebude pravděpodobnost 

defaultu vyšší než X). Pokud by v našem příkladu kumulované pravděpodobnosti  

99 % odpovídalo 10 aktiv a na základě minulých roků je očekávaná ztráta čtyř aktiv, 

potom neočekávaná ztrátu bude ve výši 6 aktiv. Hodnota neočekávané ztráty z těchto 6 

aktiv odpovídá požadované výši kapitálu
30

. 

2.5 Metodologie CreditMetrics 

Model byl vyvinutý bankou J.P. Morgan v roce 1977 jako model typu mark-to-

market a umožňuje popsat portfolio finančních aktiv metodikou VAR.  

Podstata této metodologie spočívá v převodu všech rizik na společného 

jmenovatele, na změnu hodnoty portfolia dluhových aktiv (v důsledku změny 

ratingové hodnocení dochází ke změně úvěrové marže, která se promítá do výše 

diskontní sazby, která přímo ovlivňuje současnou hodnotu dluhového aktiva). 

                                                 

30
 Skutečná velikost požadovaného kapitálu se ještě odvíjí od LGD. 
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Základním kamenem modelu je přechodová matice, která udává 

pravděpodobnost přechodu z jedné ratingové kategorie do druhé. 

VAR přestavuje maximální možnou ztrátu na dané hladině spolehlivosti 

(pravděpodobnosti) za určitý časový interval, interpretovat ho můžeme dvěma 

různými způsoby. 

1) Na dané hladině významnosti α bude ztráta z portfolia dluhových aktiv  

( 
~

) za určitý časový interval vyšší, než předem stanovená hodnota ztráty 

(VAR), (např. existuje pouze 1% pravděpodobnost, že ztráta bude vyšší než 

předem stanovená ve výši XZ Kč), toto tvrzení můžeme vyjádřit vztahem, 

   VAR
~

Pr . (2.17) 

2) Na dané hladině významnosti α bude zisk z portfolia dluhových aktiv ( 
~

) 

za daný časový interval menší, než předem stanovená hladina zisku (-VAR), 

toto tvrzení lze zapsat následovně, 

   VAR
~

Pr . (2.18) 

Výpočet VAR lze provézt pomocí analytické metody nebo pomocí simulační 

metody Monte Carlo, která je založena na velkém množství simulací vývoje hodnoty 

portfolia aktiv. Podstatou modelu je určení rozdělení pravděpodobnosti přírůstku 

hodnoty portfolia aktiv ( 
~

) na dané hladině spolehlivosti α. Přírůstek hodnoty 

portfolia aktiv je dán vztahem: 

                          
n

ntin

n

nTjn

t

P

T

P xVxVVV ,,,,

~~~
, (2.19) 

kde )(
~ t

P

T

P VV  je výchozí (predikovaná) hodnota portfolia, Vn,i,t je hodnota a xn je 

množství n-tého aktiva v i-té ratingové kategorii v portfoliu aktiv. TjnV ,,

~
 představuje 

hodnotu n-tého aktiva v j-té ratingové kategoii na konci předem stanoveného časového 

horizontu T. Za časový horizont se bere zpravidla jeden rok. Hodnota aktiva se odvíjí 

od ratingového stupně, které má aktivum na konci časového horizontu. 
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V metodologii CreditMetrics, podkladový proces vývoje hodnoty aktiva 

(dluhového instrumentu) TjnV ,,

~
, vychází z Modelu hodnoty aktiv (Asset value model), 

který je založen na opčně teoretickém přístupu. Dle této teorie je hodnota firmy 

náhodnou proměnou s nějakým rozdělením. Jestliže by tato hodnota aktiv měla 

klesnout tak výrazně, že by byla menší než částka nesplacených finančních závazků 

(hodnota firmy klesne pod „práh úpadku“), potom firma nebude schopna plnit závazky 

vůči věřitelům a bude v defaultu. Neznamená to ale, že pravděpodobnost nesplacení 

dluhu musí být odhadnuta na základě proměnlivosti hodnoty firmy. Proměnlivost 

hodnoty firmy se používá k vyčíslení pravděpodobnosti společných ratingových změn. 

Při modelování ratingu firmy v portfoliu se vychází z tržní hodnoty firmy, která je 

odrazem tržních cen akcií. Pak tedy, pokud hodnota firmy překročí určitou úroveň, 

dojde ke změně ratingového hodnocení. Názorně ukazuje Obr. 2.4. 

Obr. 2.4: Model hodnoty aktiv a prahové hodnoty 

  

Zdroj: : CreditMetricsTM – Technical document 

Za předpokladu, že jsou známy prahy hodnot firmy, je nutné modelovat změnu 

hodnoty firmy, aby bylo možné popsat vývoj ratingu. Změnu hodnoty firmy vyjadřuje 

obrat aktiv r, pro účely modelování se předpokládá, že r ~ N(0,1). Za předpokladu, že 

r má normální rozdělení, lze spočítat pravděpodobnost výskytu každé události, viz. 

Tab. 2.4. 
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Tab. 2.4:Výpočet prahových hodnot pro jednotlivé ratingové stupně 

Rating na konci roku Pravděpodobnost odpovídající ASSET VALUE modelu 

AAA 1-Φ(ZAA/ σ) 

AA Φ(ZAA/ σ) - Φ(ZA/ σ) 

A Φ(ZA/ σ) - Φ(ZBBB/ σ) 

BBB Φ(ZBBB/ σ) - Φ(ZBB/ σ) 

BB Φ(ZBB/ σ) - Φ(ZB/ σ) 

B Φ(ZB/ σ) - Φ(ZCCC/ σ) 

CCC Φ(ZCCC/ σ) - Φ(ZDef/ σ) 

Default Φ(ZDef/ σ) 

Zdroj: : CreditMetricsTM – Technical document 

Prahové hodnoty aktiv (ZAA, ZA, ZBBB,.......ZD) mezi jednotlivými ratingovými 

kategoriemi se určí pomocí distribuční funkce normovaného normálního rozdělení Φ 

(0;1) a matice přechodu. 

Při simulaci hodnoty portfolia je potřeba určit korelace mezi jednotlivými 

dlužníky. V CreditMetrics se určuje korelace nepřímo, vychází přitom ze souboru 

indexů, pomocí kterých jsou spočítány korelace mezi jednotlivými dlužníky. Nejdříve 

jsou pomocí průmyslových indexů jednotlivých zemí vytvořeny matice korelací mezi 

průmyslovými indexy a následně jsou dlužníci přiřazeni do jednotlivých odvětví (k 

jednotlivým indexům) včetně jejich podílu (w
odv

), jakým svojí činností spadají do 

odvětví. Vývoj výnosu vlastního kapitálu firmy působící v jednom odvětví je dán 

rovnicí 

specspecodvodvA rwrwr  , (2.20) 

kde Ar představuje výnos akcie dané firmy, w
odv

 je koeficient determinace a 

w
spec

 je podíl výnosu, který je pro firmu specifický, odvr představuje část výnosů 

vysvětlenou odvětvovým indexem a r
spec

 je váha charakterizující specifický výnos 

firmy. Vzhledem k tomu, že se počítá se standartizovanými výnosy (normovaný 

rozptyl firmy je σ
2
 = 1, pak w

spec
 můžeme odvodit takto,  

 21 odvspec ww 
. (2.21) 
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Výpočet korelací mezi jednotlivými firmami lze řešit pomocí matic. Korelační 

matice jednotlivých indexů je nazvaná maticí C. Do výpočtu vstupují nejen váhy za 

jednotlivé indexy, ale také specifické složky, proto je nutné vytvořit pomocnou matici 

C (m+n,m+n), která zahrnuje obojí a kterou můžeme zapsat následovně, 
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C . (2.22) 

V levé horní části matice jsou  korelace mezi jednotlivými indexy, pravá dolní 

(inverzní) matice reprezentuje korelace mezi specifickými složkami jednotlivých 

firem, které jsou samy sobě rovny jedné (jedničky na diagonále) a na specifických 

složkách ostatních firem jsou nezávislé (ostatní hodnoty nuly). Zbytek matice je 

obsazen nulami, což vyjadřuje neexistenci korelací mezi specifickými složkami a 

indexy. Dále je nutné sestrojit matici W(m+n,n), kde sloupce představují jednotlivé 

firmy a řádky reprezentují váhy odvětví a specifické obraty firem, tuto matici lze 

zapsat takto, 
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. (2.23) 

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

vztahem 

,WCWA T   (2.24) 

kde TW představuje transponovanou matici W. 
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Při simulaci výnosu aktiv (kreditních instrumentů), je nutné zohlednit korelace 

mezi jednotlivými dlužníky, k tomuto účelu se používá Choleskeho algoritmus. 

Nejdříve je potřeba rozložit korelační matici A pomocí Choleskeho rozkladu na nižší 

trojúhelníkovou matici A*, tento rozklad je dán následujícími vztahy: 
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a , (2.26) 

kde s symbolizuje prvky původní korelační matice A, dále a představuje 

jednotlivé prvky nižší trojúhelníkové matice A*. Matici korelovaných scénářů 

Z získáme dle vztahu,  

YAZ  * , (2.27) 

kde Y představuje vygenerovanou matici s nezávislými proměnnými se 

standardním normálním rozdělením. 

Pro určení rozdělení pravděpodobnosti přírůstku portfolia je třeba jednotlivá 

aktiva ocenit jak k výchozímu datu rozhodování t, tak i k datu konce předem 

stanoveného časového horizontu T, přičemž se hodnota aktiva odvíjí od jejího 

ratingového hodnocení k tomuto datu. Hodnota aktiva k okamžiku T při zařazení do i-

té ratingové kategorie je dána vztahem 
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~
, (2.28) 

kde nTCF  jsou finanční toky plynoucí z aktiva, 
i

nTTt f , je forwardová sazba 

určená v čase t na interval T,T+n na základě forwardových výnosových křivek pro 

jednotlivé ratingy. Forwardová sazba pro i-tý rating je daná vztahem, 
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kde RR je očekávaná míra návratnosti, bývá zpravidla určena na základě 

historických dat, i

np  pravděpodobnost úpadku v průběhu n let v i-té ratingové 

kategorii, F

nf je jednoletá bezriziková sazba, která je dána vztahem, 
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n
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f
f , (2.30) 

kde nf  je forwardové sazby (např. LIBOR, PRIBOR, atd.). 

Ekonomický kapitál lze za použití rozdělení pravděpodobnosti přírůstku 

portfolia definovat jako rozdíl mezi hodnotou VAR na dané hladině významnosti a 

střední hodnotou ztráty, což můžeme zapsat vztahem 

 
~

EVaREK  . (2.31) 

2.6 Stanovení ceny kreditních instrumentů a aktiv 

 Výši minimální úrokové úrokové sazby Sr  můžeme stanovit pomocí 

následujícího vztahu :  

         APLPRPKPrKPrr KPVBSS )1( , (2.32) 

kde VBSr  představuje náklady na úvěrové zdroje, KP prezentuje kapitálový požadavek, 

RP je riziková přirážka, LP zastupuje likvidní přirážku, AP je administrativní přirážka, 

KPr  jsou náklady na vlastní kapitál banky (Tier 1) a podřízený dluh (TIER 2) a   je 

bankou požadovaná míra zisku, která zahrnuje úvěrovou politiku dané banky (např. 

podíl na trhu daného úvěrového produktu, politiky mateřské společnosti atd.). 
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2.6.1 Náklady na úvěrové zdroje 

 Náklady na úvěrové zdroje VBSr  představují cenu, za kterou je schopna 

banka získat finanční prostředky. Cena těchto úvěrových zdrojů je ovlivněna jak 

současnou situací, tak očekávaným vývojem na mezibankovním trhu. Tyto úvěrové 

zdroje jsou v České republice tvořeny převážně vklady ekonomických subjektů u 

finančních institucí a v menší míře finančními prostředky zapůjčenými na finančním 

trhu
31

 a vlastním kapitálem. 

2.6.2 Kapitálový požadavek 

Kapitálový požadavek (KP) představuje požadovanou výši kapitálu, kterou 

musí banka podle Basilejských dohod držet na krytí neočekávané ztráty „unexpected 

loss“. Neočekávanou ztrátou nazýváme vychýlení skutečně realizované ztráty od 

ztráty očekávané. Očekávaná a neočekávaná ztráta jsou graficky znázorněny pomocí 

následujícího Obr. 2.5  

Obr. 2.5: Znázornění očekávané a neočekávané ztráty 

 

Zdroj: Advanced Risk Management 

Pro potřeby krytí neočekávaných ztrát musí banka držet svůj kapitál minimálně 

ve výši regulatorního kapitálového požadavku. Výpočet regulatorního kapitálového 

                                                 

31
 Jedná se např. o emitované dluhopisy, mezibankovní výpůjčky atd. 
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požadavku na krytí neočekávané ztráty podle jednotlivých přístupů plynoucí 

z Basilejských dohod je popsán v následující třetí kapitole. 

Náklady na vlastní kapitál je možné stanovit pomocí modelu oceňování 

kapitálových aktiv (CAPM), který je dán následujícím vztahem: 

 FMEFE RRERRE  )()(  , (2.33) 

kde )( ERE  je očekávaný výnos vlastního kapitálu, FR je bezriziková sazba, E  

je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos 

tržního portfolia, )( MRE  je očekávaný výnos tržního portfolia. Náklady regulatorního 

kapitálu jsou dány vztahem: 

,)( CDwREwr jEiKP 
   (2.34) 

kde iw  jsou váhy, které představují požadovaný poměr regulatorního kapitálu 

Tier 1 podle Basel I, Basel II nebo Basel III a jw  jsou váhy, které představují 

maximální výši podřízeného dluhu Tier 2 podle Basel I, Basel II nebo Basel III, a CD 

jsou náklady na podřízený dluh, který je nejčastěji u bank působící v České republice 

tvořen půjčkou od akcionářů a mateřské banky. 

2.6.3 Riziková přirážka 

Riziková přirážka (RP) slouží ke krytí očekávané ztráty (expected loss), která 

představuje již existující finanční ztrátu. Podle opatření České národní banky č. 9/2002 

na tuto ztrátu musí banka vytvářet opravné položky a rezervy, které tvoří „polštář“ na 

krytí očekávaných ztrát. Riziková přirážka je dána následujícím vztahem:  

 
,ELLGDPD

BankCredit

EADLGDPD
RP 


  (2.35) 
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kde PD je pravděpodobnost selhání, LGD je ztráta daná defaultem, EAD je 

expozice v době selhání
32

, EL je očekávaná ztráta. 

2.6.4 Likvidní přirážka 

Likvidní přirážku představuje pro banku náklad spojený se získáním likvidity 

(např. v případě potřeby může banka odprodat dluhopisy centrální bance nebo získat 

finanční prostředky na mezibankovním trhu v krátkém časovém období za méně 

příznivé podmínky). Rovnice pro výpočet krátkodobé likvidní přirážky
33

 (LP) je dána 

následujícím vztahem: 

,RFRIBRLP     (2.36) 

kde IRB
34

 představuje mezibankovní úrokovou sazbu, za kterou je si schopna 

banka na trhu půjčit finanční prostředky, a RFR
35

 představuje bezrizikovou sazbu na 

daném trhu. Pro výpočet dlouhodobé likvidní přirážky
36

 lze vycházet z následující 

rovnice: 

,MRRFRLPl     (2.37) 

kde RFR představuje bezrizikovou sazbu MR sazbu, kterou je schopna si půjčit 

mateřská banka (pokud je mateřská banka si schopna půjčit levněji (kdekoliv), existuje 

na trhu likvidní přirážka). 

Administrativní přirážka slouží k pokrytí nákladu na provoz banky a nákladů 

na zpracování a spravování finančního aktiva (dluhopisu, úvěru atd.). 

                                                 

32
 Udává, jaká je momentální expozice v době selhání partnera. U základního přístupu se u 

rozvahových aktiv rovná hodnotě nesplacených pohledávek snížených o opravné položky. 

33
 Zdroj: ČNB: Odbor řízení měnových operací a finančních trhů. 

34
 V ČR se jako mezibankovní úrokovou sazba bere 3M PRIBOR. 

35
 V ČR se jako bezriziková sazba bere 2W-REPO. 

36
 Zdroj: velká tuzemská banka. 
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3 Přístupy ke stanovení regulatorního kapitálového 

požadavku na kreditní riziko 

V této kapitole bude věnována pozornost konceptu kapitálové přiměřenosti. 

Podrobně budou představeny přístupy Basel I – III pro stanovení kapitálového 

požadavku na kreditní riziko (kapitálového požadavku na krytí neočekávané ztráty). U 

každého přístupu budou popsány důvody pro jeho zavedení, metodologie a také 

zmíněny nedostatky. V této kapitole se vychází zejména z těchto pramenů: [2], [3], 

[4], [5], [6], [7], [14], [21]. 

3.1 Koncept kapitálové přiměřenosti 

Nebezpečí selhání bank bylo historicky vždy spojeno s několika okolnostmi - 

ekonomickým cyklem, špatnými investicemi, nízkým kapitálem, který by pokryl 

případné ztráty, nevhodnou strukturou aktiv a pasiv a nepostačující regulací 

bankovního sektoru. Další častou příčinou pádu bank byl nedostatečný management 

banky. Bankovní management a vlastníci banky, na rozdíl od vlastníků ostatních 

firem, nesou velice malou část nákladů případné insolvence. Hospodaří totiž převážně 

s finančními prostředky klientů, nikoliv se svými vlastními. Pád banky představuje 

značné sociální náklady v podobě pádu mnoha dalších podniků navázaných na banku, 

ztrátu svěřených prostředků a ztrátu důvěry v bankovní sektor. V nejhorším případě 

může dojít k narušení celého platebního a kreditního systému. 

Jako reakce na tyto opakující se události se stále více dostávala do popředí 

myšlenka na vytvoření obecně platných principů regulace a dohledu nad finančním 

sektorem. Jako nejlepší způsob se prosadila kombinace vytvoření základních principů 

chování finančních institucí při řízení jejich rizik a stanovení minimálního výše 

kapitálu, který musí držet jednotlivé banky. Tento kapitál slouží ke krytí případných 

ztrát, aniž by tyto ztráty měly přímý dopad na likviditu banky. Dalším důvodem pro 

zavedení minimální výše kapitálu byla internalizace externích nákladů akcionáři a 

managementem bank. Vyšší hladina vložených prostředků tak má motivovat jak 

akcionáře, tak management k lepšímu vedení banky, snížit možnost morálního 
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hazardu, a tím snížit i pravděpodobnost pádu banky nebo alespoň následky tohoto 

pádu. 

Myšlenka kapitálové přiměřenosti byla rozpracována Basilejskou komisí pro 

bankovní dohled (Basel Committee for Banking Supervision - BCBS), založenou 

v roce 1974 centrálními bankami 10 nejvyspělejších zemí světa (zeměmi skupiny 

G10). Basilejská komise pro bankovní dohled je tvořena guvernéry centrálních bank 

nebo zástupci regulatorních orgánů v jednotlivých členských zemích. Komise, sídlící 

ve švýcarském Baselu, je součástí Banky pro mezinárodní platy (Bank for 

International Settlements - BIS). 

Posláním komise není vykonávat mezinárodní dohled nad bankami, ale 

vypracovávat mezinárodní standardy bankovního dohledu a provádět konzultace 

s jednotlivými centrálními bankami. Vzhledem k tomu, že ve světě existují různé 

systémy regulace bankovnictví, je jedním z hlavních cílů Komise přispívat 

k harmonizaci regulačních systémů s ohledem na nejnovější bankovní vývoj. 

Přestože jednotlivé návrhy a doporučení vydané Komisí nemají právní 

vynutitelnost v jednotlivých zemích, bývají ve větší či menší míře implementovány 

centrálními bankami po celém světě. 

3.2 Basel I 

Basilejská dohoda o kapitálové přiměřenosti
37

 (známá jako Basel nebo Basel I) 

byla dopracována Basilejskou komisí pro bankovní dohled v roce 1988 po 

několikaleté spolupráci se zástupci bankovního dohledu zemí G10 a orgány 

Evropského společenství. 

Jedním z hlavních impulsů pro rozvoj a implementaci konceptu Basilejské 

dohody o kapitálové přiměřenosti byla obava centrálních bank a regulátorů 

nejvyspělejších zemí, aby se vlivem rostoucí konkurence kapitál bank nesnížil natolik, 

                                                 

37
 Je vydaná  v dokumentu International Convergence of Capital Meaurements and Capital 

Standards. 
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že by nebyl schopen kompenzovat i menší ztráty způsobené hospodařením banky nebo 

externími vlivy (šoky). 

3.2.1 Výpočet kapitálové přiměřenosti 

Podstatou Dohody o kapitálové přiměřenosti je stanovení minimální výše 

regulatorního kapitálu 8 % ve vztahu k rizikově váženým aktivům, což můžeme zapsat 

pomocí následující rovnice,  

,08,0
RVA

C
CAR  (3.1) 

kde CAR
38

 je kapitálová přiměřenost, C představuje kapitál banky a RVA jsou 

rizikově vážená aktiva na podstupované úvěrové riziko. Kapitálový požadavek je 

možné v Basel 1 dopočítat z rizikově vážených aktiv pomocí následujícího vztahu: 

.
5,12

RVA
KP   (3.2) 

V první verzi byla kapitálová přiměřenost počítána pouze na úvěrové riziko. 

3.2.2 Kapitál banky 

Pro účely výpočtu kapitálové přiměřenosti je kapitál vymezen v Dohodě o 

kapitálové přiměřenosti. Avšak z důvodů existence rozdílných účetních standardů 

v jednotlivých zemích je přesné vymezení uznatelného kapitálu prováděno 

jednotlivými národními regulátory (zpravidla centrálním bankami). V České republice 

je kapitál vymezen opatřením České národní banky č. 3/1999 v platném znění. 

V Basel I byl uznatelný kapitál dělen do dvou skupin, a to na Tier 1 a Tier 2 

(později byl přidán Tier 3).  

Nejdůležitějším kapitálem pro výpočet kapitálové přiměřenosti je Tier 1 

(common equity), do kterého zpravidla spadá základní kapitál banky, emisní ážio, 

                                                 

38
 Capital adequacy ratio - CAR 
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auditorem ověřený nerozdělený zisk, a také rezervní fondy tvořené ze zisku 

(neúčelové). Tento kapitál je zpravidla očištěn od ztráty z běžného účetního období, od 

ztráty z minulých let, vlastní akcie a goodwill. 

Tier 2 představuje tzv. doplňkový kapitál, přestože neexistuje jednoznačné 

vymezení jednotlivých částí tohoto kapitálu (významně záleží na vymezení národním 

regulátorem), je možné sem zahrnout rezervy, ostatní kapitálové fondy a podřízený 

dluh. Maximální možná výše Tier 2 byla v Basel 1 ve výši 50 % uznatelného kapitálu. 

Výpočet kapitálové přiměřenosti musí být prováděn na konsolidovaném 

základě, aby nebylo možné v rámci finanční skupiny zahrnout kapitál dvakrát a tím 

nedošlo k nadhodnocení výše kapitálové přiměřenosti. 

3.2.3 Rizikově vážená aktiva 

Výpočet rizikového profilu banky na krytí úvěrového rizika je v rámci Basel I 

možný pouze jedinou metodou, a to rizikově vážených aktiv. Výpočet rizikově 

vážených aktiv můžeme zapsat pomocí následující rovnice,  

,i
i

i EADRVRVA   (3.3) 

kde iRV   je riziková váha i-tého aktiva a iEAD  představuje velikost expozice í-tého 

aktiva (velikost půjček, dluhopisů, atd.). V Basel I byla všechna aktiva, a to jak 

rozvahová, tak podrozvahová rozdělena do 5 skupin, přičemž každé skupině byly 

přiřazeny rizikové váhy. Jednotlivé skupiny aktiv a k nim přiřazené rizikové váhy jsou 

zachyceny v následující Tab. 3.1. 
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Tab. 3.1: Rizikové váhy pro jednotlivá aktiva 

RV = 0 % 

 - peníze a peněžní ekvivalenty 

 - pohledávky vůči centrálním bankám a centrálním vládám zemí OECD 

 - stání dluhopisy vydané zeměmi OECD 

RV = 20 % 
 - pohledávky vůči bankám v zemích OECD 

 - peníze vůči institucím veřejného sektoru v zemích OECD (např. města) 

RV = 50 %  - úvěry zajištěné úvěry na bydlení (hypotéky) 

RV = 100 % 
 - pohledávky vůči soukromému sektoru (všechny obchodní úvěry) 

 - pohledávky vůči centrálním bankám a centrálním vládám mimo země 

OECD 

Zdroj: BIS 

Od roku 1996 byl výpočet kapitálové přiměřenosti doplněn o tržní riziko. 

Výpočet kapitálové přiměřenosti doplněný o tržní riziko můžeme zapsat pomocí 

následujícího vztahu,  

,08,0
)5,12(





TRKPRVA

C
CAR  (3.4) 

kde KPTR vyjadřuje kapitálový požadavek na tržní riziko. 

Přestože byla výše kapitálové přiměřenosti odvozována pouze z kreditního a 

tržního rizika, neznamenalo to, že by ostatní rizika byla zcela opomenuta. 

Předpokládalo se, že kapitálová přiměřenost je nastavena dostatečně vysoko, aby 

pokryla další možná rizika (např. operační riziko). Toto pojetí předpokládalo, že výše 

úvěrového a operačního rizika jsou přímo závislé, což však nemusí být pravda, protože 

úvěrové riziko se vyvíjí procyklicky, to znamená, že v době ekonomického růstu je 

nízké a naopak v době ekonomické recese roste. 

3.2.4 Nedostatky Basel I 

Zavedení Basilejské dohody o kapitálové přiměřenosti mělo velký vliv na celý 

bankovní sektor. Doporučení plynoucí z dohody byla respektována a poměrně rychle 

implementována po celém světě. Cílem Basilejské komise pro bankovní dohled bylo 
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navýšení kapitálu v bankách na krytí podstupovaných rizik a také vytvoření 

srovnatelných podnikatelských podmínek v bankovnictví. Oba cíle se podařilo naplnit. 

Výše regulatorního kapitálu počítaného dle Dohody o kapitálové přiměřenosti 

se postupem času stále více rozcházela s ekonomickým kapitálem bank, vypočteným 

pomocí sofistikovaných interních modelů. Problémem Basel I byla hlavně nízká 

sofistikovanost, neschopnost reagovat na nejnovější trendy, nedostatečné zahrnutí 

ostatních rizik a nízká motivace pro banky. 

Nízká sofistikovanost Basel I byla základním nedostatkem konceptu výpočtu 

kapitálové přiměřenosti v porovnání s nejnovějšími trendy v bankovním sektoru. 

Jednou z hlavních příčin nízké sofistikovanosti byla snaha Basilejské komise pro 

bankovní dohled navrhnout systém vah tak, aby byl co nejjednodušší a (v době svého 

vzniku) pokrýval bankou podstupovaná rizika. 

Z důvodu existence pouze pěti vah ve spojení s jejich rozložením a přiřazenými 

aktivy, nemohla být dostatečně zohledněna kvalita, což umožňovalo bankám 

navyšování rizikových pohledávek v portfoliu bank, aniž by to vedlo k růstu 

regulatorního kapitálu bank. 

Dalším problémem dohody byla neschopnost reagovat na nové bankovní 

trendy. V systému založeném na rizikových vahách nebylo možné zohlednit zajištění 

aktiv. Systém nebyl schopen rozlišovat, nebo rozlišoval minimálně rozdílnou bonitu 

klientů, kvalitu pohledávek nebo dobu splatnosti úvěrových aktiv. 

Koncept kapitálové přiměřenosti byl postaven na předpokladu, že úvěrové 

riziko je dominantní a vytvořený regulatorní kapitál bude postačovat ke krytí i 

ostatních rizik. Později se ukázalo, že ostatní rizika, hlavně operační, mohou mít pro 

banku stejný dopad jako riziko úvěrové. 

Nedostatkem dohody byla také nízká motivace pro banky zlepšovat jejich 

interní systémy monitorování a řízení rizik. Interní sofistikované modely řízení a 

modelování rizik mohou vést ke snížení bankou podstupovaných rizik, ale vzhledem 

ke skutečnosti, že přístup plynoucí z Dohody o kapitálové přiměřenosti podstupované 
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riziko dostatečně nezohledňoval, neměly banky velkou motivaci své interní systémy 

rozvíjet. 

Na základě výše uvedených důvodů dospěla Basilejská komise pro bankovní 

dohled k závěru, že stávající koncept kapitálové přiměřenosti je třeba přepracovat tak, 

aby byla do výpočtu kapitálové přiměřenosti zahrnuta i další rizika, aby systém 

stanovení regulatorního kapitálu lépe reflektoval podstupované riziko a také aby 

způsob stanovení regulatorního kapitálu motivoval banky zdokonalovat své interní 

systémy řízení rizik. Díky tomu došlo k poklesu rizika a zvýšení stability 

v bankovnictví. 

3.3 Basel II 

Na základě výše uvedených nedostatků byla Basilejskou komisí pro bankovní 

dohled původní Dohoda o kapitálové přiměřenosti (Basel I) přepracována a nahrazena 

Novou basilejskou dohodou o kapitálové přiměřenosti (NBCA
39

), která je známá také 

pod označením Basel II. 

Zatímco původní Basel I byl zaměřen pouze na kreditní riziko a z něj byla 

stanovována kapitálovou přiměřenost, zaměření Basel II je podstatně širší. Nový 

koncept stojí na současné existenci tří pilířů, což je zachyceno v následujícím Obr. 3.1. 

Obr. 3.1: Pilíře Basel II 

 

Zdroj: BIS 
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Basel II je postaven na existenci tří pilířů, které musí být implementovány 

současně. Celý systém je navržen tak, aby se jednotlivé pilíře navzájem podporovaly a 

doplňovaly. V případě nefunkčnosti některého z pilířů by se narušila vyváženost 

celého konceptu. 

První pilíř představuje minimální výši regulatorního kapitálového požadavku. 

Zatím co v Basel I byl kapitálový požadavek počítán na úvěrové riziko a v pozměněné 

verzi od roku 1996 také na tržní riziko, v Nové basilejské dohodě o kapitálové 

přiměřenosti je zahrnuto již také operační riziko. Přístupy stanovení regulatorního 

kapitálového požadavku na úvěrové riziko jsou popsány v kapitole 3.3.1. 

V novém konceptu kapitálové přiměřenosti (Basel II) představuje druhý pilíř 

dohled nad stanovením kapitálové přiměřenosti s důrazem na velké mezinárodní 

banky. Systém funguje tak, že na základě prvního pilíře je bankou vypočten minimální 

regulatorní kapitálový požadavek na podstupovaná rizika a na základě druhého pilíře 

je zkontrolováno národním regulátorem, zda výše vypočteného regulatorního kapitálu 

odpovídá skutečnému bankou podstupovanému riziku. Protože je kapitálová 

přiměřenost počítána na konsolidovaném základě, provádí u velkých mezinárodních 

bank bankovní dohled regulátor ze země, odkud pochází mateřská banka. 

V rámci druhého pilíře je regulátorem také posuzována robustnost použitých 

interních systémů pro stanovení rizika, kvalita vnitřních kontrolních systémů, risk 

management, funkčnost interního a externího auditu atd. 

Třetí pilíř v systému Basel II prezentuje tržní disciplínu. Na základě tohoto 

pilíře se musí banky chovat transparentně a zveřejňovat informace. Záměrem 

Basilejské komise pro bankovní dohled při zahrnování třetího pilíře bylo, že větší 

množství bankou zveřejňovaných informací o postupovaných rizicích umožní 

veřejnosti vytvořit si názor na banku a také povede k tomu, že banka se bude snažit, 

aby byla vnímaná jako méně riziková. Což bude vytvářet tlak na banky, aby držely 

dostatečnou výši kapitálu a také to bude nutit banky lépe přistupovat riziku (tj. tlak na 

podstupování nižšího rizika). 
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Na základě tohoto pilíře musí také banky zveřejňovat, jakou metodologii 

používají pro stanovení kapitálového požadavku. V následující Tab. 3.2 jsou 

zachyceny přístupy pro stanovení regulatorního kapitálového požadavku na úvěrové 

riziko pro jednotlivé segmenty používané českými bankami. 

Tab. 3.2 Přístupy používané pro stanovení kapitálového požadavku na úvěrové 

riziko v českých bankách 

Banky Korporátní bankovnictví Retail 

Česká Spořitelna základní IRB
40

 pokročilý IRB 

Komerční banka pokročilý IRB pokročilý IRB 

UniCreditBank standardní, pro vybrané klienty základní IRB nespecifikováno 

Banka A základní IRB standardní 

ING Bank pokročilý IRB No retail 

Zdroj: Pečená, Teplý 2010 

3.3.1 Výpočet kapitálové přiměřenosti 

Výpočet kapitálové přiměřenosti v Basel II je možné zapsat pomocí 

následujícího vzorce,  

,08,0
5,12)(





ORTRCR KPKPKP

C
CAR  (3.5) 

kde KPCR představuje kapitálový požadavek na úvěrové riziko, KPTR je kapitálový 

požadavek na tržní riziko, KPTR je kapitálový požadavek na operační riziko a C je 

započtený regulatorní kapitál. Na rozdíl od původní verze Basel I, kde byl kapitál 

tvořen složkami Tier 1 a Tier 2, v případě Basel II je možné do uznatelného 

regulatorního kapitálu zahrnout i doplňkový kapitál Tier 3. Do tohoto kapitálu je 

možné zahrnout podřízený dluh s dobou splatnosti delší než dva roky. 

Výpočet kapitálového přiměřenosti je možné zapsat i pomocí následujícího 

vztahu, 

                                                 

40
 Internal Rating Based approach  -IRB přístup- 
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,08,0
5,12)(





ORTR KPKPRVA

C
CAR  (3.6) 

kde RVA vyjadřují rizikově vážená aktiva úvěrového rizika. 

Rizikově vážená aktiva v rámci úvěrového rizika v Basel II lze stanovit podle 

rozhodnutí regulované instituce dvěma způsoby: standardizovanou metodou 

(standardised approach) a metodou vnitřních ratingů (internal rating based approach - 

IRB), která se dělí na základní IRB přístup (foundation IRB approach) a pokročilý 

IRB přístup (advanced IRB approach). 

3.3.2 Standardní metoda 

Ve standardní metodě jsou definovány rizikové váhy pro jednotlivé kategorie 

podniků (ale také států, veřejných organizací, bank), pomocí kterých lze podle 

následující vzorce stanovit rizikově vážená aktiva,  

, 
i

ii EADRVRVA  (3.7) 

kde iRV   je riziková váha i-tého aktiva a iEAD  představuje velikost expozice  

í-tého aktiva (velikost půjček, dluhopisů, atd.). Kapitálový požadavek je možné v  

Basel II dopočítat stejně jako Basel I, tj. dle (3.2).  

 Základním předpokladem této metody je souhlas regulátora se systémem 

ratingu externích ratingových agentur. NBCA
41

 bylo také navrženo (pouze pro 

stanovení rizikových vah pro souvereigns – státy) použití ratingových stupňů státních 

exportních agentur (tzv. Export Credit Agencies - ECAs)
42

. Všechny ratingové 

agentury musí splňovat několik základních kritérií, aby mohly plnit funkci podle 

NBCA. 

 Objektivita – zde je regulátorem posuzována především metodika ratingové 

agentury při udělování ratingu, hodnotí se spolehlivost přidělených ratingů (na 

                                                 

41
 New Basel Capital Accord 

42
 Patří sem například: Hermes – Německo, EXIMBANK – USA. 
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základě historických zkušeností). Dále regulátor hodnotí, zda je metodika 

neustále přehodnocována a aktualizována. 

 Nezávislost – zde je posuzováno, zda je ratingová agentura nezávislá na 

veškerých ekonomických a politických vlivech, které by mohly mít negativní 

vliv na objektivitu ratingu, zárověň je hodnocena vnitřní struktura ratingové 

agentury a složení rozhodujících orgánů agentury (v souvislosti s možným 

prostorem pro konflikt zájmů). 

 Transparentnost a bezproblémový přístup investorů k ratingu – regulátor by 

v této souvislosti měl hodnotit, zda k ratingu mají přístup jak domácí, tak 

zahraniční investoři a zda všichni investoři mají zároveň přístup k obecné 

metodice používané ratingovou agenturou. 

 Zveřejňování informací – regulátor požaduje, aby ratingová agentura 

zveřejňovala následující informace: obecnou metodiku (včetně definice 

defaultu), definice jednotlivých ratingových stupňů, aktuální pravděpodobnosti 

defaultu jednotlivých ratingových stupňů a také pravděpodobnost migrace 

z jedné ratingové kategorie do druhé. 

 Zdroje ratingové agentury – požadavky v této části se týkají především nároků 

na dostatečné odborné lidské a jiné (technické) zdroje agentury. 

Důvěryhodnost ratingové agentury – tento požadavek v podstatě vychází ze 

všech výše uvedených požadavků. 

Tyto požadavky mohou na první pohled znít poměrně přímočaře, avšak při 

podrobnějším studiu zjistíme, že velká část hodnocení je založena na subjektivním 

hodnocení regulátora. Týká se to především některých požadavků na metodologii, 

objektivitu a důvěryhodnost ratingové agentury, dále také požadavků na zdroje 

ratingové agentury. Pokud je historie ratingové agentury poměrně mladá a existuje 

málo dat, na kterých se dá testovat spolehlivost ratingů, prostor pro subjektivní 

hodnocení ze strany regulátora se dále zvětšuje. 

V této souvislosti je vhodné položit si otázku, kdo nese odpovědnost za 

nesprávná rozhodnutí ratingové agentury při přidělení ratingu (špatně přidělený rating 

může mít za následek při aplikaci standardní metody např. nedostatečný kapitál ke 
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krytí skutečných rizik). Regulátor se tak může snadno stát předmětem kritiky ze strany 

banky i vkladatelů, neboť podle jejich názoru regulátor použití ratingů dané ratingové 

agentury posvětil. Kdo tedy nese odpovědnost za škody způsobené špatně 

vyhodnocenou kvalitou podniku, a tedy špatně přiděleným ratingem? 

V následující Tab. 3.3 jsou zachyceny přiřazené rizikové váhy na základě 

ratingů různým ekonomickým subjektům (dlužníkům). 

Tab. 3.3: Rizikové váhy pro různé ratingové stupně 

Ratingové hodnocení 

Standard and 

Poor's 

Centrální 

vláda 

Veřejný 

sektor 
Banky 

Obchodní 

společnost 

AAA až AA- 0% 20% 20% 20% 

A+ až A- 20% 50% 50% 50% 

BBB+ až BBB- 50% 100% 100% 100% 

BB+ až BB- 100% 100% 100% 100% 

B+ až B- 100% 150% 150% 150% 

pod B- 150% 150% 150% 150% 

nehodnoceno 

(unrated) 
100% 100% 100% 100% 

Zdroj: BIS
43

 

V této souvislosti je nutné zmínit rizikové váhy pro pohledávky za státy. 

Riziková váha rizika státu České republiky je 0 % (týká se kategorie od AAA do AA-, 

tedy kategorie, kam je riziko České republiky zařazeno dnes
44

). Zajímavé je, že NBCA 

dovoluje společnosti, které nebyl udělen rating, přiřadit rizikovou váhu nižší než je 

rating státu, ve kterém se společnost nachází. Toto omezení však není aktivní pro 

případ České republiky, stalo by se aktivním v případě, že by rating České republiky 

klesl na B- a níže (zde je riziku státu přiřazena váha 150 %). Na druhou stranu však 

NBCA neformuluje žádnou podmínku, která by umožňovala přiřazení vyššího ratingu 

podniku, než je rating státu, ve kterém podnik sídlí. Přesto jsou rizikové váhy 

                                                 

43
 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards 

44
 Poslední změna ratingu České republiky byla 28. srpna 2011, od té doby rating přidělený 

Standard and Poor's je „AA-“. 
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nastaveny tak, aby riziková váha pohledávek za podniky byla pro stejnou ratingovou 

(podniku a státu) kategorii zpravidla vyšší, než je riziková váha pohledávky za stát, 

nebo byla ve stejné výši. 

Zároveň existuje prostor pro rozhodnutí národního regulátora. Regulátor může 

snížit rizikovou váhu pohledávky za stát, pokud se jedná o pohledávky státu 

denominované v měně tohoto státu. Zároveň může regulátor zvýšit rizikovou váhu pro 

podniky bez ratingu, pokud je zřejmé, že pravděpodobnost defaultu těchto pohledávek 

je vyšší, než odpovídá rizikové váze 100 % (tzn. že v průměru jsou tyto podniky bez 

ratingu horší kvality než podniky v ratingové kategorii BBB+ až BB-, kterým je také 

přiřazena riziková váha 100 %). 

NBCA také vymezuje zacházení s pohledávkami v případě, že pohledávka je 

určitým způsobem specifická, i když se jinak jedná o standardního klienta. Například 

společnost s ratingem BBB+ vydá dluhopis, který má však přednostní právo splacení 

před ostatními závazky podniku, tedy pokud se společnost dostane do problémů, 

závazky z titulu tohoto dluhopisu budou vypořádány dříve než ostatní. V tomto 

případě může podnik požádat o přiřazení ratingu pouze k této emisi, což má za 

následek přiřazení nižší rizikové váhy (například by tato emise získala vyšší rating  

A-). Zároveň, pokud existuje specifický závazek dlužníka, který je podřízen ostatním 

(budou tyto závazky v případě problémů vypořádány až nakonec), z tohoto důvodu by 

se měla aplikovat riziková váha pro emise/podniky bez ratingu (v případě, že je rating 

podniku BB- a nižší). Pokud je však rating společnosti nízký, použije se odpovídající 

nižší riziková váha (tedy ne riziková váha společnosti bez ratingu, která v tomto 

případě může být výhodnější). 

V této souvislosti je ještě nutné stručně zmínit zajištění, neboť je to velmi 

důležitý prvek řízení a měření kreditního rizika a také hraje důležitou roli při výpočtu 

kapitálové přiměřenosti, resp. při určování kapitálového požadavku. Obecně jsou ve 

standardní metodě definovány instrumenty, které jsou přijatelné jako zajištění, a 

podílejí se tak na snížení kapitálového požadavku. Jedná se o: 

 hotovost nebo vklad u banky, která úvěr poskytuje, 
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 cenné papíry s ratingem BB- a vyšším, které byly emitovány (a) státy a (b) 

municipalitami a jinými entitami veřejného sektoru (např. kraji), které byly 

uznány regulátorem, 

 ostatní cenné papíry (bankovní, podnikové), které získaly rating BBB- a vyšší, 

 akcie, které jsou zahrnuty do hlavního indexu (v případě SRN např. akcie 

v indexu DAX), 

 zlato. 

Z tohoto přehledu je však zřejmé, že pro podniky v České republice je relativně 

složité na zajištění tohoto typu dosáhnout. V České republice jsou nejčastějšími 

formami zajištění (především u segmentu menších a středních podniků) nemovitosti, 

emitované směnky samotného podniku (akceptovatelné např. společníky, mateřskou 

nebo jinak spřátelenou společností) a pohledávky. V České republice bohužel existuje 

pouze nevýznamné množství emitovaných cenných papírů s ratingem externí 

ratingové společnosti. Doposud je také problematické přijímaní akcií do zástavy. 

S vývojem kapitálového trhu je však pravděpodobné, že i v České republice možnost 

užití těchto cenných papírů jako zajišťovacích instrumentů poroste. 

Ve standardní metodě Nové basilejské dohody o kapitálové přiměřenosti jsou 

vymezeny dva přístupy k zajištění, a to komplexní metoda (comprehensive method) a 

jednoduchá metoda (simple method). 

Komplexní metoda se především zabývá tzv. „haircuts“ neboli určitým 

diskontem stanoveným bankou a aplikovaným na tržní hodnotu daného zajištění. 

Kombinací těchto diskontů aplikovaných na zajištění (kompenzujících volatilitu 

expozice, volatilitu hodnoty zajištění, např i volatilitu devizového kurzu, pokud 

expozice a zajištění jsou v různé měně) a dalšími úpravami je získána „upravená 

riziková váha“. Tato váha zohledňující zajištění je pak aplikovatelná na celou 

nominální hodnotu expozice. Banka může využít „haircuts“ navržené nebo může 

navrhnout vlastní, pokud splní určitá kvalitativní kritéria. 

Jednoduchá metoda naopak zohledňuje rizikovou váhu zajištění. Zjednodušeně 

řečeno, pokud je riziková váha cenného papíru, který byl použit jako zajištění, nižší 
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než váha samotné expozice, použije se nižší riziková váha na tu část expozice, která je 

tímto cenným papírem zajištěna. Obecně by však tato riziková váha neměla být nižší 

než 20 %. 

3.3.3 Metoda vnitřních ratingů 

V rámci metody vnitřních ratingů (IRB) je banka povinna rozdělit svá aktiva 

bankovní knihy do pěti tříd:  

 pohledávky za státy (sovereings), 

 pohledávky za bankami (bank), 

 pohledávky za podniky (corporates), 

 drobné bankovnictví (retail), 

 investice do akcií (eguity). 

Jak již bylo výše uvedeno, existují dva přístupy - základní přístup vnitřních 

ratingů (foundation IRB approach), při kterém banky provádějí interní odhady pro 

pravděpodobnost selhání dlužníka, a zdokonalený přístup vnitřních ratingů (advanced 

IRB approach), kdy si banka odhady pro všechny prvky stanovuje sama. 

Základem obou přístupů je bankou vybudovaný systém interního ratingu. Tento 

systém musí splňovat celou řadu kvalitativních požadavků blíže specifikovaných 

v Nové basilejské dohodě o kapitálové přiměřenosti. Systém vnitřních ratingů je 

v podstatě základem pro odvození všech dalších parametrů, a proto musí splňovat 

především následující kvalitativní požadavky: 

Systém interního ratingu musí být schopen dostatečně diferencovat riziko. Dle 

NBCA je požadováno, aby systém měl minimálně 6 – 9 ratingových tříd pro 

standardní úvěry a minimálně dvě třídy pro ostatní úvěry (tzv. „non-performing 

loans“), přičemž tyto non-performing loans jsou charakterizovány tak, že buď splňují 

podmínky pro tvorbu opravných položek, nebo událostí defaultu. Zároveň by systém 

interního ratingu měl být tak jemný, aby v jednotlivých ratingových skupinách nebylo 

více než 30 % portfolia banky. 
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Úplnost a integrita ratingu - každému klientovi ještě před poskytnutím úvěru 

musí být přiřazen rating. I v případě, že je klient členem skupiny, musí být tento klient 

samostatně ohodnocen a musí mu být přiřazen separátní rating. Přiřazený rating by 

měl být průběžně přehodnocován (např. nezávislým útvarem, nejlépe útvarem řízení 

rizik a namátkově i útvarem interního auditu). Rating musí být schopen v přiměřené 

době reagovat na nové informace. 

Dohled a kontrola systému interního ratingu a procesu přiřazení ratingu. 

Systém interního ratingu musí být schválen představenstvem, management musí být 

průběžně informován o vývoji interních ratingů a o jednotlivých důležitých 

parametrech. Zároveň musí být systém ratingu pravidelně předmětem nezávislého 

hodnocení (interního auditu). 

Jasně specifikovaná kritéria pro hodnocení klientů. Tato kritéria musí být 

taková, aby zajistila obezřetný přístup banky. Přiřazení ratingu musí být 

transparentním procesem, přiřazení ratingu musí být zdokumentované. 

Odhad pravděpodobnosti defaultu. Každý odhad pravděpodobnosti defaultu 

(PD) musí představovat konzervativní pohled na dlouhodobý průměrný PD. Banky 

musí použít regulatorní definici defaultu. Historická řada, která umožní první odhad 

PD pro tyto regulatorní účely, je pětiletá. 

Banka musí mít takový IT, který bude systém interního ratingu dostatečně 

podporovat. Všechna data ohledně sběru dat, IT systému ratingů a PD musejí být 

uchovávána. 

Využívání interních ratingů. Banka musí ratingy přiřazené pro účely NBCA 

používat i pro samotné řízení kreditního rizika. 

Interní validace systémů interního ratingu. Banka musí pravidelně ověřovat, že 

nastavený systém ratingů a parametrů je spolehlivý a konzistentní. 

Banky musí zveřejňovat základních parametrů systému stanovení ratingu (v 

souladu s III. pilířem NBCA). 
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V základním i pokročilém přístupu IRB musí banka dle svých interních 

postupů odhadnout pravděpodobnost defaultu
45

 klienta, resp. srovnatelné skupiny 

klientů. Banky musí přijmout jednotnou definici pravděpodobnosti defaultu danou 

NBCA, aby se tak zajistil konzistentní přístup k odhadu tohoto parametru, a 

nedocházelo tak k podhodnocení tohoto parametru pro potřeby výpočtu kapitálového 

požadavku, protože nižší pravděpodobnost defaultu znamená nižší rizikovou váhu. 

V případě pokročilého přístupu IRB může banka po splnění určitých 

kvalitativních požadavků použít pro ostatní klíčové parametry vlastní odhad. Patří sem 

tyto následující. 

 Ztráta daná defaultem (LGD
46

), kterou banka efektivně utrpí, pokud se 

dlužnická firma dostane do stavu úpadku (default). Pro základní přístup je 

LGD nastaven na 45 % a u podřízeného dluhu je tento ukazatel na úrovni  

75 %. 

 Expozice v době selhání (EAD)
47

 udává, jaká je momentální expozice v době 

selhání partnera. U základního přístupu se u rozvahových aktiv rovná 

hodnotě nesplacených pohledávek snížených o opravné položky, zatímco u 

podrozvahových aktiv se vychází z úvěrových ekvivalentů zkonstruovaných 

pomocí příslušných konverzních faktorů. 

 Pro zacházení s garancemi a kreditními deriváty jsou u základního přístupu 

hodnoty opět nastavené.  

 Splatnost úvěru (M)
48

 u základního přístupu IRB stanovena NBCA 

standardně průměrnou splatnost úvěru na 2,5 roku pro některé pohledávky za 

podniky, banky a vládní dluhy. 

Banka se může postupně přesouvat od základního IRB přístupu k pokročilému, 

a to i tak, že bude postupně odoptovat vlastní odhady jednotlivých parametrů (může 

například použít vlastní odhad PD a LGD a pro ostatní parametry využít návrhů 

                                                 

45
 Probability of default – PD. 

46
 Loss given default – LGD. 

47
 Exposure at default – EAD. 

48
 Maturity – M. 
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regulátora). V průběhu času by měla banka pracovat na vlastním odhadu všech 

zbývajících parametrů. 

Oba přístupy IRB však sledují základní myšlenku konceptu kapitálové 

přiměřenosti tak, jak je známa z Basilejských dohod z roku 1988 a ze standardní 

metody, tedy vážení expozic určitými rizikovými vahami. V přístupech IRB je však 

diferenciace podle kvality jednotlivých dlužníků nejvyšší.  

Výpočet kapitálového požadavku (na krytí neočekávané ztráty) na úvěrové 

riziko pomocí metody vnitřních ratingů vychází z Mertonova modelu (1974) a 

Vašíčkovy modifikace (tzv. Asymptotic Single Risk Factors), díky které je možné 

stanovit kapitálový požadavek pro jedno aktivum bez ohledu na riziko ostatních aktiv 

v portfoliu. Výpočet je možné zapsat podle následujícího vztahu,  
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kde PD je pravděpodobnost selhání, 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))
49

 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. 

Inverzní funkce je počítána na vysoké hladině spolehlivosti 99,9 %. Vysoká hladina 

spolehlivosti 99,9 % byla stanovena záměrně, aby kompenzovala případné chyby 

banky při stanovení pravděpodobnosti defaultu (PD) a ztráty dané selháním (LGD). 

Koeficient zohledňující maturitu je založen na regresním modelu a upravuje 

výši kapitálového požadavku s ohledem na rozdílnou platnost aktiv. Koeficient je dán 

následujícím vztahem, 

                                                 

49
 Mertonův model předpokládá normální rozdělení. 
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  2ln05478,011852,0 PDb  .  (3.9) 

Výše koeficientu s rostoucí pravděpodobností selhání klesá, vychází se 

z předpokladu, že u aktiv s nižší pravděpodobností selhání je větší možnost zvýšení 

pravděpodobnosti selhání  než u aktiv s vyšší pravděpodobností selhání. 

Korelaci mezi jednotlivými aktivy – úvěry (v retailovém bankovnictví) je 

určena následujícím vztahem, 

  
  

  
  



















501

5011
24,0

501

50112,0

EXP

PDEXP

EXP

PDEXP
R .   (3.10) 

Korelaci mezi jednotlivými aktivy – úvěry (v korporátním bankovnictví) je 

možné zapsat pomocí následující rovnice, 
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   (3.11) 

přičemž PD je pravděpodobnost selhání a S jsou tržby firmy v milionech Eur 

(pokud jsou tržby firmy nižší než 5 milionů Eur, potom budou v rovnici použity tržby 

ve výši 5 mil.). 

Rizikově vážená aktiva je možné dopočítat z kapitálového požadavku pomocí 

následujícího vztahu, 

EADKPRVA  5,12 ,  (3. 12) 

kde KP představuje KP na krytí neočekávané ztráty a EAD je velikost úvěrové 

expozice  

Důležitou součástí metody vnitřních ratingů je zajištění úvěrové expozice, což 

se projeví změnou výše ztráty dané selháním. Upravenou ztrátu danou selháním 

můžeme vypočítat pomocí následujícího vztahu,  
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kde E vyjadřuje současnou hodnotu úvěrové expozice a E* je hodnota expozice 

zajištěné expozice. 

Metodologie zajištění jako instrumentu redukujícího základní LGD na LGD*, a 

tedy vesměs redukující kapitálový požadavek podle základní metody IRB, je 

v podstatě totožná s komplexní metodou zacházení se zajištěním ve standardní metodě 

(metoda „haircuts“), avšak je dále propracovaná. Použití jednoduché metody, která 

byla již dříve popsána, není možno v souvislosti s metodami IRB akceptovat. Metoda 

IRB také zohledňuje možnost zajištění nemovitostmi (obchodními a soukromými 

rezidenčními objekty). Mohou být použity i jiné formy zajištění, které by redukovaly 

LGD (např. pohledávky na jiný hmotný kolaterál). V případě použití pokročilé metody 

IRB banka sama odhadne LGD, popřípadě LGD upraví podle zajištění (odhadne 

LGD*). Přístup k hodnocení zajištění bude zcela v kompetenci banky. Banka se pro 

možnost použití vlastních odhadů LGD a hodnocení zajištění musí kvalifikovat.  

V souvislosti s metodou vnitřních ratingů je nutné zmínit koncept granularity. 

Rizikové váhy pro základní i pokročilý přístup IRB jsou založeny na „typické“ 

granularitě, tedy na nějaké průměrné koncentraci, respektive diverzifikaci portfolia. Je 

však zřejmé, že čím je koncentrace vyšší (tzn. čím více v portfoliu banky převládá 

jeden dlužník nebo ekonomicky jinak spjatá skupina dlužníků), tím vyšší by měl být 

kapitálový požadavek. Naopak v případě výrazně diverzifikovaného portfolia by 

mohlo dojít k poklesu kapitálového požadavku ve srovnání s „průměrnou 

koncentrací“, tedy „typickou granularitou“. 

3.4 Basel III 

Pád investiční banky Lehman Brothers v září 2008 v USA odstartoval finanční 

krizi, která měla dopad na vývoj reálné světové ekonomiky. V době finanční krize se 

ukázalo, že bankovní systémy ve vyspělých zemích nejsou dostatečně stabilní. Ve 

vyspělých zemích se v důsledku finanční krize mnoho bank dostalo do finančních 
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problémů a některé dokonce zbankrotovaly, což mělo dopad na reálné ekonomiky 

jednotlivých zemí. Finanční krizí byla nejvíce postižena Evropa a USA, kde došlo ke 

stagnaci nebo propadu hrubého domácího produktu. 

Finanční krize ukázala, že současná podoba Basilejských dohod je 

nedostatečná. Proto v roce 2010 byla Bankou pro mezinárodní platby vydána třetí 

verze regulatorních pravidel – Basel III
50

, která doplňuje a rozšiřuje v současnosti 

platný Basel II a která by se měla od roku 2019 stát standardem na zajištění proti 

kreditnímu riziku. 

Změny v Basel III lze shrnout do čtyř následujících oblastí: 

 kvantitativní a kvalitativní změna kapitálu bank, 

 snížení významu externího ratingu, 

 posílení řízení likvidity, 

 nový doplňkový ukazatel tzv. pákového poměru – laverage ratio. 

V Basel III prochází nejvýznamnější změnou regulatorní kapitál, který se mění 

jak po stránce kvalitativní, tak po stránce kvantitativní kde dochází ke zvýšení 

kapitálové přiměřenosti. Výpočet kapitálové přiměřenosti a kapitálového požadavku 

na krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika se provádí pomocí stejných přístupů 

jako v Basel II. 

V rámci Basel III je nově zaveden konzervační kapitálový polštář a 

proticyklický kapitálový polštář. Konzervativní kapitálový polštář bude výši 2,5 % a 

povede ke zvýšení kapitálové přiměřenosti na 10,5 % od roku 2019. Proticyklický 

polštář bude ve výši 0 % až 2,5 % a jeho uplatnění bude plně v kompetenci národních 

regulátorů. Pokud dojde uplatnění proticyklického polštáře národním regulátorem 

v plné výši, bude od roku 2019 činit kapitálová přiměřenost 

13 %. Cílem zvýšení kapitálové přiměřenosti bylo přimět banky k omezení výplaty 

dividend ve prospěch tvorby kapitálu banky pro krytí budoucích možných ztrát. 

                                                 

50
 Basel III je popsán v dokumentu: A global regulatory framework for more resilient banks 

and banking systems. 
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Kvalitativní změna v Basel III je v podobě upřednostňování kvalitního 

kmenového kapitálu
51

 Tier 1 před podřízenými dluhy Tier 2 a Tier 3. V současnosti 

platném Basel II mohl Tier 2 a Tier 3 tvořit polovinu regulatorního kapitálu.  

V Basel III bude Tier 2 moci tvořit jen 2 % z 10,5 % a Tier 3 již nebude možné 

uplatnit vůbec. Změna ve výši a složení regulatorního kapitálu jsou zachyceny 

v následujícím Obr. 3.1. 

Obr. 3.1 Změny regulatorního kapitálu v Basel III v % 

 

Zdroj: ČNB 

Duhou důležitou změnou je snížení významu externího ratingu. V budoucnosti 

by banky měly více spoléhat při hodnocení úvěrové rizikovosti aktiva více na interní 

ratingový systém než na externí rating. Pro externí ratingové agentury se také zpřísní 

kritéria způsobilosti. 

Třetí důležitá změna se týká likvidity. V době finanční krize se ukázalo, že 

mnoho bank nedisponuje dostatečnou likviditou, aby byly schopny odolat šokům na 

finančních trzích. Proto je Basel III doplněn o dva ukazatele likvidity. První ukazatel 

Liquidity coverage ratio, představuje ukazatel krátkodobé likvidity, kdy banka musí 

být schopna pokrýt možný odliv všech aktiv (likvidity) po dobu 30 dnů za 

předpokladu, že žádná aktiva (likvidu) po tuto dobu neobdrží. Druhým ukazatelem je 

                                                 

51
 Common equity 
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Net stable funding ratio, který by měl zamezit časovému nesouladu aktiv a pasiv, aby 

banky nefinancovaly dlouhodobé úvěry krátkodobými aktivy. 

Čtvrtou změnu v Basel III je zavedení doplňkového ukazatele leverage ratio, 

který by měl vést k omezení výše využívaných cizích zdrojů v bankách. 

Zavedení Basel III by mělo probíhat postupně od roku 2013 a v plném rozsahu 

by měl platit Basel III od roku 2019. Kapitálová přiměřenost by se měla začít zvyšovat 

postupně od roku 2016 a v plné výši 10,5 % by měla začít platit od roku 2019. 

Ukazatele likvidity by měly být zavedeny od 2015 a leverage ratio od roku 2018. 

Zavedení leverage ratio bude ještě předcházet nutná kalibrace, která bude probíhat od 

roku 2013. Zavádění jednotlivých změn plynoucích z Basel III je zachyceno 

v následující Tab.3.4. 

Tabulka 3.4: Schéma zavedení kvantitativních požadavku v Basel III 

 

Zdroj: Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking 

systems (strana 77). 

 

Basel III bude implementován v Evropské unii směrnicí CRD IV. Vzhledem 

k dlouhému období implementace budou některé vyspělé země požadovat zavedení 

Basel III po svých bankách dříve.  
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4 Stanovení a posouzení kreditního rizika pomocí 

vybraných přístupů 

V této aplikační části bude provedeno srovnání a zhodnocení metod pro 

stanovení kapitálového požadavku na krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika 

z hlediska výše požadavku a citlivosti pro vybrané scénáře vývoje. Srovnány budou 

metody plynoucí z Basilejských dohod o kapitálové přiměřenosti (určují regulatorní 

kapitál pro krytí neočekávané ztráty) a model CreditMetrics (umožňující výpočet 

ekonomického kapitálu). Srovnání bude provedeno na předem určených scénářích 

ekonomického vývoje. Dále budou stanoveny dopady vybraných přístupů na cenu 

bankovních úvěrů (minimální výši úrokové sazby). 

Nejdříve budou popsána vstupní data a portfolio, na kterém bude provedeno 

srovnání jednotlivých metod. Následně budou pro srovnání jednotlivých přístupů 

představeny stanovené scénáře: základní scénář - Baseline, scénáře představující 

zhoršení ekonomické situace „R -1“ a „R -3“, scénáře představující změnu míry 

návratnosti pohledávek „LGD 1“ a „LGD 2“ a scénáře, které představují kombinaci 

zhoršení ekonomické situace a míry návratnosti pohledávek „KRIZE 1“ a  

„KRIZE 2“. Potom budou provedeny výpočty regulatorního kapitálu na krytí 

neočekávané ztráty pomocí Basilejských dohod o kapitálové přiměřenosti (Basel I, 

Basel II a Basel III), a to jak pomoci standardního přístupu, tak základní metody 

vnitřních ratingů. Dále budou provedeny výpočty ekonomického kapitálu pomocí 

modelu CreditMetrics. Stanovení kapitálového požadavku na krytí neočekávané ztráty 

dle jednotlivých přístupů bude pro provedeno k 1. 1. 2012. V závěru aplikační části 

budou propočteny dopady jednotlivých přístupů na cenu bankovních úvěrů (minimální 

úrokovou sazbu). 

Důvodem výběru metod plynoucích z Basilejských dohod je skutečnost, že dle 

nich musí všechny banky v Evropské unii stanovovat výši regulatorního kapitálového 

požadavku na krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika. Naopak důvodem výběru 

modelu CretitMetrics je skutečnost, že model CreditMetrics vychází ze stejného 

základu jako metody vnitřních ratingů (IRB) v regulatorním přístupu. Jak 

CreditMetrics, tak IRB vychází z Mertonova modelu. Důvodem nadefinování 
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jednotlivých scénářů je zjištění citlivosti jednotlivých metod na změnu 

pravděpodobnosti selhání, změnu míry návratnosti, tak i změny pravděpodobnosti 

selhání spojené se změnou míry návratnosti. Srovnání jednotlivých přístupů bude 

provedeno na sestaveném portfoliu dluhových instrumentů obchodovaných na Burze 

cenných papírů Praha. Důležitým předpokladem pro výběr dluhového aktiva je 

přiřazení ratingového hodnocení emitentovi nebo dluhovému aktivu externí ratingovou 

agenturou (Standard & Poor´s, Moody´s a Fitch). 

4.1 Vstupní data modelů 

Složení portfolia je zachycené v následující Tab. 4.1. 

Tab. 4.1: Struktura portfolia 

 Dluhopis Kupon Rating Maturity ks NH Tržní 

cena 

1 ČEZ VAR/14 6,50% A- 26.1.2014 16 1 000 000 105,00% 

2 ČS KOMB/17 0,00% A 15.9.2017 16 1 000 000 90,00% 

3 ČSOB VAR/18 2,06% A+ 22.12.2018 65 10 000 100,00% 

4 HL.M.PRAHA 

4,25/21 

4,25% A+ 11.5.2021 17 1 000 000 99,60% 

5 EIB 6,50/15 6,50% AAA 17.4.2015 38 10 000 100,00% 

6 HZL HVB 

4,50/15  

4,50% A 5.10.2015 65 10 000 100,00% 

7 ING BANK 

4,50/19 

4,50% A 17.12.2019 18 1 000 000 70,00% 

8 HZL EBANKA 

6,00/17 

6,00% A 12.12.2017 66 10 000 112,09% 

9 SMVAK OVA 

5,00/15 

5,00% A 15.11.2015 30 1 000 000 99,66% 

10 ST.DLUHOP. 

3,75/20 

3,75% AA 12.9.2020 66 10 000 93,00% 

Jak je z uvedené Tab. 4.1 patrné, portfolio je složeno z 6 titulů bank, jednoho 

státního a jednoho municipálního dluhopisu a doplněno dvěma firemními dluhopisy. 

Všechny zahrnuté dluhopisy spadají do investičního ratingového hodnocení. Tituly 

s horším externím ratingovým hodnocením nebyly v době sestavování portfolia 



64 

 

k dispozici
52

. Nominální hodnota portfolia je ve výši 100 mil. Kč, portfolio bude 

drženo do splatnosti (tj. v bankovním portfoliu)
53

. Pro výpočet kapitálového 

požadavku pomocí modelu CreditMetrics je potřeba znát budoucí peněžní toky pro 

stanovení očekávané hodnoty aktiv, proto bylo potřeba dopředu stanovit výši 

variabilních kupónů dluhopisů vydaných společnostmi ČEZ
54

 a ČSOB
55

. Kupón 

dluhopisu společnosti ČEZ se odvíjí od výše inflace, která není dopředu známa, proto 

byla použita predikovaná míra inflace ČNB, stejně bylo postupováno v případě 

dluhopisu ČSOB, jen s tím rozdílem, že byla použita predikovaná míra 3M Priboru. 

Protože však predikce ČNB nepokrývaly celý časový horizont držení dluhopisů (jen 

do roku 2013), byl přijat předpoklad, že v následujícím (nepredikovaném) období 

bude míra inflace a výše 3M Priboru konstatní, a to na úrovni posledních známých 

hodnot z predikce. 

Pravděpodobnost selhání jednotlivých dluhopisů byla odvozena z přechodové 

matice pro Evropské firmy od společnosti Standard & Poor´s. Pravděpodobnosti 

selhání pro jednotlivé ratingové stupně jsou zachyceny v následující Tab. 4.2. 

Tab. 4.2: Pravděpodobnost selhání pro jednotlivé ratingové stupně 

Rating PD Rating PD 

AAA 0,0007% BBB- 0,2747% 

AA+ 0,0022% BB+ 0,7117% 

AA 0,0024% BB 1,2581% 

AA- 0,0044% BB- 2,9500% 

A+ 0,0142% B+ 4,1917% 

A 0,1075% B 8,8480% 

A- 0,2020% B- 21,4180% 

BBB+ 0,2045% CCC 48,6187% 

BBB 0,2730%   

Zdroj: Standard & Poor´s 

                                                 

52
 Jednou z možných příčin může být skutečnost, že společnost, která obdrží špatné ratingové 

hodnocení, ho pak často raději nezveřejní. 

53
 Výše tržní ceny portfolia nemá vliv na výpočet kapitálového požadavku na krytí 

neočekávané ztráty. 

54
 Výše kupónu je dána inflací a marží ve výši 4,2 %. 

55
 Výše kupónu je daná 3M Priborem a marží ve výši 0,9 %. 
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Pro stanovení ztráty dané selháním (LGD) byly použity míry návratnosti ze 

známé studie Cartyho a Liebermana. Výsledky této studie jsou zachyceny 

v následující Tab. 4.3. Výpočet ztráty dané selháním byl proveden podle (2.8).  

Tab. 4.3: Míry návratnosti 

  Carty & Lieberman 

Seniority class Number Mean Std. 

Senior Secured 115 53.80 % 26.80 % 

Senior Unsecured 278 51.13 % 25.45 % 

Senior Subordinated 196 38.52 % 23.81 % 

Subordinated 226 32.74 % 20.18 % 

Junior Subordinated 9 17.09 % 10.90 % 

Zdroj: Sironi, A. a Resti, A.: (str. 354). 

Jedinými zajištěnými dluhopisy (senior secured) v portfoliu byly hypoteční 

zástavní listy od HVB a EBANKY, všechny ostatní dluhopisy byly nezajištěné (senior 

unsecured). Na základě provedených výpočtů byla stanovena ztráta daná selhání pro 

zajištěné dluhopisy ve výši 46,2 % a nezajištěné 48,87 %. 

Pro stanovení kapitálového požadavku na krytí neočekávané ztráty pomocí 

modelů CreditMetrics je potřeba stanovit očekávané hodnoty jednotlivých aktiv 

(dluhopisů). Pro výpočet očekávané hodnoty aktiv (dluhopisů) je potřeba znát i 

forwardové sazby. Protože forwardové sazby zpravidla nejsou k dispozici, je nutné je 

dopočítat z IRS (2.30). V tomto případě byly použity IRS od společnosti Patria 

Finance. V následující Tab. 4.4 jsou zachyceny převzaté spotové sazby (IRS) a 

vypočtené forwardové sazby (fnF). 

Tab. 4.4: Spotové sazby (IRS) a vypočtené forwardové sazby (fnF) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 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% 

fnF 1,70% 2,02% 3,34% 3,60% 3,66% 3,85% 3,83% 3,86% 4,04% 4,12% 
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U metodologie CreditMetrics je simulováno rozdělení pravděpodobností 

výnosu portfolia dluhopisu pro jeden rok ve výši 20 000 scénářů. Důležitými 

vstupními daty pro stanovení neočekávané ztráty s využitím modelu CreditMetrics 

jsou také přechodová matice a korelace mezi jednotlivými aktivy (dlužníky).  

Pro stanovení přechodu aktiva mezi jednotlivými ratingovými stupni v čase 

byla použita přechodová matice od společnosti Standard & Poor´s pro Evropské firmy. 

Přechodová matice je uvedena, viz. Příloha 1.  

Pro stanovení korelací mezi jednotlivými aktivy bylo využito denních 

akciových kurzů jednotlivých dlužníků. V případě, že nebyly obchodovány akcie 

emitenta dluhopisu na Pražské burze cenných papírů, byly použity kurzy mateřské 

společnosti. V případě státního dluhopisu a dluhopisu hlavního města Praha byl použit 

burzovní index PX. Problém byl u Evropské investiční banky, protože její akcie nejsou 

veřejně obchodovány, proto denní kurzy byly stanoveny jako vážený průměr 

národních burzovních indexů (váhy byly stanoveny podle majetkového podílu 

jednotlivých zemí). Korelace mezi jednotlivými aktivy jsou zachyceny v následující 

Tab. 4.5. 

Tab. 4.5: Korelace mezi jednotlivými dluhopisy (emitenty) 

  ČEZ ČS ČSOB Praha EIB  HVB ING Ebanka OVAK ČR 

ČEZ 1,000 0,375 0,751 0,697 0,802 0,390 0,830 0,722 -0,184 0,697 

ČS 0,375 1,000 0,335 0,327 0,486 0,240 0,444 0,365 -0,043 0,327 

ČSOB 0,751 0,335 1,000 0,814 0,914 0,400 0,909 0,954 -0,434 0,814 

Praha 0,697 0,327 0,814 1,000 0,798 0,376 0,788 0,831 -0,274 1,000 

EIB  0,802 0,486 0,914 0,798 1,000 0,466 0,953 0,928 -0,303 0,798 

HVB 0,390 0,240 0,400 0,376 0,466 1,000 0,442 0,460 -0,281 0,376 

ING 0,830 0,444 0,909 0,788 0,953 0,442 1,000 0,880 -0,358 0,788 

Ebanka 0,722 0,365 0,954 0,831 0,928 0,460 0,880 1,000 -0,352 0,831 

SMVAK -0,184 -0,043 -0,434 -0,274 -0,303 -0,281 -0,358 -0,352 1,000 -0,274 

ČR 0,697 0,327 0,814 1,000 0,798 0,376 0,788 0,831 -0,274 1,000 

Pro srovnání modelů určujících kapitálový požadavek (tzv. regulatorní kapitál) 

pro krytí neočekávané ztráty a modelu umožňujícímu výpočet ekonomického kapitálu 

byly nadefinovány jednotlivé scénáře. 
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Základním výchozím scénářem pro srovnání modelů je Baseline. U tohoto 

scénáře odpovídá pravděpodobnost selhání jednotlivých aktiv současnému 

přidělenému ratingu a ztráta daná selháním je stanovena na základě studie Cartyho a 

Liebermana, tj. zajištěné dluhopisy
56

 ve výši 46,2 % a nezajištěné
57

 48,87 %. 

Na základě současné situace v Evropě, nacházející se s velkou 

pravděpodobností na počátku recese, která povede ke zhoršení finanční situace jak 

firem, tak i bank a států. byly stanoveny scénáře „R -1“ a „R -3“. 

U scénáře „R -1“ se předpokládá, že zhoršení ekonomické situace v Evropě 

povede ke snížení ratingového hodnocení držených aktiv v portfoliu o jeden ratingový 

stupeň (tj. v případě ratingu A na rating A-) při zachování ztráty dané defaultem na 

úrovni Baseline. 

U scénáře „R -3“ se předpokládá, že zhoršení ekonomické situace v Evropě 

bude výrazně vyšší a povede ke snížení ratingového hodnocení držených aktiv 

v portfoliu o tři ratingové stupně (tj. v případě ratingu A na rating BBB) opět při 

zachování ztráty dané defaultem na úrovni Baseline. 

U dalších dvou scénářů „LGD 1“ a „LGD 2“ se předpokládájí změny míry 

návratnosti ve srovnání se základním scénářem Baseline. 

V případě scénáře „LGD 1“ se předpokládá, že finanční instituce nebude 

využívat vlastní data pro stanovení ztráty dané selháním, ale bude využívat regulatorně 

stanoveného LGD pro firemní úvěry ve výši 45 %. Pravděpodobnost selhání zůstane 

na úrovni Baseline. 

U scénáře „LGD 2“ se předpokládá, že například z důvodu zhoršení právního 

prostředí (legislativní změny) dojte ke zhoršení vymahatelnosti pohledávek a tím ke 

zvýšení ztráty dané selháním na úroveň 50 % při zachování pravděpodobnosti selhání 

na úrovni Baseline. 

                                                 

56
 Senior secured – jedná se o dluhopisy, které jsou uhrazeny v případě defaulty jako první. 

57
 Senior unsecured – jedná se o dluhopisy, které jsou hrazeny až po zajištěných dluhopisech, 

ale před všemi ostatními typy dluhopisu (subordinated a junior subordinated). 
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Další dva scénáře „KRIZE 1“ a „KRIZE 2“ představují kombinaci výše 

uvedených scénářů. 

V případě scénáře „KRIZE 1“ se předpokládá, že zhoršení ekonomické situace 

v Evropě povede jak ke snížení ratingového hodnocení držených aktiv v portfoliu o 

jeden ratingový stupeň, tak i ke snížení ztráty dané selháním na 50 %. 

Posledním nadefinovaným scénářem je „KRIZE 2“, u kterého se předpokládá, 

že zhoršení ekonomické situace v Evropě bude výrazné a povede jak ke snížení 

ratingového hodnocení držených aktiv v portfoliu o tři ratingové stupně, tak i ke 

snížení ztráty dané selháním na 50 %. 

4.2 Stanovení kreditního rizika dle Basel 

V této podkapitole jsou stanoveny výše regulatorního kapitálu pro krytí 

neočekávané ztráty na základě Basilejských dohod. Výpočty jsou provedeny pomocí 

metodologie popsané v kapitole 3. 

Stanovení regulatorního kapitálového požadavku podle Basel I bylo možné jen 

pomocí rizikových vah, přičemž muselo platit, že výše kapitálové přiměřenosti musela 

být ve výši minimálně 8 %. Při stanovení regulatorního kapitálového požadavku dle 

Basel II, bylo využito dvou přístupů, a to standardní metody a základní metody 

vnitřních ratingů (přičemž výše kapitálové přiměřenosti musí být minimálně ve výši 

 8 %). Regulatorní kapitálový požadavek byl vypočten i pro Basel III, a to jak za 

využití standardní metody, tak základní metody vnitřních ratingů. Výpočet byl 

proveden pro dvě varianty, a to pro minimální Basel III (B3min), kde je stanovena 

minimální výše kapitálové přiměřenosti na 10,5 %, a pro Basel III maximální (B3max) 

doplněný o tzv. proticyklický polštář, kde je minimální výše kapitálové přiměřenosti 

ve výši 13 %. Dosažené výsledky jednotlivých metod pro základní scénář (Baseline) 

jsou zachyceny v následujícím  Obr. 4.1. 
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Obr. 4.1 Výše regulatorního kapitálového požadavku v Kč 

 

Z dosažených výsledků vyplývá, že použití základní metody vnitřních ratingů 

vede k nižším regulatorním kapitálovým požadavkům na krytí neočekávané ztráty než 

v případě použití standardní metody. Snahou Basilejské komise pro bankovní dohled 

při vypracovávání Nové basilejské dohody o kapitálové přiměřenosti (Basel II) bylo 

umožnit a zároveň banky motivovat, aby počítaly regulatorní kapitálový požadavek 

pomocí sotisfikovaných metod, které by lépe zohledňovaly bankou podstupované 

úvěrové riziko. Motivace pro banky měla být v podobě nižších regulatorních 

kapitálových požadavků na krytí neočekávané ztráty ve srovnání se standardním 

přístupem. Na modelovém portfoliu v Basel II došlo při použití základní metody 

vnitřních ratingů k poklesu požadovaného regulatorního kapitálu o 57 % ve srovnání 

se standardní metodou a úspora kapitálu byla 1 447 182 Kč, v případě Basel III byla 

úspora již 1 899 427 Kč, pokud by byl regulátorem zaveden proticyklický polštář, pak 

by úspora byla dokonce 2 351 671 Kč. 

Zavedení Basel III v plném rozsahu od roku 2019, kdy požadovaná kapitálová 

přiměřenost bude ve výši 10,5 %, povede k výraznému růstu minimálního 

požadovaného regulatorního kapitálu na krytí neočekávaných ztrát, přestože se 

kapitálová přiměřenost zvýší pouze o 2,5 p.b. Ve skutečnosti to pro banky bude 

znamenat zvýšení požadovaného regulatorního kapitálového požadavku o 32,25 % a 

v případě zavedení proticyklického polštáře dokonce o 62,5 %. 
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Na modelovém portfoliu by zavedení Basel III znamenalo pro banku v případě 

použití standardní metody zvýšení regulatorního kapitálu o 1 237 000 Kč, při zavedení 

proticyklického polštáře by zvýšení bylo dokonce dvojnásobné, a to ve výši  

2 474 000 Kč. Při použití základní metody vnitřních ratingů bude zavedení Basel III 

znamenat pro banku zvýšení regulatorního kapitálového požadavku o 784 755 Kč a se 

zavedeným proticyklickým polštářem o 1 569 511 Kč. Z výše uvedených výsledků je 

zřejmé, že použití základní metody vnitřních ratingů na modelovém portfoliu vede 

k výrazně nižším kapitálovým požadavkům než u standardní metody. 

V následující Tab 4.6 jsou zachyceny absolutní výše vypočtených kapitálových 

požadavků na jednotlivá aktiva v úvěrovém portfoliu při použití různých přístupů 

plynoucích z Basilejských dohod pro variantu Baseline. 

Tab. 4.6: Absolutní výše kapitálového požadavku pro jednotlivá aktiva v Kč 

Absolutní Basel I Basel II Basel 3min Basel 3max 

Baseline  B2 SA B2 FIRB SA FIRB SA FIRB 

ČEZ  1 280 000 640 000 613 436 840 000 805 134 1 040 000 996 833 

ČS 256 000 640 000 429 995 840 000 564 368 1 040 000 698 741 

ČSOB 10 400 26 000 5 213 34 125 6 843 42 250 8 472 

PRAHA 272 000 680 000 136 352 892 500 178 962 1 105 000 221 572 

EIB  6 080 0 947 0 1 243 0 1 539 

HVB 10 400 26 000 16 514 34 125 21 675 42 250 26 835 

ING 288 000 720 000 483 744 945 000 634 914 1 170 000 786 084 

EBANK 10 560 26 400 16 768 34 650 22 008 42 900 27 248 

SMVAK 2 400 000 1 200 000 806 240 1 575 000 1 058 190 1 950 000 1 310 140 

ČR 0 0 2 009 0 2 637 0 3 265 

Celkem 4 533 440 3 958 400 2 511 218 5 195 400 3 295 973 6 432 400 4 080 729 

Při srovnání Basel I a standardní metody v Basel II je rozdíl regulatorního 

kapitálového požadavku ve výši 575 040 Kč. Největší vliv na pokles regulatorního 

kapitálu ve standardní metodě Basel II měla aktiva ČEZu a vodáren (SMVOK), 

v Basel I bylo možné na tato aktiva uplatnit pouze rizikové váhy ve výši 100 %, 

zatímco v Basel II je již zohledněna skutečná rizikovost těchto aktiv, a proto bylo 

možné přiřadit rizikové váhy ve výši 50 %. Na pokles kapitálového požadavku měla 

vliv i aktiva Evropské investiční banky, podle Basel I byly uplatňovány na všechny 

banky v OECD rizikové váhy ve výši 20 %, v Basel II dle International Convergence 
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of Capital Measurement and Capital Standards se na Evropskou investiční banku 

uplatňují rizikové váhy ve výši 0 %. Naopak ostatní aktiva v portfoliu vedla k růstu 

kapitálového požadavku v Basel II, protože bankám s dosaženým ratingovým 

hodnocením A+ až A- jsou přiřazeny rizikové váhy ve výši 50 %, zatímco u Basel I 

měly všechny banky v OECD bez ohledu na bonitu rizikovou váhu ve výši 20 %. 

V následující Tab. 4.7 jsou zachyceny relativní výše regulatorního kapitálu na 

jednotlivá aktiva (tj. jaká je výše regulatorního kapitálu v korunách na jednu drženou 

korunu aktiva) při použití různých přístupů pro variantu Baseline. 

Tab. 4.7: Relativní výše kapitálového požadavku v Kč - Baseline 

Relativní  Basel I Basel II Basel 3min Basel 3max 

Baseline  B2 SA B2 FIRB SA FIRB SA FIRB 

ČEZ  0,0800 0,0400 0,0383 0,0525 0,0503 0,0650 0,0623 

ČS 0,0160 0,0400 0,0269 0,0525 0,0353 0,0650 0,0437 

ČSOB 0,0160 0,0400 0,0080 0,0525 0,0105 0,0650 0,0130 

PRAHA 0,0160 0,0400 0,0080 0,0525 0,0105 0,0650 0,0130 

EIB  0,0160 0,0000 0,0025 0,0000 0,0033 0,0000 0,0040 

HVB 0,0160 0,0400 0,0254 0,0525 0,0333 0,0650 0,0413 

ING 0,0160 0,0400 0,0269 0,0525 0,0353 0,0650 0,0437 

EBANKA 0,0160 0,0400 0,0254 0,0525 0,0333 0,0650 0,0413 

SMVAK 0,0800 0,0400 0,0269 0,0525 0,0353 0,0650 0,0437 

ČR 0,0000 0,0000 0,0030 0,0000 0,0040 0,0000 0,0049 

Z dosažených výsledků vyplývá, že nižších kapitálových požadavků je 

dosahováno při použití základních metod vnitřních ratingů než v případě užití 

standardních přístupů. 

Pro jednotlivé přístupy bylo provedeno stresové testování. V následující  

Tab. 4.8 a Obr. 4.2 jsou zachyceny výsledky jednotlivých stresových scénářů „R -1“ a 

„R -3“ (snížení ratingové hodnocení aktiv). Relativní výše kapitálových požadavků 

pro stresové scénáře „R -1“ a „R -3“ jsou uvedeny, viz. Příloha 2. 
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Tab. 4.8: Výše regulatorního kapitálového požadavku pro stresové scénáře 

 „R -1“ a „R -3“ v Kč 

 Basel I Basel II Basel 3min Basel 3max 

  SA FIRB SA FIRB SA FIRB 

Baseline 4 533 440 3 958 400 2 511 218 5 195 400 3 295 973 6 432 400 4 080 729 

R -1 4 533 440 4 604 480 3 597 038 6 043 380 4 721 112 7 482 280 4 914 090 

R -3 4 533 440 7 933 440 4 772 395 10 412 640 6 263 769 12 891 840 7 755 142 

Obr. 4.2: Výše regulatorního kapitálového požadavku pro stresové scénáře  

„R -1“ a „R -3 v Kč 

 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že zhoršení kvality úvěrového portfolia 

nemá vliv na výši regulatorního kapitálového požadavku vypočteného dle Basel I. 

Skutečnost, že Basel I nereflektuje bankou podstupované riziko, byla hlavním 

nedostatkem tohoto přístupu.  

Jedním z cílů při připravování koncepce Basel II Basilejským výborem pro 

bankovní dohled bylo, aby regulatorní přístup co nejlépe reflektoval bankou 

podstupované riziko.  

Z výsledků je také zřejmé, že tak jako v případě scénáře Baseline, tak i 

v případě stresových scénářů byla výše regulatorního kapitálového požadavku pro 

krytí neočekávané ztráty vyšší při použití standardní metody než v případě základní 

metody vnitřních ratingů. 

Základní metoda vnitřních ratingů citlivěji reaguje na změnu kvality úvěrového 

portfolia než standardní metoda. Zatímco v Basel II, v případě základní metody 
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vnitřních ratingů, dochází v důsledku stresového scénáře „R -1“ k nárůstu 

regulatorního kapitálového požadavku o 32,7 %, u standardní metody je to pouhých 

16,3 %. Při použití stresového scénáře „R -3“ dochází ve srovnání s Baselinem 

k nárůstu u základní metody vnitřních ratingů o 90 %, zatímco u standardní metody o 

200 %. Nižší citlivost standardní metody na podstupované riziko je způsobena nízkou 

škálou rizikových vah (existuje pouze 6 rizikových kategorií), při nízkém poklesu 

kvality úvěrového aktiva dojde k poklesu ratingového stupně, ale to nemusí vést ke 

zvýšení rizikových vah, protože rizikové váhy vždy zahrnují několik ratingových 

stupňů (např. riziková váha 50 % pro banky zahrnuje ratingové rozmezí A+ až A-). 

V následující části jsou zachyceny výsledky scénářů „LGD 1“ a „LGD 2“, kde 

se přepokládá změna ztráty dané defaultem. Výsledky stanovených scénářů 

vypočtených pomocí jednotlivých přístupů jsou zachyceny v následující Tab. 4.9 a 

Obr. 4.3. 

Tab. 4.9: Výše regulatorního kapitálového požadavku pro stanovené scénáře 

„LGD 1“ a „LGD 2“ v Kč 

 Basel I Basel II Basel 3min Basel 3max 

  SA FIRB SA FIRB SA FIRB 

Baseline 4 533 440 3 958 400 2 511 218 5 195 400 3 295 973 6 432 400 4 080 729 

LGD 1 4 533 440 3 958 400 2 314 126 5 195 400 3 037 291 6 432 400 3 760 455 

LGD 2 4 533 440 3 964 480 2 571 251 5 195 400 3 374 767 6 432 400 4 178 283 

Obr. 4.3: Výše regulatorního kapitálového požadavku pro stanovené scénáře 

„LGD 1“ a „LGD 2“ v Kč 
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Z dosažených výsledků je patrné, že změna ztráty dané defaultem nemá vliv na 

výši regulatorního kapitálu při použití standardních přístupů. Pokud vyjdeme 

z předpokladu, že na výši úvěrového rizika má vliv jak pravděpodobnost defaultu, tak 

míra daná selháním, musíme dojít k závěru, že použití standardní metody méně 

reflektuje bankou podstupované riziko. (Pokud budeme uvažovat pro daná aktiva 

nějakou formu zajištění, pak to povede ve standardní metodě k poklesu úvěrové 

expozice a tím i k poklesu kapitálového požadavku, ale obdobný vliv bude mít toto 

zajištění i v případě užití základní metody vnitřních ratingů, jen s tím rozdílem, že se 

nesníží velikost úvěrové expozice, ale velikost ztráty dané defaultem.) 

Poslední srovnání přístupů stanovení regulatorního kapitálového požadavku na 

krytí neočekávané ztráty bylo provedeno na stresových „KRIZE 1“ a „KRIZE 2“, 

které kombinují jak snížení kvality úvěrového portfolia, tak i změnu ztráty dané 

defaultem. Výsledky pro stresové scénáře jsou zachyceny v následující Tab. 4.10 

s Obr. 4.4. 

Tab. 4.10: Výše regulatorního kapitálového požadavku pro stresové scénáře 

„KRIZE 1“ a „KRIZE 2“ v Kč 

 Basel 1 Basel 2 Basel 3min Basel 3max 

  SA FIRB SA FIRB SA FIRB 

Baseline 4 533 440 3 958 400 2 511 218 5 195 400 3 295 973 6 432 400 4 080 729 

KRIZE 1 4 533 440 4 604 480 3 683 018 6 043 380 4 833 961 7 482 280 5 031 401 

KRIZE 2 4 533 440 7 933 440 4 886 052 10 412 640 6 412 943 12 891 840 7 939 834 

Obr. 4.4: Výše regulatorního kapitálového požadavku pro stresové scénáře 

„KRIZE 1“ a „KRIZE 2“ v Kč 
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Z dosažených výsledků plyne, že Basel I nereflektuje změnu rizika jak 

v podobě změny kvality úvěrového portfolia, tak ani v podobě změny ztráty dané 

defaultem. V případě použití standardních přístupů, je výše regulatorního kapitálu 

ovlivněna pouze změnou kvality úvěrového portfolia, nikoliv však změnou ztráty dané 

selháním. Pouze základní metoda vnitřních ratingů zohledňuje změnu jak 

pravděpodobnosti selhání, tak změnu ztráty dané dafaultem. 

Stresový scénář „KRIZE 1“ by v Basel II pro banku v případě modelového 

portfolia znamenal zvýšení regulatorního kapitálového požadavku o 16,3 % v případě 

užití standardní metody a o 46,7 % v případě základní metody vnitřních ratingů. 

Pokud by nastal stresový scénář „KRIZE 2“, pak by došlo ke zvýšení požadavků na 

regulatorní kapitál u standardní metody o 100 % a u základní metody vnitřních ratingů 

o 94 %. 

Pokud by stresový scénář „KRIZE 2“ nastal po roce 2019 (po plné 

implementaci Basel III), pak by navýšení regulatorního kapitálu oproti současnému 

stavu bylo u standardní metody o 163 % a u základní metody vnitřních ratingů o  

155 %. Pokud by byl národním regulátorem uplatněn i proticyklický polštář, pak by 

minimální regulatorní kapitál vzrostl v případě standardní metody o 225 % a u 

základní metody vnitřních ratingů o 216 %. 

4.3 Stanovení kreditního rizika dle CreditMetrics 

V této podkapitole jsou stanoveny výše ekonomického kapitálu pomocí 

metodologie CreditMetrics. Výpočty jsou provedeny na dvou hladinách spolehlivosti 

99,9 % a 99,5 %. Stejně jako v předchozí podkapitole jsou výpočty provedeny pro 

různé stresové scénáře. Výpočty jsou provedeny pomocí metodologie popsané 

v kapitole 2.5. 

Nejdříve jsou na modelovém portfoliu provedeny výpočty ekonomického 

kapitálu pomocí modelu CreditMetrics pro základní variantu Baseline a dva stresové 

scénáře R -1“ a „R -3“. Výsledky jsou zachyceny v následující Tab. 4.11 a Obr. 4.5. 
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Tab. 4.11: Výše ekonomického kapitálu pro scénáře Baseline, R -1“ a „R -3“ 

stanoveného pomocí CreditMetrics v Kč 

 VAR 99,9 % Střední hodnota 

ztráty 

Ekonomický kap. 

Baseline 9 072 682 92 914 8 979 768 

R -1 10 610 379 99 614 10 510 765 

R -3 13 843 645 133 098 13 710 547 

 VAR 99,5 % Střední hodnota 

ztráty 

Ekonomický kap. 

Baseline 3 467 964 92 914 3 375 050 

R -1 3 673 974 99 614 3 574 360 

R -3 4 167 211 133 098 4 034 113 

Z dosažených výsledků vyplývá, že výše ekonomického kapitálu na hladině 

významnosti 99,9% je 8 979 768 Kč, přičemž VAR byl 9 072 682 Kč a střední 

hodnota ztráty (SHZ) 92 914 Kč. V případě stresového scénáře „R -1“ byl vypočten 

ekonomický kapitál ve výši 10 510 765 Kč a v případě stresového scénáře „R -3“ činil 

dokonce 13 710 547 Kč. Pokud by banka stanovovala kapitál na krytí neočekávané 

ztráty pomocí modelu CreditMetrics, musela by v důsledku zhoršení kvality 

modelového portfolia navýšit kapitál v případě scénáře „R -1“ o 17 %, tj. o  

1 530 997 Kč a v případě scénáře „R -3“ o 52 %, tj. o 4 730 779 Kč.  

Obr. 4.5: Výše ekonomického kapitálu na scénáře Baseline, „R -1“ a „R -3“ 

stanoveného pomocí CreditMetrics v Kč 

 

Při snížení hladiny spolehlivosti na 99,5 % by poklesla pro Baseline výše 
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na hladině spolehlivosti pouze 99,5 % (regulatorní kapitál na krytí neočekávané ztráty 

v metodě vnitřních ratingů je počítán na hladině významnosti 99,9 %), potom by 

jednotlivé stresové scénáře vedly ke zvýšení ekonomického kapitálu v případě scénáře 

„R -1“ o 5,9 %, tj. o 199 310 Kč a v případě „R -3“ o 19,5 %, tj. o 659 063 Kč. 

V následující části jsou výsledky ekonomického kapitálu pro stresové scénáře 

„LGD 1“ a „LGD 2“, kde se přepokládá změna ztráty dané defaultem. Výsledky 

stresových scénářů jsou zachyceny v následující Tab. 4.12 a Obr. 4.6. 

Tab. 4.12: Výše ekonomického kapitálu na scénáře Baseline, „LGD 1“ a  

„LGD 2“ stanoveného pomocí CreditMetrics v Kč 

 VAR 99,9 % Střední hodnota 

ztráty 

Ekonomický kap. 

Baseline 9 072 682 92 914 8 979 768 

LGD 1 8 354 376 92 141 8 262 235 

LGD 2 9 400 301 96 642 9 303 659 

 VAR 99,5 % Střední hodnota 

ztráty 

Ekonomický kap. 

Baseline 3 467 964 92 914 3 375 050 

LGD 1 3 347 855 92 141 3 255 714 

LGD 2 3 558 877 96 142 3 462 735 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že pokud by banka nepoužívala vlastní 

ztráty dané selháním, ale regulatorní ve výši 45 % (LGD 1), vedlo by to poklesu 

ekonomického kapitálu o 8 %, tj. o 717 533 Kč. U stresového scénáře (LGD 2) by 

naopak došlo k navýšení ekonomického kapitálu o 3 %, tj. o 323 891 Kč. 
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Obr. 4.6: Výše ekonomického kapitálu na scénáře Baseline, „LGD 1“ a „LGD 

2“ stanoveného pomocí CreditMetrics v Kč 

 

Při snížení hladiny spolehlivosti na 99,5 % by měly stresové scénáře „LGD 1“ 

a „LGD 2“ výrazně nižší vliv na změnu ekonomického kapitálu. Zatímco při použití 

ztráty dané selháním na regulatorní výši 45 % (LGD 1) by vedlo k poklesu 

ekonomického kapitálu o 3,5 %, tj. 119 336 Kč, tak v případě druhého stresového 

scénáře by došlo k nárůstu o 2,5 %, tj. 87 685 Kč.  

V následující části jsou představeny hodnoty ekonomického kapitálu 

vypočteného pro stresové scénáře „KRIZE 1“ a „KRIZE 2“, které v sobě zahrnují jak 

pokles kvality modelového portfolia, tak změnu ztráty dané defaultem. Výsledky 

vypočteného ekonomického kapitálu jsou zachyceny v následující Tab. 4.13 a v 

 Obr. 4.7. 

Tab. 4.13: Výše ekonomického kapitálu na scénáře Baseline, KRIZE 1“ a 

„KRIZE 2“ stanoveného pomocí CreditMetrics v Kč 

 VAR 99,9 % Střední hodnota 

ztráty 

Ekonomický kap. 

Baseline 9 072 682 92 914 8 979 768 

Krize 1 10 856 849 101 258 10 755 591 

Krize 2 14 536 154 135 231 14 400 923 

 VAR 99,5 % Střední hodnota 

ztráty 

Ekonomický kap. 

Baseline 3 467 964 92 914 3 375 050 

Krize 1 3 814 523 101 258 3 713 265 

Krize 2 4 472 434 135 231 4 337 203 
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Pokles ratingového hodnocení aktiv o jeden stupeň a zvýšení ztráty dané 

defaultem na 50 % (KRIZE 1) by vedlo v modelovém portfoliu ke zvýšení 

ekonomického kapitálu o 1 775 823 Kč, což představuje zvýšení ekonomického 

kapitálu 19,8 %. V případě zhoršení ratingového hodnocení aktiv o tři stupně a 

zvýšení ztráty dané defultem na 50 % (KRIZE 2) by došlo k navýšení ekonomického 

kapitálu o 5 421 155 Kč, což představuje zvýšení ekonomického kapitálu o 60,3 %. 

Obr. 4.7: Výše ekonomického kapitálu na scénáře Baseline, KRIZE 1“ a 

„KRIZE 2“ stanoveného pomocí CreditMetrics v Kč 

 

 

Stejně jako u předchozích stresových scénářů jsou i v případě scénůřů  

„KRIZE 1“ a „KRIZE 2“ dopady na výši ekonomického kapitálu na hladině 

spolehlivosti 99,5 % výrazně nižší než při použití vyšší hladiny spolehlivosti. 

4.4 Dopady jednotlivých přístupů na ceny bankovních 

úvěrů 

V této podkapitole jsou stanoveny dopady regulatorního kapitálového 

požadavku na výši úrokové sazby. Pro výpočet byly použity regulatorní kapitálové 

požadavky pro krytí neočekávané ztráty vypočtené v podkapitole 4.2. Výpočty byly 

provedeny na základě metodologie popsané v podkapitole 2.6. 
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Výpočty úrokové sazby byly provedeny pro společnost ČEZ, vodárny 

(SMVAK), hlavní město Praha a také Firmu ČR, která má pravděpodobnost selhání 

odpovídající průměrné pravděpodobnosti selhání firem v České republice
58

.  

Při výpočtu úrokových sazeb se vycházelo ze scénáře Baseline a byl přijat 

předpoklad, že banka bude držet minimální množství regulatorního kapitálu 

v nejlevnějším složení. V případě Basel I a Basel II bude držet 50 % vlastního kapitálu 

(common equity) a 50 % doplňkového kapitálu. V případě Basel III bude vlastní 

kapitál ve výši 80,1 % a zbytek bude doplňkový kapitál. V Basel 3 s proticyklickým 

polštářem bude vlastní kapitál 84,6 % a zbytek bude doplňkový kapitál. Náklady na 

vlastní kapitál byly stanoveny pomocí Beta verze CAPM. Beta (0,77) a riziková 

prémie (7,28) byly čerpány z Damodaran, pro stanovení bezrizikové sazby byl použit 

IRS. Náklady na doplňkový kapitál byly stanoveny z průměrné ceny podřízeného 

dluhu České spořitelny. Ve výpočtu je abstrahováno od zisku požadovaného bankou. 

Výpočty byly provedeny na datech k 1. 1. 2012. 

V následující Tab. 4.14 jsou zachyceny vypočtené minimální úrokové sazby 

reflektující výši kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty.  

Tab. 4.14 Vypočtené úrokové sazby pro různé výše regulatorního kapitálu v % 

Baseline Basel 1 Basel 2 Basel 3min Basel 3max 

  SA FIRB SA FIRB SA FIRB 

ČEZ 1,9164 1,7621 1,7557 1,8844 1,8729 1,9610 1,9464 

Praha 1,6686 1,7612 1,6378 1,8834 1,6623 1,9601 1,6777 

SMVAK 1,9159 1,7616 1,7110 1,8839 1,7931 1,9606 1,8447 

Firma ČR 1,9236 1,9236 1,9812 2,1681 2,2712 2,3215 2,4532 

Z dosažených výsledků vyplývá, že zavedení Basel III ve srovnání s  

Basel II povede k růstu úrokových sazeb o 3 až 48 bazických bodů v závislosti na 

použitém přístupu. U kvalitnějších aktiv (ČEZ, Praha, SMVAK) by vypočtený 

kapitálový požadavek na krytí neočekávané ztráty pomocí základní metody vnitřních 

                                                 

58
 K 2. lednu 2012 byla průměrná pravděpodobnost selhání firem v České republice 1,68 %, 

což odpovídá ratingovému hodnocení BB až BB-, a s obratem do 2 mil. Eur. 
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ratingů vedl k nepatrně nižšímu růstu úrokových sazeb (3 až 11 bazických bodů u 

B3min) ve srovnání se standardní metodou (13 bazických bodů u B3min). U méně 

kvalitních aktiv (Firma ČR) by zavedení Basel III (B3min) vedlo v případě výpočtu 

regulatorního kapitálového požadavku na krytí neočekávané ztráty pomocí základní 

metody vnitřních ratingů k růstu minimální úrokové sazby o 29 bazických bodů a 

v případě použití standardní metody k růstu o 25 b.b.  

V následujícím Obr. 4.8 je zobrazen vývoj minimální úrokové sazby pro 

společnost ČEZ při zohlednění stanovení kapitálového požadavku pomocí různých 

přístupů. 

Obr. 4.8: Vývoj úrokové sazby pro společnost ČEZ v % 

 

Z Obr. 4.6 je zřejmé, že zavedení Basel 2 vedlo k poklesu výše regulatorního 

kapitálu a tím i výše minimální úrokové sazby. Naopak zavedení Basel III povede 

k růstu úrokových sazeb bez ohledu na použitou metodologii stanovení kapitálového 

požadavku na krytí neočekávané ztráty. U společnosti ČEZ by došlo k 

nepatrně nižšímu nárůstu úrokové sazby v případě výpočtu kapitálového požadavku 

pro krytí neočekávané ztráty pomocí základní metody vnitřních ratingů (o 11 

bazických bodů) než v případě standardní metody (13 bazických bodů). 

V následující Tab. 4.15 a Obr. 4. 9 je zachycena struktura minimální úrokové 

sazby pro společnost ČEZ při zohlednění výpočtu kapitálového požadavku pomocí 

vybraných přístupů. 
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Tab. 4.15: Složení minimální úrokové sazby pro společnost ČEZ v % 

ČEZ: A- KAP REG RP LP AP sazba 

B1 1,0764 0,4022 0,00099 0,42 0,0168 1,916 

B2-SA 1,1232 0,2011 0,00099 0,42 0,0168 1,762 

B2-FIRB 1,1251 0,1928 0,00099 0,42 0,0168 1,756 

B3min-SA 1,1086 0,3380 0,00099 0,42 0,0168 1,884 

B3min-FIRB 1,1111 0,3240 0,00099 0,42 0,0168 1,873 

B3max-SA 1,0940 0,4293 0,00099 0,42 0,0168 1,961 

B3max-FIRB 1,0971 0,4115 0,00099 0,42 0,0168 1,946 

Obr. 4.9: Struktura minimální úrokové sazby společnosti ČEZ v % 

 

Z dosažených výsledků vyplývá, že největší vliv na výši konečné minimální 

úrokové sazby mají náklady na úvěrové zdroje, tj. cena, za kterou banka získává 

pasiva na mezibankovním trhu nebo přímo od věřitelů.  

Vzhledem k nízkým nákladům na úvěrové zdroje v současnosti má výše 

nákladu na regulatorní kapitál poměrně výrazný vliv na výši minimální úrokové sazby. 

V závislosti na použitém přístupu výpočtu regulatorního kapitálu na krytí neočekávané 

ztráty byly náklady na regulatorní kapitál nejnižší v Basel II u základní metody 

vnitřních ratingů (kapitálový požadavek byl 0,038 Kč/1 Kč a náklady na regulatorní 

kapitál pak 0,1928 %) a naopak nejvyšší v Basel III s proticyklickým polštářem při 

využití standardní metody (kapitálový požadavek byl 0,065 Kč/1 Kč a náklady na 

regulatorní kapitál 0,4293 %). 
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Naopak minimální vliv na výši úrokové sazby v případě společnosti ČEZ by 

měla riziková přirážka, která slouží k vytváření rezerv pro krytí očekávané ztráty. 

V tomto případě by banka nemusela tvořit vysoké rezervy na krytí očekávané ztráty, 

protože pravděpodobnost selhání je pouze ve výši 0,202 %. 

V následujícím Obr. 4.10 je zachycen vývoj minimálních úrokových sazeb pro 

společnost ČEZ a pro Firmu ČR při výpočtu kapitálového požadavku Basel II pomocí 

základní metody IRB. Pro výpočet minimální ceny úrokové sazby Firmy ČR byly 

použity průměrné pravděpodobnosti selhání firem v České republice pro dané měsíce, 

viz. Příloha 3. 

Obr. 4.10 Vývoj minimálních úrokových sazeb pro společnost ČEZ a pro 

 Firmu ČR v % 

 

Jak je z grafu patrné, výše minimálních úrokových sazeb jak pro společnost 

ČEZ, tak pro Firmu ČR je nejvíce ovlivňována náklady na úvěrové zdroje. Nejvyšších 

hodnot dosáhly vypočtené úrokové sazby v říjnu 2008, kdy padla Lehmam Brothers a 

3M Pribor dosáhl hodnoty 4,52 %. 

4.5 Shrnutí dosažených výsledků 

V této části práce jsou shrnuty dosažené výsledky získané v předchozích 

podkapitolách 4.2 až 4.4 a z nich plynoucí závěry. 
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Předchozí části práce byly stanoveny pro jednotlivé scénáře výše regulatorního 

kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty dle jednotlivých Basilejských 

dohod a ekonomického kapitálu dle metodologie CreditMetrics. Dosažené výsledky 

jsou zachyceny v následujícím Obr. 4.11. Kompletní výsledky jsou zachyceny, viz. 

Příloha 4. 

Obr. 4.11: Vypočtené výše kapitálu pro krytí neočekávané ztráty pro vybrané 

scénáře a metody v Kč 

 

Při připravování kapitálové přiměřenosti bylo jedním z hlavních cílů Basilejské 

komise pro bankovní dohled vytvořit takový koncept, aby regulatorní kapitálový 

požadavek pro krytí neočekávané ztráty se co nejvíce blížil ekonomickému kapitálu 

pro krytí neočekávané ztráty. 

Z dosažených výsledků však vyplývá, že ekonomický kapitál je výrazně vyšší 

než stanovený regulatorní kapitál pomocí základních metod vnitřních ratingů. 

Tato skutečnost může být vysvětlena konceptem granularity. Základní i 

pokročilá metoda vnitřních ratingů jsou založeny na tzv. typické granularitě, tedy 

určité diverzifikaci a koncentraci portfolia. Pokud je však v portfolio málo 

diverzifikované (modelové portfolio bylo složeno pouze z 10 aktiv), pak dochází 

porušení typické granularity, což vede k podhodnocení rizika a tím ke stanovení 

nižšího regulatorního kapitálu na krytí neočekávané ztráty. 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

Baseline R -1 R- 3 Krize 1 Krize 2



85 

 

Dalším důvodem odlišné výše regulatorního kapitálu na krytí neočekávané 

ztráty dle metod vnitřních ratingů a ekonomického kapitálu je rozdílná výše korelace 

v jednotlivých přístupech. Obecně platí, že pokud jsou aktiva v portfoliu vysoce 

pozitivně korelovaná, pak výše neočekávané ztráty na určité hladině pravděpodobnosti 

bude vyšší než v případě nízké korelace mezi aktivy. V případě metody vnitřních 

ratingů je korelace mezi jednotlivými aktivy klesající funkcí pravděpodobnosti 

selhání. Nejvyšší možné korelace ve výši 24 % může být u aktiva dosaženo při nulové 

pravděpodobnosti selhání. V případě pravděpodobnosti selhání ve výši 10 % se 

korelace pohybuje již kolem 12 % a s dalším nárůstem pravděpodobnosti selhání nad 

10 % se korelace snižuje již jen minimálně. Zatímco metoda vnitřních ratingů pracuje 

s relativně nízkými korelacemi aktiv (maximálně ve výši 24 %), u modelu 

CreditMetrics, pomocí kterého byl stanoven ekonomický kapitál, byly vypočtené 

korelace mezi jednotlivými aktivy výrazně vyšší. Pouze u aktiva SMVAK byly 

vypočteny záporné korelace, u všech ostatních aktiv byly korelace pozitivní v rozmezí 

24 % až 100 %. Důvodem vysoké vzájemné korelace mezi jednotlivými aktivy bylo 

velké množství bankovních dluhopisů a dluhopisů s výraznou vazbou na burzovní 

index PX. 

Z výsledků také vyplynulo, že na modelovém portfoliu metoda vnitřních 

ratingů vede k výrazné úspoře regulatorního kapitálového požadavku na krytí 

neočekávané ztráty ve srovnání se standardní metodou. Tento dosažený závěr je 

v souladu s cílem Basilejské komise pro bankovní dohled při navrhování Basel II, 

respektive přístupů stanovení regulatorního kapitálového požadavku na krytí 

neočekávané ztráty. Kapitálová úspora měla být hlavní motivací pro banky přecházet 

při výpočtu kapitálového požadavku na krytí neočekávané ztráty ze standardního 

přístupu na sotisfikovanější metody vnitřních ratingů.  

Z dosažených výsledků také vyplývá, že v případě užití standardní metody 

měla na výši regulatorního kapitálu na krytí neočekávané ztráty vliv pouze změna 

pravděpodobnosti selhání, zatímco vliv ztráty dané selháním byl nulový. Jak v případě 

stanovení regulatorního kapitálu na krytí neočekávané ztráty pomocí základní metody 

vnitřních ratingů, tak i v případě stanovení ekonomického kapitálu pomocí 

CreditMetrics měla změna ztráty dané selháním vliv na výši kapitálu, ale ve srovnání 
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se změnou pravděpodobnosti selhání byl podstatně nižší. U základní metody vnitřních 

ratingů při zvýšení pravděpodobnosti selhání z 0,1 % na 0,2 % vzroste relativní (na 1 

investovanou korunu) regulatorní kapitálový požadavek z 0,025 Kč na 0,035 Kč při 

ztrátě dané selháním ve výši 45 %, ale pokud se naopak zvýší ztráta daná selháním 

ze 45 % na 50 %, tj. o 5 p.b., pak se relativní kapitálový požadavek zvýší z 0,025 Kč 

jen na 0,027 Kč při pravděpodobnosti selhání na úrovni 0,1 %. Vyšší citlivost PD než 

LGD na výši kapitálu se projevuje hlavně při nízké pravděpodobnosti selhání, naopak 

s rostoucí pravděpodobností selhání roste citlivost LGD. 

Připravované zavedení Basel III povede ke zvýšení kapitálové přiměřenosti o 

2,5 %, které ale ve skutečnosti bude znamenat zvýšení regulatorního kapitálového 

požadavku o 32,25 %, a v případě uplatnění proticyklického polštáře dokonce o  

64,5 %. Přestože Basel III vstoupí v platnost až v roce 2015 a kapitálová přiměřenost 

se bude postupně zvyšovat z 8 % na požadovaných 10,5 % v roce 2019, může 

zavedení  

Basel III pro mnohé banky znamenat velký problém, obzvlášť pro ty, které v dnešní 

době dosahují nízké kapitálové přiměřenosti a nejsou schopné zvyšovat svůj 

regulatorní kapitál z vytvořeného zisku. Vzhledem k současné nejistotě na finančních 

trzích bude pro tyto banky velice obtížné najít finanční investory, kteří by doplnili 

chybějící kapitál. 

Z dosažených výsledků také vyplývá, že na minimální výši úrokové sazby 

(ceny úvěrových aktiv) mají z větší části vliv náklady na úvěrové zdroje, teprve pak 

náklady na regulatorní kapitál pro krytí neočekávané ztráty a likvidní přirážka, naopak 

administrativní přirážka a riziková přirážky (v případě velmi kvalitního aktiva) mají 

minimální vliv. Vzhledem ke skutečnosti, že minimální výše úrokové sazby je z velké 

části tvořena náklady na úvěrové zdroje, tak kopíruje minimální úroková sazba vývoj 

3M Priboru. 

Ze stanovených výsledků také vyplývá, že chystaná implementace Basel III 

bude mít dopad na minimální výši úrokových sazeb (ceny úvěru). Dopad Basel III 

(B3min) na minimální úrokové sazby pro vybraná aktiva (ČEZ, Praha, SMVAK a 

Firma ČR) byl v rozmezí 3 až 29 bazických bodů ve srovnání s Basel II, v případě 
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zahrnutí proticyklického polštáře (B3max) by byl dopad v rozmezí 4 až 47 bazických 

bodů. Dosažené výsledky dopadu zavedení Basel III jsou obdobné jako výsledky, ke 

kterým došla OECD (Macroeconomic Impact of Basel III). V případě, že banka není 

dostatečně kapitálově vybavená, tak zavedení Basel III povede ke krátkodobému 

zvýšení úrokových sazeb. 
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5 Závěr 

Finanční instituce podnikají v prostředí, pro které je charakteristická vysoká 

míra podstupovaného úvěrového rizika. Ochota a schopnost bank podstupovat úvěrové 

riziko spojené se zapůjčováním finančních prostředků přispěla v minulosti 

k ekonomickému růstu v mnoha zemích. Na druhou stranu nezvládnutí úvěrového 

rizika vede často k bankrotu banky, který může ohrozit stabilitu celého finančního 

systému nejen v dané zemi, ale i celosvětově.  

Proto přístupy k měření a řízení rizika jsou dnes jedním z nejdůležitějších témat 

v bankovnictví a financí obecně. Obrovský rozmach nových metod měření a řízení 

kreditního rizika byl zaznamenán především v druhé polovině devadesátých let 

minulého století. Důležitým impulzem k rozvoji nových metod byla koncepce 

kapitálové přiměřenosti, která vyplývala z Basilejské dohody vydané Bankou pro 

mezinárodní platby. 

Cílem dizertační práce je srovnání a posouzení metod pro stanovení 

kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika z hlediska 

výše požadavku a citlivosti pro vybrané scénáře vývoje. 

Pro dosažení stanoveného cíle byla práce rozdělena na část teoreticko-

metodologickou a aplikační. Východiskem teoreticko-metodologické části práce bylo 

vymezení kreditního rizika, popsání základních specifik kreditního rizika a pozornost 

byla věnována také faktorům působícím na kreditní riziko. Značná část práce byla 

věnována již existujícím konceptům řízení kreditního rizika, a to jak komplexním 

modelům řízení kreditního rizika, tak modelům, které vyplývají z Dohody o kapitálové 

přiměřenosti a pomocí kterých se počítá regulatorní kapitálový požadavek na krytí 

neočekávané ztráty. Popsána byla také metodologie stanovení ceny úvěrových 

instrumentů (stanovení úrokových sazeb), aby bylo možné porovnat dopady 

jednotlivých přístupů stanovení kapitálového požadavku na kreditní riziko na cenu 

nabízených kreditních instrumentů bankou. 

V aplikační části dizertační práce bylo provedeno posouzení vybraných 

přístupů stanovení kapitálového požadavku na krytí neočekávané ztráty komerční 
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banky. Pro stanovení kapitálového požadavku na kreditní riziko byly použity přístupy 

plynoucí jak z koncepce kapitálové přiměřenosti, tak z metodologie CreditMetrics. 

Jednotlivé přístupy stanovení kapitálového požadavku byly srovnány na stanovených 

scénářích vývoje. Následně byly stanoveny ceny kreditních instrumentů zohledňující 

výši kapitálového požadavku na krytí neočekávané ztráty stanoveného podle 

jednotlivých přístupů. 

Z dosažených výsledků vyplynulo, že stanovený ekonomický kapitál pomocí 

CreditMetrics pro modelové portfolio převyšuje stanovený regulatorní kapitál (pro 

krytí neočekávané ztráty) pomocí základních metod vnitřních ratingů, což bylo 

způsobeno netypickou granularitou modelového portfolia. Na rozdílnou výši 

regulatorního a ekonomického kapitálu měla také vliv rozdílná výše korelací mezi 

jednotlivými aktivy. Zatímco u základní metody vnitřních ratingů se maximální výše 

korelací aktiv blížila k 24 %, u modelu CreditMetrics byly korelace výrazně vyšší, což 

bylo způsobeno velkým množství bankovních dluhopisů a dluhopisů, jejichž emitenti 

mají vliv na burzovní index PX. Z výsledků také vyplynulo, že u kvalitního portfolia 

povede zavedení metod vnitřních ratingů ve srovnání se standardní metodou k úspoře 

regulatorního kapitálu na krytí neočekávané ztráty. 

V případě stanovení regulatorního kapitálu na krytí neočekávané ztráty pomocí 

základní metody vnitřních ratingů i v případě stanovení ekonomického kapitálu 

pomocí CreditMetrics byl vliv pravděpodobnosti selhání vyšší než v případě ztráty 

dané selháním. Při výpočtu pomocí standardní metody měla vliv na výši regulatorního 

kapitálového požadavku jen pravděpodobnost selhání. 

Připravované zavedení Basel III povede ke zvýšení kapitálové přiměřenosti o 

2,5 p.b., které ale ve skutečnosti bude znamenat zvýšení regulatorního kapitálového 

požadavku o 32,25 % a v případě uplatnění proticyklického polštáře bude zvýšení 

kapitálové přiměřenosti o 5 p.b., které bude představovat navýšení minimálního 

regulatorního kapitálového požadavku oproti současnosti o 64,5 %. 

Z dosažených výsledků také vyplývá, že na minimální výši úrokové sazby 

(ceny úvěrových aktiv) mají z větší části vliv náklady na úvěrové zdroje, a proto 

minimální výše úrokové sazby značně kopíruje 3M Pribor. Na výši úrokové sazby má 
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také výrazný vliv regulatorní kapitálový požadavek pro krytí neočekávané ztráty. 

Dopady implementace Basel III na minimální výši úrokových sazeb pro vybraná 

aktiva byly v rozmezí 3 až 29 bazických bodů, v případě zahrnutí proticyklického 

polštáře v rozmezí 4 až 47 bazických bodů. 

Bankovní regulace ve formě kapitálové přiměřenosti významně ovlivňuje 

chování bankovních institucí nejen v oblasti úvěrového rizika. Proto je nutné i do 

budoucnosti věnovat této problematice velkou pozornost a zkoumat celou řadu aspektů 

v měnících se ekonomických podmínkách. 
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Seznam zkratek 

AC administrativní náklady 

AP administrativní přiřážka 

atd. a tak dále 

BCBS Basilejská komice pro bankovní dohled 

BIS Banka pro mezinárodní platby 

C regulatorní kapitál 

CAPM model oceňování kapitálových aktiv 

CAR kapitálová přiměřenost 

CD podřízený dluh 

ČNB Česká národní banka 

DD vzdálenost do selhání 

DP bod selhání 

EAD velikost úvěrové expozice 

EDF expected default frequency 

EL očekávaná ztráta 

fnF forwardová sazba 

FR částka, kterou obdrží banka zpět při selhání aktiva 

HDP hrubý domácí produkt 

IRB metoda vnitřních ratingů 

IRS úrokový swap 

KP kapitálový požadavek na krytí neočekávané ztráty 

LGD ztráta daná selháním 

LP likvidní přirážka 

M maturita 

NBCA Basel II 

PD pravděpodobnost selhání 

R korelace 

RP riziková přirážka 

RR míra návratnosti 

RV rizikové váhy 

RVA rizikově vážená aktiva 
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SA standardní přístup 

tj. to je 

tzv. tak zvaný 

UL neočekávaná ztráta 

VaR Value at Risk 
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