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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. 

 

. 
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2 Cíl a metodický postup práce  

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.  

Srovnány jsou přístupy plynoucí z Basilejských dohod (regulatorní přístupy) a 

model CreditMetrics. Regulatorní přístupy lze rozdělit na standardní metody a metody 

vnitřních ratingů. Základem pro standardní metody je stanovení rizikových vah pro 

jednotlivé dlužníky a velikost expozice. V případě metod vnitřních ratingů se 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. Základem pro určení kapitálového 

požadavku pomocí tohoto přístupu je stanovení pravděpodobností selhání vybraného 

aktiva, dále je nutné vypočítat nebo převzít ztrátu danou selháním a průměrnou 

splatnost úvěru. Model CreditMetrics vychází také z Mertonova modelu, je založen na 

odhadu budoucích hodnot portfolia, změny hodnot jsou vztaženy k případné migraci 

v kreditní kvalitě dlužníka. Migrace je modelována s využitím pravděpodobnosti 

přechodu od jedné ratingové kategorie k jiné v daném časovém horizontu. Model 

zahrnuje i efekt diverzifikace, stanovení korelací mezi kreditní kvalitou jednotlivých 

dlužníků v portfoliu je založeno na Mertonovu modelu aktiv. Přechod aktiv mezi 

jednotlivými ratingovými stupni je simulován pomocí Monte Carlo. 

Jednotlivé přístupy jsou srovnány podle výše kapitálového požadavku na krytí 

neočekávané ztráty kreditního rizika a také podle citlivosti na faktory kreditního rizika. 

Pro potřeby srovnání jednotlivých přístupů bylo potřeba sestavit portfolio dluhových 

instrumentů a stanovit scénáře. 
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3 Obsah a struktura práce 

Dizertační práce je rozdělena na pět kapitol, přičemž první a pátá kapitola jsou 

úvod a závěr. Stěžejní části práce je čtvrtá aplikační kapitola. 

Druhá kapitola je nejprve zaměřena na vymezení kreditního rizika, popsání 

základních specifik kreditního rizika. V rámci popisu kreditního rizika je věnována 

pozornost také faktorům působící na kreditní riziko (pravděpodobnosti selhání, ztráty 

dané selháním, velikosti expozice a časovému horizontu). V druhé části kapitoly jsou 

představeny komplexní modely řízení kreditního rizika, přičemž velká pozornost je 

věnována popisu modelu CreditMetrics pomocí kterého lze vypočítat ekonomický 

kapitál. V závěru kapitoly je popsána metodologie pro stanovení minimální výše 

úrokové sazby v bance. 

Třetí kapitola je věnována přístupům plynoucích z Basilejských dohod o 

kapitálové přiměřenosti. Nejdříve je pozornost věnována konceptu kapitálové 

přiměřenosti. Následně jsou postupně představeny původní Dohoda o kapitálové 

přiměřenosti - Basel I, Nová dohoda o kapitálové přiměřenosti - Basel III a také 

poslední verze kapitálových dohod - Basel III. U každé metody jsou popsány přístupy, 

pomocí kterých lze stanovit regulatorní kapitálový požadavek pro krytí neočekávané 

ztráty z kreditního rizika. Pozornost je věnována také nedostatkům a modifikacím 

v jednotlivých dohodách o kapitálové přiměřenosti. 

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. Následně jsou 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 jsou provedeny výpočty ekonomického kapitálu pomocí modelu 

CreditMetrics. V závěru aplikační části jsou propočteny dopady jednotlivých přístupů 

na cenu bankovních úvěrů (minimální úrokovou sazbu). 
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V závěru dizertační práce bude provedeno zhodnocení jednotlivých přístupů 

stanovení kapitálového požadavku na úvěrové riziko komerční banky. 
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4 Shrnutí dosažených výsledků 

V aplikační 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. 4.1.  

Obr. 4.1: 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 
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granularity, což vede k podhodnocení rizika a tím ke stanovení nižšího regulatorního 

kapitálu na krytí neočekávané ztráty. 

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 
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vnitřních ratingů, tak i v případě stanovení ekonomického kapitálu pomocí 

CreditMetrics měla změna ztráty dané selháním vliv na výši kapitálu, ale ve srovnání 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. V následujícím Obr. 4.2 je zachycen vývoj minimálních úrokových sazeb 

pro společnost ČEZ a pro Firmu ČR při výpočtu kapitálového požadavku Basel II 

pomocí základní metody IRB. 

 

 



9 

 

Obr. 4.10 Vývoj minimálních úrokových sazeb pro společnost ČEZ a pro 

 Firmu ČR v % 

 

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 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 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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