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Abstrakt

Diplomová práce „Optimalizace kapitálových požadavků vycházejících z modelu VaR 

pomocí dynamického řízení rizik„ pojednává o možnosti finančních institucí snížit 

nároky na kapitál vyplývající z basilejských pravidel na základě kalibrace odhadu 

volatility v modelu VaR pro různá časová období. V první části práce analyzuje 

v současnosti se odehrávající krizi, její zdroje, průběh a především dopady na 

celosvětově přijímaná regulatorní pravidla. Vzhledem k požadavku na téměř 

dvojnásobné navýšení regulatorního kapitálu pak diskutuje možnosti dynamické 

optimalizace držení kapitálu na základě střídání konzervativních a agresivních strategií 

řízení rizik.

Analytická část práce pak prezentuje výsledky testů volatility na datech šesti 

evropských indexů od roku 2003, rozdělených podle hladiny volatility do několika 

časových úseků. Je navržen přístup, podle kterého by finanční instituce dokázaly omezit 

dopady na návratnost svého kapitálu (ROE), a to při splnění všech podmínek pro model 

Value at Risk definovaných regulátorem. Negativním důsledkem snížení kapitálových 

požadavků je však zvýšená míra selhání modelu. Ačkoli tedy finanční instituce mohou 

docílit navrženým postupem snížení hladiny VaR až o pětinu, musí k tomu použít 

některou z řady velice agresivních strategií. 

Dynamické odhadování volatility se pak ukázalo jako velice problematické 

zejména u rozvíjejících se trhů, u nichž je i základní hladina rizika poměrně vysoká. Při 

optimalizaci přes jednotlivá období tak dojde k menší úspoře ze strany bank za cenu 

selhávání modelu pohybujícího se na hranici únosnosti z pohledu regulátora. Celkově 

lze říct, že průběh i dopady krize byly ve vyspělých a rozvíjejících se ekonomikách 

rozdílné, což podporuje hypotézu, že jednotná regulace nedokáže zachytit různé 

charakteristiky trhů ani v rámci Evropské unie, a tak by měla být jen odrazovým 

můstkem pro národní regulátory.   



Abstract

Diploma thesis “Optimization capital charges in VaR model utilizing dynamic risk 

management strategies” deals with banks opportunity to reduce Basel capital 

requirements via estimation volatility in VaR model for separate time periods 

differently. It analyses current crisis, its sources, process, but especially its influence of 

new worldwide accepted regulatory standards, which require nearly doubled regulatory 

capital. Regarding high impact to industry return on equity the thesis discusses the 

possibility of dynamic capital optimization based on alternating conservative and 

aggressive risk management strategies. 

Empirical part of thesis tests outcomes of volatility modeling based on historical 

quotes of six European indexes since 2003, which are classified by volatility levels and 

broken down into several time periods. We suggest approach which enables financial 

institutions to reduce the impact of new Basel rules on their ROE, while they meet all

VaR model conditions defined by the regulator. However, there are also negative 

consequences of this lowering level of capital represented by increasing failure rates of 

models. Although banks are able by suggested approach to achieve capital reduction by

20 percent, they are in the same time forced to use one of a very aggressive strategies. 

Dynamic estimation of volatility is then proved to be very problematic especially 

in emerging markets, which exhibit relatively high basic level of volatility. Therefore, 

time periods optimization earns less savings for banks and shifts model close to failure 

rate, which is hardly acceptable for regulators. Analysis also showed that developed and 

emerging markets indexes recorded different course and impact during current crisis, 

which supports the hypothesis that a uniform regulation fails to capture all 

characteristics of different markets, even within the European Union, and therefore it 

should be only a springboard for national regulators.

Klíčová slova

Krize, Basilejské standardy II, Basilejské standardy III, Value at Risk, kapitálové 

požadavky, zpětné testování, optimalizace kapitálu, volatilita

Keywords
Crisis, Basel II, Basel III, Value at risk, capital requirements, backtesting, capital 

optimization, volatility

Rozsah práce: 209 358 znaků



Prohlášení

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

V Praze dne 9. 1. 2012 Petra Kyjonková



Navrhované téma:
Řízení rizika v průběhu krize 2007-2010 a jeho implikace pro systémovou regulaci

Charakteristika tématu:
Pokud se podíváme na období před v současnosti doznívající finanční krizí, můžeme ho 
charakterizovat jako éru ekonomického růstu. Musíme si ale uvědomit, že tento 
nepřetržitý růst vycházel z podmínek, které zároveň umožnily i rozmach systémového 
rizika. Nízké úrokové míry spolu se stálou volatilitou aktiv donutily investory hledat 
vysoké výnosy a rozsáhlé podceňování možných nebezpečí vedlo k obchodování se 
stále rizikovějšími aktivy. Finanční systém, který chtěl uspokojit tuto poptávku, začal 
vyvíjet nové investiční deriváty, které měly zdánlivě poskytovat vyšší výnosy bez 
přidaného rizika. Rozsáhlé využívání instrumentů, které se nevyskytovaly v rozvahách 
bank, postupně zakrylo nerovnováhu uvnitř finančních institucí a náchylnost celého 
systém podléhat šokům likvidity. Regulace měla tento vývoj zastavit, ale bohužel se tak 
nestalo.

Monetární politika by se proto ve světle těchto událostí měla zabývat dvěma 
základními problémy. Prvním je potřeba přezkoumat, jak celý systém reaguje na 
nerovnováhu na trhu úspor a investic, která může vzniknout na základě 
makroekonomických a strukturálních opatření (zejména nízkých úrokových sazeb). 
Druhým problémem, kterým se bude tato diplomová práce zabývat, je potenciální role 
regulace v otázce snížení systémového rizika.

Současný model bankovní regulace se začal formovat od roku 1993, kdy Bank 
for International Settlements oznámila úmysl zavést kapitálové požadavky odvozené od 
tržního rizika. Od té doby se definice a testování modelu Value at Risk, který má toto 
riziko měřit, nemálo rozvinulo. Pobídka k rozvinutí VaR modelů uvnitř bankovních 
institucí pak byla znásobena v roce 1996, když BIS umožnila vybraným bankám 
odchýlit se od standardizovaného postupu a měřit jejich expozici tržnímu riziku na 
základě vlastních modelů. Od roku 1996 v EU a 1998 v USA tak banky byly schopny 
využívat své vlastní postupy k výpočtu hodnoty VaR, tím pádem i ovlivňovat vlastní 
kapitálové požadavky, a tak i náklady na kapitál.

Model VaR je zjednodušeně odhad pravděpodobnosti a velikosti potenciální 
ztráty očekávané v daném časovém období na určité hladně významnosti. Na finančních 
trzích zůstává tento model díky své jednoduché interpretaci velice populární, přestože 
vykazuje mnoho nedostatků. Jeho výhodou nicméně zůstává, že jednoduchou změnou 
jeho parametrů lze docílit zapojení různě složitých finančních derivátů, ať už se objevují 
ve finančních výkazech či nikoliv.

V současnosti existenci a fungování modelu VaR upravují pravidla Basel II, 
podle kterých finanční ústavy podléhající regulaci předávají své odhady monetárním 
autoritám. Odhady založené na interních modelech jsou pak předmětem testů 
spolehlivosti odhadů z minulosti vůči odpovídajícím reálným pohybům hodnoty 
portfolia. Pokud modely založené na interních testech selhávají příliš často, finanční 
instituce podléhá vyšším kapitálovým nárokům. Vzhledem k tomu, ze se banky snaží 
minimalizovat náklady na kapitál (podhodnocovat riziko vyžadující dodatečný kapitál), 
optimální model z pohledu regulované instituce tak vykazuje maximální možný počet 
selhání bez přidaných kapitálových požadavků. Tato hranice je v případě Basel II deset 
překročení reálných ztrát vůči těm odhadnutým ročně. Kapitálové požadavky jsou pak 
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odvozeny od průměru modelu VaR za posledních 60 dní násobeného faktorem 3 
zvětšeným o penalizaci z předchozích selhání.

Sousloví řízení rizik je tedy v této souvislosti chápáno jako snaha vybrat ten 
nejlepší z modelů měření rizika zvažující různé konzervativní a agresivní strategie. 
Konzervativní strategie nadhodnocující riziko totiž vedou skrze větší průměrné 
kapitálové požadavky k nižší obchodní aktivitě, ziskům a tudíž i efektivitě. Na druhou 
stranu agresivní taktiky výpočtu VaR vedoucí k podhodnocení rizika mohou vést 
k penalizaci od regulátora, ztrátě důvěry, a tím i k mnohem větším nákladům na kapitál 
než v případě nadhodnocení rizik.

V diplomové práci proto budu testovat, jak jednotlivé strategie uspěly v právě 
odeznívající finanční krizi. Vzhledem k předpokládanému nárůstu rizika v krizi, bude 
práce zvažovat hlavně různé možnosti pro odhad volatility, která je ústředním motivem 
pro kvalitu modelu VaR. Přidanou hodnotou této práce tedy bude odpověď na otázku, 
jaké postupy zpětně nejlépe obstály v končící krizi jak z pohledu regulátora, který se 
snaží překračování hranice selhání VaR minimalizovat, tak z pohledu cíle kapitálových 
požadavků, jež sice nechce hranici v žádném případě překročit, přesto se k ní na základě 
minimalizace průměrných nákladů na kapitál snaží přiblížit.

Toto testování jednotlivých modelů VaR bude v diplomové práci probíhat na 
základě burzovních indexů jednotlivých evropských zemí, které tak budou aproximovat 
pohyby portfolia s volatilitou rovné té tržní. Výsledky z různých evropských trhů pak 
mohou ukázat, nakolik jsou jednotlivé bankovní systémy z pohledu regulace rizika 
shodné, a tudíž nakolik je možné je podřídit jednotné regulaci pod vedením EU. 

Přestože pravidla Basel II začala v EU plně platit až v roce 2008, diplomová 
práce se bude zabývat již daty ze začátku krize, který spadá do roku 2007. Cílem této 
práce totiž není dokázat selhání druhých basilejských pravidel, které byly v USA, 
epicentru krize, implementovány až v roce 2010. Práce by měla naopak ukázat, jak by si 
jednotlivé postupy v měření VaR vedly, a tím pádem naznačit možné úpravy krizového 
řízení pro budoucí regulační opatření.

Zdroje dat, ve kterých budu ve své diplomové práci čerpat, lze rozdělit do 
několika okruhů. Prvním jsou publikace BIS a Mezinárodního měnového fondu, 
druhým aktuální studie zabývající se efektivitou modelování VaR, ekonometrickými 
modely odhadování volatility a vývojem regulace založené na basilejských pravidlech 
jako takové, a posledním databáze Bloomberg, ze které získám denní pohyby 
jednotlivých burzovních indexů.

Hypotézy

Metodologie:
Diplomová práce bude modelovat předpovědi VaR na základě různých strategií řízení 
rizika. Tyto různé strategie se odvíjejí především od různých způsobů měření volatility 
uvnitř modelu. Pro různá finanční data může být v čase se měnící směrodatná odchylka 
empiricky vysvětlena pomocí modelu ARCH (autoregressive conditional 
heteroskedasticity), který navrhl Engle (1982). Pokud v sobě pohyby směrodatné 
odchylky obsahují jak autokorelační komponent tak komponent pohyblivého průměru, 

1. V obdobích s prudkými změnami volatilit slouží k měření rizika lépe 
ekonometrické modely schopné zachytit časovou dimenzi volatility

2. V různých státech Evropy se volatilita mění shodně, proto je možné zavést 
jednotnou regulační politiku systémového rizika v EU

3. Existuje možnost, jak v nových podmínkách Basel III snížit systémové riziko 
na základě úpravy předpokladů VaR



lepším modelem je Bollerslevův (1986) GARCH (p,q). V podobném smyslu lze pak 
zkoumat například i modely GJR, EGARCH, alternativním odhadem volatility může být 
i EWMA (exponential weighted moving average) model, který je v podstatě omezenou 
verzí modelu ARCH (∞). Modely použité v diplomové práci budou pečlivě vybrány na 
základě nejnovějších poznatků a empirických důkazů v oblasti měření měnící se 
volatility.

Na základě různých modelů pak budou vyčísleny různé výstupy z modelu VaR. 
V pohledu do minulosti tak bude možné určit, jak se různé modely blíží desetibodové 
hranici selhání danou pravidly Basel II. Z výsledku tak bude zřejmé, které odhady 
volatility byly příliš agresivní, tj. desetibodovou hranici překročily, které byly ideální 
pro regulované instituce, tj. zespoda se k hranici nejvíce přiblížily, a které byly 
nejkonzervativnější a tudíž by měly nejvíce vyhovovat regulátorům.

Vzhledem k tomu, že různé modely budou testovány na burzovních indexech 
z různých zemí, bude možné porovnat výsledky testů mezinárodně. Pokud se ukáže, že 
pro všechny sledované země nejlépe odpovídá jeden z modelů odhadu volatility, je to 
dobré znamení pro jednotnou regulační politiku EU.
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Úvod

Soukromí vlastníci společností mají nezadatelné právo zvolit si kapitálovou 

strukturu svého podniku, která jim podle jejich nejlepšího vědomí zajistí zvolenou 

úroveň stability. Vybírají si hladinu zadlužení, která přinese očekávané výnosy. Ve 

světě finančních institucí ovšem tato rovnice takto prostá není. Finanční stabilita je 

veřejný statek a potíže jedné banky mohou vyústit v ohrožení existence jiné. Toto 

narušení systému založeného na důvěře pak pravděpodobně vyústí v pokles 

ekonomického růstu a zvýšení nezaměstnanosti. Celá tato problematika není dnes, kdy 

se s podobnou situací potýkáme, o nic více zásadní než v dobách ekonomické 

prosperity, kdy se na ni obvykle pozapomíná.

Vlády po celém světě proto do svých ekonomických systémů zabudovaly 

záchrannou síť v podobě regulace, jejímž účelem je nežádoucím externalitám

vycházejícím z rozhodování vlastníků a akcionářů bank zamezit. Ti se ovšem mohou 

cítit nastavenými pravidly poškozeni. Často se proto stává, že finanční instituce hledají 

a nacházejí možnosti, jak regulatorní pravidla změkčit nebo dokonce obejít.

Před současnou ekonomickou krizí ale probíhala debata o optimalizaci 

kapitálových požadavků i na akademické půdě. Obvyklým způsobem jak najit ideální 

výši kapitálu bylo testování různých specifikací modelu Value at Risk, který pod 

současnými basilejskými standardy hladinu kapitálové přiměřenosti určuje, vůči míře 

selhání, která nejlépe odpovídá zvolené hladině významnosti. (např. Vlaar a Goorbergh 

1999, Chiuri et al. 2002, Angelidis et al. 2004, Ané 2006)

Kapitál je totiž z pohledu bank nejdražší formou financování a jeho povinná 

úroveň určuje návratnost investic vložených do bankovního sektoru stejně jako ochotu

bank poskytovat systému potřebnou likviditu. Pokud se kapitálové požadavky zvýší 

příliš, může to mít na stabilitu ekonomiky obdobné dopady jako zvýšená volatilita.

Postoje ke kapitálovým požadavkům a regulaci jako takové se pak začaly rychle 

vyhrocovat s nástupem krize v roce 2007, kdy se ukázalo, že řízení rizik v rámci bank 

není tak adaptabilní, aby bylo schopné odpovědět na prudké změny v cenách aktiv a 

nárůstu volatility. Téměř všechny finanční instituce začaly zaznamenávat řadu selhání

svých modelů, tedy dnů, kdy pokles v jejich portfoliu překonal ztráty předpovězené

interními modely. V řadě případů pak celková míra selhání překonala desetibodovou 

hranici danou regulátorem a banky spadly do červeného pásma, které zakazuje používat 

pro odhad rizika vlastní model. (Campbell a Chen 2008)
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Logickou odpovědí na tento vývoj pak bylo prudké zvýšení kapitálových 

požadavků zosobněné ve třetích basilejských standardech. Systémově důležité banky 

musí v reakci na tuto změnu zvýšit objem kapitálu až na dvojnásobek. Pokud se tedy 

finanční instituce snažily optimalizovat a snižovat svou kapitálovou povinnost před 

krizí, nově nastavená pravidla přidávají další pobídku k podobným aktivitám. Neochotu 

přistoupit na nově určená pravidla pak může kromě snížení zisků podporovat i fakt, že 

mnohé finanční instituce ještě neimplementovaly ani Basel II.

Záměrem této práce je otevřít diskuzi o jedné z možností, kterou by banky při 

snižování dopadu Basel III mohly využít. Přidaná hodnota analýzy je zejména 

v kalibraci modelu VaR pro jednotlivé historické úseky definované zejména rozdílnou 

úrovní rizika v systému. Tento postup se zakládá na hypotéze, že v období ekonomické 

prosperity je možné používat agresivnější modely odhadování rizik než při určení 

všeobecného optima. Agresivnější strategií se přitom rozumí využití takových modelů, 

které sice selhávají častěji než jiné dostupné možnosti, přesto jsou ale od nich odvozené 

kapitálové požadavky nižší. Pokud se pak situace na trhu změní a volatilita se zvýší, 

banky by podle navrženého přístupu přešly na některý z konzervativních modelů, který 

je schopný za cenu vyšších požadavků selháním zabránit. 

Celkově musí být zvolená strategie natolik účinná, aby žádná kombinace modelů 

nedovolila podhodnotit tržní riziko takovým způsobem, aby banky zaznamenaly deset a 

více selhání ročně. Takový přístup by totiž vedl k odejmutí možnosti modelovat riziko 

na základě interních výpočtů a banka by musela začít využívat přísný a kapitálově 

mnohem náročnější parametrický model.

Tato práce tedy definuje řízení rizik jako citlivý výběr modelu odhadování 

rizika, diskutuje volbu mezi agresivním a konzervativním řízením rizik a kombinaci 

alternativních modelů. To vše na oddělených historických úsecích se signifikantně 

různou hladinou volatility, aby bylo možné srovnat výkon optimálních modelů 

v různých obdobích. Srovnává ale i výkony jednotlivých modelů na datech z vyspělých 

a rozvíjejících se trhů Evropy, aby bylo možné ukázat, zda je z pohledu regulátora 

smysluplnější nastavit jednotné požadavky pro všechny státy, nebo otevřít možnost

přizpůsobení modelů jen na základě místních reálií. 

Výsledky této práce ukazují, že dynamické oceňování rizika by umožnilo

finančním institucím v průběhu posledních sedmi let snížit kapitál držený vůči tržnímu 

riziku až o jednu pětinu. Zároveň se ale potvrdila i nutnost volby mezi nižšími 

požadavky a snížením spolehlivosti modelů, což se ukázalo jako kritický faktor zejména 
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pro skupinu rozvíjejících se ekonomik. Vzhledem k tomu, že jejich základní hladina 

kapitálových požadavků se pohybuje až na dvojnásobku vyspělých zemí, prostor pro 

optimalizaci se snižuje, zatímco riziko desetibodové penalizace je velice vysoké. 

Pochybnosti ale tento postup vzbuzuje i u vyspělých zemí, které by k dosažení 

pětinového snížení kapitálu musely použít agresivní strategie, které při pohledu na 

jakékoli volatilnější období ihned selhávají. Celkově se pak ukázalo, že při optimalizaci 

přes celé období vykazují nejlepší výsledky z pohledu selhání i nároků na kapitál 

nejkonzervativnější modely, které byly při optimalizaci v jednotlivých obdobích 

vybrány jen pro období se signifikantně nejvyšší volatilitou.

Otázka postoje regulátora k dynamické optimalizaci rizik závisí hlavně na úrovni 

modelů, které banky běžně používají. Tato práce totiž předpokládá, že banky používaly 

takový model, který byl optimální pro celých sedm let od roku 2004, což nemusí být 

podmínkou. Vzhledem k míře selhání, kterou finanční instituce během krize 

zaznamenaly, můžeme předpokládat, že se nejkonzervativnějším modelům kvůli jejich 

nárokům na kapitál vyhýbaly. Na základě navrženého postupu by ale regulátor měl při 

každých dvou selháních modelu právo vyžadovat využití některé z konzervativnějších 

strategií a celý systém by se tak na případný nárůst volatility adaptoval mnohem rychleji 

než při využití pouze jediného modelu.

Struktura následujícího textu pak odpovídá popsané logice problému. První 

kapitola diskutuje vznik a průběh doznívající ekonomické krize a její vztah

k současným basilejským pravidlům a jimi definované úrovni kapitálové přiměřenosti.

Zabývá se použitím interních modelů odhadování tržního rizika odvozených od modelu 

Value at Risk (VaR). Druhá kapitola pak na základě dostupných informací popisuje, jak 

budou vypadat třetí basilejská pravidla, která jsou definovaná zejména významným 

zvýšením kapitálových požadavků. Zároveň se ale pokouší popsat i rozdílné pohledy na 

problematiku optimalizace jako nástroje pro snižování úrovně povinného kapitálu a 

diskutuje nakolik je stabilita systému funkcí hladiny kapitálových požadavků.

Třetí kapitola pak popisuje přístupy k odhadování samotného modelu VaR. 

Všímá si i jeho nedostatků a pokročilejších přístupů, které by případné nepřesnosti měly 

zachytit. Definuje také metody, které umožňují selhávání modelu VaR testovat.

Optimalizovaný model pro řízení rizik pak hledá čtvrtá kapitola. Na základě 

popsané metodologie a použitých dat přistupuje k samotnému modelování volatility 

v průběhu krize i před ní. Ukazuje výstupy pro jednotlivé státy Evropy, rozvíjející se i 

vyspělé, tak, aby bylo možné kategorizovat vybrané strategie.
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1. Finanční krize 2007 - ? z pohledu měření a regulace 

rizika

“The subprime crisis was caused by firms, investors, 

households making bad operating, investing and financing 

decisions, managing risks poorly, and in some instances 

committing fraud…” (Ryan 2008: 4)

Cílem první kapitoly je načrtnout výchozí podmínky a mechanismy doznívající 

finanční krize z pohledu bankovního sektoru, a popsat výzvy, které v posledních letech 

vyvstaly pro modelování tržního rizika a regulátory finančních trhů. 

Předtím, než budeme chtít popsat roli, kterou regulátoři v současné krizi sehráli, 

je nutné si ujasnit, jakou funkci by v systému plnit měli. Centrální banky všude po světě 

totiž byly původně zakládány s různými záměry. Například jednou z podstatných úloh 

Bank of Sweden bylo při jejím založení v roce 1656 především zavést platební systém. 

Když pak byla v roce 1694 založena Bank of England, jejím hlavním účelem mělo být 

zmobilizovat dostatek finančních prostředků pro válku s Francií. (Amediku 2011: 4) Až 

v devatenáctém století se měl zaměřit hledáček centrálních bank na dohled nad finanční 

stabilitou. Jak upozorňují Allen a Herring (2001: 3), efekty největší finanční krize v 19. 

století, bankrot banky Overend a Gurney v roce 1866, byly ztlumeny právě dynamickou 

politikou diskontních sazeb. 

Oproti tomu finanční zdraví Spojených států Amerických nehlídal mezi lety 

1836 až 1914 žádný regulátor, což se projevilo řadou finančních krizí následovaných 

recesí, což v roce 1907 vyústilo v nárůst společenské poptávky po této instituci. 

Federální reservní systém (FED) tak započal kontrolovat stabilitu finančních trhů 

v USA v roce 1914. Velká deprese kulminující v roce 1933 uzavřením několika bank 

pak vedla až k zákonu známému jako Glass Steagall, který poprvé definoval pojištění 

vkladů a oddělení komerčního a investičního bankovnictví. Zkušenosti z Velké deprese 

pak postupně vedly k nárůstu regulace v téměř každém státu světa, v některých 

případech dokonce vlády začaly pomocí zásahů regulovat alokaci zdrojů v ekonomice. 

Účelem bankovní regulace se tak v této době stalo zamezení finančním krizím. 

(Amediku 2011: 6)

Přestože tedy světová ekonomika prošla ve své historii nespočtem finančních 

krizí, a před sto lety si dokonce vytvořila mocný nástroj, jak jim čelit, současná recese 
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uvrhla celou současnou generaci investorů do údivu, jak se jen věci mohly vyvinout tak 

špatně (Borio 2008: 9).1

Základem tohoto údivu přitom byla změna podstaty finančního trhu, která se 

bohužel odehrála bez povšimnutí regulátorů. V rámci tradičního modelu banky přijímají 

krátkodobé vklady a jiné zdroje financování a využívají je k úvěrům pro podniky a 

spotřebitele. Banky obvykle drží tyto úvěry do splatnosti, a tudíž podléhají významné 

pobídce kontrolovat dlužníkovi aktivity i poté, co je podepsána úvěrová smlouva. 

Tradiční bankovní model tedy vystavuje banky rizikům likvidity, změny úroků a 

kreditnímu riziku, přičemž všechna tato rizika jsou bankou aktivně řízena.

V průběhu finanční krize ovšem tradiční model začal ztrácet svou úlohu, a to 

především kvůli vyhledávání výnosnějších a tudíž i rizikovějších aktiv investory na 

nejrůznějších úrovních. Pomalu ho začal nahrazovat model, který bychom mohli nazvat 

„vytvoř půjčku a distribuuj riziko“, který se projevil několika způsoby.

Prvním prostředkem této změny byla sekuritizace, v rámci které banky 

balíčkovaly úvěry do nových instrumentů, jako jsou například cenné papíry zajištěné 

hypotékami MBS (mortgage-backed securities) nebo CDO (collaterized debt 

obligations). Tyto instrumenty bankám umožnily přenést riziko na investory po celém 

světě a spotřebitelům zadlužit se na úroveň, která byla dříve nevídaná. (Krugman 2009) 

Finanční aktiva se stala natolik komplexní a stále hůře ocenitelná, že investoři 

museli spoléhat na uvážení bank a regulátorů, kteří byli závislí na ratingových 

agenturách a jejich složitých matematických modelech, jež vycházely z neúplných dat 

poskytnutých bankami. 

Kromě instrumentů, které měly umožnit distribuci rizika, totiž byly některé 

finanční inovace vyvinuty právě s účelem vyhnout se regulaci. Například finanční 

instrumenty SIV (structured investment vehicle) byly „vynalezeny“ bankou Citigroup 

v 80. letech jako způsob, jak odstranit závazky z rozvahy a umožnit tak větší míru 

zadlužení banky. V roce 2009 pak bylo tímto způsobem „odstraněno“ z portfolií čtyř 

největších amerických bank riziko ve výši jednoho bilionu dolarů. (Chang 2011: 9)

Druhou cestou k přenesení rizika byla tzv. syndikace, kdy se bankovní instituce 

spojovaly do syndikátu, aby společně poskytly úvěr, který by byl za normálních 

podmínek příliš velký, než aby riziko jeho selhání mohla nést jediná banka. Tyto trendy 

                                               
1 Abychom nebyli nespravedliví, hrstka ekonomů na možnost krize upozorňovala s předstihem. Podle 
Dirka Bezemera (2009) mezi ně patří Dean Baker, Wynne Godley, Fred Harrison, Michale Hudson, Eric 
Janszen, Stephen Keen, Jakob Madsen, Kurt Richebächer, Nouriel Roubini, Peter Schiff a Rober Shiller.
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motivující banky k investicím, které se pohybovaly mimo výkazy zisků a ztrát, společně 

s inovačními kreditními deriváty, pak dokázaly vymazat z portfolií bank před zraky 

regulátorů značnou část rizika.

Nejen, že se tato změna ve finančním systému odehrála bez povšimnutí 

regulátorů, ale jak ukazuje článek z 30. září 1999 z New York Times, v podstatě 

odpovídala na poptávku tehdejší americké vlády: „Fannie Mae, největší národní 

poskytovatel hypoték, je pod rostoucím tlakem Clintonovy administrativy nabízet 

půjčky na bydlení i nízko a středně příjmovým domácnostem…Fannie Mae tak přijímá 

signifikantně více rizika, které by nemělo způsobit žádné potíže v případě dobrých 

ekonomických časů. Na druhou stranu se tyto státem podporované společnosti mohou 

v případě ekonomického poklesu dostat do problémů podobných těm, které vyžadovaly 

záchranu vlády v úvěrovém průmyslu v 80. letech.“ (Holmes 1999)

V roce 2004 pak americká Securities and Exchange Commission (SEC) uvolnila 

pravidla pro kapitálovou přiměřenost (tzv. net capital rule), což umožnilo zvýšit bankám 

stupeň jejich zadlužení a podpořilo popularitu MBS. SEC později připustil, že tento 

krok přispěl ke vzniku krize. (Chang 2011: 8)

Jak tedy upozorňuje Blanchard (2009), ekonomický růst, který celý svět před 

krizí zažíval, neměl vždy zdravý základ, a regulátoři k tomu přispěli: „Při pohledu zpět 

musíme přiznat, že podmínky v ekonomice postupně daly vzniknout nárůstu rizika 

v systému. Nízké úrokové míry společně s narůstajícím a nadměrným optimismem 

vzhledem k budoucnosti vytlačily ceny aktiv vzhůru, od akcií až po ceny domů. Nízké 

úrokové míry a omezená volatilita pak vyústily v pátrání po vyším výnosu, podceňování 

rizika vedlo k vytváření a nakupování stále rizikovějších aktiv.“ Příčinu pak  Blanchard 

vidí i v chování centrálních bank, které věřily, že mohou udržet nízkou inflaci společně 

s nízkými úrokovými mírami.2

Saunders a Allen (2010: 3 - 43) pak rozdělují finanční krizi, která vychází 

z těchto nových způsobů distribuce rizika, do tří fází:

Na konci roku 2006 a začátku 2007 byl zasažen americký trh nemovitostí, což 

vedlo k dalšímu selhávání ve splácení hypoték. Podle Case-Schillerova indexu se 

propadla cena nemovitostí o 30 %. Podmínky pro toto selhání byly nastaveny již po 

útocích na newyorská dvojčata, kdy se regulátoři po celém světě rozhodli dodat stabilitu 

                                               
2 Vzhledem k tomu, že něco podobného není podle Blancharda možné, regulátoři by se měli zaměřit 
právě na snížení procyklického charakteru finančního systému. Jeho postoj se v podstatě shoduje 
s myšlenkou proticyklického tlumiče, který je součástí nových basilejských pravidel.
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finančnímu systému dodatečnou likviditou. Nízké úrokové míry centrálních bank vedly 

k nízkému úročení investic a prudkému nárůstu úvěrů ve všech sektorech. Tyto dva 

faktory pak způsobily financování i nebonitních hypotečních úvěrů, což si brzy vybralo 

svou daň. V roce 2007 tak byl podíl delikventních MBS dvakrát větší než před dvěma 

roky. (Chang 2011) 

Z ekonometrického pohledu se začaly výnosy na hypotečním trhu velice 

vzdalovat od normálního rozdělení, když zejména na straně selhání vznikl tzv. tlustý 

konec (fat tail), a tudíž i poměrně konzervativní přístup k modelu Value at Risk nebyl 

schopný případné poklesy zachytit (Saunders a Allen 2010: 30). Ztráty přes všechny 

různé druhy úvěrů se v tomto období podle Changa (2011: 12) vyčíslují v absolutní 

hodnotě v řádech bilionu amerických dolarů. Löffler (2011) na tomto místě ovšem 

poukázal na tezi, že pokud by banky použily jednoduchý autoregresivní model pro 

odhad ceny nemovitostí, byly by schopné odhadovat i ztráty řádově horší než ty, co 

reálně nastaly. Otázkou tedy zůstává, jak konzervativní modely banky před krizí 

využívaly a jak byly ochotné je s nadcházející krizí zpřísnit.

V rámci mezinárodního finančního trhu poté nastala krize likvidity, kdy mezi 

sebou banky naprosto zmrazily obchody. Toto celosvětové rozšíření původně 

amerického problému bylo způsobeno především přechodem k distribuci úvěrového 

rizika, jak bylo popsáno výše. Vlnu další nedůvěry pak odstartovalo selhání německé 

banky IKB (která byla vystavena riziku amerických subprime hypoték v hodnotě 24 

miliard dolarů) a britské Northern Rock. Ačkoliv byly obě tyto instituce zachráněny 

svými vládami, pokles hodnoty aktiv vyprodukovaných sekuritizací zasáhl investory po 

celém světě. Do konce roku 2008 tak zbankrotovalo přes sto finančních institucí 

poskytujících hypotéky. (Saunders a Allen 2010: 33) 

Brunnermeier (2009) připomíná, že raketové rozšíření krize likvidity bylo 

způsobeno síťovými efekty, protože bankovní instituce se dostaly zároveň do pozice 

dlužníků i věřitelů. Zároveň se ale začaly vytvářet bubliny i na dalších trzích, například 

cena ropy vzrostla od začátku roku 2007 do poloviny roku 2008 z padesáti na 140 

dolarů, aby se do konce toho samého roku zase propadla na třicet USD.

Třetí fázi, která se ukázala jako nejvážnější a nejsložitější, odstartoval pád 

Lehman Brothers 15. září 2008 následovaný znárodněním AIG a akvizicí banky Merrill 

Lynch provedenou Bank of America, tedy „víkend, kdy Wall Street zahynul“ (Craig et 

al. 2008). V té době přestalo platit tehdy nejpoužívanější pravidlo „too big to fail“ (příliš 
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velký na bankrot), které vyjadřovalo důležitost mezinárodních hráčů na bankovním poli 

a víru, že vlády se za jakoukoli cenu vyvarují jejich bankrotu. 

Kreditní i likvidní rizika opět prudce vzrostla, a tudíž se opakovaly efekty 

z prvních dvou fází. Začalo být naprosto jasné, že nové finanční deriváty jsou příliš 

složité, než aby do nich mohl začít proudit nový kapitál. Obava z toxických aktiv široce 

zasáhla celosvětové trhy, banky nebyly schopny dále obchodovat s instrumenty, které 

stály na začátku finanční krize, a tudíž byly omezeny i v dalších úvěrových operacích. 

Tato naprostá nedůvěra, podle amerického indexu důvěry dvakrát větší než při jakékoli 

jiné krizi od roku 1990, se poté promítla v bezprecedentním nárůstu volatility. Během 

prvního čtvrtletí roku 2009 tak roční míra HDP poklesla o 14,4 % v Německu, 15,2% 

v Japonsku, 7,4 % ve Velké Británii, 9,8 % v Eurozóně a 21,5 % v Mexiku. (Chang 

2011: 17)

Pokud tedy shrneme tuto kapitolu, regulace, jejíž role byla definována jako 

udržení stability finančních trhů, v období poslední ekonomické krize (opět) selhala. 

Americká vláda místo nastavení konzervativních pravidel podporovala zvýšení rizika 

v systému, za což sbírala politické body. FED pak selhal hned na třech frontách – držel 

nízko úrokové sazby a vyvolal tak nerovnováhu na trhu úspor a investic, přistupoval 

nezodpovědně k odkrývání operací bank a v neposlední řadě špatně definoval modely 

řízení rizik. 

V této chvíli ovšem musíme pečlivě rozlišovat mezi příčinami a důsledky 

v rámci průběhu ekonomické krize. Příčinou byly nízké úrokové míry a pobídka vlády 

ke zvýšení rizika, investoři následně začali hledat výnosy v rizikovějších aktivech, které 

byly tak složité, že jim nedokázali porozumět. Regulátoři pak nebyli schopní posun 

rizika pryč z rozvah bank odhalit, a proto ani neočistili modely pro odhadování rizika. 

Nešlo tedy o selhání modelů, ale jak statistici rádi připomínají, o selhání lidí, 

kteří tyto modely používali k různým interpretacím. Přestože regulátoři postupně začali 

zaměřovat svůj pohled na aktivity, které naoko snižovaly rizikovost aktiv, těžiště zájmu 

i dnes zůstává u vykazovaných hodnot. Důvodem je zejména neschopnost nastavit 

takové modely, které by byly dostatečně dynamické v tom ohledu, aby banky 

neomezovaly v jejich existenci, ale naopak jim v dostatečném předstihu umožňovaly 

odhalovat rizika a nutily je reagovat odpovídajícím zvýšením kapitálu. Základní výzvy 

pro bankovní regulaci jsou proto rozebrány v následujících podkapitolách.
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1.1 Současná basilejská pravidla

Basilejská pravidla představují revoluční přístup k bankovní regulaci, který měl 

poprvé v historii umožnit definici jednotných kapitálových požadavků pro všechny 

banky působící ve významných zemích světa a nastavit tak onu záchrannou síť proti 

systémovému riziku, která byla zmíněna při definici role finanční regulace. Jednotlivá 

pravidla a jejich případné úpravy vznikly postupně pod dohledem Basilejské komise 

(Basel Committee on Banking Supervision), která se poprvé sešla již v roce 1974 za 

účasti reprezentantů bankovních dohlížecích orgánů a centrálních bank Belgie, Kanady, 

Francie, Německa, Itálie, Japonska, Nizozemí, Švédska, Velké Británie a Spojených 

států Amerických. Zástupci jednotlivých států, jichž je dnes již 27, se pak obvykle 

schází na setkáních Bank for international Settlements (BIS) v Basileji. (Basel 

Committee 2006: 1) 

Pravidla Basel I, která byla implementována v prosinci 1992, ve znění 

pozdějších předpisů postupně zavedla směrnice pro regulaci tržního rizika a upravila i 

řízení kreditních rizik tak, aby vytvořila společný rámec pro celosvětovou regulaci. Ve 

své podstatě přitom byla nastavena velice jednoduše. Minimální kapitál, který banka 

měla na svých účtech držet, se odvíjel od rizikovosti jejích aktiv. Každá kategorie aktiv 

pak měla přiřazenou rizikovou váhu od nuly do sta procent. Bezriziková aktiva, jako 

například státní dluhopisy, měla váhu nula, na druhou stranu například korporátní úvěry 

bez zástavy obdržely váhu 100 %. Jednoduše řečeno, toto pravidlo mělo zajistit, že čím 

více je banka vystavena riziku, tím více kapitálu je třeba pro udržení její solventnosti 

z pohledu regulace. (Basel Committee 1988: 1, Blundell-Wignal a Atkinson 2010: 2, 

Jackson 2011: 3)

Banky operující pod těmito pravidly pak měly za úkol udržovat vůči rizikově 

vyváženým aktivům (risk weighted assets, RWA) 8 % vysoce kvalitního regulatorního 

kapitálu, původně ovšem pouze proti úvěrovému riziku. V průběhu 90. let si ovšem 

regulátoři začali rychle uvědomovat nutnost regulace tržního rizika a pustili se do 

vývoje dokonalejšího následovníka existujících pravidel, což vedlo k implementaci 

dodatku k prvním pravidlům, který od roku 1995 stanovoval požadavky i pro tržní 

riziko. (Basel Committee 1995: 1, Chang et al. 2011) 

Tento dodatek byl plně implementován až v roce 1998, už v následujícím roce 

pak Basilejská komise začala formulovat pravidla Basel II, která si kladla za cíl napravit 

špatné oceňování rizik pod původními směrnicemi. Už krátce po jejich implementaci 
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totiž finanční instituce za použití různých instrumentů jako CDS dokázaly stlačit své 

kapitálové požadavky na pouhých 1,6 % rizikově vyvážených aktiv. (Hassan 2010: 3) 

„Tím pádem byly náklady vlastního kapitálu banky spojené s poskytnutím úvěru 

relativně nezávislé na specifickém riziku konkrétního úvěru.“ (Václavík 2007: 3)

Po bouřlivé debatě byla nová basilejská pravidla přijata až 26. června 2004 a 

jednotlivé státy světa je začaly postupně implementovat do svých regulačních systémů. 

Do práva Evropské unie se dohoda promítla ve dvou směrnicích (FSA 2011): 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 

2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu 

(přepracované znění Směrnice 2000/12/ES), která je v mnoha směrech 

zrcadlem basilejských pravidel, a

 Směrnice evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 

2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových 

institucí (přepracované znění Směrnice 93/6/EHS).

Z přijetí směrnic v polovině roku 2006 a požadavku na plnou funkčnost modelů 

již od počátku roku 2008 vyplývá, že harmonogram implementace byl velice napjatý. 

Protože již od počátku roku 2007 měly pro oceňování rizik podle plánu Evropské unie 

fungovat základní modely ověřené příslušným regulátorem, Unie dávala předem k 

dispozici pracovní verze těchto direktiv.3 I přesto pouze tři členské země stačily včas 

přijmout a schválit příslušné právně závazné normy. (Václavík 2007: 6-7) V mnoha 

zemích tak nebyla v roce 2008, kdy vypukla krize, nová pravidla plně funkční, 

například USA, jak je popsáno dále, je do svého systému plně nezapojily dodnes.

Zamýšleným cílem basilejských pravidel přitom bylo předejít nedostatkům Basel 

I, které se v průběhu let ukázaly jako zásadní, a to:

 Posílením kapitálové přiměřenosti a její větší sensitivitou v obdobích 

finanční krize, stejně jako snížením vystavení bankovního sektoru 

problémům, jako je úvěrové, operační nebo tržní riziko

 Poskytnutím dohledu a transparentních informací v rámci každodenního 

fungování bank tak, aby bylo možné potenciální krizi odhalit dříve, než 

ohrozí důvěru ve stabilitu celého systému (Bruce 2010: 4)

                                               
3 V ČR se však v roce 2007 kvůli vládní krizi vyhláška, která měla upravovat tuto problematiku v českých 
podmínkách, přijala s opožděním, což mělo dopad i na opožděnou implementaci samotných postupů 
definovaných Basel II. (Václavík 2007)
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Těmto záměrům pak odpovídá i struktura konečných basilejských pravidel 

s označením II, která byla rozdělena do tří základních pilířů. První z nich reguluje 

kapitálové požadavky a vyrovnává se s problémem úvěrového, operačního i tržního 

rizika. Druhý pokrývá pravomoci a povinnosti dohlížejícího orgánu. Třetí pilíř pak 

přispívá k transparentnějším informacím o finanční situaci a spolehlivosti řízení rizik, 

jež mají banky sdělovat nejen regulátorovi, ale i veřejnosti. Strukturu dokumentu 

popisuje následující schéma:

Schéma 1: Struktura druhých basilejských pravidel (Basel Committee 2006: 6)

Ačkoliv se zbytek práce bude zabývat především modely popsanými v prvním 

pilíři, významné jsou i druhé dvě části. Druhý pilíř pojmenovaný Proces kontroly 

dozorčím orgánem se zabývá principy dohledu nad bankami, diskutuje různé přístupy 

k řízení rizik a poukazuje na nutnost transparentnosti regulace. V této části BIS 

připouští, že pro účinnou implementaci navržených opatření je nejprve nutné řádné 

vyškolení regulatorních orgánů. Teprve po dosažení dostatečné účinnosti kontroly by

pak podle pravidel mělo docházet k oficiálnímu povolování nových bankovních 

systémů. (Basel Committee 2006: 204-225)

Třetí pilíř, který je označován jako Kázeň na trhu, pak vymezuje pravidla na 

bankovních trzích. Zvyšováním transparentnosti bankovních operací a tím i 
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informovanosti veřejnosti motivuje management k progresivnějším krokům. (Basel 

Committee 2006: 226-242)

Podstatnou změnou, která formovala druhá basilejská pravidla, je tedy celkově

větší důraz na přenesení odpovědnosti za odhadování rizika, které slouží pro výpočet 

kapitálových požadavků, na bankovní instituce. S tímto posunem tak bylo hlavní rolí 

BIS určit mantinely, ve kterých se mají interní modely pohybovat, stejně jako definovat 

kontrolní mechanismy, které měly zaručovat bezpečnost tohoto systému. Komise tyto 

mantinely určila právě v prvním pilíři. „Přitom je třeba zdůraznit, že pravidla jsou 

navržena na úrovni minimálních kapitálových rezerv, které by měly mezinárodní banky 

udržovat.“ (Basel Committee 2006: 3) Stejně jako v předchozích směrnicích tedy bylo 

plně na národním regulátorovi, pokud bude vyžadovat ještě konzervativnější strategii, tj. 

vyšší poměr kapitálu. 

K tomuto nastavení minimální výše kapitálových požadavků na základě 

kreditního, tržního a operačního rizika, pak komise využívá stejně jako u prvních 

pravidel definici regulatorního kapitálu a rizikově vážených aktiv, přičemž celkový 

podíl definovaného kapitálu nesměl být opět nižší než 8 % RWA. 

Regulatorním kapitálem byl v tomto smyslu definován kapitál, který splňuje 

podmínky Tier 1 a Tier 2, přičemž do kategorie Tier 2 je započítána pouze výše do 100 

% kapitálu spadajícího do skupiny Tier 1. (Basel Committee 2006: 12-13)

Tier 1 (Základní kapitál) se skládá z vlastního kapitálu a veřejných 

rezerv. Komise ho označila za klíčovou součást kapitálu i z toho 

důvodu, že jeho definice je stejná ve všech zemích po celém světě, 

zároveň je hmatatelný a jednoduše „viditelný“. Tier 1 tak byl kromě 

běžného využití pro výpočet kapitálové přiměřenosti podstatný i pro 

určení profitability.

Tier 2 (Neveřejné rezervy) může být v různých zemích vykázán na 

základě řady různých účetních a právních režimů. Basilejská komise 

do této kategorie zahrnula pouze rezervy, které procházejí výkazem 

zisků a ztrát a jsou akceptovány národním dohlížejícím orgánem. 

V zásadě mohou být naprosto stejné kvality jako kapitál patřící do 

první kategorie, ale jejich snížená transparentnost a rozdílné právní 

rámce jsou důvodem pro zvýšenou opatrnost.
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Přestože je na finančním trhu běžné zveřejňovat rozvahy v delších intervalech 

(většinou na čtvrtletní bázi), banky jsou pak podle pravidel povinny udržovat své 

výkaznictví tak, aby kapitálové požadavky splňovaly průběžně, tedy po uzavření 

každého obchodního dne. Regulatorní orgány pak mají povinnost dohlédnout, aby 

finanční instituce ve veřejných rozvahách záměrně nepodceňovaly riziko ve srovnání 

s denními reporty. Banky přitom musí mít jasně definované postupy, jaké riziko do 

výpočtu kapitálových požadavků zařadit, které musí vyhovovat požadavkům pravidel. 

Součinnost s těmito směrnicemi pak musí být i zpětně přezkoumatelná a zároveň 

periodicky kontrolovaná interními audity.

Ve středu pozornosti této práce je pak riziko odvozované od volatility trhů, tedy 

tržní riziko (ve schématu označeno světle modrou barvou), které je v prvním pilíři 

definováno jako riziko snížení hodnoty pozic vykazovaných v rozvaze i mimo ni 

vycházející z pohybů cen na trzích. Pravidla rozdělují možnou rizikovost pozic do 

několika kategorií (Basel Committee 2006: 157):

 Riziko týkající se pohybu úrokových měr, které ovlivňují instrumenty a kapitál 

v účetních knihách

 Riziko vycházející z pohybu směnných kurzů a cen komodit

Na rozdíl od kreditního a operačního rizika4, jejichž měření dostalo ve druhých 

basilejských pravidlech zcela nové obrysy, modely tržního rizika se v rámci Basel II zas 

tolik nemění. Banky mají na výběr mezi pokročilým a jednoduchým přístupem, přičemž 

zde neexistuje žádný mezistupeň mezi těmito dvěma stavy. (Hassan 2010: 2) „Základní 

přístup se nazývá standardizovaný (standardized measurement approach) a operuje s 

pojmy jako riziko úrokové míry, kurzovní riziko nebo komoditní riziko…. Progresivním 

modelem bychom potom mohli nazvat takzvaný In-House model approach, který je 

založen na různých kvantitativních a kvalitativních kritériích jako je například hodnota 

VaR.“ (Václavík 2007: 4) Za kapitál vhodný pro vyvážení vypočítaného tržního rizika 

jak interními tak standardizovanými modely je pak považován kapitál spadající do 

                                               
4 Samotné kreditní riziko je možné měřit třemi základními přístupy. Z pravidel Basel I zůstal 
standardizovaný přístup, přibyly však dva nové přístupy, založené na principu interního ocenění 
protistrany, takzvané IRB (Internal Rating Based) modely. Standardizovaný postup je do podrobností 
definovaný směrnicemi a je vhodný zejména pro banky, které nedisponují dostatečnými daty pro 
vybudování vlastních kvalitních modelů. To je i důvod, proč tento model silně závisí na externím úsudku 
ratingových agentur. Další dva postupy využívající interního ratingu byly v druhých Basilejských 
pravidlech zavedeny zcela nově. Popsané přístupy samostatně modelují pravděpodobnost selhání 
protistrany (PD, probability of default), ztráty způsobené těmito selháními (LGD, loss given default) nebo 
kreditní konverzní faktor (CCF, credit conversion factor). Stejně tak i operační rizika mají zavedeny tři 
postupy, kterými lze jejich hladinu měřit (Basel Committee 2006: 52-119)
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kategorií Tier 1 a Tier 2 popsaných výše, a to teprve po odečtení rizika nutného pro 

vyvážení kreditního a operačního rizika.

Standardizované metody určené směrnicemi používají zejména postup 

blokového ohodnocování rizika, kde jsou obecná tržní rizika vycházející z dluhů a 

kapitálu počítána zvlášť. Zato interní modely většinou upouští od zkoumání konkrétních 

rizik a specializují se na agregované riziko. Podmínky pro vybudování vlastního modelu 

na základě interního řízení rizik jsou uspořádány do sedmi skupin:

1) Obecná kritéria týkající se přiměřenosti systému řízení rizik;

2) kvalitativní normy pro vnitřní dohled nad používáním modelů, a to zejména

ze strany managementu;

3) pokyny pro určení vhodného souboru faktorů ovlivňující tržní riziko (tj. sazby a 

ceny na trzích, které ovlivňují hodnoty pozic držených bankou)

4) kvantitativní normy stanovující použití minimálních společných statistických

parametrů pro měření rizika;

5) pokyny pro zátěžové testování;

6) validační postupy pro vnější dohled nad používáním modelů;

7) pravidla pro banky, které chtějí využít kombinaci interních modelů a

standardizovaného přístupu. V tomto případě Komise musí zejména dohlédnout 

na to, aby si banky nevybíraly jednotlivá opatření z obou přístupů podle 

momentální výhodnosti. Pokud se banka vydá cestou interních modelů, měla by 

směřovat k plné transformaci na sofistikovanější měření rizika.

Vzhledem ke stále složitějším finančním derivátům jako jsou například opce, 

komise v rámci druhých basilejských pravidel upřednostnila právě využití interních 

modelů. „V dlouhodobém výhledu se od bank, které se významně účastní obchodování 

s opcemi, předpokládá, že své modely budou směřovat ke komplexním modelům Value 

at Risk a budou tak povinny plnit kvalitativní i kvantitativní požadavky na tyto 

modely.“ (Basel Committee 2006: 163)
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1.2 Interní modely k odhadování tržního rizika

Použití interního modelu je podmíněné explicitním schválením národní 

dohledové instituce, které se odvíjí od plnění popsaných podmínek. Pokud banka 

provádí tržní operace ve více jurisdikcích, komise zavazuje jednotlivé instituce ke 

kooperaci na efektivním schvalovacím procesu interních modelů. Dohledová instituce je 

navíc oprávněna udělit povolení, jen když je splněno komisí definované kvalitativní 

minimum (Basel Committee 2006: 191):

 Dozorový orgán je přesvědčen, že systém řízení rizik dané banky je 

koncepčně správný a je vykonáván jednotně;

 V dozorčí radě banky je dostatečný počet zaměstnanců, kteří umějí

využit sofistikovaných modelů nejen v obchodní oblasti, ale také ke 

kontrole rizik, auditu a pokud je to třeba i k podpůrným aktivitám

 Modely vyvinuté bankou prokazatelně vykazují dostatečnou přesnost v

měření rizik;

 Banka pravidelně provádí zátěžové testy v duchu basilejských směrnic

K tomuto minimu jsou pak přidány kvalitativní podmínky, které opravňují 

násobit kapitálové požadavky vyplývající z interního modelu pouze minimálním 

faktorem určeným směrnicemi. Tyto kvantitativní podmínky jsou (Basel Committee 

2006: 192):

A) Banka má nezávislé oddělení měření rizik, které je zodpovědné za navržení a 

implementaci systému pro řízení rizik. Oddělení vytváří a analyzuje denní 

reporty na základě výstupů z interního modelu měření rizik. Je oddělené od 

obchodní části banky a reportuje přímo managementu banky.

B) Oddělení pravidelně provádí tzv. zpětné testování (backtesting) interního 

modelu (viz níže), tedy porovnává denní výstupy modelu oproti reálným denním 

změnám v hodnotě portfolia, stejně jako zvažuje změny, které by nastaly při 

použití rozdílného modelu. 

C) Oddělení provádí vstupní a kontinuální validaci interního modelu.

D) Představenstvo a vrcholové vedení je aktivně zapojeno do procesu kontroly rizik

a považuje řízení rizik za nezbytný aspekt podnikání, jemuž je třeba věnovat 

zvláštní pozornost. Denní reporty vytvářené oddělením pro měření rizika proto 

musí být kontrolovány řídícími pracovníky s dostatečnou odpovědností a 

kompetencí snížit expozici vůči zvolenému riziku.
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E) Interní model banky musí být úzce spjat s denním procesem řízení rizik. 

Výstupy modelu musí být nedílnou součástí procesu plánování, sledování a 

řízení rizikového profilu banky.

F) Systém pro měření rizika musí být využíván ve spojení s obchodními limity pro 

expozici riziku. V tomto ohledu musí být systém dobře pochopitelný jak 

obchodníkům, tak vrcholnému vedení.

G) Jako doplněk k analýze rizik na denní bázi musí být zaveden průběžný program 

zátěžových testů. Výsledky zátěžových testů musí být pravidelně 

přezkoumávány vrcholovým vedením a musí odrážet limity stanovené 

managementem a představenstvem. Pokud zátěžové testy odhalí zvláštní

zranitelnost vůči určité skupině událostí, musí být podniknuty kroky, aby byla 

tato rizika náležitě zvládnuta (např. tržní zajištění, snížení expozice banky, 

zvýšení základního kapitálu).

H) Systém rizik musí být dokumentován a jeho postupy musí být dostupné 

v přístupném dokumentu.

I) Systém měření rizika musí být podroben pravidelnému nezávislému 

přezkoumání v podobě auditu. Tento test by měl zahrnovat jak činnosti 

obchodních útvarů, tak nezávislého oddělení kontroly rizika. Přezkum celkového

procesu řízení rizik by měl probíhat v pravidelných intervalech (nejméně jednou 

za rok).

Pokud banka výčet těchto podmínek splní, znamená to pro ni, že může 

k odhadování budoucího rizika používat tzv. interního modelu Value at Risk (VaR), 

který je definován jako odhad pravděpodobnosti a velikosti potenciální ztráty, která se 

může objevit v definovaném časovém horizontu, a to navíc za výhodných podmínek 

minimálního penalizačního faktoru.

Finanční instituce jsou tedy již dnes nuceny zvažovat různé modely pro 

odhadování tržního rizika. Pokud by tedy regulátor přistoupil na dynamickou 

optimalizaci oceňování rizik, stačilo by alternativní modely klasifikovat podle předem 

daných kritérií na konzervativní a agresivní. S nárůstem volatility by pak banky nejen 

věděly, který model je pro ně v nové situaci optimální, ale budou ho nuceny i zavést.

Pravidla Basel II pak konkrétně určují, že denní kapitálové reservy (DKR) musí 

být vyšší než hodnota VaR vypočítaná na konci předešlého dne a zároveň nesmí 

spadnout pod průměr hodnot vypočítaných modelem VaR v posledních 60 dnech 

vynásobený penalizačním faktorem (3+k), jak je vyjádřeno v rovnici (1):
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Jednotlivé proměnné v této rovnici jsou pak definovány:

 DKRt = denní kapitálové rezervy v čase t

 60VaR = průměr hodnot modelu VaR za posledních 60 pracovních dní (t-1 až t-

61)

 VaRt = hodnota modelu VaR v čase t

 0 ≤ k ≤ 1 je penalizační faktor dle Basilejských pravidel (viz Tabulka 1)

Postup pro výpočet VaR celého portfolia je přitom docela komplexní –

vypočítává se z každé jednotlivé pozice a pomocí korelačních matic se staví ve výsledné 

portfolio. Výpočet adekvátní hladiny VaR tak může trvat celý den, což je při povinnosti 

reportovat na denní bázi, nehledě k potřebě interního řízení rizik i v průběhu dne, velice 

náročné. V důsledku pak tedy není pro finanční instituci žádoucí vytvářet příliš složité 

modely, které by nemohly z časových důvodů k řízení rizik sloužit. (Alexander a 

Sarabia 2011:2) Z toho důvodu je tedy k výpočtu přidán speciální faktor, který tuto 

časovou tíseň kompenzuje.

Zatímco výpočet popsaný rovnicí (1) je definován již v prvních basilejských 

pravidlech, popis penalizačního faktoru je poprvé implementován až s Basel II v roce 

2004. Hodnota tohoto faktoru se odvíjí od důvěry regulátora v interní modely 

odhadování rizika u dané banky a výsledků zpětných testů modelu, tzv. backtestingu. 

Tyto výsledky jsou vyjádřené jako počet událostí, kdy aktuální ztráty v portfoliu 

přesáhly odhady, které k tomuto dni určil model VaR, tj. selhání.

Minimální penalizační faktor je určen na hladině tří bodů, což představuje 

kompenzaci pro různé výpočetní chyby, které mohou vzniknout při určování hodnoty 

modelu, jako jsou zjednodušující předpoklady, analytická zjednodušení nebo

nedostatečná populace nebo početní chyby, které ve většině případů vedou 

k podhodnocení rizika (Stahl 1997). Podle výpočtu Kerkhofa et al. (2010) celá polovina 

kapitálových požadavků daných Basilejskou komisí tak kryje právě tzv. riziko 

nesprávného modelu.

Základní faktor je pak navyšován podle počtu selhání, která se objevila

v posledních 250 pracovních dnech, jak popisuje Tabulka (1). Logika této škály je 

jednoduchá – čím více selhání se odehrálo, tím je model pro odhadování rizik horší, a 
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tím pádem je požadována větší hladina kapitálu. Pohyb finanční instituce ze zelené do 

červené zóny tak z pohledu regulátora znamená navýšení počtu selhání a ztrátu 

spolehlivosti. Přestože tento posun vede k vyššímu penalizačnímu faktoru, díky 

progresivnějšímu rizikovému managementu ovšem je, jak ukazuje tato práce, i 

znamením nižších denních kapitálových požadavků:

Barevné označení zóny Počet selhání Hodnota k

Zelená 0 až 4 0,00

Žlutá

5 0,40

6 0,50

7 0,65

8 0,75

9 0,85

Červená 10+ 1,00

Poznámka:  Hodnota penalizačního faktoru je v Basel II definována pouze

na základě počtu selhání bez závislosti na jejich významnosti.

Tabulka 1: Penalizační faktor (Basel Committee 2006: 197)

Pokud hodnoty předpovězené interními modely vykážou více než deset selhání 

během finančního roku, regulátor pak může požadovat, aby finanční instituce přešla na 

standardizovaný přístup k odhadování rizika. Uvalení takovéto povinnosti je pro banku 

velice nelichotivé a automaticky se promítne v její ziskovosti skrze zvýšené kapitálové 

požadavky. Další ztráty se pak nutně objeví vzhledem k signifikantnímu snížení 

důvěryhodnosti a reputace instituce. (McAleer et al. 2010: 4)

V průběhu současné krize, jak bylo popsáno výše, si většina finančních institucí 

tento postup od zelené k červené vyzkoušela, některé banky se dostaly dokonce až za 

desetibodovou hranici. Takto silné porušení pravidel, byť ne zcela implementovaných, 

tak vyvolalo poptávku po další změně regulačních rámců. V následující kapitole jsou 

proto popsány jak rysy třetích basilejských pravidel, které jsou alespoň v konturách 

známy (jejich vývoj je velice dynamický), tak pohled na nové kapitálové požadavky 

z pohledu optimalizace.
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2. Optimalizace regulatorních požadavků pro 

nadcházející období

“Basel III is a new step in financial system regulation: its long-

term success depends on the political will to implement these 

broad-based macro-prudential principles. We cannot let this 

crisis go to waste, and refrain from reforming those components 

in the financial system that failed.” (Went 2010: 12)

Poté, co se finanční krize změnila v krizi důvěry, která vyústila v krizi 

hospodářskou a hrozila kolapsem celého systému, FED, ECB, ale i ostatní regulátoři po 

celém světě byli nuceni rychle jednat. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2008 centrální 

banky nakoupily přes 2,5 bilionu dolarů státních dluhů a problémových aktiv od bank. 

Jednalo se o největší injekci likvidity do finančního systému a vůbec nejmasivnější 

opatření monetární politiky ve světové historii. Jediným příjemcem tohoto nad míru 

štědrého daru přitom nebyly jen banky, ale i nefinanční instituce.5 Se stejným 

nasazením ovšem proti ekonomické krizi začala bojovat i fiskální politika. Americká 

vláda utratila za různé záchranné balíčky 3 biliony dolarů. (Chang 2011: 22)

2.1 Pohled do křišťálové koule: Basel III

Ohromné výdaje centrálních bank i vlád daly vyniknout problémům, které 

vznikly za jejich dohledu v předešlém období. Basilejská komise proto navrhla 

v červenci 2009 další změny v regulatorních směrnicích, které měly vést ke zvýšení 

rizikových vah a citlivosti na riziko vyplývající z nových finančních derivátů 

přenášejících rizika mimo rozvahy bank. (Hassan 2010: 2) 

Na tomto místě je ale podstatné zdůraznit, že ačkoliv druhá basilejská pravidla 

jsou stavěna do centra krize jako její viník a kritizována jako nedostatečná, v době 

vypuknutí problémů nebyla ještě v USA, tedy epicentru krize, implementována. 

(Cannata a Quagliariello 2009, McAleer et al. 2011: 5, Chang et al. 2011) Interní 

modely odhadování tržního rizika byly v USA zavedeny až v dubnu 2010, a to jen pro 

deset bank, které operovaly na mezinárodních trzích. Dalších deset mohlo přejít na IRB 

                                               
5

Výsledkem této agresivní monetární politiky byl celosvětový pokles úrokovým sazeb až k nule.
Zastánci Keynesiánské teorie tak poukazovali na fakt, že monetární politika při takto nízkých sazbách, 
které už nemohou být nižší, přestává být funkční, a ekonomika se dostává do pasti likvidity. (Krugman 
2008)
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po splnění určitých podmínek, ostatní finanční instituce operovaly na základě 

modifikované směrnice Basel I. (Jackson 2011: 4) 

Na základě tohoto neuspokojivého výkonu při implementaci basilejských 

směrnic, se BIS rozhodla v září 2011 vytvořit analýzu pokroku zavádění pravidel 

v jednotlivých zemích světa. Veřejný status implementace, který je v této analýze 

rozdělen do několika stupňů, od harmonizace s domácími zákony až po úplnou 

implementaci, pak má vytvořit tlak na národní vlády, aby byly při zavádění 

proaktivnější. „Komise věří, že zveřejnění těchto informací bude další pobídkou 

k plnému souznění s mezinárodními pravidly.“ (Bank for International Settlements

[online]. 2011). Jak vyplývá Grafu (1), tato pobídka je více než na místě:

Graf 1: Status implementace basilejských pravidel (Basel Committee 2011)

Ačkoliv graf napovídá, že druhá basilejská pravidla, která měla být 

implementována do konce roku 2008, jsou již v majoritě světových ekonomik funkční, 

tento status je nutné brát s rezervou. Tři z nejvýznamnějších ekonomik světa se totiž 

kvalifikovaly do plně harmonizované skupiny jen s výhradou. Čína pravidla 

implementovala dvourychlostně – zatímco velké banky je splňují, menší na ně měly 

přejít až s koncem roku 2011 (úspěšnost tohoto kroku zatím není prověřena). V Rusku 

pak bude zaveden celý druhý pilíř až v roce 2014, ostatní komponenty pak existují jen 

na zjednodušené bázi. Spojené státy Americké jsou pak vůbec nejslabším článkem –

všechny povinné instituce definované v pravidlech Basel II reportují regulátorovi podle 
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prvních pravidel a „pokračují v implementaci pravidel druhých“. (Basel Committee

2011: 4)

Přestože tedy druhá basilejská pravidla nejsou uspokojivě implementována ani 

čtyři roky po vypuknutí krize, velikost a podstata disrupcí ve světových ekonomikách 

vyvolala velkou poptávku po důrazné reakci. Změny, které přinášejí navazující

basilejská pravidla, tak plně odpovídají tomu, že vznikaly v období jedné z největších 

krizí důvěry v historii. Na rozdíl od prvních i druhých standardů se v současnosti mění 

jejich parametry téměř při každém setkání Komise a jejich vývoj je tak dynamický, že 

v současnosti neexistuje pouze jediný dokument, který by je všechna shrnoval. I BIS si 

v tomto ohledu musela vypomoci a vytvořila pravidla s označením 2,5. Zásadní milníky 

vývoje basilejské regulace proto shrnuje následující harmonogram (pokud není uvedeno 

jinak, zdrojem informací je Bank for International Settlements [online] 2011):

Červenec 2009 – Finalizace pravidel „Basel 2.5“. Účelem těchto 

„mezipravidel“ bylo zlepšit měření rizika spojená s nárůstem sekuritizace. V prvním 

pilíři byly proto zvýšeny rizikové váhy instrumentů jako CDO a ABS a upraveny 

požadavky na odhadování úvěrového rizika externě oceňovaných instrumentů. V oblasti 

prvního pilíře komise také zavedla standardy pro podporu kapitálových tlumičů, které 

mohou být vyčerpány v horších ekonomických obdobích, posílení kvality bankovního 

kapitálu, a zavedení tzv. leverage ratio, tj. maximální možné míry zadlužení bez ohledu 

na rizikové váhy jednotlivých aktiv. 

Pravidla 2,5 už hovoří i o nutnosti udržování dostatečných kapitálových rezerv 

pro výplatu dividend nebo o tzv. stressed VaR modelu, který má pomoci snížit 

cykličnost celého systému. V rámci této úpravy banky nemají počítat VaR jen za 

posledních 250 pracovních dnů, ale i za stejně dlouhé kontinuální období, ve kterém 

banka utrpěla podstatné ztráty (pro nejbližší budoucnost to bude nejspíš pro každou 

banku nejhorších 250 pracovních dnů z právě doznívající krize).

V rámci druhého „dohledového“ pilíře pak byly upraveny zejména postupy pro 

účinnější odhalování rizik, které banky odstraňují ze svých rozvah, a přístupy k řízení 

rizik a jejich koncentraci. Třetí pilíř pak byl posílen zejména v přísnějších požadavcích 

na zveřejňování informací o držených instrumentech tak, aby nebylo možné převádět 

riziko mimo rozvahu.

Implementace těchto standardů ve všech státech operujících pod basilejskými 

pravidly pak měla být dokončena do konce roku 2011, úpravy v prvním a třetím pilíři 

měly proběhnout ještě dřív, do konce roku 2010. 
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Červen 2010 – Pozdržení Basel 2,5. Rok po uvedení pravidel Basel 2,5 komise 

představila jejich úpravy. Zásadním krokem ovšem nebyly ani tak samotné změny, jako 

spíše ustoupení od požadavku na implementaci pravidel z prvního pilíři do konce roku 

2010, konečné datum zavedení bylo o rok odloženo.

Září 2010 - Zvýšení kapitálových požadavků. Dohoda ze září roku 2010 se 

zabývala především zvýšením kapitálových požadavků a v její podstatě lze najít 

majoritu opatření obsažených v dokumentu označovaném jako Basel III. Ze strany 

bankéřů se v rámci této dohody jevilo jako nejvíce kontroverzní zavedení tzv. 

konzervativního tlumiče ve výši 2,5 procenta, který má být vytvořený z kapitálu největší 

kvality. Pokud banky začnou tento tlumič využívat, dostanou se do pásma, kde je 

omezena redistribuce zisku v podobě dividend nebo bonusů pro bankéře. Záměrem 

tohoto opatření je, aby v recesi nebyla vyplácena kompenzace akcionářům na úkor 

věřitelů, tedy zejména vkladatelů a daňových poplatníků. 

Tlumič je tedy prostředkem k potlačení morálního hazardu, který byl široce 

kritizován v průběhu současné krize, ale i cestou, jak připravit rozvahy bank na 

absorbování ztrát z nenadálé finanční krize. Podle Miu et al. (2010) pak i jen nízká míra 

tohoto diskrečního rozdělování zisků má nebývalý vliv na stabilitu celého odvětví. Bank 

of England (2009: 9) v této souvislosti uvádí, že kdyby tímto způsobem byla snížena 

redistribuce zisku o 20 % mezi lety 2000 až 2008, banky by dodatečně vygenerovaly 75 

miliard liber, což je větší suma, než která byla třeba pro záchranu bankovního sektoru 

v průběhu krize.

Dalším opatřením navrhnutým v září 2010 pak bylo navýšení vlastního kapitálu 

bank z původních dvou procent na 4,5 procenta. Celkově tak požadavky na vlastní 

kapitál vzrostly na 7 % RWA. Ačkoliv pak návrh ponechává hladinu kapitálu „bez 

tlumičů“ na stejné úrovni jako druhá basilejská pravidla (Tier 1 + Tier 2 = 8 % RWA), 

vyžaduje i větší podíl Tier 1 kapitálu, jehož podíl vůči RWA se má zvýšit ze čtyř na šest 

procent. Dodatečné požadavky na kapitál pak plynou i tzv. proticyklického tlumiče ve 

výši až dalších 2,5 %.

V pohledu na kapitálovou náročnost reformy je ale velice významné i zpřísnění 

definic regulatorního kapitálu. Regulatorní kapitál označovaný jako Tier 1 je zúžen 

v podstatě jen na kmenové akcie a nerozdělený zisk. Speciální hybridní instrumenty 

jako prioritní akcie, které měly bankám dříve umožnit zvýšit regulatorní kapitál na 

daňově efektivní bázi, byly zcela vyloučeny. Tento posun odpovídá i praxi, kdy byla 

považována za lepší ukazatel kapitálové přiměřenosti spíše míra RWA pouze vzhledem 
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ke kmenovým akciím, než podíl Tier/RWA. (Miu et al. 2010, Went 2010) Stejně tak je 

toto opatření i odpovědí na průběh krize, kdy některé z hybridních instrumentů nebyly 

schopné absorbovat vzniklé ztráty. Prioritní akcie pak jsou v různých jurisdikcích 

definovány různě, což způsobuje nekonzistentní přístup v určování kapitálové 

přiměřenosti. Definice Tier 2 regulatorního kapitálu je pak v nových pravidlech také 

zjednodušena, když je odstraněn rozdíl mezi „lepším a horším“ Tier 2 kapitálem. 

Společně se zúžením definice regulatorního kapitálu pak působí zvýšení 

rizikových vah pro některé instrumenty, které proběhlo s pravidly Basel 2,5. Tyto dva 

faktory dohromady vytváří situaci, kdy míra kapitalizace definovaná novými pravidly 

za nezměněných finančních podmínek bank prudce klesne. Jak upozorňuje Allen et al. 

(2010), například v Anglii se změna promítne ve snížení regulatorního kapitálu vůči 

RWA asi o jednu třetinu. Ještě před samotným navyšováním požadavků to pro banky 

znamená významné zhoršení startovní pozice.

K těmto všem opatřením pak Komise v zářijovém dokumentu zavádí i hranici 

maximálního možného zadlužení na 3 % Tier 1 kapitálu ze všech aktiv bez ohledu na 

jejich váhy. Toto opatření se odvíjí od nerovnosti ve splatnostech aktiv a pasiv a má 

především znemožnit snižování rizika v rozvaze kreativním převáděním aktiv mezi 

jednotlivými váhami. Z pohledu regulátora se pak jedná především o záchrannou síť 

kapitálové přiměřenosti, pokud všechny sofistikované postupy selžou. Ve stejném 

duchu zavádí i dvě měřítka pro udržení likvidity v krátkém i dlouhém období.

Vlastní 
kapitál

Vlastní kapitál 
+ Tier 1

Vlastní kapitál +
Tier 1+ Tier 2

Minimum 4,5 % 6 % 8 %

Konzervativní tlumič 2,5 %

Celkem (minimum + konzervativní tlumič) 7 % 8,5 % 10,5 %

Proticyklický tlumič 2,5 %

Celkem (minimum + konzervativní tlumič+ 
proticyklický tlumič)

9,5 % 11 % 13 %

Systematicky důležité banky 3 %

Celkové požadavky 9,5 % 14 % 16 %

Tabulka 2: Kapitálové požadavky definované třetími basilejskými pravidly (BIS 2011)
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V zářijovém návrhu třetích basilejských standardů se pak poprvé mluví i o tzv. 

systematicky důležitých bankách. Tyto finanční instituce splňují všechna kritéria pro 

zařazení do kategorie „too big to fail.“ Důsledkem toho je regulátoři sice v případě krize 

nenechají zkrachovat, na druhou stranu i v dobrých časech budou tyto banky podléhat 

dodatečným kapitálovým požadavkům. Celkové požadavky na tyto banky se tak budou 

skládat z šesti komponentů (výši požadavků shrnuje Tabulka 2): 

[Tier 1] + [Konzervační tlumič] + [Tier 2] + [Proticyklický tlumič] + [Dodatečný kapitál 

vyplývající ze systematické důležitosti]

Vzhledem k takto prudkému navýšení kapitálových požadavků, v případě 

systémově důležitých bank až na dvojnásobek, bylo jednou z hlavních otázek, která 

zaměstnávala basilejskou komisi, za jak dlouho budou muset banky všechny tyto 

požadavky splňovat. Vzhledem ke zkušenostem s implementací předchozích pravidel, 

Komise připravila podrobný harmonogram zavádění jednotlivých opatření, který je 

rozepsán v Tabulce 3:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Max. možné 
zadlužení 
(leverage ratio)

Monitorování 
dozorem

Zavedení
Informační 
povinnost

Převedení 
do 1. pilíře

Minimum vl.
Kapitálu

3,5 % 4 % 4,5 %

Konzervační 
tlumič

0,625% 1,25% 1,875 % 2,5%

Tier 1 kapitál 4,5 % 5,5% 6 %

Celkový kapitál 8 %

Celkový kapitál 
+ konz. tlumič

8,625% 9,25% 9,875 % 10,5%

Očištění kapitálu 
podle nových 
definic

10leté období na zavedení počínající rokem 2013

Míra likvidity 
v kr. období

Monitorování
Omezené 
zavedení

Míra likvidity 
v dl. období

Monitorování
Omezené 
zavedení

Všechny termíny jsou k 1. lednu daného roku, modré oblasti představují implementační část

Tabulka 3: Harmonogram implementace opatření v třetích basilejských pravidlech (BIS 2011)
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Pokud se ale podíváme zpět na Graf 1, je zřejmé, že už pravidla Basel 2,5 se při 

přenášení do národních právních řádů značně opožďují. Zatímco komise naplánovala 

dokončení jejich implementace do konce tohoto roku, v současnosti 8 států ještě ani 

nenavrhlo jak směrnice implementovat do národních legislativ. U třetích basilejských 

pravidel, jejichž některé komponenty mají být v platnosti od konce roku 2014, pak 

finální verzi schválila na domácí půdě pouze Saudská Arábie, ostatní státy jsou buď ve 

fázi přípravy návrhu, nebo na implementaci ještě nezačaly pracovat. 

Poté, co si jednotlivé vlády udělají své domácí úkoly, navyšování kapitálových 

požadavků by mělo postupně narůstat o pětinu konečných změn ročně. Zjednodušeně 

lze říct, že na začátku roku 2014 by banky měly splňovat 20 % ze změn, 40 % v roce 

2015, a tímto postupem by se do 1. ledna 2018 mělo implementovat 100 % navrhnutých 

kapitálových opatření. Konzervativní tlumič pak bude zaváděn mezi roky 2016 až 2018, 

aby byl 1. ledna 2019 plně efektivní. Harmonogram pak obsahuje i milníky pro

očišťování regulatorního kapitálu podle přísnějších pravidel popsaných výše nebo 

aplikaci maximálního možného zadlužení.

Prosinec 2010 - Vznik Basel III

Dokument, který komise schválila v prosinci roku 2010, shrnuje všechna výše 

popsaná opatření společně s implementačním harmonogramem. Důraz je zde kladen 

především na pečlivé zkoumání dopadů přijatých opatření, a to zejména u míry 

maximálního zadlužení s tím, že v průběhu implementace může dojít ke kalibraci 

jednotlivých parametrů. Komise dokonce poskytuje analýzu dopadů Basel III na 

bankovní sektor - podle současného scénáře by v reakci na zavedení přísnějších pravidel 

měl být ze systému stažen kapitál ve výši přibližně 700 miliard euro. K této částce je 

pak ale třeba připočítat ještě likviditu, kterou budou muset banky shromáždit a splatit jí 

půjčky poskytnuté regulátory v průběhu současné krize. 

V prosincových pravidlech je podstatná i definice proticyklického tlumiče, se

kterým už sice počítal zářijový návrh, nebyl zde ale přesně definovaný. Podle tohoto 

opatření mají banky držet více kapitálu v průběhu ekonomicky silných období v poměru 

ke svým RWA. V jeho důsledku má být zabráněno nárůstu nadbytečné likvidity, která 

může v růstových ekonomických obdobích způsobit vznik systémového rizika, jako 

tomu bylo v současné krizi.

Od prosince roku 2010 pak vznikla ještě řada upřesňujících směrnic, které 

pokrývaly například změny v měření úrokového rizika, nebo posvětily existenci 

systémově důležitých bank. Pokud tedy v současnosti budeme chtít najít dokument, 
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který je označován jako Basel III, dostaneme okolo dvaceti separátních textů, které se 

věnují specifickým problémům regulace.

V Evropské unii vešla v platnost pravidla Basel 2,5 v druhé a třetí kapitálové 

direktivě (Capital requirements directive II - 2009/27/EC, 2009/83/EC a 2009/111/EC,

a III - ) na konci roku 2010 respektive 2011. Čtvrtá kapitálová direktiva, která odráží 

změny v Basel III, by pak měla být pro banky závazná od 1. ledna 2013. (FSA 2011)

2.1.1. Dopady a kritika nových pravidel

Vzhledem k tomu, že dopady třetích basilejských pravidel se budou odvíjet od 

spletité sítě individuálních i propojených opatření, je velice těžké předpovědět, jak nová 

regulace celý systém ovlivní. Jak poznamenává Allen et al. (2010: 3), banky budou 

nejspíše nuceny přejít z režimu na základě řízení aktiv, ve kterém agresivně soupeří o 

podíl na trhu půjček za předpokladu, že je mohou kdykoliv financovat skrze 

mezibankovní trh, na režim řízení na základě pasiv, který byl pro banky charakteristický 

v 60. letech před deregulací finančního sektoru. Jejich úspěšnost tak bude určena 

schopností zajišťovat financování pro neomezeně existující trh půjček.

Podle Wenta (2010: 7-8) lze pak předpokládat, že na základě zvýšených 

kapitálových požadavků banky zvýší poměr likvidních aktiv s nízkým výnosem ve 

svých portfoliích. Důsledkem tedy bude celkové snížení výnosnosti aktiv, které se 

promítne do snížení zisků jednotlivých bank a ziskovosti odvětví jako celku. 

Na druhou stranu se banky pokusí i získat nový regulatorní kapitál, zvýšená 

poptávka pak způsobí i nárůst jeho ceny. Kromě prodeje nových akcií mohou banky 

zvýšit kapitál i snížením výplaty dividend a umírněnější bonusovou politikou. S vyšší 

mírou vlastního kapitálu pak banky utlumí svou úroveň zadlužení, čímž sníží i svůj 

rizikový profil a náklady na financování. Třetí cestou, jak vyhovět novým pravidlům, je 

pak podle Wenta snížení expozice vůči aktivům s vysokým rizikovými váhami. Tento 

posun pak musí zákonitě vést ke snížení efektivity v redistribuci likvidity.

Čtvrtým způsobem, jak mohou banky zareagovat, je rozumné využití 

proticyklického tlumiče, který je cestou, jak v dobrých dobách nashromáždit tolik 

kapitálu, aby v případě recese nebyla kapitálová omezení aktivní.

Za páté je nutné si uvědomit, že navrhnutím dlouhého implementačního rámce 

komise poskytnula dostatečně dlouhé období, aby se společně s uklidňováním 

ekonomické situace cena kapitálu snižovala. Stejně tak i s postupnou stabilizací sektoru 

klesne pravděpodobnost nutnosti záchrany od národních vlád, což sníží rizikovou 



28

prémii a opět sníží cenu kapitálu. Otázkou tedy zůstává, jestli snížená riziková přirážka 

na kapitál dokáže vyvážit zvýšenou poptávku po něm a zároveň nižší zadlužení bank 

promítající se v nižší ziskovosti?

Dlouhodobý dopad nových regulatorních rámců zkoumal ve své práci, a tudíž se 

snažil odpovědět na tuto otázku, Angelini (2011), podle kterého zvýšení kapitálových 

požadavků o jeden procentní bod sníží ekonomický výstup o 0,09 procentního bodu, 

regulace likvidity pak o 0,08 procentního bodu. Tento odhad, který ovšem nebere 

v potaz kladné účinky regulace v podobě snížení volatility trhů, by tak znamenal při 

požadavku zvýšení regulatorního kapitálu z osmi na třináct procent pokles výstupu 

přibližně o 0,5 procentního bodu.

Podle této studie by přitom na snížení volatility mělo mít největší vliv právě 

zavedení proticyklického tlumiče, který by mohl snížit volatilitu v případě 

technologického šoku o 10 až 22 procent. U navýšení kapitálových rezerv o jeden 

procentní bod se pak dopady na volatilitu v různých ekonomikách podstatně liší –

snížení může být v rozmezí 0,3 až 2,7 procentního bodu (s mediánem jeden procentní 

bod). Regulatorní standardy pro likviditu by pak měly omezit volatilitu o další 

procentuální bod. 

Na otázku položenou Wentem tedy Angelini přímo neodpovídá, pouze poskytuje 

rámec, ve kterém se jednotlivé změny mohou pohybovat. Na druhou stranu studie 

OECD, která odhaduje, že podle realistického scénáře Basel III sníží celosvětový 

ekonomický růst o 0,15 procentního bodu ročně, je v tomto ohledu mnohem 

přímočařejší. (Blundell-Wignal a Atkinson 2010: 11)

Kromě očekávaného snížení profitability bank a dopadu na ekonomický výstup 

ale mohou mít nová basilejská pravidla i řadu dalších nevýhod. Kritiku Basel III 

můžeme shrnout do následujícího desatera (Miu et al.2010, Went 2010, Blundell-

Wignal a Atkinson 2010, Hassan 2010):

1) Nejhlasitější připomínkou vůči Basel III je zejména jejich předčasnost. 

Vzhledem k tomu, že v současnosti nejsou implementována ani druhá 

basilejská pravidla, je velice obtížné v této situaci odhadovat dopady 

přidaných kapitálových požadavků. 

2) Komise se také snaží prosadit tato opatření na velice nestabilní mezinárodní 

scéně, a jak mnozí připomínají, nemá v tomto ohledu ani nejmenší 

vynucovací pravomoc. Pokud se jakýkoli regulátor na národní úrovni 

rozhodne standardy neimplementovat, bude to mít podstatné důsledky pro 
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dopad celých opatření. Jak bylo uvedeno výše, například Spojené státy 

Americké měly velice vlažný vztah už k zavádění druhých basilejských 

pravidel a jejich postoj k ještě přísnějším opatřením není o nic zapálenější.

3) Třetí basilejská pravidla tak stejně jako předchozí úpravy nemají odpověď na 

pobídku k „regulační arbitráži“. Čím přísnější je totiž regulace, tím větší je 

lákadlo národních vlád postavit se mimo oblast, kde tato opatření platí, a 

vytvořit ze své země vydělávající finanční centrum. V důsledku takového 

chování se pak kapitál přesune z odpovědně jednajících oblastí do jurisdikcí 

s oportunistickým přístupem.

4) V současnosti také není jasné, jaké dopady bude mít nově zavedená 

maximální míra zadluženosti bez ohledu na rizikové váhy aktiv. Toto 

omezení navíc bankám nadměrně ztěžuje optimalizační problém kapitálové 

přiměřenosti. Jak bylo zmíněno výše, komplexnost optimalizace nutí už dnes 

banky mnoho proměnných aproximovat, což vede k nadměrnému zvýšení 

modelového rizika. Možným výstupem tak může být i nutnost navýšení 

konstanty z minimálních tří bodů na vyšší úroveň.

5) Omezení diskreční distribuce výnosů pomocí konzervačního tlumiče nemusí 

být účinné, pokud se zavede jiná forma odměňování (například fixním 

platem místo bonusů).

6) Konzervační tlumič navíc může mít širokosáhlé dopady na finanční instituce, 

které se ze své podstaty konzervativně již chovají, a jejichž zákazníci od nich 

očekávají stabilní a očekávané dividendy, tedy například na penzijní fondy. 

Tyto instituce, které svým konzervativním chováním jistě ke vzniku krize 

nepřispěly, budou postaveny před problém, zda zdržet nadbytečný kapitál a 

eliminovat tak propad do konzervačního tlumiče, zároveň ale i kvůli snížené 

ziskovosti snížit dividendy, nebo se riziku konzervačního tlumiče vystavit a 

ohrozit tak svůj podnikatelský model, který vychází právě ze stabilních 

dividend. Tak jako tak to bude znamenat snížení hodnoty a zvýšení nákladů 

na kapitál pro konzervativní instituce.

7) Velice podstatným nezamýšleným důsledkem zvýšených nákladů bank na 

kapitál pak může být i zvýšení ceny úvěrů a tedy i celkové snížení dostupné 

likvidity v systému. To ovšem nemusí znamenat jen pokles výkonu 

ekonomiky, ale i snížení ROE pro banky a celkově tak nižší chuť investorů 

do finančního systému dávat své úspory.
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8) Basilejská pravidla zcela opomíjejí tzv. šedou bankovní zónu (neregulované 

investiční fondy, hedgeové fondy,…), která je významným poskytovatelem 

úvěrů a využívá služeb bankovních institucí. Standardy se přitom netýkají 

jejího zadlužení, způsobu řízení, úrovní likvidity ani vztahem k riziku.

9) Ačkoliv postupný harmonogram zvyšování kapitálových požadavků má své 

odůvodnění, ozývají se i hlasy, že devět let na implementaci pravidel 

utvářených v současné situaci je příliš dlouhá doba. V tomto časovém období 

se pravděpodobně odehrají zásadní proměny finančního systému, na které 

bude nutné reagovat, a tudíž zdlouhavý plán zavádění snižuje důvěryhodnost 

celého opatření.

10) Poslední výtka se pak váže ke všem basilejským pravidlům a provází je už 

od jejich vzniku. Jakkoli byla basilejská pravidla vytvořena pro dosažení 

lepšího řízení rizik a nastavení lepší kultury zacházení s riziky, pořád zůstává 

faktem, že žádná pravidla ani regulace svými příkazy nemohou pomoci, 

pokud se nezmění chování jednotlivců v systému.

Postupné navyšování kapitálových standardů, které můžeme pozorovat již od 

zavedení prvních pravidel v devadesátých letech, jde totiž spíše opačným směrem, tj. 

vzbuzuje pocit, že regulace je tak přísná, že výše předepsaného kapitálu je dostatečná 

pro vykrytí všech případných rizik. Banky tak již upustily od optimalizace kapitálu na 

základě svých potřeb a jednoduše se snaží nároky vycházející ze standardů co nejvíce 

snížit. 

Tato nálada může být nebezpečná zejména při příchodu ekonomické krize, kdy 

se banky budou zdráhat přijmout ještě konzervativnější řešení, než jim pravidla 

předepisují. Basilejská komise se s tímto postupem vyrovnává zavedením stressed VaR, 

který je ovšem poměrně rigidním příkazem udržováním nejkonzervativnější dostupné 

strategie. To ovšem jistě nepodpoří chuť bank zamýšlet se nad jejich potřebou udržovat 

kapitál odpovídající jejich reálné situaci spíše než požadavkům regulátora.

Naopak přístup navržený v této práci by vhodný mechanismus zavedl. Banky by 

sice nemusely udržovat příliš vysoký kapitál odvíjející se od nejkonzervativnějšího 

dostupného modelu i ve zcela klidných obdobích, ale s růstem selhání by rychle musely 

přecházet mezi adekvátními modely. Jejich řízení rizik by tak nejen více odpovídalo 

reálné situaci na trhu, ale umožnilo by i velice rychlou reakci na změnu hladiny 

volatility.
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2.2 Přístup minimalizující náklady regulace

“Green may be necessary for a healthy planet, but it is 

far from optimal for managing VaR.“(McAleer 2009: 6)

Koncept ekonomického kapitálu je z technického hlediska velice přímočarý –

jedná se o kapitál, který finanční instituce udržují, aby mohly provádět své aktivity bez 

obav o jejich solventnost, a to na určité hladině spolehlivosti v daném časovém 

horizontu. (Kretzschmar a Kirchner 2010: 1) Basilejská pravidla v tomto směru zavedla 

standardy, aby určila, jaká hladina kapitálu je důvěryhodná. 

Na konto druhých basilejských pravidel vznikla řada studií, která kritizovala 

zejména jejich procyklický charakter, jako například Marcucci a Quagliariello (2008), 

Bonfim (2009), Benford a Nier (2007) nebo Kashyap a Stein (2004). Jak přitom 

poznamenávají Antão a Lacerda (2011), tato vlastnost druhých basilejských standardů 

je zásadní zejména pro evropský trh, kde existence devadesáti procent firem závisí 

právě na bankovních úvěrech. Ve srovnání s americkým trhem, kde banky financují 

pouze 60 % společností, je proto Evropa mnohem závislejší na cykličnosti chování 

bank.

Při bližším pohledu je ale zřejmé, že kapitálové požadavky nemusí 

v ekonomickém cyklu působit jen jedním směrem. Určením pevného hlediska, ze 

kterého by se mělo zdraví banky posuzovat, pak komise vytvořila určitou mezeru mezi 

ideálním kapitálem z pohledu banky a kapitálem požadovaným regulátorem. Pokud je 

tato mezera kladná, tj. vlastní pohled na kapitálovou přiměřenost je konzervativnější než 

pohled regulátora, trh zůstává neovlivněn. Naopak pokud jsou banky nuceny svůj 

základní kapitál z popudu regulace zvyšovat, což je při zavedení třetích basilejských 

pravidel příklad většiny finančních institucí, vzniká prostor, který se snaží banky 

optimálním řízením rizik minimalizovat.

Z tohoto pohledu nahlíží na kapitálovou přiměřenost teorie „charter value“, 

podle které mají banky v případě jejich nízké hladiny kapitálu co ztratit, protože 

případný bankrot vede ke ztrátě budoucích zisků. Z tohoto pohledu vznikají další dvě 

charakteristiky vztahu kapitálu a rizika (viz Calomiris, Kahn a Krasa 1991, Diamond a 

Rajan 2001). Banky totiž teoreticky nedrží minimální povolenou hladinu kapitálu, ale 

cílují na jimi vybranou kapitálovou přiměřenost. Pokud je optimální výše kapitálu z

jejich pohledu vyšší než daná regulací, vztah k riziku se na této úrovni nijak nemění. 
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V pohledu na riziko a kapitál tedy existují jen dva vztahy: 1) vyšší riziko může zvýšit 

pravděpodobnost bankrotu a donutí banku zvýšit kapitál, 2) zvýšení systémového rizika 

sníží charter value banky, a tím sníží i optimální kapitálovou přiměřenost. 

Na druhou stranu, pokud jsou kapitálové požadavky na banku vyšší, než ona 

sama považuje za optimální, její ochota přijímat riziko se sníží a „charter“ efekt 

přestane být podstatný. Empirické studie se tak zabývají zejména otázkou, zda 

dodatečné kapitálové požadavky donutí banku snížit svůj rizikový profil (viz Shrieves a 

Dahl 1991, Jacques a Nigro 1997, Aggarwal a Jacques 2001). Většina z těchto studií 

kladný vztah mezi kapitálem a snížením rizika potvrzuje na základě zjištění, že banky, 

které snížily svou hladinu kapitálu, zároveň zvýšily rizikový profil. Například Jacques a 

Nigro (1997) ale naopak našli opačnou závislost, tj. nárůst rizika s nárůstem 

kapitálových požadavků.  Shrieves a Dahl (1991) vysvětlují takovouto závislost jako 

příklad, kdy banky chtějí využít dotací v podobě pojištění vkladů.

Keppo et al. (2010) pak upozorňuje na skutečnost, že vysoké kapitálové 

požadavky zdržují rekapitalizaci banky, což vede k většímu riziku selhání finanční 

instituce. Vysoké požadavky ale také snižují poměr rizikových aktiv v portfoliu, a tím 

zvyšují mezní míru užitku kapitálu investovaného na trhu. Tím pádem banka začne 

rekapitalizaci až s nižším kapitálovým tlumičem (s malou rezervou vůči regulatorním 

požadavkům), kde se zvyšuje mezní užitek z této akce. Tím pádem se snižuje průměrná 

držba kapitálu a i zvyšuje pravděpodobnost bankrotu banky.

Kapitálovou rezervou nad povinnými kapitálovými držbami se zabývají i Jokipii 

a Milne (2011), když jí propojují v dynamické verzi teorie charter value, v rámci které 

náklady vznikají jak měnící se hladinou kapitálu tak umožněním propadu kapitálu pod 

minimální požadovanou hladinu. Banka si pak udržuje kapitálový tlumič nad 

požadovaným minimem, náklady tedy vznikají jak přímo, když regulátor musí dohlížet, 

aby banky zvyšováním rizika nezvyšovaly i poptávku po pojištění vkladů. Nepřímé 

náklady pak vycházejí z penalizace bank, která může postupně vést až k jejímu 

uzavření. Z tohoto pohledu má tedy regulatorní kapitál jen omezený dlouhodobý dopad 

v podobě snížení rizikového profilu banky. 

Celkový dlouhodobý vztah kapitálu a rizika se pak podle nich již pohybuje 

v intencích charter value teorie, jak byla popsána výše, může být tedy pozitivní i 

negativní. Na druhou stranu krátkodobé dopady kapitálového tlumiče závisí na samotné 

míře kapitalizace banky. Pro finanční instituce s kapitálovou přiměřeností blízko 

minimálních požadavků obvykle vykazují negativní vztah, tj. se snížením svého rizika 
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v portfoliu zvyšují kapitálový tlumič, zatímco v případě nesnází vsází na další zvýšení 

rizika jako prostředku k získání dalšího kapitálu. Naopak u bank s vysokou mírou 

kapitalizace je vztah pozitivní, tj. s vyšším rizikem se zvyšuje proporcionálně i tlumič a 

naopak. Na druhou stranu tyto banky s dostatečným kapitálem reagují mnohem 

pomaleji na změny rizika než jejich podkapitalizovaní konkurenti.

Jokipii a Milne (2011) proto ukazují, že právě proticyklické opatření typu 

povinného kapitálového tlumiče má na stabilitu celého systému větší dopad, než 

jakékoli zvýšení kapitálových požadavků. Empirické důkazy o této teorii kapitálového 

tlumiče jsou nicméně omezené (např. na německém trhu tyto vztahy v praxi popsal Heid 

et al. 2004). 

Cílem úpravy typu basilejských pravidel, která klade důraz na rizikové váhy, tj. 

váže se ke specifickým rizikům specifických aktiv, je pak především snížit ochotu 

banky přijímat riziko. Pokud již banka optimalizovala svou míru kapitalizace na úrovni 

Basel II a to i se svým dobrovolným tlumičem, dopady zvýšení kapitálových požadavků

se buď při dostatečně velkém objemu kapitálu banky nedotkne, nebo se banka bude 

snažit dodatečné požadavky co nejvíce snížit. 

Všechny tyto teorie ovšem vychází z předpokladu, že banky optimalizují výši 

kapitálu na základě svých potřeb, a nezohledňují ztrátu obezřetnosti bank na základě 

růstu kapitálových požadavků, jak byla popsána výše. Jiný podstatný proud ekonomické 

teorie diskutující efekty regulatorního kapitálu na vnímání rizik bankou ale využívá

předpoklad morálního hazardu, kde informační asymetrie společně s pojištěním vkladů 

chrání banky před pečlivým dohledem střadatelů. 

Tato oblast literatury, která vnímá kapitál jako exogenní proměnou, analyzuje 

zejména podněty pro přijímání rizika. Ukazuje sice, že regulace kapitálové přiměřenosti 

může snížit celkový objem rizikových aktiv v portfoliu (viz Merton 1978, Keeley a 

Furlong 1987). Na druhou stranu upozorňuje i na existenci averze k riziku v užitkové 

funkci finančních institucí6, jejíž změnou může být finanční portfolio při zvýšených 

požadavcích na kapitál vychýleno směrem k rizikovějším aktivům. (Acharya a Schabl 

2009) Důsledkem toho pak může riziko vzrůst, a celkový pohled na vztah mezi 

kapitálem a rizikem v portfoliích bank je proto dvojznačný.

Přímo dopad třetích basilejských pravidel analyzuje studie společnosti 

McKinsey (2010), podle které bude mít nová regulace opravdu podstatný vliv na celý 

                                               
6 Averze k riziku v užitkové funkci je většinou odůvodněna jako nesoulad v zájmech manažerů a 
akcionářů zahrnující právě rozdílný přístup k riziku.
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bankovní sektor. Pokud finanční instituce nepodniknou žádné kroky, které by dopady 

zmírnily, budou muset do roku 2019 nashromáždit přes 1 100 miliard euro Tier 1 

kapitálu, 1 300 miliard euro dodatečné krátkodobé likvidity a okolo 2 300 miliard euro 

dlouhodobých zdrojů financování. Tento dodatečný kapitál přitom představuje asi 60 

procent z rezerv, které banky drží dnes, tzn. že v roce 2019 budou muset navýšit 

kapitálové rezervy na 160 % dnešní hodnoty. To vše při vědomí, že vlastní kapitál je 

pro banky zdaleka nejdražší zdroj financování. (Antão a Lacerda 2011: 1)

Takovéto prudké navýšení požadavků musí mít, jak bylo diskutováno výše, 

podstatný dopad na ziskovost bank, rentabilita kapitálu (return on equity, ROE) by 

podle výpočtů studie měla v průměru klesnout o čtyři procentní body v Evropě a tři 

procentní body v USA. Nástup těchto negativních dopadů by ovšem měl být postupný, 

což vyplývá i z harmonogramu zavádění Basel III, jak byl popsán výše. V roce 2013 by 

tak banky zaznamenaly pokles ROE o 0,3 procentního bodu, v roce 2016 pak už o 2,1 

procentního bodu. K tomu je ovšem nutné přičíst i samotné náklady implementace 

nových standardů, které vzhledem ke komplexnosti změn nebudou nepodstatné.

Z předkrizové rentability kapitálu na úrovni přibližně 15 procent tak klesne 

ziskovost bank v Evropě a USA na 11 respektive 12 procent.7 Aby se tak nestalo, 

analýza rozebírá i vyrovnávací kroky, které shrnuje Schéma (2).

Studie přitom ale upozorňuje na velice nízkou pravděpodobnost, že by banky 

byly schopny přes všechna vyrovnávací opatření vrátit se na předkrizovou úroveň 

ziskovosti, předpokládaná ROE po zavedení Basel III by se tak v Evropě mohla 

pohybovat  mezi 12,5 a 14 %. Jedním z realistických opatření, jak získat v bankovním 

sektoru tyto body zpět, je přitom efektivní implementace požadavků a optimální 

kalibrace modelů, což je i záměrem této diplomové práce. 

Podle zkušeností s implementací pravidel Basel II může aktivní přístup 

k modelování rizika podle studie vyrovnat až 20 procent efektu navýšení kapitálových 

požadavků, tj. navýšit ROE zpět o více než 0,5 procentního bodu. Tento zásah proti 

snížení ziskovosti je přitom nejsnazsší ze všechnabízejících se opatření. Velkou výhodu 

budou mít v tomto směru především banky, které již mají podobnou zkušenost 

s implementací Basel II. Naopak v případě finančních institucí, které ještě druhou 

basilejskou úpravu neimplementovaly, nebo implementaci provedly bez jakýchkoli 

                                               
7 Studie porovnávala 45 Evropských bank, finanční instituce ve dvou prostředních kvartilech (25-75 %) 
se pohybovaly v návratnosti kapitálu mezi 10 a 19 procenty.
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optimalizačních opatření, bude znovudobývaní ziskovosti touto cestou poměrně 

náročné. 

Schéma 2: Dopad nových basilejských standardů a možných opatření (McKinsey 2010:12)

Jak ukazují Périgon a Smith (2010), právě druhý případ je častější. V porovnání 

informací poskytnutých bankami v době zavádění basilejských pravidel (1996-2005) se 

ukazuje, že finanční instituce sice zveřejňují stále lepší informace z pohledu kvantity, na 

druhou stranu v ohledu na kvalitativní měřítka není znát žádný pozitivní posun. 

Kvalitou se zde přitom rozumí, právě nakolik interní model VaR vypovídá o reálných 

rizicích v portfoliu.  

Při pohledu na studii ukazující dopady správného optimalizačního procesu do 

ziskovosti bank, zůstává otázka, proč finanční instituce nevěnují výběru správných 

modelů větší pozornost. Příčinou laxnosti k optimalizaci odhadování volatility může být

kromě velké časové náročnosti kalibrace denních výstupů modelů i to, že neexistuje 

jeden optimální model, který by byl ideální pro všechna období.

Banky si proto na škále mezi konzervativními a agresivními přístupy radši 

vyberou jeden z modelů, který chybuje méně, ale na druhou stranu jim nepřináší nutnost 

držet nejvyšší povinné kapitálové rezervy. Na zbytečně velké držení kapitálových 

rezerv i v obdobích ekonomického růstu poukazuje řada empirických studií (viz

Berkowitz a O’Brian 2002, Gizycki a Hereford 1998 a Pérignon et al. 2008).
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Změna ve volatilitě trhů je pak dlouhou dobu nenutí na změnu situace reagovat 

a pocit ze stále rostoucích kapitálových požadavků je utvrzuje ve snaze udržet svůj 

model co nejdéle, což vyústí ve zbytečná selhání interních modelů. Takový postup ale 

nemůže být žádoucí ani ze strany regulátora, protože nenutí banky příchod krize aktivně 

odhalovat ani na něj adekvátně reagovat.

Optimální přístup k řízení rizik proto tato práce definuje nejen jako strategické 

rozhodnutí o počtu selhání modelu Value at Risk, které minimalizuje náklady na kapitál, 

kdy rozhodnutí závisí na volbě trade-off mezi očekávanými kapitálovými požadavky a 

očekávaným počtem selhání. Navíc navrhuje dynamický přístup, podle kterého by 

finanční manažeři měli využívat různě konzervativní strategie podle toho, kolikrát jejich 

model v posledních 250 dnech selhal. V případě nízkého počtu selhání mohou využívat 

taktiky optimální pro agresivnější řízení rizik, zatímco ve stavu, kdy se blíží hranici 

červeného pásma, by se měli přiklonit spíše k vysoce konzervativním přístupům.

V příznivých dobách s malým počtem selhání tak mohou reportovat menší míru 

rizika, brát na sebe větší riziko penalizace a těžit z nižších kapitálových požadavků. 

V době s vysokým počtem selhání pak manažeři musí přistoupit k mnohem 

konzervativnějším modelům, reportovat vyšší riziko, držet vyšší kapitálové požadavky a 

snižovat profitabilitu. Důležité jsou ale zejména přechodná období, kdy již jedno či dvě 

selhání modelu donutí zareagovat na blížící se nebezpečí ze dne na den. 

S tímto postupem ovšem vzniká pro regulátora přinejmenším jedna další otázka 

– jak mají být definovány podmínky, za kterých je nutné modely mezi sebou měnit.

Přechod ke konzervativnějšímu modelu nemusí být nastavený jen na základě míry 

selhání u jednotlivé banky, může se odvíjet i od exogenních podmínek, jako je 

všeobecně zhoršená nálada na trzích atd.
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3. Model Value at Risk

„The concept of VaR is intended to capture possibly bad 

outcomes on a typical day, and not when market panic sets 

in. Investors should be especially careful to interpret these 

recommendations judiciously when financial markets are 

in free fall.“ (Jimenez-Martin et al. 2009: 9)

Model Value at risk je nedílnou součástí dnešního finančního světa, ve kterém si 

ekonomové myslí, že riziko lze bez problému popsat, zachytit a vymýtit. Jednoduše

s ním zachází jako s vlastností časové řady. Jak ovšem připomíná William Janeway

(2009), riziko není produktem pravděpodobnosti, ale nejistoty, což jsou dvě rozdílné 

věci. Na to upozornil již v roce 1921 Frank Knight, když říkal, že ekonomická 

rozhodnutí nejsou určena pravděpodobností, ale spadají právě do oblasti nejistoty. 

Podstatné je tedy uvědomit si, že výsledky žádné lidské aktivity nemohou být 

očekávány. 

Moderní svět financí ovšem na tento předpoklad velice rychle zapomněl. 

Příkladem tohoto odklonu je práce Kennetha Arrowa a Gerarda Debreua z 50. let, která 

nachází všeobecnou rovnováhu v ekonomice na základě nekonečné řady smluv

podmíněných řadou proměnných. Tito ekonomové tak eliminovali nejistotu o věcech 

budoucích zavedením statické representace všech možných budoucích světů.

Přibližně ve stejné době pak Harry Markowitz vypustil na světlo světa dodnes 

natolik populární CAPM (Capital Asset Pricing Model), ve kterém definoval riziko jako 

statistický rozptyl dat v časové řadě cen akcií. O deset let později pak Fischer Black, 

Myron Scholes a Robert Merton přiložili další kámen do základů ekonomické teorie, 

když představili metodu pro oceňování opcí. A to již naprosto samozřejmě s definicí 

rizika jako rozptylu po sobě jdoucích dat. (Janeway 2009)

V rámci jedné generace ekonomů se tak nejistý svět podle Knighta proměnil 

v matematicky zachytitelnou vlastnost, která umožňuje ekonomickým hráčům 

obchodovat s rizikem a sklízet zisk s danou mírou spolehlivosti. Výsledkem tohoto 

předpokladu jsou pak dvě zásadní ekonomické hypotézy – první je hypotéza efektivních 

trhů (efficient market hypothesis), která říká, že pozorovatelné ceny finančních aktiv 

zahrnují všechny relevantní informace a druhá hypotéza racionálního očekávání 
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(rational expectations hypothesis), podle které se dokonce ekonomičtí aktéři chovají 

perfektně racionálně a logicky. Většina postulátů moderní ekonomické teorie pak 

vychází právě z těchto dvou hypotéz, a to již bez nejmenšího pozastavení nad 

předpoklady, na kterých obě stojí.

V oblasti řízení rizik jsou těmito teoriemi zejména řecká písmena v modelu 

Black-Scholes, míra rentability kapitálu očištěná o riziko (risk adjusted return on capital

RAROC), anebo takzvané zátěžové testy z 90. let. Podle Huanga (2010) je ovšem i přes

velký rozmach teorií řízení rizik, který se ještě rozšířil spolu s basilejskými standardy,

přesné monitorování stability systému jedna z největších výzev jak pro samotné 

bankéře, tak pro investory, regulátory nebo celou veřejnost. Důvodem může být právě 

ona nejistota, která se ekonometrickým modelem odhadnout nedá. Proto tato práce 

navrhuje reagovat na projevený nárůst nejistoty ad hoc, ze dne na den a dynamicky.

Obtížnost řízení známých rizik ale vyplývá zejména i z velké řady nebezpečí, 

která v současném komplexním finančním světě číhají za každým rohem. V průběhu 

svých aktivit je každý obchodník, a o to více bankovní instituce, nucen čelit úvěrovému 

riziku, tržnímu riziku nebo operačnímu riziku, a to třeba skrze jediný finanční 

instrument, který většinou obsahuje jejich kombinaci. Jak bylo uvedeno výše, spolu 

s řízením rizik na základě finančních modelů se do této kombinace pak zapojuje ještě 

modelové riziko, tj. nebezpečí ze špatného odhadnutí rizik. 

Pokud tedy například vezmeme dluhopis denominovaný v amerických dolarech 

nakoupený evropskou bankou, můžeme rozeznat širokou škálu zdrojů potenciální 

nestability. Zaprvé, existuje možnost, že společnost, která dluhopis vydala, zkrachuje, a 

banka tedy přijde o svou investici i s úroky, které měla generovat. Zadruhé, dlužník 

nemusí přímo zkrachovat, ale jeho postavení na trhu se může zhoršit. Tím pádem trh 

bude vyžadovat při prodeji dluhopisu vyšší prémii z rizika a dluhopis tak ztratí svou 

hodnotu. Za další, dluhopis může ztratit svou hodnotu i při změně struktury 

bezrizikových úrokových měr na trhu. Čtvrté riziko pak vyplývá z možného posílení 

eura vůči dolaru, což opět sníží reálnou hodnotu pro banku. A nakonec, podstatné riziko 

plyne i ze způsobu, jakým banky tato rizika měří, řídí a jak na ně reagují.

Velký milník v přístupech k řízení rizik proto způsobila v roce 1994 banka J. P.

Morgan zveřejněním svého modelu známého jako RiskMetricsTM, který jako první 

systematicky popsal model Value at Risk, jež měl být schopný zachytit všechna 

zmíněná rizika (J. P. Morgan 1996). Když ho pak o dva roky později vzala za své i 

basilejská komise a nastavila podle jeho předpokladů i požadavky na kapitálovou 
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přiměřenost, stal se tento model základním kamenem pro řízení rizik ve světovém 

měřítku. 

Za posledních patnáct let byl model Value at risk diskutován z mnoha pohledů, 

bylo popsáno mnoho přístupů a vylepšení, zejména ve snaze společně s měřením

ostatních rizik snížit i riziko při modelování. Díky své jednoduchosti se tento nástroj stal 

natolik populární, že ekonomičtí teoretici vyvinuli desítky obměn základního modelu, 

které měly poskytnout v měření rizik účinnější postup. Všechny tyto variace, zlepšení a 

parametry zkoumá ve své práci Jorion (2009). Tato práce popíše nejdřív základní 

podobu VaR, nastíní jeho nevýhody a jejich případné úplné či částečné překonání

pokročilejšími přístupy.

3.1 Definice modelu

Model Value at Risk může být jednoduše definován jako nejhorší možný scénář 

typického dne, a je tudíž spojen s nepravděpodobnými či extrémními událostmi.  

Všeobecně je definován jako odhad pravděpodobnosti a velikosti potenciální ztráty 

v daném časovém období. Svou oblíbenost si získal především tím, že dokáže shrnout 

potenciální riziko jednotlivých aktiv do jediného čísla, které vyjadřuje množství peněz, 

o které může portfolio přijít za daný čas. Na základě basilejských pravidel jsou pak 

banky povinny reportovat výsledky tohoto modelu a s nimi i informace o odvíjejícím se 

povinném regulatorním kapitálu na začátku každého obchodního dne národní autoritě. 

K tomu ale mohou použít velké množství variací samotného modelu. (Jorion 2000)

VaR ale neoficiálně stojí u mezinárodních standardů pro posuzování rizik ve 

všech skupinách finančních institucí, nejen těch pokrytých basilejskými pravidly – ve 

fondech, kde je obchodováno portfolio s dlouhodobým zacílením právě na určitou 

hladinu VaR, ve finančních odděleních velkých organizací, kde VaR určuje poziční 

riziko, nebo v pojišťovnictví, kde měří podkladové riziko pro zajišťované aktivum. Jeho 

nejširším využitím ale zůstává výpočet kapitálové přiměřenosti k tržnímu riziku na 

základě všech tří basilejských standardů.

Na výstup modelu VaR se můžeme podívat ze dvou pohledů. Statistická hodnota 

modelu se vztahuje ke spodní hranici intervalu spolehlivosti pro podmíněnou střední 

hodnotu výnosů. (McAleer 2010) Pokud tedy modelujeme výnosy jako náhodnou 

proměnnou Yt, můžeme je definovat rovnicí (2): 

�� = �(��|����) + ��
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Podle tohoto rozkladu je Yt složeno z očekávané hodnoty předvídatelné 

proměnné E (Yt|Ft-1), tedy střední hodnoty podmíněné minulými pozorováními, a 

náhodné proměnné εt. Podle předpokladů modelu pak tato náhodná proměnná následuje 

rozdělení podle rovnice (3):

��~�(�� , ��
�)

Kde μ je střední hodnota a σ směrodatná odchylka εt. Obě tyto veličiny pak 

mohou být odhadnuty celou řadou parametrických metod. Hranici VaR na základě této 

definice pak můžeme vyjádřit rovnicí (4):

���� = �(��|����)−∝ ��

Kde α je kritická hodnota definovaná rozdělením hodnot εt odvozená od dané 

hladiny významnosti. Směrodatnou odchylku σt je pak možné aproximovat řadou 

alternativních odhadů.

Druhým vyjádřením stejného modelu je pak pohled na výnosy jako na určitým 

způsobem rozdělenou proměnou a na VaR jako na hranici v tomto rozdělení. Pak VaR 

pro vybrané portfolio definujeme jako pravděpodobnost, že se hodnota portfolia sníží 

méně, než je dané množství peněz v určitém časovém úseku. Poté VaR vyjádříme 

rovnicí (5), která je při druhém pohledu shodná s předchozí definicí, ale lépe vyhovuje

našim výpočtům (Saunders a Allen 2010: 171):

��� = � × �� × � × √�

V tomto případě je P současná nominální hodnota portfolia, uα α-kvantil daného 

rozdělení, σ denní směrodatná odchylka v návratnosti portfolia a t je daný časový úsek. 

Z tohoto pohledu VaR odpovídá danému kvantilu v distribuci výnosů portfolia, jehož 

hladina kumulativní pravděpodobnosti je rovna α. Tato pravděpodobnost pak bývá 

v praxi poměrně nízká tak, aby VaR zachytil i extrémní výkyvy ve výnosech.

Pokud jde o basilejská pravidla, definice modelu je poměrně jednoznačná a 

v zásadě je nastavena přísně – kumulativní hladina významnosti je nastavena na pouhé 

jedno procento, což odpovídá události, která se objeví v jednom výběru ze sta. 

Kapitálové požadavky se pak odvíjí od desetidenního VaR, přičemž banky mají volnost 



41

ve výběru způsobu jeho výpočtu. K tomu se ještě připočítává penalizační faktor, jak byl 

popsán v Tabulce (1). (Basel Committee 2006: 195) V praxi se pak kalibruje zejména 

výpočet jednodenního VaR bez penalizace, jelikož regulatorní VaR lze jednoduše 

odvodit. Model definovaný podle basilejských pravidel ukazuje rovnice (6):

��� = � × ��� × � × √10

Vzhledem k tomu, že hladina hodnoty portfolia je pro každou banku v daný den 

zřejmá, banky mohou při optimalizaci modelu kalibrovat pouze dvě proměnné – kvantil 

nebo směrodatnou odchylku.

K odhadu vzdálenosti kvantilu odpovídajícího 99 procentnímu pokrytí výnosů

lze předpokládat určité rozdělení výstupů, například normální či studentovo, nebo 

použít „bootstraping“ na základě historických dat. Tato tradiční metoda, která je známá 

jako historická simulace, je snadná na implementaci, a zároveň se vyhýbá nutnosti 

zavést předpoklady o rozdělení zisků portfolia. (Christoffersen 2006) Stačí zjistit 

empirický α kvantil portfolia, jehož historická data jsou uměle sestavena na základě 

jeho současného složení, jak ukazuje rovnice (7):

������
��� = ��({��}���

� )

Kde uα je právě onen empirický kvantil. Pokud tedy máme například pozorování 

složené z 1000 denních pohybů cen a hledáme percentil 1 %, jednoduše najdeme 

v celém vzorku desátou nejhorší ztrátu. Historická simulace je tedy vhodná zejména v 

ohledu na tlusté konce, které finanční data často vykazují, protože je přesně věrná

aktuálnímu empirickému rozdělení. Na druhou stranu pro její aplikaci je nutné 

disponovat s databází denních změn cen jednotlivých aktiv v dnešním portfoliu. 

Zejména kvůli schopnosti udržet metodu po delší časové období je tak nutné, aby 

databáze obsahovala tyto údaje i o všech potenciálních aktivech, které bude portfolio 

obsahovat v budoucnu.  

Fakt, že při jejím použití je nutné využít minulá data, aby popsala současné 

chování, ale vzbuzuje i otázku velikosti časového souboru. Hendricks (1996) ukazuje, 

že pokud vezmeme za výpočetní vzorek delší časové období, snižuje se schopnost 

výpočtu přizpůsobit se novým podmínkám, modely vycházející z kratšího období pak 
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zase vykazují velké nepřesnosti. Velice snadno totiž z výpočtu vynechají pozorování, 

která jsou vzhledem k ostatním hodnotám sice extrémní, v ekonomickém cyklu se 

ovšem mohou pravidelně opakovat. Podle Dimitrakopoula et al. (2010) je obvyklé 

používat časové období mezi 6 měsíci a dvěma roky, Strnad (2009) pak doporučuje pro 

výpočty používat roční časové řady, což odpovídá i požadavkům basilejských pravidel, 

které nastavují období jednoho roku jako minimum. (Basel Committee 2006: 196)

Stejně jako všechny ostatní metody pak i historická simulace využívá plovoucího 

časového období, tzn. každý pracovní den se cílové okno dat posouvá. 

Částečným řešením měnících se vnějších podmínek v časovém vzorku je tzv. 

hybridní historická simulace, která využívá při výpočtu kvantilu časové váhy, jež jsou 

přiřazeny k jednotlivým údajům z plovoucího časového okna. Počet K nejnovějších 

výstupů má přiřazen váhu podle následující rovnice (8):

��
(1 − �)

(1 − ��)
� �����

���

�

Kde λ je parametr zpoždění, který určuje důležitost jednotlivých K minulých 

pozorování. 

Jinou populární metodou pro určení hodnoty kvantilu je tzv. Monte Carlo 

simulace, která náhodně generuje budoucí vývoj cen, aby aproximovala pohyby 

finančních aktiv. V případě modelu VaR pak může být relevantní kvantil odvozen 

přímo z náhodně vygenerovaných vývojů. K tomu je ovšem třeba využít jeden z modelů

oceňování založený na určitých statistických předpokladech. (Huang 2010) Obvyklým 

postupem je odhadnout hodnotu aktiva na konci daného období s použitím 

jednofaktorového Brownova pohybu (Brownian motion) vyjádřeného rovnicí (9):

�� = ����� ��� −
��

2
� + ���

Kde S0 je hodnota aktiva v čase t=0, μ a σ2 jsou střední hodnota a rozptyl a ε je 

náhodná veličina, která je obvykle normálně rozdělená. Vzhledem k tomu, že do této 

rovnice může být zapojena i řada dalších vysvětlujících proměnných, Monte Carlo 

simulace se díky své pružnosti stala dalším podstatným nástrojem oceňovacích modelů.  

(Duffie a Pan 1997, So et al. 2008). Pokud totiž známe pravděpodobnostní rozdělení 
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více faktorů rizika než zpožděných hodnot výnosů, je možné zapojit tyto pozorované 

vlastnosti do simulace a získat tak robustnější odhad. Samotný výpočet je pak složen ze 

stovek až desítek tisíc jednotlivých simulací. 

Historická i Monte Carlo simulace ovšem skýtají některé společné nástrahy,

které shrnuje Strnad (2009). První z nich je u obou metod hlavně předpoklad 

nezávislého stejného rozdělení zisků a ztrát. „To je v příkrém rozporu s empirickými 

pozorováními, která zdůrazňují, že rozdělení přírůstků se v čase mění, typické je 

zejména střídání období charakterizovaných vysokou a nízkou volatilitou nazývané 

„volatility clustering,“ tedy klastrování volatility. (Strnad 2009:6).

Druhou nástrahou je pak potřeba poměrně velké zásoby historických dat, jinak 

simulace vykazují špatnou konvergenci výběrového kvantilu ke skutečnému kvantilu. U 

MC simulace to znamená především potřebu výkonné výpočetní techniky, která dokáže 

stovky simulací provést v reálném čase. Historická simulace ovšem nedostatkem dat trpí 

mnohem závažněji, kdy některá data jednoduše neexistují (už kvůli tomu, že 

podkladové aktivum dříve neexistovalo nebo data o jeho cenových posunech nejsou 

dostupná). Basilejské standardy proto pravidla pro historická data částečně uvolňují, 

když požadují aktualizaci historických souborů pouze jednou za čtvrt roku. (Basel 

Committee 2006: 196)

Z výše uvedeného vyplývá, že společnou nevýhodou obou simulací jsou pak i 

poměrně vysoké nároky na výpočetní hardware, což v minulosti vedlo k záměrnému 

zjednodušování dohadu zejména u MC simulace. Analytického řešení tak bylo možné 

docílit, když se plná oceňovací funkce nahradila pouze jedním či dvěma prvními členy 

jejího Taylorova rozvoje. Při použití pouze prvního členu Taylorova rozvoje se takový 

postup nazývá metoda delta, u dvou členů metoda delta-gamma. U některých portfolií 

lze ovšem jen těžko celou oceňovací funkci aproximovat pouze několika málo členy 

rozvoje, a proto tento postup může vést k velice nepřesným výsledkům. 

Třetím způsobem aproximace kvantilu pak zůstává parametrický odhad, který 

předpokládá, že hodnoty faktoru rizika jsou generovány určitým předem známým 

stochastickým procesem, tedy reprezentovaným pravděpodobnostním rozdělením. 

Nejoblíbenější verzí této metody je pak přístup k VaR na základě variance a kovariance. 

Model získává hladinu VaR na základě volatility finančních aktiv, která je odhadnuta 

z historických dat. Obvyklou modifikací výpočtu volatility je například přiřazení větších 

vah současným datům a meších těm dřívějším. Do této kategorie patří i tzv. 
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exponenciálně vážené pohyblivé průměry, které byly zvoleny i v původní metodice 

RiskMetricsTM. (J. P. Morgan 1996)

V poslední době pak získávají na váze odhady volatility na základě podmíněné 

autoregresivní heteroskedasticity (autoregressive conditional heteroscedasticity, 

ARCH). Právě určení adekvátního výpočtu volatility je pak záměrem této práce a jeho 

diskuze bude probíhat v dalších kapitolách. Výhodou parametrické metody je přitom 

nesporný fakt, že na rozdíl od Monte Carlo simulace vyžaduje mnohem méně 

parametrických odhadů, což je při potřebě denního výpočtu VaR pro reportování 

regulátorovi zajisté podstatná výhoda. 

Přístup parametrického odhadu má ale samozřejmě i své nevýhody. První a 

největší z nich je nutnost předpokládat určité statistické rozdělení zisků a ztrát. Na 

základě minulých výzkumů se přitom zdá zřejmé, že jen málokdy mají finanční data 

normální rozdělení (Hull a White 1998). Různá finanční aktiva mají navíc různá 

rozdělení: studentovo, Paretovo, kombinace normálních rozdělení atd.

Velká skupina badatelů také ukázala, že rozdělení zisků a ztrát většinou 

vykazuje tzv. tlusté konce (fat / heavy tails), což podhodnocuje hladinu modelu VaR 

založeného na normálním nebo studentově rozdělení. (např. Longin 1996) Stejně tak 

často je diskutováno, že rozdělení nemusí být symetrické. (Glosten et al. 1993) To 

všechno jsou důvody, proč parametrický přístup může být v odhadování rizika modelem 

VaR nepřesný. Následující kapitola proto všechny nedostatky parametrického odhadu 

shrnuje a pokouší se na ně nalézt i odpověď.
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3.2 Nedostatky modelu a pokročilá řešení

Právě parametrický přístup s předpoklady normálního rozdělení s nulovou 

střední hodnotou a výpočtu rozptylu podle exponenciálně vážených pohyblivých 

průměrů použila ve svém původním modelu označovaném jako RiskMetricsTM banka J. 

P. Morgan v roce 1994. Hlavní nevýhody byly již zmíněny při popisu metod pro 

výpočet VaR, nyní se je pokusíme analyzovat, doplnit a případně nalézt řešení 

problémů.

3.2.1 Tlusté konce

Problematika tlustých konců, formálně označována jako leptokurtoza, je velice 

dobře prozkoumána a popsána, její dopady a nástrahy pro výpočet modelu VaR 

popisuje například Hull a White (1998), Bamberg a Neuhierl (2008), Longin (1996)

nebo Su a Hung (2011). Všechny výtky v tomto směru se přitom dají shrnout do 

empirického konstatování, že rozdělení změn výnosů nemá normální rozdělení, a tudíž 

odhady kvantilů s předpokladem normality vedou ke zkreslení výpočtu. 

Předpoklad normality je přitom kritizován už od dob Mandelbrota (1963).8

Existence tlustých konců je pro VaR zásadní právě z toho důvodu, že model zachází s 

definicí portfolia pouze v jediném statistickém bodě. Jakkoli vysoké ztráty se pak za 

tímto bodem odehrají, na výši kapitálových požadavků to nemá žádný dopad. Nejenže 

tak Value at Risk v žádném případě nepředstavuje maximální možnou ztrátu, ani neříká 

nic o velikostech ztrát, které mohou nastat s nižší než zvolenou pravděpodobností.

To, že jsou konce rozdělení tzv. tlusté, pak ukazuje na to, že extrémní události se 

objevují častěji, než bychom předpokládali. Nejedná se jen o extrémy typu Černého 

pondělí v 30. letech, kdy směrodatná odchylka vyletěla do předtím nebývalých výšin, 

ale i běžnějších záležitostí, jako jsou záplavy, bouře, zemětřesení a bohužel i války.

Na extrémní události ale můžeme pohlížet i jako na důsledek silné propojenosti 

celého finančního systému, kdy podle Helbinga (2009) nahrazuje normální rozdělení 

spíše rozdělení mocninné. Jakákoli událost, která se odehraje, se proto v systému 

promítne násobně, což opět přispívá k vyšší frekvenci extrémních událostí. „Důsledkem 

toho mohou mít dvě portfolia zcela shodnou úroveň VaR, jejich ztráty se ale mohou 

výrazně lišit. Proto je vhodné nesledovat VaR pouze na jedné hladině 

                                               
8 Dlouhý historický vývoj diskuze o tlustých koncích analyzují Bamberg a Neuhierl (2008).
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pravděpodobnosti, ale vyčíslovat potenciální ztráty na různě extrémních hladinách 

pravděpodobnosti.“ (Strnad 2009: 2)

Schéma 3: Porovnání normálního a mocninného rozdělení (Helbing 2009:3)

VaR proto nedokáže odlišit například nežádoucí model, kdy složení portfolia 

generuje s vysokou pravděpodobností nízké zisky a s malou vysoké ztráty. Může stát i 

účinným nástrojem, jak lze uměle zakrýt vysokou rizikovost portfolia například u opcí a 

jiných finančních instrumentů.9

Problém tlustých konců se pak většinou řeší aproximací různými jinými

rozděleními, jako je obecné studentovo rozdělení (McDonald a Newey 1988),

zešikmené studentovo rozdělení (Hansen 1994), obecné rozdělení chyb (generalized 

error distribution GED), zešikmené obecné studentovo rozdělení (Theodossiou 1998),

rozdělení s tlustými konci (Politis 2005) aj. 

Mezi těmito volbami se zdá nejpopulárnější klasické studentovo rozdělení

(Bollerslev 1987, Angelidis et al. 2004, Beine et al. 2002, atd.) nebo obecné rozdělení 

chyb (Angelidis et al. 2004, Su a Knowles 2006), které vykazují dostatečně tlusté 

konce, aby reálným datům odpovídaly.

Další možností, jak předejít dopadům leptokurtozy, je využití tzv. Teorie 

extrémní hodnoty (extreme value theory), která se zaměřuje na události, které se 

odehrávají právě pouze v koncích distribuce za hranicí VaR. Jak ukazují například 

                                               
9 Obchodníci mohou této nedokonalosti v definici modelu VaR snadno využít, když svými pozicemi 
záměrně způsobují podhodnocení výstupu VaR. Pokud ovšem zaujímají pozice pouze na základě korelací, 
které VaR snižují, při změně podmínek na trhu se jejich pozice prudce změní, což je jeden ze zdrojů 
negativních šoků. (Strnad 2009)
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(McNeil 1996, Neftci 2000) takový postup podstatně vylepšuje výstupy modelu VaR, 

stále ale trpí nutností definovat rozdělení pro oblast konců. 

I tuto nevýhodu pak překonává model Engla a Manganelliho (2004), který 

využívá kvantilovou regresi a je běžně znám jako podmíněný autoregresivní VaR. (Wei 

2009, Huang 2010) Kvantily totiž odhaduje přímo z historických dat, aniž by vyžadoval 

modelování rozdělení výnosů. Empirické studie ovšem ukázaly, že tento přístup stále 

systematicky podhodnocuje reálnou hladinu rizika. (Haas et al. 2006)

3.2.2 Šikmost a špičatost

Jak bylo zmíněno výše, kromě tlustých konců ale rozdělení výnosů obvykle 

vykazuje i jiné nepravidelnosti, tj. nemusí být symetrické (Glosten et al. 1993). Ani 

jedno z rozdělení, které jsme vyjmenovali pro řešení tlustých konců, se přitom se 

šikmostí a špičatostí vyrovnat nedokáže. Způsobů, jak tyto vlastnosti do odhadu 

kvantilu zapojit, existuje celá řada, např. Brooks (2005), Giot a Laurent (2004), Bali et 

al. (2008) nebo Sun et al. (2009).

Jednou z cest je využít pro popis tzv. mnohorozměrné rozdělení, tedy nejdříve 

najít podobu jednoduchých rozdělení, které výnosy charakterizují, a poté mezi nimi 

hledat vzájemné závislosti, tedy kopula funkci. Tu můžeme definovat jako mezní 

hodnoty hustot dvou a více rozdělení a jednoho parametru, který je specifický právě pro 

tuto funkci. Právě díky své schopnosti zachytit vztahy mezi více náhodnými 

proměnnými jsou kopula funkce poslední dobou populární zejména při modelování 

složitějších finančních instrumentů, jako jsou CDO. (Jorion 2009: 38)

Hull a White (1998) pak vytvořili transformaci pro parametrický odhad, který 

umožňuje od předpokladu normality výnosů upustit. Jejich přístup poskytuje návod pro 

převedení jakéhokoli rozdělení na standardní normální rozdělení, kdy se Xtý percentil 

předpokládaného rozdělení transformuje na Xtý percentil normálního rozdělení.

Původní rozdělení pak může být aproximováno několika způsoby, například metodou 

maximální věrohodnosti (maximum likelihood) nebo použitím historického rozdělení na 

základě kernelového odhadu. Tato transformace tak umožňuje využít výhod historické 

simulace v rámci parametrického odhadu.

3.2.3 Volatilita

Druhé zjednodušení po předpokladu normálního rozdělní v původním modelu 

banky J. P. Morgan pak vychází z odhadu volatility, který využívá postupu
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exponenciálně vážených klouzavých průměrů. Tento přístup ale neodpovídá samotným 

vlastnostem finančních dat, jak je popisují například (Franses a Van Dijk 2003: 5-19), 

tedy klastrování volatility a pákovému efektu, kdy volatilita reaguje větším růstem po 

špatných než po dobrých zprávách.

Mnoho studií ukázalo, že v tomto směru jsou mnohem účelnější modely typu 

GARCH  (Bollerslev 1987), které oba tyto empirické předpoklady proměňující se 

volatility v čase splňují. I tato rodina modelů ovšem vykazuje dílčí problémy, které 

vychází z logiky založené na procesu difuze při vývoji cen. Jak se totiž ukazuje, 

v reálné ekonomice přicházejí spíše ojedinělé impulsy vedoucí ke klastrování volatilit 

(Gallant et al. 1999), což většinou vede k nadhodnocování rizika. Problematika vybrání 

správného modelu odhadování volatility je detailněji popsána v následujících 

kapitolách.

3.2.4 Subaditivita

Keppo et al. (2010) upozorňuje na další empirické pozorování, a to že VaR 

dostatečně nezohledňuje diverzifikaci rizika v portfoliu, a tudíž se může zdát, že VaR 

portfolia je vyšší než součet všech VaR modelů pro jednotlivá aktiva v portfoliu 

obsažená. Tento problém opět vyplývá z definice modelu, který se spoléhá pouze na 

jediný bod v celém statistickém rozdělení zisků a ztrát portfolia. Například Artzner et al.

(1999) mezi mnoha jinými tedy upozorňují na problém subaditivity modelu, kdy 

dodatečná diverzifikace portfolia může vést i k vyšším kapitálovým požadavkům, a 

model tedy není koherentní.

Pro banky je to pak další z důvodů, proč by chtěly držet nižší kapitálové rezervy, 

než z výsledků modelu vyplývá. (Blum 1999) Důsledkem toho mohou svá portfolia 

rozdělovat do několika menších (například dceřiných společností), které v součtu 

generují nižší kapitálové požadavky.

Teoretickým východiskem je opět přístup zaměřující se na velikost výnosů 

objevujících se za hranicí VaR, známý jako Očekávaný propad (Expected Shortfall ES

označovaný i jako expected tail loss), jež je definován jako průměrná ztráta, která se 

může odehrát v (100 x α)% nejhorších případech za dané časové období. (Artzner et al. 

1999, Ergün a Jun 2010) Na principu ES je pak založený i tzv. podmíněný model VaR 

(conditional VaR), jak bylo zmíněno výše u diskuze o tlustých koncích. (Jorion 2009: 

256)
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3.3 Zpětné testování

Jedním z hlavních cílů basilejských standardů bylo motivovat banky k lepším 

systémům řízení rizik. Za účelem určení kvality interních modelů proto byl zaveden 

princip tzv. zpětného testování, při kterém jsou realizované ztráty z dnešního dne 

porovnávané se včera odhadnutou hladinou VaR. V případě, že počet selhání modelů je 

větší, než by odpovídalo dané hladině významnosti, basilejská komise ukládá hladinu 

kapitálových požadavků zvyšovat na základě penalizačního faktoru, jak je popsán 

v Tabulce (1).

Zpětné testování je ale nezbytné z pohledu řízení rizik i bez ohledu na zvýšené 

kapitálové požadavky, a to zejména pokud máme na mysli jeho nedostatky, jak byly 

popsány v minulé kapitole. Manažerům totiž umožňuje určit, nakolik jsou jejich modely 

oceňování rizika schopné zachytit a předpovědět možné hrozby. Fakt, že výsledky 

těchto testů jsou vstupem pro určení hladiny kapitálové přiměřenosti, a v případě jejich 

špatných výsledků jsou za nesprávně definovaný model banky penalizovány přímo, jen 

zvyšuje jejich aktuální důležitost. Na základě těchto dvou pobídek by tak podle 

basilejských pravidel měla vzniknout jakási vzestupná spirála, kdy zlepšování modelů 

pro odhadování rizika vede i k lepšímu porozumění existujícím nebezpečím, které opět 

vede k lepšímu modelování.

Důležitost modelu VaR motivovala akademiky v posledních dvou desítkách let 

k definování mnoha postupů, jak tento mocný nástroj testovat a tím pádem i oceňovat 

jeho výstupy. Všechny testy pak můžeme rozdělit do několika skupin. V případě 

nepodmíněného testování je položena otázka, kolikrát model za daný časový úsek 

selhal. Tento postup plně odpovídá přístupu basilejských pravidel a jejich zelenočervené 

škále. Podmíněné testy pak zohledňují i další hlediska, například jestli jsou ona selhání 

náhodná, nebo se objevují z časového hlediska blízko u sebe, tj. jsou na sobě závislá.

Další přístupy pak testují například extrémní události v koncích rozdělení nebo 

efektivitu výpočtu z pohledu firmy.

Jednotlivých metod testování modelu VaR je přitom nespočet – není neobvyklé, 

že každý akademik si ve své práci vymyslí ten „svůj“. Základem je ovšem vždy tzv. 

míra selhání (failure rate), která zachycuje poměr dnů, ve kterých odhadnutá hladina 

modelu VaR nestačila na pokrytí reálných ztrát. Funkci selhání pak definuje rovnice

(10): 
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�� = �
1
0

� �� �� < ����
�

�� �� ≥ ����
�

Pokud je pak T počet pozorování ve vzorku, počet selhání definujeme jako 

� = ∑ ��
�
���   a míru selhání vyjádříme rovnicí a=n/T. Čím blíže je tento podíl úrovni 

odpovídající hladině významnosti, tím přesnější je výpočet modelu. Pokud máme 

například 250 pozorování, jak odpovídá basilejským pravidlům, a hladinu významnosti 

1 %, model by měl za rok selhávat přibližně 2,5krát.

Následující podkapitoly pak shrnují základní a nejvíce používané modely 

zpětného testování, jež jsou většinou odvozeny od právě definované míry selhání.

Jednotlivé testy jsou v literatuře popisovány shodně, my jsme pro porovnání použili 

příspěvky Orhana a Köksala 2010, Huanga 2010, Dimitrakopoula et al. 2010, Wonga

2010, Louzise et al. 2011 a Su a Hunga 2011.

3.3.1 Nepodmíněný test

Nejjednodušší formou zpětného testování je položit si otázku, zda míra 

správnosti modelu odpovídá hladině významnosti předepsané v modelu VaR. Nulová 

hypotéza tohoto testu, který popsal Kupiec (1995), je pak vyjádřena jako konstatování, 

že pravděpodobnost selhání jakéhokoli náhodně vybraného vzorku (��)=n/T se rovná 

pravděpodobnosti definované modelem (p=α), tj. H0: n/T=α. Testovací statistika pro 

míru věrohodnosti (likelihood ratio - LR) pro nepodmíněný test pak následuje rozdělení 

chí-kvadrát s jedním stupněm volnosti, jak ukazuje rovnice (11):

���� = −2�� �
��(1 − �)���

�� �(1 − ��)���
� ~�(�)

�

Kde n označuje Bernoulliho náhodnou proměnou reprezentující celkový počet 

selhání. Nulová hypotéza, že míra selhání je rovna p, je testována oproti alternativní 

hypotéze, že míra selhání se od p liší. Statistika je pak rovna nule, pokud se nulová 

hypotéza potvrdí, a je tím vyšší, čím více se míra n/T liší od α (kritické hodnoty lze 

nalézt v tabulkách).

Tento jednoduchý přístup k testování selhání modelu bere jako vstup současný 

statický stav, tj. ignoruje historický vývoj v modelu. Nulová hypotéza je tedy zamítnuta 

pouze pokud VaR generuje příliš mnoho nebo málo chyb bez závislosti na existenci 
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možných závislostí ve struktuře selhávání. Model proto není schopen zachytit změny 

v charakteristice trhu, kdy se volatilita objevuje v tzv. klastrech.

3.3.2 Christoffersenovo podmíněné testování

Přestože nepodmíněný test dokáže zamítnout model, který nadhodnocuje nebo 

podhodnocuje reálnou ale nezměřitelnou úroveň VaR, nedokáže zjistit, zda jsou selhání 

náhodně rozmístěna. V rámci řízení rizik je ovšem nezbytné, aby byl model schopný 

odhadnout hladinu VaR tak, aby byla selhání v čase nekorelovaná. Tuto vlastnost má

podmíněný test pokrytí, který představil v roce 1998 Christoffersen. Jeho definice 

testovací statistiky je založena na běžném nepodmíněném testu, k ní je ovšem přidána 

proměnná testující nezávislost. LRcc (likelihood ratio conditional coverage), jak je tento 

test nazýván, je tedy složenou statistikou dvou těchto vlastností, neboli 

LRcc=LRuc+LRind.

Druhá část statistiky, tedy míra věrohodnosti pro test nezávislosti, testuje, zda 

jsou selhání nezávislá. Nulová hypotéza ale zároveň říká, že podíl selhání se rovná 

pravděpodobnosti p, stejně jako u předchozího testu. Odpovídající míra věrohodnosti je 

poté representována rovnicí (12):

���� = ���� + ����� = −2�� �
��(1 − �)���

����
���(1 − ����)�������

���(1 − ����)���
� ~�(�)

�

Kde ni,j= počet sledování, při kterých byla hodnota i následována hodnotou j

(i,j=0,1), πij=P{�� = �|���� = �} (i,j=0,1), ���� =
���

�������
, ���� = ���/(��� + ���). 

Christoffersenův test tak dokáže odhalit nejen, jestli model VaR selhává příliš nebo 

málo často, ale i jestli se selhání objevují v klastrech.

3.3.3 Dynamické testování kvantilu

Engle a Manganelli (2004) pak přišli s novým přístupem k testování, který říká, 

že pokud je dána řada výnosů rt, je přirozené odvodit nezávisle a rovnoměrně rozdělený 

proces selhávání Ht, jehož vlastnosti lze statisticky testovat. Aby to bylo možné, 

definovali rovnici zásahů jako Hitt=Ht-α, kde α je hladina spolehlivosti, a navrhli regresi 

na základě předpokladu, že E(Hitt)=0 a zároveň Hitt není korelováno s proměnnými 

v informačním souboru. V maticovém vyjádření pak můžeme rovnici popsat jako 

Ht=Xβ, kde X je vektor vysvětlujících proměnných a β je vektor koeficientů. Autoři 
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také navrhli používat současnou hodnotu VaR v informačním souboru, Varα, zároveň 

s opožděnými hodnotami procesu Hit. 

Na základě nulové hypotézy H0:β=0 by pak neměly mít vysvětlující proměnné, 

tedy VaRα a všechny opožděné Hit, žádnou vysvětlující sílu. Odpovídající statistika, 

která následuje rozdělení ��(� + 1), kde p je počet vysvětlujících veličin použitých 

v regresi, je pak vyjádřena rovnicí (13):

�� =
������

�(1 − �)
~��(� + 1)

3.3.4 Riziko v koncích rozdělení

Všechny tři předchozí testy vykazují v závislosti na zamýšleném výstupu 

poměrně dobré ohodnocení modelu VaR v klidných ekonomických časech. Jak ovšem 

ukázali Berkowitz a O'Brien (2002), jakékoli testy založené na frekvenci selhávání 

modelu jsou nedostatečné ve volatilních obdobích, kdy vznikají co do objemu obrovské 

ztráty v samotných koncích rozdělení, které VaR neuvažuje, jak bylo popsáno 

v předchozí kapitole. S rostoucí pákou na finančních trzích a komplexností finančních 

derivátů jsou přitom málo obvyklé ztráty čím dál tím vyšší. (Jorion 2000, Agarwal a 

Naik 2004) 

Wong (2010), proto navrhl test, který zohlední při testování i ztráty, které se 

objevují za jeho hranicemi, tj. v tlustých koncích. K tomu účelů poslouží jednoduchý 

součet ztrát, které VaR nezachytil, testovaný statistikou definovanou jako suma ztrát 

děleno velikostí vzorku. Nulová hypotéza pak říká, že počet selhání následuje 

binomické rozdělení.

3.3.5 Kvadratická ztrátová funkce

Pokud nám nestačí pouze zjistit, jak často modely selhávají, ale jaký je rozsah 

selhání, dobře poslouží i Lopezův test (1999) pomocí kvadratické ztrátové funkce, která 

je určená jako čtverec vzdálenosti mezi odhadem hladiny VaR a selháním, jak ukazuje 

rovnice (14):

���� = �1 + (�� − ����
�)�

0
� �� �� < ����

�

�� �� ≥ ����
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Velké selhání je tak penalizováno mnohem více v porovnání s předchozími testy. 

Na druhou stranu test upřednostňující co nejmenší průměr KZF prosazuje co 

nejkonzervativnější přístup k měření rizika místo toho nejpřesnějšího. Z tohoto důvodu 

je výhodnější počítat velikost KZF vůči počtu selhání, jak ukazuje rovnice (15):

��������� = � ���� ��⁄
�

���

3.3.6 Průměrné relativní měřítko zkreslení

Záměrem modelu, který navrhl Hendricks (1996), je zjistit, který z testovaných 

modelů, jež je dodatečně přesný z pohledu počtu selhání, je nejlepší i z pohledu nejnižší 

hranice VaR. Každý odhad j je tak vynásoben měřítkem Mj tak, aby bylo možné získat 

požadovanou hladinu α. Výsledný model VaR je pak použit jako průměrné relativní 

měřítko zkreslení j-tého modelu podle rovnice (16):

����� =
1

�
�

����,�
∗ − ���������

�
∗

���������
�
∗

�

���

Kde ���������
�
∗ je průměr výstupů modelu VaR z j různých modelů pro den t. Čím 

menší toto měřítko je, tím efektivnější je vybraný model VaR.

3.3.7 Ztrátová funkce z regulace

Kapitál potřebný pro vývážení tržního rizika je další ze způsobů, jak porovnat 

různé VaR modely. (Ferreira a Lopez 2004, Lopez 1999). Jeho funkce se vypočítá 

jednoduše na základě mantinelů daných regulátorem, v případě basilejských pravidel je 

definována rovnicí (17):

���� = ��� �����
�,��(10),

�

60
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�,��
��

���
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Kde VaRt
0,01 (10) představuje hladinu 1 % modelu VaR ze dne t pro dobu držení 

deseti dnů a k je penalizační faktor, jehož hladina je dána na základě selhání za 

posledních 250 pracovních dnů, jak bylo popsáno výše.
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3.3.8 Ztrátová funkce z pohledu optimalizující firmy

Sarma et al. (2003) pak zdůrazňuje, že firma neprodělává jen v souvislosti 

s penalizacemi od regulátora a navrhla speciální test, podle kterého jsou dny bez selhání 

penalizovány podle nákladů příležitosti, které bance vznikly v souvislosti s držením 

nadměrného kapitálu, jak vyjadřuje rovnice (18):

���� = �
1 + (�� − ����
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Kde c představuje náklady příležitosti dané společnosti pro držení kapitálu. 

Tento test tak diskvalifikuje takové modely, které jsou schopné generovat pouze 

adekvátní počet slehání, na druhou stranu pro firmu znamenají příliš velké zatížení 

z pohledu nutnosti držet vysoký dodatečný kapitál. Test tohoto druhu je proto vhodné 

používat jen na modely, které splňují určité statistické předpoklady, jako je například 

předchozí podmíněný či nepodmíněný test. Poněkud problematické je také správně určit 

náklady příležitosti pro danou firmu.
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4. Kalibrace modelu na základě basilejských pravidel

“It is possible to combine together more than one of the 

time series models to obtain more complex ‘hybrid’ 

models… e.g. an ARMA-EGARCH(1,1)-M model; the 

potential complexity of the model is limited only by the 

imagination!” (Brooks 2008: 411)

V předchozích kapitolách jsme popsali, jak řízení rizik definuje hlavní regulační 

praxe a jak by se měla změnit v rámci reakce na současnou krizi. Ukázali jsme, jaké 

jsou v rámci nastavených mantinelů možnosti optimalizovat definovaný model, a jak je 

správný výběr modelu kvůli prudkému zvýšení kapitálových požadavků odvozených od 

míry reportovaného rizika zásadní pro udržení návratnosti kapitálu v odvětví finančního 

zprostředkování. 

Nakonec jsme definovali klasické pohledy na optimalizaci a testování modelů, 

stejně jako náš přístup umožňující bankám v rámci optimalizace volatility reagovat na 

změnu prostředí změnou charakteristik modelů. V této kapitole pak rozebereme 

konkrétní modely odhadů volatility, vybereme jejich konkrétní zástupce a otestujeme je 

na historických datech, aby bylo možné hypotézy potvrdit či vyvrátit.

4.1 Modely odhadování volatility

Jak vyplývá z předchozích kapitol, odhadování volatility je naprosto zásadní pro 

celý dnešní svět řízení rizik. Jakkoli je nutné umět analyzovat minulá rizika a správně

na ně reagovat, v případě udržování odpovídajícího kapitálu je třeba definovat model, 

který na základě daných kritérií dokáže být vpředhledící, a to s dostatečnou mírou 

přesnosti alespoň na jeden pracovní den.

Externích faktorů, které mohou změnou svých charakteristik působit na posun 

hladiny volatility je nespočet, od různých přírodních jevů až po finanční zdraví firmy. 

Změny pak mohou probíhat buď specificky ve vztahu k jednotlivé firmě, odvětví, zemi 

nebo období. 

BIS (2006) se různé faktory, které mohou vést k nižší hladině volatility, pokusila 

kategorizovat. Reálné faktory, mezi které patří například změna ve vývoji světového 

HDP, monetární politika nebo úroveň zadlužení firmy, mají na svědomí zejména
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procykličnost volatility, která je ve špatných obdobích podpořena nejistotou v ohledu 

k budoucnosti. Mezi faktory přispívající k nižší volatilitě pak patří například růst 

likvidity.

Vnitřní strukturu volatility pak rozebírá analýza německé centrální banky.

(Deutsche Bundesbank 2005) Volatilita podle této studie odráží v první řadě úroveň 

fluktuací v cenové hladině, které se odehrály v návaznosti na nové informace, jako je 

například změna parametrů u podkladových aktiv. Pro investory je pak podstatná 

zejména nejistota o změně těchto charakteristik v budoucnosti, jejichž dopady jsou 

obrazem rizika, které na sebe investoři berou. Z jejich pohledu je tak riziko ztělesněno 

především v míře, ve které výnosy vybočují z jejich očekávané hodnoty, a tudíž 

jednoduchým měřítkem volatility je rozptyl výnosů či jejich směrodatná odchylka.

Kromě nejistoty o výkyvech hodnoty aktiva je ve volatilitě obsažena i složka 

nálady na trzích, která se stává podstatnou zejména v případě negativních šoků, jejichž 

působení může vést až k růstu averze k riziku. Dopad změny charakteristik aktiva tak 

může být zkreslen negativním sentimentem, což se často projevuje v trvalejším nárůstu 

volatility. Zvýšená hladina volatility pak může mít dopady na stabilitu finančního 

systému, což má ve svých důsledcích i dopady do reálné ekonomiky. (Deutsche

bundesbank 2005)

Všechny tyto faktory promlouvají do pozorovaného chování finančních trhů,

které, jak upozornila již kapitola o problémech při odhadování VaR, přispívají k tomu, 

že chování výnosů není vždy lineární. Naopak, finanční řady běžně vykazují ve svém 

rozdělení tlusté konce, klastrování volatility a jev známý jako pákový efekt. (Franses a 

Van Dijk 2003: 5-19) Nelineární modely jsou proto většinou lepším kandidátem pro 

zachycení kolísavosti trhů, než jejich tradičnější lineární předchůdci. (Brooks 2008:

380)

Pro lepší orientaci ve velkém množství metod, které nám současná teorie pro 

modelování volatility nabízí, je užitečný pohled Campbella et al. (1997: 467-497), který 

definuje proces generující nelineární data jako ten, ve kterém je současná hodnota řady 

spojena nelineárně k současné a minulým hodnotám residuí, jak vyjadřuje rovnice (19):

�� = �(�� , ����, ����, . . )
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Kde ut jsou nezávisle a rovnoměrně rozdělená residua a f(•) je nelineární funkce.

Pro strukturovaný pohled na modely odhadování volatility ale lépe poslouží druhý tvar 

rovnice (20), kterou Campell et al. (1997) navrhuje ve tvaru:

�� = �(��, ����, ����, . . ) + ����(����, ����, … )

Kde funkce g(•) vyjadřuje pouze vztahy residuí a σ2(•) je pak rozptyl 

vynásobený současnou hodnotou residua. Potom můžeme definovat modely s nelineární 

funkcí g(•) jako nelineární ve střední hodnotě, zatímco modely s nelineární funkcí σ(•)2

nejsou lineární právě v rozptylu. 

Modely odhadování volatility tak můžeme rozdělit do čtyř skupin, kdy jsou

lineární ve střední hodnotě i rozptylu nebo lineární ve střední hodnotě ale nelineární 

v rozptylu. Další skupinou jsou pak modely nelineární ve střední hodnotě ale lineární 

v rozptylu, anebo konečně nelineární v obou svých částech.

Funkce g(•) Funkce σ(•)2 Příklad odpovídajících modelů

Lineární Lineární ARMA

Lineární Nelineární GARCH

Nelineární Lineární Biokorelační modely

Nelineární Nelineární Hybridní TCHARG

Tabulka 4: Klasifikace modelů odhadování volatility (Cambell et al. 1997: 467-497)

Jen z této kategorizace vyplývá, že modelů pro odhadování volatility je dlouhá 

řada, ne všechny se přitom hodí pro modelování volatility finančních řad s jejich 

vlastnostmi zmíněnými dříve. Následující kapitoly se proto pokusí vyzvednout ty 

nejvíce používané, které většinou spadají do druhé kategorie. Pokud není uvedeno jinak, 

definice modelů vychází z učebnice Chrise Brookse (2008).

4.1.1 Historický rozptyl

Teorie náhodné procházky předpokládá, že nejlepší predikcí pro budoucí 

volatilitu je ta současná tj. E (�����)=σt, kde σ představuje standardní odchylku z daného 

vzorku. (Dimitrakopoulos et al. 2010) V případě pokusu o odhad tímto způsobem je 

však podstatné určit právě ten správný vzorek, což jak bylo diskutováno výše, může být 

značný problém. Při výpočtu volatility z příliš krátkého období je výpočet poměrně 

nepřesný a je velká pravděpodobnost, že každé další pozorování jeho hladinu podstatně 
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změní. Na druhou stranu velký vzorek znemožňuje odhadu pružně reagovat na změny a 

odhad tak může dlouhodobě realitu podhodnocovat či nadhodnocovat.

Tento historický rozptyl byl obvykle používán jako aproximace pro volatilitu 

v modelech oceňujících opce. Dnes ovšem, jak ukázala řada empirických studií, je 

vhodnější i zde používat sofistikovanější modely, které přispívají k přesnějšímu 

ocenění. (např. Akgiray 1989) Odhadování volatility tímto klasickým způsobem tak 

dnes slouží spíše jako měřítko při porovnávání předpovídající schopnosti 

komplexnějších modelů.

4.1.2 Implikovaná volatilita

Pokud vezmeme v potaz jakýkoli model pro oceňování opcí, jedním jeho 

vstupem musí být předpověď vývoje volatility. Pokud ale již známe cenu dané opce na 

trzích, můžeme určit vývoj volatility v období existence opce implikací z oceňovacího 

vzorce. 

Pokud například do Black-Scholesova modelu doplníme cenu opce, čas do 

splatnosti, bezrizikovou úrokovou míru, realizační cenu a současnou hodnotu 

podkladového aktiva, přičemž všechny tyto proměnné by měly být určené v opční 

smlouvě nebo dostupné na trhu, jedinou neznámou zůstává právě volatilita. Pokud ji 

tedy ze vzorce vyjádříme, získáme odhad trhů, jak se bude vyvíjet volatilita výnosů 

podkladového aktiva po dobu existence opce.

4.1.3 Pohyblivý průměr s exponenciálními váhami

Částečným řešením problému s určením správného vzorku u odhadování 

volatility pomocí historických pohybů na trzích je použití vah pro jednotlivé události 

v čase, tak jak to udělala například banka J. P. Morgan ve svém původním modelu VaR 

v roce 1994 (J. P. Morgan 1996), a jak vyjadřuje rovnice (21):

��
� = (1 − �) � ������� − �̅�

��

���

Kde σ2
t je odhad rozptylu v čase t, který se zároveň stává odhadem pro budoucí 

volatilitu pro všechna období, �̅ je průměr výnosů vypočítaný přes všechna pozorování 

a λ pak určuje slábnutí vlivu minulých pozorování, poslední pozorování tak nesou větší 

váhy, zatímco starší události jsou méně významné. V případě definice RiskMetricsTM
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byl tento parametr určen na 0,94, což je i nadále považováno za rozumnou hladinu pro 

výpočet jednodenní volatility, pro měsíční volatilitu pak vykazuje dobré výsledky 

hladina λ = 0,97. (J. P. Morgan 1996, Giot a Laurent 2004)

V řadě případů se pak předpokládá, shodně s přístupem definovaným 

v RiskMetricsTM, že průměr výnosů je nulový, což je podle Brookse (2008) pro denní a 

frekventovanější data udržitelný předpoklad, protože vede jen k velice zanedbatelným 

zkreslením. V praxi je pak přirozeně nutné omezit výpočet na konečný počet minulých 

pozorování.

Model má oproti klasické historické volatilitě dvě výhody. Zaprvé, volatilita je 

více ovlivněna nedávnými událostmi, a tak je větší pravděpodobnost, že zachytí změny 

charakteristik trhu. Zadruhé, důležitost každého jednotlivého pozorování klesá 

exponenciální měrou, a tudíž starší události neovlivňují odhad volatility příliš důrazně.

Na druhou stranu zde existují i dvě podstatná omezení modelu. Pokud je vzorek 

historických dat omezen na méně než nekonečno, jednotlivé váhy z rovnice (21) musí 

být v součtu nižší než jedna, což v případě malých vzorků může vést k velice 

podstatným zkreslením. Zadruhé, model zcela nebere v potaz běžnou hladinu volatility,

a tudíž s prodlužováním časového úseku předpovědi může odhad růst či klesat až

k neopodstatněným hladinám. Tuto vlastnost návratu k průměru pak do své struktury 

zapojuje například model GARCH (viz níže).

Samotný přístup s exponenciálními váhami je přitom předchůdcem dalších 

odhadů pro podmíněnou volatilitu, kterou v čase t odhaduje jako lineární kombinaci 

minulých volatilit a čtverců nepodmíněných šoků v čase t-1, a je tedy omezenou verzí 

ARCH (∞) modelu (viz níže).

4.1.4 Autoregresivní modely

Autoregresivní přístup k odhadování volatility je jednodušším zástupcem 

skupiny stochastických modelů, kdy je časová řada definována několika svými 

zpožděnými pozorováními. Pokud jde o odhadování volatility, tato zpožděná 

pozorování mohou být definována dvěma způsoby – buď na základě čtverců denních 

výnosů, nebo jako denní rozpětí cen. 

V prvním případě jde o jednoduchý výpočet druhé mocniny denních výnosů, 

která je v časovém období t brána i jako nejlepší předpověď pro odhad volatility. 

V případě druhého postupu do výpočtu vstupuje logaritmus podílu nejvyšší a nejnižší 

pozorované denní hodnoty, který se opět stává odhadem volatility v čase t. V obou 
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případech je pak standardní autoregresivní model vyjádřen jako odhad koeficientu βj

metodou nejmenších čtverců, jak vyjadřuje rovnice (22):

��
� = �� + � ������

� + ��

�

���

4.1.5 ARCH modely

Tzv. ARCH modely (autoregressive conditionally heteroscedastic), které pro 

finanční svět poprvé definoval Robert Engle v roce 1982, jsou nejspíše nejrozšířenější 

skupinou nelineárních modelů. Jejich největší výhodou je, že upouštějí od 

homoskedasticity, tj. předpokladu, že rozptyl reziduí je konstantní, a umožňují jeho 

proměnu v čase. Tato vlastnost ARCH modelů tak plně odpovídá podstatě většiny 

finančních historických dat, jejich rozptyl se běžně mění. Podstata těchto modelů se ale 

dokáže vyrovnat i s další jejich vlastností, a to s klastrováním volatility, kdy se 

výjimečné události většinou stávají v krátkém časovém období, jinými slovy, současná 

úroveň volatility je závislá na svém minulém vývoji, a je tedy autoregresivní.

Posledním faktorem, který tuto skupinu modelů definuje, je pak podmíněný 

rozptyl, který můžeme pro náhodnou veličinu ut definovat rovnicí (23):

��
� = ���(��|����, ����, … ) = �[(�� − �(��))� �|�����, ����, … ]

Vztah můžeme vyjádřit i s běžným předpokladem �(��) = 0 rovnicí (24):

��
� = ���(��|����, ����, … ) = �[(��

�|�����, ����, … ]

jež říká, že podmíněný rozptyl normálně rozdělené náhodné proměnné ut 

s nulovou střední hodnotou je roven podmíněné očekávane hodnotě druhé mocniny ut.

V případě ARCH modelů se pak autokorelace volatility modeluje jako 

podmíněný rozptyl reziduí, jež závisí na minulých hodnotách druhé mocniny reziduí, 

jak ukazuje rovnice (25):

��
� = �� + ������

�

Pokud podmíněný rozptyl závisí pouze na jedné opožděné hodnotě, jedná se o 

specifikaci modelu ARCH(1). 
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Tato definice modelu je ale zatím pouze částečná, bez modelování střední 

hodnoty. V případě modelu ARCH může definice popisující, jak závisí vysvětlovaná 

veličina yt na čase, vypadat téměř libovolně. Příkladem plného modelu jsou tak třeba 

rovnice (26) a (27):

�� = �� + ����� + ����� + ����� + �� ��~�(0, ��
�)

��
� = �� + ������

�

Pokud pak chceme tyto rovnice generalizovat tak, aby rozptyl reziduí závisel na 

q minulých hodnotách, definujeme rovnici (28) pro ARCH (q) model jako:

��
� = �� + ������

� + ⋯ + ������
�

Přičemž v literatuře bývá obvykle rozptyl místo σ2
t označován jako ht. Celý 

ARCH model poté může být vyjádřen i druhým způsobem, který je návodnější pro 

definici GARCH modelu (viz dále), jak ukazují rovnice (29), (30) a (31):

�� = �� + ����� + ����� + ����� + ��

�� = ���� ��~�(0,1)

��
� = �� + ������

�

Obě tyto specifikace ARCH modelu pak mají významnou podmínku pro 

existenci řešení. Pokud budeme podmíněný rozptyl označovat ht, jeho hodnota musí být 

vždy striktně positivní, protože záporná volatilita nedává v reálném světě smysl. 

Vzhledem k tomu, že všechny zpožděné proměnné jsou v rovnici definovány jako druhá 

mocnina, z principu nemohou být záporné. Aby se zajistil celkový výsledek větší než 

nula, obvykle se také přidává požadavek na positivitu všech koeficientů, tj. pro 

ARCH(q) platí podmínka nezápornosti αi ≥ 0 ∀ i = 0, 1, 2, . . . , q. 

Přestože ARCH model poskytuje všechny výhody, které byly popsány v úvodu 

podkapitoly, v současnosti není pro modelování finančních dat příliš používán. 

Důvodem je několik především výpočetních omezení. Prvním z nich je nejasné určení 

počtu zpožděných proměnných q. Ačkoliv je dobrou nápovědou test koeficientu 

pravděpodobnosti (likelihood ratio test), postup pro jednoznačné určení neexistuje.
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S tím souvisí i druhý problém, a to že q může být pro ideální specifikaci modelu 

poměrně vysoké, a odhad modelu se tím stává nesnadným. S počtem zpožděných 

proměnných pak vzniká i třetí problém, kdy roste pravděpodobnost porušení podmínky 

nezápornosti koeficientů. Některé z těchto problémů překonává model GARCH 

(generalized autoregressive conditionally heteroscedastic), tedy model s obecnou 

autoregresivní podmíněnou heteroskedasticitou.

4.1.6 GARCH modely

V průběhu práce tolikrát vzpomínaný model GARCH, vyvinutý Bollerslevem 

(1986) a Taylorem (1986), povoluje podmíněnému rozptylu, aby byl závislý na svých 

zpožděných hodnotách, jak ukazuje rovnice (32):

��
� = �� + ������

� + �����
�

Tato specifikace pak představuje model GARCH (1,1), což znamená, že 

podmíněný rozptyl je závislý na jedné opožděné proměnné reziduí a na jedné vlastní 

opožděné proměnné. S pomocí modelu GARCH je tak možné interpretovat současný 

odhadnutý rozptyl ht jako váženou funkci dlouhodobé průměrné hodnoty (závislé na 

koeficientu α0), informace o volatilitě z předchozího období (α1u
2

t−1) a odhadnutého 

rozptylu z předchozího období (βσ2
t−1). (Engle 2003: 4).

GARCH ale může být velice snadno vyjádřen i jako specifikace ARMA modelu 

pro podmíněný rozptyl, což je zřejmé pokud vyjádříme druhou mocninu výnosů v čase t 

relativně k podmíněnému rozptylu, jak ukazuje rovnice (33):

�� = ��
� − ��

� neboli ��
� = ��

� − ��

Pokud tento výraz doplníme do rovnice (32) a vyjádříme u2
t, získáme rovnici 

(34) odpovídající ARMA (1,1) specifikaci pro čtverce reziduí:

��
� = �� + (�� + �)����

� − ����� + ��

Výhody modelu GARCH spočívají zejména ve faktu, že neodhaduje proměnné 

přehnaně přesně, a stejně tak je zde oproti ARCH modelu menší pravděpodobnost 

porušení podmínky nezápornosti. Zároveň navrací odhady k průměru, což je empiricky 
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logická vlastnost. Pokud pak chceme zevšeobecnit model tak, aby současný podmíněný 

rozptyl závisel na q zpožděných hodnotách čtverců reziduí a p opožděných hodnotách 

podmíněného rozptylu, získáme model GARCH(p,q) definovaný rovnicí (35):

��
� = �� + � ������

�
�

���
+ � ������

�
�

���

Ve většině případů je ovšem GARCH (1,1) specifikace dostatečná pro 

podchycení klastrování volatility a je nejčastěji používána pro odhadování volatility u 

nelineárních modelů.

4.1.7 Další specifikace ARCH modelů

Spolehlivost a poměrně dobrý výkon modelu GARCH ovšem nezastavil 

akademiky ve vývoji dalších a sofistikovanějších přístupů k odhadování volatility. V 

následujících odstavcích upozorníme jen na malý zlomek nejpodstatnějších z nich a 

poskytneme širší skupinu modelů jen na základě strohé definice rovnic. Porovnání širší

skupiny modelů čtenář může najít například v shrnutí Bollersleva (2008).

Většina rozšířených přístupů vychází z potřeby překonat některou 

z nepříznivých vlastností modelu GARCH, jako je podmínka nezápornosti, neúčinnost 

modelu ve snaze zachytit pákový efekt, nebo neschopnost postihnout vztah mezi 

podmíněným rozptylem a střední hodnotou.

Problémy modelu se zachycením pákového efektu vznikají v definici 

podmíněného rozptylu, který je pouze funkcí velikosti zpožděných hodnot, ale nebere v 

potaz jejich znaménko (druhou mocninou se tedy ztrácí informace). Asymetrii 

způsobenou pákovým efektem proto zachycují rozšíření původního modelu, jako je 

například tzv. GJR specifikace pojmenovaná po svých autorech Glostenovi, 

Jagannathanovi a Runklovi (1993), nebo exponenciální GARCH navržený Nelsonem 

(1991).

GJR je poměrně přímočaré rozšíření modelu GARCH, které pro případnou 

asymetrii v datech přidává do modelu další člen. Podmíněný rozptyl je pak dán rovnicí 

(36):

��
� = �� + ������

� + �����
� + �����

� ����
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Kde ���� = �
1 ���� < 0
0 ���� ≥ 0

�

Pokud dojde na pákový efekt, poslední člen tedy bude kladný. Zároveň se mění i 

podmínka nezápornosti, jež říká, že �� + � ≥ 0, takže koeficient γ může být záporný.

Exponenciální model navržený Nelsonem (1991) je za to o stupeň náročnější. 

Lze vyjádřit několika způsoby, jednu z verzí ukazuje například rovnice (37):

ln(��
�) = � + � ln(����

� ) + �
����

�����
�

+ � �
|����|

�����
�

− �
2

�
�

Tato specifikace předčí původní model GARCH hned v několika směrech. 

Zaprvé, použitím logaritmu opouští podmínku nezápornosti, protože i se zápornými 

koeficienty v logaritmu zůstává rozptyl kladný. Problém s asymetrií pak řeší v třetím 

členu rovnice, kdy dovoluje koeficientu γ, aby byl menší než nula. Ačkoliv pak Nelson 

ve svém původním modelu předpokládal Obecné rozdělení chyb (Generalised Error 

Distribution GED), vzhledem k výpočetní náročnosti se dnes k modelování používají 

spíše jednodušší rozdělení.

Celkově jsou všechny modely GARCH a jeho specifikace v modelování 

volatility velice účinné. V případě nutnosti je možné využít i jejich kombinaci a získat 

jakoukoli verzi hybridního GARCH modelu, nebo zařadit do vysvětlujících veličin i 

zpožděné proměnné volatility výnosů jiných aktiv a získat tak vícerozměrný GARCH.

Bollerslev (2008) tak ve svém glosáři napočítal přes 100 různých specifikací 

GARCH. Ty, které jsou při odhadování VaR používány nejčastěji (Orhan a Köksal

2010: 7), shrnuje Tabulka (5):

ARCH
��

� = �� + � ������
�

�

���Engle 1982

GARCH
��

� = �� + � ������
�

�

���
+ � ������

�
�

���Bollerslev 1986

IGARCH
��

� = �� + ����
� + � ��(����

� − ����
�

�

���
) + � ��(����

� −����
� )

�

���Engle a Bollerslev (1986)

Taylor/Schwert
��

� = �� + � ��|����

�

���
| + � ������

�

���Taylor 1986, Schwert 1989
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Simple Asymmetric GARCH
��

� = �� + � [������
�

�

���
+ ������] + � ������

�
�

���Engle 1990

Threshold GARCH
��

� = �� + � [��|����

�

���

|+��|����
� | ] + � ������

�

���Zakoian 1994

GJR
��

� = �� + � [��

�

���
+ ���������]����

� + � ������
�

�

���

Glosten et al. 1993

EGARCH
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�) = � + � ln(����
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Nelson 1991

Power GARCH
��

�
= �� + � ������

�
�

���
+ � ������

�
�

���Higgins a Bera 1992

Nonlinear GARCH
��

� = �� + � ��(����

�

���
− ��)

� + � ������
�

�

���Bollerslev et al. 1994

Asymmetric GARCH
��

�
= �� + � ��(|����

�

���
| + ������)

� + � ������
�

�

���Ding et al. 1993

Tabulka 5: Nejčastější specifikace ARCH modelů (Higgins a Bera 1992, Bollerslev 2008, Orhan a 
Köksal 2010)

Zatím jsme předpokládali, že všechny specifikace ARCH modelů vycházejí 

z normálně rozdělených reziduí. To ovšem není předpoklad modelů, naopak, jak 

rozebírá kapitola 3.2.1., pro zachycení některých nepříjemných vlastností finančních 

dat byla vyvinuta celá řada rozdělení, které si s nimi umí poradit lépe, jako je obecné 

studentovo rozdělení, zešikmené studentovo rozdělení, obecné rozdělení chyb, 

zešikmené obecné studentovo rozdělení atd. 

Na tomto místě ovšem definujeme pouze nejpopulárnější z nich, tedy klasické 

studentovo rozdělení a obecné rozdělení chyb, která si umí poradit s problematikou 

tlustých konců. Definice ostatních rozdělení společně s následujícími rovnicemi lze 

nalézt v knize George Levyho (2004).

Hustotu normálního rozdělení pro rezidua s nulovou střední hodnotou a 

rozptylem ht tedy můžeme popsat rovnicí (38), hustotu studentova rozdělení s ν stupni 

volnosti rovnicí (39) a Nelsonovu definici GED rovnicí (40):

�(��) =
1

�2�ℎ�

��� �−
��

�

2ℎ�
�
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Rovnice (40) tedy vyjadřuje hustotu rozdělení, které je v textu označováno jako 

GED (generalized error distribution), v literatuře je ovšem možné setkat se i s názvy 

exponential power distribution nebo general error distribution. Toto rozdělení je sice 

symetrické okolo nulové střední hodnoty, zato si dobře umí poradit se špičatostí 

finančních dat. Využívá k tomu změny parametru a, který umožňuje změnu tvaru. 

Symbol λ pak označuje měřítko.

4.1.8 Stochastická volatilita

Dosud jsme pro volatilitu měnící se v čase, která je, jak jsme popsali, pro 

finanční data charakteristická, diskutovali pouze přístupy spadající do rodiny GARCH 

modelů. Stejnou schopnost ale má i modelování stochastické volatility, jež přes běžné 

nedorozumění do skupiny GARCH modelů nepatří. 

Jak už název napovídá, liší se zejména v definici rovnice pro podmíněný rozptyl,

která je v případě GARCH modelu plně deterministická, tj. získává všechny informace 

z předchozích období. Jediná rezidua v jeho specifikaci tak zůstávají ve členu 

definujícím střední hodnotu. Oproti tomu model stochastické volatility obsahuje člen 

pro rezidua i v rovnici pro podmíněný rozptyl. Možný příklad uvádí rovnice (41) a (42):

�� = � + ���� ��~�(0,1)

log(��
�) = �� + �� log(����

� ) + ����

Kde �� je další N(0,1) náhodná veličina, která je nezávislá na ut. Stochastické 

modely jsou poměrně úzce spjaté s postupy oceňování opcí, kde Black-Scholesův 

předpoklad konstatntní volatility vedl k relativnímu podhodnocování opcí, které byly

hluboko “v penězích” nebo daleko “mimo peníze”, což bylo hlavním důvodem pro 

definici stochastického přístupu. Zatímco v oblasti oceňování opcí zůstávají 

stochastické procesy poměrně populární, v jiných oblastech si zejména kvůli své 

komplexnosti pevnou pozici nedobyly. (Harvey et al. 1994)
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4.2 Metodologie a použitá data

Záměrem této práce je na vybraných datech otestovat různé charakteristiky

odhadování volatility v modelu VaR a vybrat nejlepší strategie modelování rizika 

z pohledu firmy, která minimalizuje kapitálové požadavky na základě pravidel daných 

regulátorem.

Společně s rostoucí důležitostí basilejských pravidel vznikla řada studií, která se 

snaží výpočet modelu VaR optimalizovat. Například Vlaar a Van den  Goorbergh

(1999) testoval různé modely založené na historické simulaci, Monte Carlo simulaci i

na parametrickém přístupu. Podle jeho závěrů pak má například použití studentova 

rozdělení horší výsledky při odhadu VaR než normální rozdělení. Angelidis et al. (2004) 

pak podobným způsobem jako tato práce testoval odhady volatility na světových 

indexech, aby ukázal, že flexibilní modely jsou pro odhadování volatility vhodnější. 

Podobný postup se zapojením sofistikovanějších přístupů odhadování volatility zvolili i 

Ané (2006) nebo McAleer (2009).

Tato práce pak vybírá nejlepší postupy z těchto analýz a přidává hodnotu 

založenou na těchto faktorech:

1) Disponuje výhodou „krizových dat“, tj. nemusí testovat modely na příliš 

starých či klidných obdobích, protože správné řízení rizik je podstatné právě 

v krizových obdobích, kdy přehnaně zvýšené požadavky na kapitál mohou 

uvrhnout finanční instituci do nezamýšlených problémů.

2) Kalibruje volatilitu v modelu VaR čistě z pohledu firmy. Pro úspěšnost 

modelu tedy není podstatné, jestli počet jeho selhání odpovídá zvolené 

hladině pravděpodobnosti, ale zda i přes selhání model udržuje kapitálové 

požadavky na minimální hladině.

3) Připouští změnu specifikace modelu odhadování VaR na základě tržních 

podmínek, tj. diskutuje, zda by bylo přínosné umožnit bankám měnit své 

strategie od konzervativních až k agresivním, a to podle situace na trhu. Jako 

hledisko pak vybírá průměrný počet selhání všech finančních institucí na 

trzích. Nezavrhuje ani možnost, že by systém změn odhadu volatility mohl 

být závislý i na jiných proměnných, taková diskuze je ovšem mimo rozsah 

této práce.

4) Kvantifikuje, jaké přínosy by dynamické oceňování rizika pro banky mělo, 

tj. porovnává povinné kapitálové požadavky plynoucí z nejlepšího modelu 
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přes všechna období se sumou požadavků z optimálních modelů za dílčí 

období. K tomuto záměru využívá velké množství specifikací modelů.

5) Diskutuje i výhody a nevýhody dynamického oceňování rizika z pohledu 

regulátora. 

6) Všechny tyto kroky provádí odděleně na dvou skupinách evropských trhů, 

rozvíjejících se a vyspělých, aby bylo možné určit, zda jsou strategie 

v jednotlivých obdobích i přes celý časový vzorek stejné, a tudíž jestli je 

žádoucí definovat regulační politiku v Evropě jednotně.

4.2.1 Data

Pro aproximaci perfektně vyváženého portfolia jsou pro jednotlivé evropské 

státy použity denní zavírací hodnoty národních indexů (francouzský CAC40, německý 

DAX, britský FTSE 100, polský WIG20, český PX50, maďarský BUX) získané 

z databáze Thompson One v národních měnách. Testované období je mezi 1. 10. 2003 a 

16. 12. 2011, tedy vzorek přibližně 2100 pozorování pro každý index. Ačkoliv je 

nepravděpodobné, že složení typického portfolia odpovídá složení národního indexu, 

McAleer (2009) a Angelidis et al. (2004) ukazují, že se jedná o dobrou aproximaci 

cenových pohybů v portfoliu finančních institucí.

Pro výpočet byl použit software Gretl verze 1.9.7. společně s doplňujícím 

balíčkem GIGS umožňující složitější specifikace GARCH modelu.

Pokud pak jednotlivé denní zavírací ceny indexů označíme jako Pt, pro další 

analýzu jsme definovali denní výnosy jako logaritmus podílu dnešní a včerejší zavírací 

hodnoty indexu, jak ukazuje rovnice (43):

�� = log (
��

����
)

Základní vlastnosti dat pak blíže charakterizujeme na základě popisných statistik 

shrnutých v Tabulce (6). Střední hodnota zde představuje průměrnou hodnotu, medián 

pak prostřední pozorování, kterou index nabývá, maximum a minimum udává extrémní 

hodnoty, standardní odchylka signalizuje rozptyl hodnot od očekávané hodnoty, šikmost 

zachycuje asymetrii v datech a špičatost frekvenci pozorování okolo střední hodnoty

(respektive třetí a čtvrtý centralizovaný moment dat). Abychom otestovali diskutované 
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tlusté konce, kterými mají být finanční data příznačná, použili jsme také Jacque-Bera 

test pro oveření normality dat.

Střední
hodnota

Medián Min Max σ Šikmost Špičatost N
JB
test

P-
hodnota

CAC40 -0,00003 0,00036 -0,095 0,106 0,0148 0,061 7,29 2107 4661 0

DAX 0,00026 0,00089 -0,074 0,108 0,0145 0,045 6,89 2100 4157 0

FTSE100 0,00012 0,00056 -0,093 0,094 0,0128 -0,147 8,30 2077 5962 0

PX50 0,00016 0,00082 -0,162 0,124 0,0165 -0,540 13,09 2044 14659 0

WIG20 0,00017 0,00053 -0,084 0,082 0,0165 -0,256 2,53 2068 573 0

BUX 0,00031 0,00059 -0,126 0,132 0,0178 -0,106 5,97 2068 3069 0

Tabulka 6: Popisné statistiky vybraných indexů za sledované období (vlastní výpočty)

Ve všech případech tedy můžeme nulovou hypotézu o normálním rozdělení 

zamítnout na všech hladinách významnosti (p-hodnota je všude téměř nulová), což 

vyplývá i ze značné špičatosti, která napovídá, že data vykazují znaky leptokurtozy (viz 

Příloha 1). Tyto vlastnosti jsou pak o něco významnější u skupiny rozvíjejících se států, 

extrémní hodnoty špičatosti vykazuje index PX, který je i nejvíce asymetrický. Ve 

srovnání s vyspělejšími ekonomikami si pak lze všimnout, že tyto země vykazují i vyšší 

směrodatnou odchylku. Malou výjimkou je polská burza, která se v charakteristikách 

jako minimum, maximum a špičatost přibližuje vyspělým trhům, zato její výnosy jsou 

poměrně dost asymetrické, což ji společně s vyšší volatilitou ještě stále drží ve skupině 

rozvíjejících se trhů.

Historickou řadu výnosů pro všechny zkoumané indexy společně pak ukazuje 

Graf (2), na kterém lze pozorovat všechny vlastnosti finančních dat, jak byly popsány –

klastrování volatility, pákový efekt a proměnlivou volatilitu. Grafy pro jednotlivé 

indexy jsou v Příloze 2.

Historická data ukazují extrémní nárůst nestability na konci roku 2008, kdy 

většina indexu oscilovala v pásmu (-0,15;0,15), přičemž v klidných časech se data 

pohybují v rozmezí (-0,05;0,05). Na rozdíl od dřívějších klastrů ovšem v tomto případě 

volatilita zůstala být problémem i v průběhu celého roku 2009, aby v roce 2010 opět 

vzrostla. Po částečném uklidnění pak další negativní vývoj přišel s druhou polovinou 

roku 2011 a přetrvává dodnes.



70

Graf 2: Vývoj výnosů indexů ve sledovaném období (data: ThompsoneOne, vlastní výpočty)

Pokud prozkoumáme v tomto období například pohyby CAC40 indexu, zjistíme, 

že pouze v 51 případech z 2107 byl výkyv výnosů větší než 4 %, což odpovídá pouze 

asi 2,4 procentům denních pohybů ze sledovaného časového období. Ani jeden z těchto 

výkyvů se přitom nestal před rokem 2008. Naopak v tomto krizovém roce se odehrálo 

24 prudkých výkyvů, tedy téměř polovina z celého osmiletého období.

Pokud jde pouze o propady, tedy negativní události, ve zkoumaném časovém 

období se jich odehrálo 32, což představuje pouze 1,5 % dnů, z toho jich byla opět celá 

polovina v roce 2008. Prudké cenové pohyby nad 4 procenta, které tedy měly v případě 

Francie před rokem 2008 nulovou pravděpodobnost, tak najednou přicházely v průměru 

každý první až druhý týden.

Popsané vlastnosti finančních dat jasně naznačují, že pro jejich odhad bude 

vhodný některý ze skupiny ARCH modelů. Abychom si tento předpoklad ověřili, 

provedli jsme u všech časových řad ARCH-LM test s nulovou hypotézou, že ARCH 

komponenty nejsou přítomny. Tuto hypotézu můžeme pro všechny indexy zamítnout 

pro pět, deset, ale i dvacet zpožděných proměnných pro všechny běžné hladiny 

významnosti. 

Pro další práci s daty jsme pak pro všechny zlogaritmované výnosy indexů 

provedli i rozšířený (augmented)  Dickey- Fuller test a zamítli jsme nulovou hypotézu 

jednotkového kořene. Všechna data jsou tedy stacionární, což nás ujišťuje, že případné 

šoky v datech nemají permanentní efekt. Výsledky obou testů jsou v Příloze 3.
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4.2.2 Specifikace jednotlivých modelů

Přestože prvotní analýza ukázala, že data podle očekávaní vykazují některé 

nepříjemné vlastnosti, začneme při modelování jejich volatility od jednodušších 

modelů, tzn. od odhadu historické volatility až po jednotlivé specifikace modelu ARCH

(viz Kapitola. 4.1). Konkrétně budeme testovat pro každý index tyto modely:

 Historická volatilita odvozená z 10 dní (označení VAR jako variance)

 Historická volatilita odvozená z 90 dní (označení VAR jako variance)

 Historická volatilita odvozená 250 dní (označení VAR jako variance)

 EWMA s váhou λ=0,92

 EWMA s váhou λ=0,94

 EWMA s váhou λ=0,96

 ARCH

 GARCH

 Taylor/Schwert (T/S)

 GJR

 TARCH

 EGARCH

 NARCH (jedna ze specifikací PGARCH)

Jednodušší modely pak použijeme jako měřítko, aby bylo jasné, v jakých 

vlastnostech je sofistikovanější modely překonávají. Jednotlivé specifikace GARCH 

modelů pak budou odhadovány metodou maximální věrohodnosti (maximum likelihood 

method).

Vzhledem k vlastnostem finančních dat pak použijeme k aproximaci reziduí 

v jednotlivých specifikacích ARCH modelů kromě normálního rozdělení i takové 

přístupy, které by měly tlusté konce finančních dat zachytit, tedy studentovo rozdělení a 

GED. Potřebné definice jsou opět v Kapitole 4.1. Celkově tedy pro každý z šesti indexů 

otestujeme 39 specifikací, což v souhrnu představuje 234 modelů odhadování volatility, 

které vstupují do optimalizace hladiny VaR.

Výstupy jednotlivých modelů pak nebudeme testovat běžnými ekonometrickými 

metodami, ale dosazením do modelu VaR, na základě jehož výsledků dokážeme 

ohodnotit, nakolik jsou jednotlivé způsoby odhadu volatility kapitálově náročné.
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4.2.3 VaR

Před samotným odhadem hladiny VaR pro jednotlivé modely rozdělíme data na 

dva vzorky:

 1. 10. 2003 až 16. 12. 2004 – přibližně 300 pozorování, která poslouží 

jako historický vzorek pro specifikaci modelu. Toto období je vybráno na 

základě pravidel basilejské komise, která určila jako minimum jeden rok, 

tj. 250 pracovních dní, a potřeb samotné simulace. Rozsáhlejší data by 

pak zohledňovala až příliš vzdálená pozorování.

 17. 12. 2004 až 16. 12. 2011 – přibližně 1800 pozorování, na kterých 

bude samotný model otestován a vyhodnocen

Na základě dat a popsaných specifikací pak vyhodnotíme hladinu VaR pro 

jednotlivé dny a jednotlivé indexy. Model VaR je pak definován přesně podle 

basilejských standardů, jak ukazuje rovnice (1).

Poté, co bude určena hladina VaR pro každou z 39 specifikací a 1800 dnů, 

provedeme zpětné testování, kdy porovnáme reálnou ztrátu a ztrátu předpovězenou 

modelem, čímž určíme selhání u každého z přibližně 420 tisíc odhadnutých modelů 

VaR.

Jednotlivé odhady volatility pro vybrané indexy pak vyhodnotíme podle čtyř

kritérií, které vychází z Kapitoly 3.3.

 Průměrný počet selhání za 250 pracovních dnů (nepodmíněné zpětné 

testování)

 Průměrná hladina kapitálových požadavků k průměrné hladině indexu

(výše kapitálových požadavků)

 Průměrná hladina nadbytečných kapitálových požadavků k hladině 

indexu z pohledu ztrátové funkce firmy, ovšem bez ohodnocení nákladu 

na takto nadbytečně držený kapitál. Nadbytečný kapitál je vypočítaný 

jako požadavky vycházející z excesivního odhadu volatility, tj. od 

odhadnuté hladiny VaR jsou odečteny reálné kladné i záporné pohyby ve 

zjištěných výnosech

 Čtvrté hledisko pak dopočítáme jako podíl nadbytečné a reálné hladiny 

kapitálových požadavků

Vzhledem k záměru práce má největší váhu první hledisko. Testování odhadů 

volatility tak není vyhodnoceno podle jejich statistické přesnosti, ale účelnosti v modelu 
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VaR. Žádoucím výsledkem je nalézt takový model, který vykazuje nejmenší kapitálové 

požadavky při únosném počtu selhání. Modely tak budeme moci na jednotlivých 

časových úsecích zařadit do čtyř kategorií podle druhu strategií, jak ukazuje Tabulka

(7):

Míra selhání Potřebný kapitál Strategie

Vysoká Vysoký Nevyhovující

Vysoká Nízký Agresivní

Nízká Vysoký Konzervativní

Nízká Nízký Optimální

Tabulka 7: Kategorizace strategií pro odhadování volatility

Vyhodnocení těchto kritérií je nejdříve provedeno pro celý vzorek o 1800

pozorování, aby bylo možné jednotlivé modely kategorizovat přes celé sledované 

období. Abychom pak mohli výkon modelů ohodnotit i v jednotlivých časových 

úsecích, sledovaný vzorek dat je rozdělen na části podle průměrného selhání všech 

modelů v každý den. Období jsou pak rozdělena podle pravidla, že průměrný počet 

selhání v daný den spadá do stejného, předem určeného, intervalu. Pokud některé 

z pozorování překročí horní hranici intervalu, je nastaven nový začátek období. Druhou 

podmínkou pro existenci časového období je jeho trvání alespoň 18 dnů, jinak je 

přiřazeno do nadcházejícího období. Toto omezení je aplikováno zejména 

kvůli výpočetnímu zjednodušení s tím, že přibližně jedno procento z 1800 pozorování 

nemá na konečný výsledek signifikantní vliv.

Velikost intervalů je pak určena na základě porovnání výsledků s basilejskými 

standardy, tj. odvíjí se od penalizační škály. Logika celého oddělení období vychází 

z předpokladu, že volba strategie respektuje právě počet selhání v minulých 250 

pracovních dnech. Možná závislost na jiných faktorech otevírá prostor na rozšíření této 

práce.

Poté, co určíme jednotlivá období, vyhodnotíme jednotlivá kritéria úspěšnosti 

testovaných modelů i pro dané časové úseky. Porovnáním jednotlivých výstupů i pro 

konkrétní země a modely s odhadem přes všechna období lze pak rozdělit modely do 

kategorií strategií, analyzovat efektivitu dynamického ohodnocování VaR, stejně jako 

diskutovat vhodnost využití jednotného regulačního přístupu pro všechny státy.
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4.3 Srovnání modelů

Podle popsané metodologie jsme provedli a otestovali všech 39 modelů pro šest 

vybraných indexů, každý na vzorku přibližně 1800 pozorování. Vyčíslili jsme kritéria 

počtu selhání, průměrné hladiny kapitálových požadavků, průměrné hladiny 

nadbytečných kapitálových požadavků a dopočítali jsme rozdíl posledních dvou veličin 

pro celé sledované období, to vše jsme pak agregovali pro všechny indexy. 

Průměrný počet selhání se pro všechny specifikace pohybuje v rozmezí (0,62;

6,50), kapitálové požadavky pak v intervalu (11,2; 16,7) %, což je pro desetidenní VaR 

odpovídající hladina. Přibližně tři čtvrtiny těchto požadavků jsou pak nadbytečné, tj. 

nevyužité pro krytí reálného rizika. Výsledky výpočtů zobrazuje Tabulka (8), podrobné 

výsledky pro jednotlivé indexy jsou v Příloze (4):

Pr. počet 
selhání 

Kapitálové 
požadavky

Nadbytečné kapitálové 
požadavky

Podíl nadbytečné/ 

reálné požadavky

VAR(10) 1,85 12,6% 9,3% 73,7%

VAR(90) 5,09 15,9% 11,6% 73,3%

VAR(250) 6,02 16,7% 11,6% 69,2%

EWMA (0,92) 6,05 12,1% 8,6% 71,0%

EWMA (0,94) 6,26 12,2% 8,7% 71,4%

EWMA (0,96) 6,50 12,3% 8,8% 71,7%

ARCH (1) n 4,25 14,7% 11,2% 76,6%

ARCH (1) t 4,14 15,0% 11,6% 77,1%

ARCH (1) GED 4,52 14,6% 11,1% 76,4%

ARCH (2) n 3,19 13,9% 10,5% 75,6%

ARCH (2) t 2,87 14,0% 10,6% 75,7%

ARCH (2) GED 3,11 13,9% 10,5% 75,5%

GARCH (1,1) n 4,25 14,5% 10,9% 75,3%

GARCH (1,1) t 4,14 14,4% 10,8% 75,2%

GARCH (1,1) GED 4,52 14,7% 11,1% 75,4%

GARCH (1,2) n 3,19 13,5% 10,0% 74,3%

GARCH (1,2) t 2,87 13,4% 10,0% 74,3%

GARCH (1,2) GED 3,11 13,6% 10,1% 74,4%

GARCH (2,1) n 1,61 12,4% 9,0% 73,0%

GARCH (2,1) t 1,70 12,5% 9,1% 73,2%

GARCH (2,1) GED 1,68 12,5% 9,1% 73,2%

GARCH (2,2) n 1,71 12,6% 9,3% 73,5%
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GARCH (2,2) t 1,84 12,6% 9,3% 73,6%

GARCH (2,2) GED 1,72 12,6% 9,3% 73,5%

T/S n 1,92 12,7% 9,4% 73,8%

T/S t 1,96 12,8% 9,5% 73,9%

T/S GED 1,92 12,8% 9,4% 73,9%

GJR n 0,62 11,2% 7,9% 70,3%

GJR t 0,68 11,3% 8,0% 70,5%

GJR GED 0,64 11,2% 7,9% 70,3%

TARCH n 0,63 11,2% 7,9% 70,3%

TARCH t 0,67 11,2% 7,9% 70,3%

TARCH GED 0,67 11,2% 7,9% 70,3%

EGARCH n 0,70 11,2% 7,9% 70,4%

EGARCH t 0,76 11,4% 8,0% 70,2%

EGARCH GED 1,25 13,3% 9,4% 70,3%

NARCH n 1,65 12,4% 9,0% 73,0%

NARCH t 1,65 12,4% 9,1% 73,2%

NARCH GED 1,66 12,3% 9,0% 73,0%

Tabulka 8: Srovnání efektivnosti vybraných modelů pro celý sledovaný vzorek (vlastní výpočty)

V tabulce je vyznačeno pět nejvíce žádoucích hodnot pro každou veličinu 

zelenou barvou, nejhorších pět červenou barvou. Z pohledu průměrného počtu selhání si 

zdaleka nejhůře vedou modely založené na exponenciálně vážených pohyblivých 

průměrech následované výpočtem rozptylu z dlouhodobých historických dat. Z tohoto 

pohledu vykazuje překvapivě dobrý výkon model historických dat založený pouze na 10 

minulých pozorováních, který se svou úspěšností na průměrných 1,85 selháních ročně 

v této charakteristice silně převyšuje i model se specifikací GARCH (1,1) se všemi 

alternativními rozděleními reziduí. To může vypovídat o rychle se měnících 

podmínkách na trzích, protože modely typu VAR si „pamatují“ pouze udaný vzorek a 

starší pozorování nezohledňují.

Z pohledu počtu selhání si pak velice dobře vedou i modely GJR a TARCH, 

nejméně chybující je u těchto specifikací normální rozdělení reziduí následované 

studentovým a GED. Poměrně dobře vychází počet selhání i u EGARCH a NARCH 

specifikací, což vypovídá o vyšší úspěšnosti asymetrických modelů. U oblíbeného 

GARCH modelu pak vychází lépe modely s větším množstvím zpožděných 

proměnných, celkově je jejich výkon v této charakteristice ale spíše slabší.
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Pokud posoudíme stejné modely z pohledu výše celkových kapitálových 

požadavků odhadnutých pomocí konkrétního modelu, kategorie úspěšných a 

neúspěšných modelů se příliš nezmění. O řád lépe si vedou EWMA modely, pohoršily 

si naopak modely GARCH. Nejlepší výkon v této kategorii opět vykazují modely GJR a 

TARCH, tentokrát jsou ovšem GED residua lepším odhadem než studentova, nejlepší 

ale zůstává aproximace normálně rozdělenými rezidui. Asymetrické modely opět 

překonávají rovnoměrně rozdělené specifikace.

Při porovnání s třetím kritériem nadbytečných kapitálových požadavků sice 

zjistíme velký posun v hladině, pořadí specifikací modelů ovšem zůstává téměř 

neměnné. To se ovšem změní, pokud se podíváme na excesivní volatilitu, tedy podíl 

nadbytečného a celkového regulatorního kapitálu. Jediný model, podle kterého by 

banky držely méně než 70 procent nadbytečně, je odhad z historických dat na ročním 

vzorku. Tento výsledek vyplývá nejspíše z faktu, že model představuje tak dlouhodobý 

model, že nepřestřeluje hodnoty na základě vysokých nedávno pozorovaných výkyvů, 

tj. nepřizpůsobuje se současné změně hladiny volatility. Vliv ale bude mít i jeho vysoká 

chybovost – pokud model VaR reálné riziko podhodnotí, nadbytečné požadavky jsou 

nulové. Ostatní úspěšné modely jsou pak znovu asymetrické. 

Pro primární přiřazení jednotlivých specifikací do kategorií jak byly určené 

v Tabulce (7), pak rozdělíme interval kapitálových požadavků na tři části nízkých 

(11,196; 13,036) %, středních (13,036; 14,875) % a vysokých požadavků (14,875; 

16,715) %. Stejně tak průměrný počet selhání rozdělíme do intervalů (0,615; 2,577), 

(2,577; 4,539) a (4,539; 6,500). Jako nevyhovující modely pak můžeme určit

specifikace VAR(90) a VAR(250), které v obou hlediscích spadají do nejhorší 

kategorie. Optimální pro celé období se pak jeví skupina modelů EGARCH 

s rozdělením reziduí (n,t)10, GARCH (2,1) a (2,2), GJR, NARCH, Taylor/Schwert a 

TARCH se všemi použitými rozděleními reziduí. Zcela nejlepším modelem z pohledu 

počtu selhání i kapitálových požadavků je pak specifikace TARCH s normálně 

rozdělenými rezidui. Konečné rozdělení modelů ale bude možné stanovit až na základě 

určení jejich výkonu v průběhu jednotlivých období (viz dále).

                                               
10 Specifikace modelu EGARCH s rozdělením reziduí GED je ovšem vychýlena faktem, že ji bylo možné 
určit jen pro indexy WIG20 a BUX. V ostatních případech nebylo splněno kritérium konvergence 
rozptylu, což může být způsobeno specifikací pouze na úrovni jedné zpožděné proměnné. Jak ukazují 
Engle a Ng (1993: 1769), tento problém je pro EGARCH specifikaci běžný. V dalších závěrech je proto 
s výsledky EGARCH (GED) modelu nakládáno s touto podmínkou.
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Rozdíly mezi jednotlivými modely jsou patrné i z Grafu (3). Pokud například 

vyneseme reálné výkyvy indexu CAC40 oproti nejlepší specifikaci (TARCH n), 

nejhorší specifikaci (VAR (250)) a jako měřítko zvolíme původní model RiskmetricsTM

s modelem EWMA (0,94), je zřejmé, že asymetrický autoregresivní model překonává 

ostatní dva v obou sledovaných hlediscích.

Graf 3: Porovnání výkonů VaR modelu s nejlepšími a nehoršími výsledky (vlastní výpočty)

Vertikální osa grafu zobrazuje desetidenní výkyvy ve výnosech francouzského 

indexu CAC40 vůči desetidenní přepovězené hladině modelu VaR definované na 

základě pravidel basilejské komise. Jako měřítko je zobrazen černou barvou i vývoj 

modelu VaR založený na RiskmetricsTM definici EWMA s λ=0,94. 

Pokud se zaměříme například na období mezi zářím roku 2008 a 2009, je 

zřejmé, že zelená linka modelu TARCH n se zjevně nejrychleji přizpůsobuje výkyvům, 

aniž by se příliš vzdálila od reálné hladiny. Oproti tomu pohyblivé průměry reagují 

opožděně a v tomto období přináší i povinnost udržovat vysoké kapitálové rezervy i při 

uklidnění situace.
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Ve stejném období ale stojí za povšimnutí, jak prudký nárůst kapitálových 

požadavků zažily finanční instituce v průběhu krize. Zatímco před krizí se desetidenní 

kapitálové požadavky pohybovaly běžně do deseti procent, na podzim 2008 vystřelily 

až na čtyřnásobnou hladinu.

Tato prudká změna volatilit je pak kromě optimalizace kapitálové vyváženosti i 

jednou z motivací, proč zkoumat efektivitu různých modelů v různých časových 

obdobích. Graf vynášející průměrný počet selhání všech specifikací přes všechny 

indexy například oproti vývoji indexu CAC40 ukazuje, jak selhání narůstají 

s příchodem krizového období. Navržená metoda dynamické optimalizace by tak 

umožnila přejít na konzervativnější modely ze dne na den, což je i z pohledu regulátora 

vhodnější než čekat na přizpůsobení modelu.

Graf 4: Vývoj průměrného počtu selhání všech indexů se všemi specifikacemi modelu vůči vývoji 
výnosů indexu CAC40 (vlastní výpočty)

Levá vertikální osa vynáší průměrný počet selhání zatímco pravá osa výnosy 

indexu CAC40. Jak je vidět, průměrný počet selhání reaguje na zvýšení volatility velice 

prudce. Stejně tak s uklidněním situace velice prudce klesá.

Pokud pak použijeme první podmínku definovanou v Kapitole 4.2.3 pro 

klasifikaci jednotlivých období, tedy odvození od intervalů průměrného ročního selhání 

přes všechny modely, vznikne ve zkoumaném vzorku 11 období.

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0

2

4

6

8

10

12

Pr. počet selhání CAC40



79

Intervaly jsou přitom rozděleny po dvou bodech, tj. (0;2>, (2,4> atd., což se zdá 

vyhovující jak z pohledu regulace (při dvou selháních se velice zvyšuje 

pravděpodobnost dosažení čtyřbodové hranice a zvýšení požadavků), tak jako dobrá 

aproximace období patrných na Grafu (4). Při použití i druhé podmínky, tedy že období 

musí trvat alespoň 18 dnů (1 % ze sledovaného vzorku), je sledovaných období osm:

Pořadové 
číslo 

období
Vymezení Počet dní Váha období ve vzorku

Průměrný počet selhání 
v období

1. 17.12.2004 – 24.05.2006 367 20,46 % 0,4

2. 25.05.2006 – 22.05.2007 253 14,10 % 2,9

3. 23.05.2007 – 21.01.2008 171 9,53 % 0,5

4. 22.01 2008 – 06.10.2008 181 10,09 % 3,3

5. 07.10.2008 – 20.10.2009 265 14,77 % 8,9

6. 21.10.2009 – 19.01.2010 63 3,51 % 3,8

7. 20.01.2010 – 09.08.2011 401 22,35 % 0,7

8. 10.08.2011 – 16.12.2011 93 5,18 % 5,2

Tabulka 9: Rozdělení časových období na základě průměrného počtu selhání za posledních 250 dnů 
(vlastní výpočty)

Tyto intervaly jsou pak dobře patrné i na Grafu (4). Jak je vidět, krizové období 

7. 10. 2008 až 20. 10. 2009 bylo na počet selhání opravdu extrémní, vysoce nad 

průměrem jsou ale i okolní časové intervaly, delší úsek z levé strany a kratší při poklesu 

volatility. Velice varující je v tomto smyslu i nárůst selhání od poloviny loňského roku 

do současnosti. Pro každé z definovaných období pak provedeme stejnou analýzu, jako 

pro celé sledované období, z důvodu rozsahu práce ale už jen podle kritérií průměrného 

počtu selhání a kapitálových požadavků. 

Pro jednotlivá časová období se ale ukázaly jako optimální modely v Tabulce 

(10), jejichž míra je většinou pod průměrem období, tj. jejich využití je poměrně 

konzervativní. Výjimkou jsou oba modely pohyblivých průměrů, které se ukazují 

z pohledu optimálních kapitáloých požadavků silné zejména ve velice klidných 

obdobích, ve kterých ale stejně generují poměrně vysokou míru chyb. Výsledky pro 

jednotlivé indexy jsou shrnuty v Příloze 5.
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Období
Optimální 

model
Výše kapitálových 

požadavků
Počet 

selhání
Průměrný počet selhání 

v období

1. VAR(10) 7,5 % 0,3 0,4

2. GJR GED 9,2 % 0,7 2,9

3. EWMA (0,96) 8,4 % 1,8 0,5

4. ARCH (2) n 13,2 % 2,1 3,3

5. TARCH GED 19,9 % 1,9 8,9

6. GJR n 10,9 % 0,2 3,8

7. EWMA (0,92) 8,5 % 1,9 0,7

8. EGARCH t 16,6 % 1,9 5,2

Vážený 
průměr

11,046 % 1,354 2,745

Tabulka 10: Optimální modely pro všechny indexy v jednotlivých časových obdobích (vlastní 
výpočty)

Pokud tedy využijeme v každém období specifikaci s nejnižšími kapitálovými 

požadavky, můžeme aproximovat požadovaný kapitál v případě, že se ve všech 

zkoumaných státech budou strategie střídat společně. Při odhadu využijeme jako vah 

počet dnů v jednotlivých časových obdobích, jak ukazuje rovnice (44):

����� = ���
��� × �� + ���

��� × �� + ���
��� × �� + ���

��� × �� + ���
��� × ��

+ ���
��� × �� + ���

��� × �� + ���
��� × ��

Dosazením do této rovnice získáme kapitálové požadavky ve výši 11,056 %, což 

není proti jednotnému přístupu použití modelu TARCH s normálně rozdělenými rezidui 

s požadavky 11,196 % významný posun k lepšímu.

Vzhledem k vyšším nárokům na optimalizaci by se proto střídání modelů na 

základě průměrné míry selhání v celém odvětví finančním institucím nejspíš 

nevyplatilo. Jelikož TARCH n pak vykazoval průměrnou míru selhání 0,63, 

dvojnásobný nárůst u optimalizace přes jednotlivá období by pak nebyl žádoucí ani 

z pohledu regulátora. 

Vztah specifikace TARCH n a jednotlivých optimalizovaných modelů pak 

zobrazuje i Graf (5), na kterém je vidět, že pohyby jsou téměř shodné. Částečné 

vylepšení lze pozorovat jen u druhého období, kde volatilitu mírně lépe aproximuje 

model GJR s GED rozdělenými rezidui:
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Graf 5: Porovnání optimálního modelu přes všechna období a modelu složeného z optimálních 
odhadů přes jednotlivá období (vlastní výpočty)

Posledním krokem při určování optimálního modelu je pak zvážení specifických 

modelů pro daná období pro různé indexy. Optimalizace jednotlivých modelů na 

základě rozhodnutí jednotlivé finanční instituce je nejpřirozenějším způsobem, jak by 

bylo možné dynamické oceňování rizika zavést. Jakékoli nařizování používaných 

modelů „shora“ Evropskou unií je spíše utopické a jak ukazuje předchozí analýza i 

neefektivní.

Výkony jednolivých modelů v určených časových obdobích pro jednotlivé 

indexy odděleně shrnuje Tabulka (11), která ukazuje optimální modely vzhledem 

k nízkým kapitálovám požadavkům. Červeně jsou označeny modely, jež sice vykazují 

nejnižší hladinu VaR, ale na durhou stranu jejich počet selhání ve sledovaném období 

byl vyšší než průměrný. Tyto specifikace pak vykazují dobré výsledky z pohledu 

kapitálové přiměřenosti pouze v klidných obdobích s nízkou volatilitou a všeobecně 

nízkým průměrným počtem slehání. Podle klasifikace z Tabulky (7) je tedy můžeme 

přiřadit mezi agresivní modely. 

Na druhou stranu modely označené zelenou barvou vykazují silně podprůměrný 

počet selhání a jejich využití je optimální především v obdobích se zvýšenou volatilitou. 

Z toho důvodů je můžeme přiřadit do skupiny konzervativních modelů. Podrobnější 
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představu o výběru modelu poskytuje Příloha (6). Na této úrovni již bohužel není možné 

posytnout takový detail jako u předešlých agregovaných odhadů ani v přílohách.

Období CAC40 DAX FTSE100 PX50 WIG 20 BUX

1. VAR (90) VAR(10) VAR(10) VAR(10) EWMA (0,96) VAR(10)

2. EWMA (0,92) EWMA (0,92) VAR(10) TARCH GED TARCH GED GJR n

3. EWMA (0,96) VAR(250) EWMA (0,96) EWMA (0,96) EWMA (0,92) EWMA (0,96)

4.
ARCH (1) 

GED
ARCH(1) GED EWMA (0,92) GJR GED ARCH (2) GED GARCH (1,1) t

5. EGARCH n EGARCH n EGARCH t GJR GED TARCH n EGARCH t

6. EWMA (0,96) GJR n EWMA (0,96) EWMA (0,96) EWMA (0,96) EWMA (0,92)

7. EWMA (0,92) EWMA (0,96) VAR (90) EWMA (0,94) EWMA (0,92) EWMA (0,92)

8. ARCH (1) t EGARCH n ARCH (1) GED GARCH (2,2) t ARCH (2) GED ARCH (2) n

Celé 
období

EGARCH n EGARCH n EGARCH n GJR GED TARCH n TARCH n

Tabulka 11: Optimální modely pro jednotlivé indexy na základě optimalizace v jednotlivých 
časových obdobích (vlastní výpočty)

Barvou neoznačené modely pak vykazují míru selhání srovnatelnou s průměrem 

pro vybraný index v daném období a představují tak přechod mezi oběma skupinami 

strategií. Objevují se především v období 4 a 8, která jsou specifická rostoucí

volatilitou. Po čtvrtém období přišlo ještě další zvýšení volatility, osmé období pak 

zasahuje do současnosti. V takto definovaných časových úsecích jsou proto úspěšnější 

modely ARCH, které neobsahují člen navracející volatilitu k průměru.

Celkově překvapivý je poměrně dobrý výkon modelů založených na historickém 

odhadu nebo pohyblivých průměrech, které v klidnějších obdobích 1,3,6 a 7 vykazují 

z pohledu kapitálové přiměřenosti optimální výběr. Selhávají sice častěji, ale málo 

proměnlivá charakteristika trhu jim umožňuje stále zůstávat v zeleném penalizačním 

pásmu.

Žádný z agresivních přístupů přitom při zpětné kontrole ve sledovaných dnech

nevstoupil do červeného penalizačního pásma, tj. nevyvolal reakci regulátora, který by 

zakázal pro odhadování rizika používat interní modely. V oranžovém pásmu se pak 

modely pohybovaly poměrně často, indexy CAC40, DAX, FTSE100 si vysloužily

maximální penalizaci šest bodů a PX a WIG20 devět. 

Výjimkou je index BUX, který ve čtvrtém období do červeného pásma ve třech 

případech spadl, což bylo způsobeno definicí sledovaných období na základě selhání 



83

přes všechny indexy. Pokud by se období optimalizovala individuálně pro každý index, 

rozdělení by bylo pro BUX příznivější a vzhledem k včasnější výměně modelu by 

k deseti selháním nedošlo. Speciálně pro maďarský index jsme proto tuto variantu 

vyčíslili, aby bylo možné odhadnout vliv individuální časové optimalizace na popsané 

výsledky. Srovnání ukazuje Tabulka (12):

Pořadové 
číslo 

období

Původní 
počet 
dní

Počet dní pro 
BUX

Původní výše 
kap. 

požadavků

Očištěná 
výše kap. 

požadavků

Původní počet 
selhní

Očištěný počet 
selhání

1. 367 364 11,15 % 11,14 % 0,43 0,41

2. 253 258 11,15 % 11,18 % 2,00 1,97

3. 171 312 8,95 % 10,76 % 2,88 1,97

4. 181 43 12,64 % 15,82 % 0,99 1,02

5. 265 265 20,72 % 20,53 % 2,89 2,93

6. 63
460

12,40 %
11,02 %

5,34
2,64

7. 401 9,25 % 1,98

8. 93 92 16,55 % 11,51 % 2,64 0,97

1.-8. 1794 1794 12,403 % 12,524 % 1,938 1,878

Tabulka 12: Srovnání optimalizace časových období pro všechny indexy a pro separátní index na 
příkladu indexu BUX (vlastní výpočty)

Místo původních osmi období je tedy pro BUX vhodné počítat jen s obdobími 

sedmi. Zároveň je zřejmé, že tato optimalizace, která dovolila odhadu u indexu BUX 

chybovat maximálně devětkrát a snížila tak i celkový průměr chybování, zvýšila 

optimalizované kapitálové požadavky.

Časová období ovšem byla pro všechny indexy určena rovnoměrně tak, aby bylo 

možné výsledky porovnat. Vzhledem k tomu, že by banka optimalizovala období podle 

své míry selhání, je tedy možné pro všechny sledované modely očekávat mírně 

rozdílnou maximální míru selhání i kapitálové požadavky. Kladný směr tohoto pohybu 

lze předpokládat především u vyspělejších zemí, jejichž výsledky umožňují připustit 

větší míru selhání a dosáhnout tak dalšího snížení kapitálových požadavků. U 

rozvýjejích zemí pak lze předpokládat opačný vývoj.

Při optimalizaci přes celé období pak zjistíme, že stejně jako ve vysoce 

volatilních obdobích ve všech případech dominují asymetrické specifikace modelu 

GARCH, které zajišťují dostatečně konzervativní přístup, aby se finanční instituce 
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nedostala hluboko do oranžového penalizačního pásma, nebo dokonce překročila 

desetibodovou hranici.

Pokud rozdělíme Tabulku (11) podle ekonomické vyspělosti států, zjistíme, že 

volatilnější rozvíjející se trhy vyžadují vyspělejší modely odhadování volatility. Jak je 

pak patrné z Tabulky (13), která ukazuje poměrný nárůst kapitálových požadavků vůči 

nejmenší základně uvedné jako měřítko, vyspělejší státy pak v průběhu krize z nižší 

hladiny volatility zaznamenaly mnohem vyšší nárůst kapitálových požadavků než 

rozvíjející se ekonomiky. Zatímco se například požadavky vycházející z maďarského 

indexu zvyšily pouze 2,3krát, britský FTSE vykázal nárůst na 3,5násobek z původně 

velice nízkých kapitálových požadavků, což je o polovinu větší růst než v případě 

indexu BUX.

Období CAC40 DAX FTSE100 PX50 WIG 20 BUX

1. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25

2. 1,29 1,16 1,41 1,25 1,43 1,25

3. 1,39 1,11 1,78 1,08 1,14 1,00

4. 2,20 1,84 2,21 1,73 1,65 1,41

5. 3,04 2,61 3,36 2,84 2,62 2,32

6. 1,67 1,60 1,72 1,25 1,43 1,39

7. 1,54 1,29 1,75 1,01 0,96 1,03

8. 2,79 2,98 2,70 2,04 1,78 1,85

Měřítko 1 = 5,53% 1 = 6,21% 1 = 4,5% 1 = 7,94% 1 = 8,17% 1 = 8,95%

Tabulka 13: Poměrné zvýšení kapitálových požadavků v průběhu sledovaného období (vlastní 
výpočty)

Při pohledu na tabulku je ale zřejmý i další trend, kdy se rozvíjející ekonomiky 

po zvýšení volatility rychleji dostávají na předkrizovou úroveň, zatímco francouzský, 

německý i britský index udržují zvýšenou hladinu volatility i v průběhu šestého a 

sedmého pokrizového období. V osmém období pak opět můžeme ve skupině těchto 

států zanamenat mnohem prudší nárůst kapitálových požadavků, což je zřejmé zejména 

u indexu DAX, jenž v současnosti vykazuje vyšší hodnoty než v pátém krizovém 

období.

Pokud zvážíme rozdílnost jednotlivých období i indexů, je zřejmé, že prostor pro 

optimalizaci v jednotlivých obdobích vůči modelu TARCH n, který vykázal nejmenší 

kapitálové požadavky pro všechna období a indexy, určitě existuje. Zisk z využití 

optimálních modelů naznačuje pro index CAC40 Graf (6), který porovnává kapitálové 

požadavky vyplývající z modelu optimálního pro index CAC40 pro všechna období 
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(EGARCH n) a pro index CAC40 dynamicky optimalizovaný po jednotlivých 

obdobích.

Graf 6: Porovnání výše kapitálových požadavků vyplývající z modelu optimálního pro všechna 
období (EGARCH n) a požadavků složených z modelů optimálních pro jednotlivá období (vlastní 

výpočty)

Graf ukazuje, že optimalizovaný model pro každé období překonává EGARCH 

n téměř přes celý časový vzorek, kopíruje ho pak v pátém období, kdy se optimální 

modely podle obou přístupů shodují, podobné jsou i v čtvrtém a osmém období, kdy 

jsou optimální specifikace ARCH (1) GED respektive ARCH (t).

Z hlediska výše kapitálových požadavků by tedy finanční instituce držely 

v klidných dobách nižší úroveň kapitálu, zatímco v krizi by přešly na  konzervativní 

model, který je i optimem při určování VaR přes celé časové období. Změna úrovně 

kapitálu mezi jednotlivými obdobími by se proto zvýšila, a tím by vzorstla i 

procykličnost kapitálových požadavků.

Rozdíly mezi optimalizací za všechna období a jednotlivé časové úseky ukazuje 

v kvantitivním vyjádření Tabulka (13). Popsaný přístup dynamické optimalizace 

kapitálových požadavků by snížil ve sledovaném období podle různých strategií 
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v různých obdobích nároky na kapitál o 1,2 až 2,0 procentního bodu a zároveň zvýšil 

průměrnou roční míru selhání o 0,7 až 1,2 bodů. Tento vztah vyjadřuje volbu (trade-off)

mezi nízkou mírou selhávání a kapitálovými požadavky. 

CAC40 DAX FTSE100 PX50 WIG 20 BUX

Jednotlivá období 9,6% 9,6% 8,5% 11,5% 11,6% 12,4%

Počet selhání 1,6 1,8 1,7 1,5 1,9 1,9

Celé období 11,6% 11,2% 9,8% 12,7% 13,5% 13,9%

Počet selhání 0,4 1,0 0,3 0,8 1,3 0,8

Výnos z optimalizace (% body) -2,0% -1,7% -1,4% -1,2% -1,8% -1,5%

Výnosy z optimalizace (%) -20,4% -17,2% -16,1% -10,2% -15,8% -12,0%

Nárůst selhání 1,2 0,8 1,4 0,7 0,6 1,1

Tabulka 14: Porovnání přístupů k optimalizaci modelu VaR (vlastní výpočty)

Pokud opět porovnáme optimalizační výhody mezi jednotlivými skupinami 

států, banky ve vyspělejších zemích by mohly za sledovaných sedm let snížit kapitálové 

požadavky o 16,1 až 20,4 procenta, zatímco finanční instituce v rozvíjejících se 

ekonomikách o 10,2 až 15,8 procenta. Tento rozdíl vzniká zejména kvůli vyšší základní 

hladině volatility, jejíž charakteristika se s příchodem krize neměnila tak výrazně, jako u 

vyspělejších ekonomik. Celkové výnosy z dynamické optimalizace by pak mohly být 

v reálné ekonomice ještě vyšší, kdyby banky vybíraly modely na základě jimi určených 

období, nebo otestovaly ještě další specifikace modelů. Celkově lze ale říct, že posun 

není nevýznamný.
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Závěr

Svět finančních institucí je velice komplexní systém, ve kterém se setkávají

zájmy mnoha ekonomických hráčů – nejen finančních institucí, ale i regulátorů, vlád a 

v neposlední řadě veřejnosti. Ačkoliv by záměrem kterékoli z těchto skupin mělo být 

především udržovat finanční stabilitu, ne vždy tomu tak je, přednost získávají 

krátkodobé cíle. Pro představitele státu je většinou důležitější získat podporu voličů, pro 

regulátory zrychlit ekonomický růst, veřejnost podporuje oba tyto směry a banky pak ze 

své podstaty maximalizují zisk.

Jak popisuje první kapitola, na stabilitu se pozapomnělo i v období před krizí 

začínající v roce 2007, kdy regulátoři nízkými úrokovými mírami hnali do systému 

nadbytečnou likviditu, a vlády rozvolňováním pravidel získávaly politické body. Banky 

pak upustily od obezřetnosti, která by jim měla být vlastní, a místo maximalizace zisku 

z pohledu optimální stability začaly vyhledávat další výnosy přesně na hranici 

mantinelů, které jim byly nastaveny zvenčí. V mnohých případech tak zaměnily riziko, 

které jim povoluje regulátor, za riziko optimální nebo dokonce příliš malé.

Tento postoj pak přispěl k tomu, že přísnější regulace přicházející s druhými 

basilejskými pravidly byla na celosvětových trzích, zejména v Americe, 

implementována velice pomalu a nadcházející krizi již ovlivnit nedokázala. Nedokonale 

zavedené standardy byly přesto postaveny do středu krize, a jako řešení obdobných 

problémů byly představeny pravidla Basel III, která zvýšila kapitálové požadavky až na 

dvojnásobek a zavedla takzvaný stressed VaR nutící banky držet se za všech situací 

nejvíce konzervativního přístupu k řízení rizik.

Bez ohledu na to, jestli je tato změna pro finanční instituce a jejich stabilitu 

vhodná, téměř s jistotou můžeme říct, že se banky budou v takto nastavených pravidlech 

pohybovat ještě více na hraně a hledat možné způsoby, jak by mohly dopady nové 

regulace snížit.

Jednou z možností, jak mohou finanční instituce k optimalizaci kapitálových 

požadavků přistoupit, je používat různé strategie pro řízení rizik na základě dané situace 

na trhu – zapojovat více chybující ale méně kapitálově náročné modely odhadování 

rizika v průběhu klidných období a nahradit je méně chybujícími odhady v průběhu 

zvýšené tržní volatility. Toto uvolnění by pak znamenalo i změnu přístupu v rámci 

basilejských pravidel, které by tak připomenuly bankám podstatu jejich optimalizačního 
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problému, zároveň by si ale byly schopné při zvýšené volatilitě rychleji vynutit změnu 

přístupu k riziku. Tato práce rozebírá přínosy a nástrahy, které by tento postup přinesl.

Při optimalizaci jednotlivých specifikací modelů odhadování volatility v období 

mezi roky 2004 a 2011 jsme zjistili, že modely selhávají v průměru 0,6 až 6,5krát za 

posledních 250 pracovních dnů. Výsledky se tedy pohybují okolo 2,5 selhání, což je 

úroveň odpovídající hladině významnosti určené basilejskými pravidly, přičemž jsou 

vychýleny spíše k vyšším hodnotám.

Zcela nejméně selhání přitom zaznamenaly modely GJR a TARCH se všemi 

specifikacemi reziduí. Podobně příznivé výsledky ale prokázaly tyto asymetrické 

modely i při porovnání výše kapitálových požadavků vycházejících z desítidenního 

VaR, když se pohybovaly v průměru těsně nad jedenácti procenty z drženého portfolia.

Tato hladina je po přepočítání na denní úroveň (vydělením odmocninou z deseti) plně 

srovnatelná s výsledky, které poskytují například Su et al. (2011) nebo McAleer (2009).

Model, který při optimalizaci pro všechny indexy a všechna období přinesl nejnižší 

kapitálové požadavky, pak byla TARCH specifikace s normálně rozdělenými rezidui.

Tato prvotní analýza ale ukázala i nevýhody příliš agresivních modelů jako 

EWMA a historická volatilita. Oba tyto přístupy při optimalizaci přes celé období 

vykázaly nejen vysokou chybovost, ale i velké nároky na kapitálové požadavky, což 

potvrzuje předpoklad, že pro modelování volatility v obdobích s vysokým rizikem jsou 

nevhodné. Překvapivě špatně si ale vedly i GARCH modely různých specifikací.

Všechny diskutované specifikace vstupující do modelu VaR pak v průměru způsobily, 

že přibližně tři čtvrtiny kapitálu byly nadbytečné, tj. nebyly použity k vykrytí tržního 

rizika.

Výsledky tak potvrzují dominanci asymetrických modelů nad základním 

GARCH modelem, jak předvedl například i McAleer et al. (2009) a Orhan a Köksal 

(2010). Oproti tomu například Angelidis et al. (2004) a Giot a Laurent (2001) na datech 

ukázali, že za určitých situací vykazuje méně selhání model ARCH s GED rozdělenými 

rezidui. Tyto poznatky nejsou v rozporu s našimi poznatky, jak vyplývá z výsledků pro 

dynamickou optimalizaci přes jednotlivá období. Tento rozpor v závěrech tak může 

pramenit právě z optimalizace na různých časových obdobích, aniž by autoři zohlednili 

charakteristický vývoj volatility, jak navrhuje tato práce. Napovídá tomu i rok publikace 

jednotlivých prací. Lepší výsledky modelu GARCH pak potvrdili i Vlaar a van den 

Goorbergh (1999), kteří ovšem srovnávali výstupy pouze s EWMA definovaném

v RiskmetricsTM, což je opět v souladu s našimi poznatky.
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Dalším krokem v našem postupu pak bylo rozdělení zkoumaného časového 

období podle průměrného selhávání modelů, které aproximovalo právě charakteristikou 

hladinu volatility pro daný úsek v čase. Na základě podmínek, které jsme určili, vzniklo 

osm období, přičemž nejvyšší míru selhání vykázal podle předpokladu dvanáctiměsíční 

úsek mezi říjnem roku 2008 a 2009.

Výsledky ukazují, že v případě rozdělení období pro všechny země společně 

došlo pouze k marginálnímu snížení kapitálových požadavků - celkový posun byl pouze 

z 11,2 na 11,05 procenta, a to za použití modelů historické volatility a EWMA, které se 

ukázaly v původní analýze jako velice agresivní. Zároveň pak byla zvýšena průměrná 

míra selhání z 0,6 na 1,35 chyb za posledních 250 pracovních dnů, což potvrzuje trade-

off mezi snížením kapitálových požadavků a selháním modelu.

Tento test tak již načrtnul rozdělení jednotlivých specifikací modelů do skupin 

strategií. Zatímco ve volatilnějších obdobích byl vždy optimální jeden z asymetrických

modelů, který tedy můžeme přiřadit do skupiny konzervativních přístupů, v klidných 

časech se nejlépe projevovaly agresivní modely s vyšší mírou selhání.

Největší pozornost ale zaslouží poslední část analýzy, která srovnávala modely 

optimální nejen pro časová období ale i pro jednotlivé indexy. Tento postup se totiž 

nejvíce blíží reálnému světu, kde by si banky dynamicky optimalizovaly modely podle 

svých historických dat a ne podle agregace na trhu. 

Z tohoto srovnání je již kategorizace modelů naprosto zřejmá. V klidných 

obdobích 1, 3, 6 a 7 zcela dominují modely, které jsme pro optimalizaci přes celé 

období určili jako zcela nevhodné – EWMA a historická volatilita ve všech svých 

specifikacích. V přechodných obdobích 4 a 8 se objevují jako optimální GARCH, ale 

zejména ARCH modely, které nejsou v rostoucích fázích zatíženy návratem k průměru

a proto vyhovují podstatě dat v dané chvíli. Již jen to, že se tyto modely ukážou jako 

optimální, je proto dostatečným varováním pro předvídání dalšího silně volatilního 

období. 

Pokud už je pak volatilita na vysoké úrovni, jako optimální se ukazují všechny 

asymetrické modely, zejména EGARCH, TARCH a GJR, které tedy můžeme přiřadit do 

konzervativní skupiny.

Kategorizace modelů je tedy stejná u vyspělých i rozvíjejících se ekonomik, tím 

ale všechna příbuznost u těchto dvou skupin končí. Pokud se zaměříme na indexy 

reprezentující vyspělé státy, jejich základní kapitálové požadavky před krizí byly ve 

srovnání s rozvíjejícími se zeměmi nižší. Oproti tomu nárůst požadavků v průběhu krize 
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je o mnoho citelnější (až na 3,4 násobek původní úrovně) a volatilita u nich přetrvává 

déle. Mezi krizí v roce 2009 a současným nárůstem volatility se pak tyto indexy 

nestačily vrátit na původní úroveň kapitálových požadavků.

Zásadní pro tuto práci ale je, že optimalizované modely v jednotlivých obdobích 

se v případě vyspělých zemí nepřehouply přes hranici devíti selhání, jejich maxima se 

dokonce dostala maximálně na poměrně konzervativních šest bodů. Zároveň by přitom 

mezi roky 2004 a 2011 dokázaly navrženým postupem dynamické optimalizace snížit 

své kapitálové požadavky až o dvacet procent. S příslibem ještě lepšího výsledku při 

nastavení časových období podle potřeb jednotlivých finančních institucí je tak 

dynamické odhadování volatilit poměrně lákavým způsobem, jak by banky ve 

vyspělých zemích Evropy mohly zvýšení požadavků vyvážit. 

Vzhledem k poměrně nízké hladině selhání by pak tento přístup mohl být 

přípustný i pro regulátory, kteří by mohli být k jeho použití otevření zejména v ohledu 

na podporu ekonomického růstu. Důležitý je i poznatek, že selhávání narůstají u 

dynamického přístupu zejména při využití agresivních modelů, tj. v poměrně klidných 

ekonomických časech. Naopak při nárůstu volatility je schopný navržený postup 

reagovat ze dne na den a minimalizovat tak selhání v průběhu krize.

Na druhou stranu je nutné připustit, že k těmto výsledkům přispělo použití velice 

agresivních strategií, které by regulátor nejspíše neschválil ani v klidovém období. 

Otázkou tedy zůstává, jestli by i konzervativnější přístupy v klidných obdobích 

umožnily dostatečný rozdíl mezi klasickou optimalizací a optimalizací dynamickou.

Při pohledu na rozvíjející se ekonomiky ale vyznívají výstupy navrženého

přístupu zcela jinak. Už jen základní hladina povinného kapitálu v těchto státech je 

signifikantně vyšší než u vyspělých zemí. Přibližně dvakrát častěji pak musí při

optimalizaci využívat konzervativní modely signalizující vysokou volatilitu. Varující je 

ale zejména fakt, že dva ze tří zkoumaných indexů se při dynamické optimalizaci 

pohybují na samotné hranici pro umožnění interního modelu výpočtu VaR, a třetí 

dokonce tuto hranici překračuje.

Kapitálové požadavky rozvíjejících se ekonomik se pak navrženým způsobem 

povedlo na historických datech snížit maximálně o patnáct procent, a podle předpokladu 

ověřeného na indexu BUX by se tato míra s optimalizací pro vlastní období ještě snížila. 

Samotná vysoká míra selhání přitom navržený postup u rozvíjejících se zemí 

diskvalifikuje už kvůli faktu, že by regulátor další nepřesnosti nemohl povolit. 
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Postup dynamického odhadování volatility s sebou tedy nese podstatná rizika. 

Ačkoli jsme ověřili, že není žádoucí aplikovat ho jako jednotné regulační pravidlo, 

ukázalo se, že pro finanční instituce obchodující především s aktivy vyspělých 

ekonomik Evropy je to poměrně mocný nástroj na snížení nadbytečných kapitálových 

požadavků.
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Summary

This diploma thesis provided empirical evidence regarding capital optimization 

by dynamic risk management strategies. We demonstrated that optimal volatility 

approximation for entire period from December 2004 to December 2011 and all six 

indexes is belongs to family of asymmetric GARCH models, namely TARCH with 

normal distribution of errors. Poor performance within whole period optimization has 

been showed by all specifications of historical variance and EWMA models. These 

results are consistent with previous empirical studies on VaR volatility calibration.

We also divided this period to eight time intervals according to average failure 

rates of discussed models. For each of these periods we found the best volatility 

approximation based on its demands to capital requirements. This approach 

demonstrated that optimal model for distinct periods are very different – for low 

volatility periods (1,3,6,7) the best performance has been provided by aggressive 

strategies models as historical variance or EWMA. However for the fifth period with the 

highest volatility levels, the lowest capital charges were based on conservative

asymmetric GARCH specifications as on EGARCH, TARCH and GJR.

Volatility analysis also confirms different nature of developed and emerging 

markets. In case of emerging markets we must reject suggested approach of dynamic 

optimization mainly because of high basic level of volatility. We showed that it is not 

feasible to lower capital requirements and stay in failure band which allows financial

institution to use internal methods for risk forecasting.  

In contrast, dynamic volatility optimizing provided good results in case of 

developed economies. By this approach, financial institutions would be able to lower 

capital requirements by 20 percent between 2004 and 2011 with six fails during last 250 

working days as a maximum. Some additional possibilities how to reduce capital 

requirements even more are also discussed. On the other hand, this savings had been 

achieved only by utilizing aggressive risk management strategies, which is not desirable 

mainly from regulator point of view.
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Seznam zkratek

ABS - Asset-backed security

ARCH - Autoregressive conditional heteroskedasticity

BIS - Bank for International Settlements

CAPM – Capital assets pricing model

CDO - Collateralized debt obligation

CVaR – conditional Value at Risk

DK – Dynamický kvantil

DKP – Denní kapitálové požadavky

ECB – European central bank

EGARCH – Exponential general autoregressive conditional heteroskedasticity

ES – Expected shortfall

EWMA - Exponentially weighted moving average

FED – Federal Reserve System

GARCH - Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

GED – Generalized error distribution

GJR - Glosten-Jagannathan-Runkle model

HDP – Hrubý domácí produkt

JB – Jacque-Bera test

KP – Kapitálové požadavky 

KZF – Kvadratická ztrátová funkce

LGD – Loss given default

LR – Likelihood ratio

MBS - Mortgage-backed security

n – Normální rozdělení

NARCH – Nonlinear autoregressive conditional heteroskedasticity

OECD - Organization for Economic Co-operation and Development

PD – probability of default

PRMZ – Průměrné relativní měřítko zkreslení

RAROC - Risk adjusted return on capital

ROE – Return on equity

RWA – Risk weighted assets

SEC - Securities and Exchange Commission
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SIV - structured investment vehicle

t – Studentovo rozdělení

T/S – Tylor – Schwert model

TARCH – Threshold autoregressive conditional heteroskedasticity

USA – United states of America

USD - United States dollar

VaR – Value at risk

VAR - Variance

ZFF – Ztrátová funkce firmy

ZFR – ztrátová funkce z regulace
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Příloha č. 1: Rozdělení výnosů jednotlivých indexů (Graf)
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Příloha č. 2: Vývoj výnosů jednotlivých indexů v čase (Graf)
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Příloha č. 3: Výsledky testů vlastností dat pro všechny indexy (Tabulka)

ARCH-LM test

Zpožděných proměnných F-statistika p-hodnota

CAC40

5 91,99

0.00010 51,59

20 33,33

DAX

5 76,9

0.00010 49,48

20 37,49

FTSE100

5 125,24

0.00010 70,52

20 42,98

PX50

5 130,89

0.00010 83,24

20 46,71

WIG20

5 58,67

0.00010 35,97

20 19,51

BUX

5 73,04

0.00010 65,53

20 37,23

Rozšířený Dickey-Fullerův test

CAC40 DAX FTSE100 PX50 WIG20 BUX

Počet zpožděných proměnných (max 25) 25 25 25 16 19 23

F-statistika 2,588 2,390 3,117 3,384 2,435 2,878

p-hodnota 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Příloha č. 4: Detailní výsledky optimalizace modelů pro všechny indexy přes celé 

sledované období (Tabulka)

VAR(10)
VAR
(90)

VAR
(250)

EWMA 
(0,92)

EWMA 
(0,94)

EWMA 
(0,96)

ARCH
(1)n

ARCH
(1)t

ARCH
(1)GED

ARCH
(2)n

ARCH
(2)t

ARCH
(2)GED

CAC40

1 1,00 3,77 4,42 4,17 4,31 4,31 3,27 3,14 3,55 2,67 2,72 3,05

2 472 592 632 454 466 467 565 583 558 543 556 558

3 346 434 439 322 334 336 435 453 428 414 427 428

4 11% 13,8% 14,7% 10,5% 10,8% 10,8% 13,1% 13,5% 12,96% 12,6% 12,9% 13%

5 8,0% 10,1% 10,2% 7,49% 7,77% 7,80% 10,1% 10,5% 9,95% 9,61% 9,91% 9,95%

DAX

1 1,52 4,68 4,73 5,72 5,88 6,01 3,64 3,77 4,09 3,43 3,15 3,21

2 674 866 886 683 683 680 821 861 807 802 814 801

3 489 631 606 485 486 484 630 669 615 609 622 609

4 11,3% 14,4% 14,8% 11,38% 11,40% 11,34% 13,7% 14,4% 13,47% 13,4% 13,6% 13,37%

5 8,2% 10,5% 10,1% 8,09% 8,10% 8,07% 10,5% 11,2% 10,26% 10,2% 10,4% 10,16%

FTSE

1 1,03 4,89 5,36 3,33 3,75 4,02 3,09 2,66 3,41 3,09 1,51 1,93

2 525 738 760 534 554 557 644 655 630 644 605 601

3 383 554 536 386 406 409 498 509 483 498 461 456

4 9,5% 13,4% 13,8% 9,69% 10,05% 10,11% 11,7% 11,9% 11,44% 11,7% 11% 10,91%

5 7%
10,06
% 9,73% 7,02% 7,38% 7,43% 9,05% 9,25% 8,78% 9,05% 8,37% 8,28%

PX

1 3,42 6,43 8,19 8,37 8,31 8,53 6,00 5,77 6,14 3,20 3,53 3,67

2 200 230 242 171 170 172 208 211 208 198 198 198

3 155 172 171 124 123 125 161 164 161 153 152 152

4 15,4% 17,7% 18,6% 13,13% 13,08% 13,19% 16% 16,2% 16,00% 15,2% 15,2% 15,2%

5 11,9% 13,2% 13,1% 9,50% 9,47% 9,60% 12,4% 12,6% 12,39% 11,7% 11,7% 11,69%

WIG

1 1,49 4,50 5,87 6,68 6,73 7,15 4,91 4,90 5,05 3,74 3,33 3,74

2 358 442 482 356 358 362 423 430 425 377 383 375

3 258 316 328 251 253 257 319 327 321 274 280 272

4 13,7% 16,9% 18,4% 13,63% 13,69% 13,85% 16,2% 16,5% 16,24% 14,4% 14,6% 14,35%

5 9,9% 12,1% 12,5% 9,61% 9,68% 9,83% 12,2% 12,5% 12,28% 10,5% 10,7% 10,41%

BUX

1 2,65 6,27 7,55 8,01 8,57 8,98 4,59 4,59 4,86 3,04 2,99 3,04

2 3135 3979 4175 2914 2963 2995 3622 3659 3605 3422 3471 3419

3 2285 2897 2864 2023 2069 2102 2750 2786 2730 2561 2610 2559

4 15% 19,% 20% 13,94% 14,17% 14,32% 17,3% 17,5% 17,24% 16,4% 16,6% 16,35%

5 10,9% 13,9% 13,7% 9,67% 9,90% 10,05% 13,2% 13,3% 13,06% 12,3% 12,5% 12,24%

Celkem

1 1,85 5,09 6,02 6,05 6,26 6,50 4,25 4,14 4,52 3,19 2,87 3,11

2 894 1141 1196 852 866 872 1047 1067 1039 998 1004 992

3 653 834 824 599 612 619 799 818 790 751 759 746

4 12,6% 15,9% 16,7% 12,1% 12,2% 12,3% 14,7% 15,0% 14,6% 13,9% 14,0% 13,9%

5 9,3% 11,6% 11,6% 8,6% 8,7% 8,8% 11,2% 11,6% 11,1% 10,5% 10,6% 10,5%

5
/
4 73,7% 73,3% 69,2% 71,0% 71,4% 71,7% 76,6% 77,1% 76,4% 75,6% 75,7% 75,5%

1) Průměrný počet selhání za posledních 250 pracovních dnů
2) Průměrná hladina VaR (kapitálových požadavků)
3) Pr. hladina nadbytečných kapitálových požadavků vyplývajících z modelu VaR
4) Poměr 2) k průměrné hodnotě daného indexu
5) Poměr 3) k průměrné hladině daného indexu
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GARC
H (1,1)n

GARCH 
(1,1)t

GARCH 
(1,1)GED

GARCH 
(1,2)n

GARCH 
(1,2)t

GARCH 
(1,2)GED

GARCH 
(2,1)n

GARCH 
(2,1)t

GARCH 
(2,1)GED

GARCH 
(2,2)n

GARCH 
(2,2)t

GARCH 
(2,2)GED

CAC40

1 3,27 3,14 3,55 2,67 2,72 3,05 1,42 1,42 1,42 1,87 1,87 1,87

2 537 533 549 509 515 531 472 470 471 498 497 496

3 402 399 414 377 383 398 345 343 343 370 369 369

4 12,5% 12,4% 12,8% 11,8% 12,0% 12,3% 11,0% 10,9% 10,9% 11,6% 11,5% 11,5%

5 9,3% 9,3% 9,6% 8,8% 8,9% 9,3% 8,0% 8,0% 8,0% 8,6% 8,6% 8,6%

DAX

1 3,64 3,77 4,09 3,43 3,15 3,21 1,85 1,72 1,85 1,96 1,83 1,96

2 806 813 823 773 776 783 705 699 707 723 718 725

3 605 611 618 575 579 586 518 513 520 535 531 538

4 13,4% 13,6% 13,7% 12,9% 12,9% 13,1% 11,8% 11,7% 11,8% 12,1% 12,0% 12,1%

5 10,1% 10,2% 10,3% 9,6% 9,7% 9,8% 8,6% 8,6% 8,7% 8,9% 8,9% 9,0%

FTSE

1 3,09 2,66 3,41 3,09 1,51 1,93 0,94 0,94 0,94 0,81 0,81 0,53

2 605 595 613 606 551 571 524 522 522 524 522 522

3 454 445 460 455 406 425 381 380 380 382 380 380

4 11,0% 10,8% 11,1% 11,0% 10,0% 10,4% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%

5 8,2% 8,1% 8,4% 8,3% 7,4% 7,7% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%

PX

1 6,00 5,77 6,14 3,20 3,53 3,67 1,58 1,77 1,72 1,67 1,77 1,72

2 213 208 214 192 195 196 173 179 179 181 179 179

3 162 158 163 145 148 149 129 134 135 137 134 135

4 16,3% 16,0% 16,4% 14,7% 15,0% 15,1% 13,3% 13,8% 13,8% 13,9% 13,7% 13,8%

5 12,5% 12,1% 12,5% 11,1% 11,4% 11,4% 9,9% 10,3% 10,3% 10,5% 10,3% 10,4%

WIG

1 4,91 4,90 5,05 3,74 3,33 3,74 2,05 2,37 2,18 2,10 2,78 2,64

2 431 430 435 378 377 378 380 384 381 377 390 390

3 324 323 328 273 273 273 279 282 280 276 289 288

4 16,5% 16,4% 16,6% 14,5% 14,4% 14,4% 14,5% 14,7% 14,6% 14,4% 14,9% 14,9%

5 12,4% 12,4% 12,5% 10,4% 10,4% 10,4% 10,7% 10,8% 10,7% 10,6% 11,0% 11,0%

BUX

1 4,59 4,59 4,86 3,04 2,99 3,04 1,84 1,98 1,98 1,84 1,98 1,57

2 3603 3605 3615 3381 3382 3379 2974 2972 2971 2974 2974 2895

3 2705 2707 2712 2510 2511 2508 2121 2120 2119 2121 2122 2045

4 17,2% 17,2% 17,3% 16,2% 16,2% 16,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 13,8%

5 12,9% 12,9% 13,0% 12,0% 12,0% 12,0% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 9,8%

Celkem

1 4,25 4,14 4,52 3,19 2,87 3,11 1,61 1,70 1,68 1,71 1,84 1,72

2 1033 1031 1041 973 966 973 871 871 872 879 880 868

3 775 774 782 723 717 723 629 629 629 637 637 626

4 14,5% 14,4% 14,7% 13,5% 13,4% 13,6% 12,4% 12,5% 12,5% 12,6% 12,6% 12,6%

5 10,9% 10,8% 11,1% 10,0% 10,0% 10,1% 9,0% 9,1% 9,1% 9,3% 9,3% 9,3%

5/
4 75,3% 75,2% 75,4% 74,3% 74,3% 74,4% 73,0% 73,2% 73,2% 73,5% 73,6% 73,5%

1) Průměrný počet selhání za posledních 250 pracovních dnů
2) Průměrná hladina VaR (kapitálových požadavků)
3) Pr. hladina nadbytečných kapitálových požadavků vyplývajících z modelu VaR
4) Poměr 2) k průměrné hodnotě daného indexu
5) Poměr 3) k průměrné hladině daného indexu
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T/S n T/S t
T/S 
GED GJR n GJR t

GJR 
GED

TARC
H n

TARC
H t

TARC
H GED

EGAR
CH n

EGAR
CH t

EGAR
CH 
GED

NARC
H n

NARC
H t

NARC
H GED

CAC40

1 1,52 1,66 1,52 0,29 0,29 0,29 0,24 0,24 0,24 0,24 1,52 1,58 1,58

2 475 472 473 451 450 451 447 447 447 444 476 478 478

3 349 346 346 324 324 324 320 321 321 317 349 351 351

4 11,% 11,0% 11,0% 10,5% 10,5% 10,5% 10,4% 10,4% 10,4% 10,3% 11,0% 11,1% 11,1%

5 8,1% 8,0% 8,0% 7,5% 7,5% 7,5% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 8,1% 8,2% 8,2%

DAX

1 2,29 2,20 2,29 0,56 0,56 0,56 0,51 0,51 0,51 0,70 0,51 1,85 1,31 1,58

2 742 740 743 618 620 619 614 619 617 611 617 705 679 699

3 555 553 556 432 434 433 428 433 431 425 431 518 493 512

4 12,4% 12,4% 12,4% 10,3% 10,3% 10,3% 10,2% 10,3% 10,3% 10,2% 10,3% 11,8% 11,3% 11,7%

5 9,3% 9,2% 9,3% 7,2% 7,2% 7,2% 7,1% 7,2% 7,2% 7,1% 7,2% 8,6% 8,2% 8,5%

FTSE

1 1,22 1,08 1,08 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,94 0,94 0,94

2 521 519 519 503 505 503 499 500 499 495 496 522 521 520

3 379 377 377 361 362 361 356 358 356 352 354 379 378 378

4 9,5% 9,4% 9,4% 9,1% 9,2% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,0% 9,0% 9,5% 9,5% 9,4%

5 6,9% 6,8% 6,8% 6,5% 6,6% 6,6% 6,5% 6,5% 6,5% 6,4% 6,4% 6,9% 6,9% 6,9%

PX

1 1,64 1,88 1,78 0,75 1,03 0,75 1,03 1,03 1,03 0,89 0,89 1,68 1,87 1,68

2 171 176 175 153 157 152 158 157 157 155 154 172 181 170

3 126 131 130 108 113 107 114 113 113 111 110 127 136 126

4 13% 13,5% 13,4% 11,7% 12,1% 11,7% 12,2% 12,1% 12,1% 11,9% 11,8% 13,2% 13,9% 13,1%

5 9,7% 10,1% 10,0% 8,3% 8,7% 8,3% 8,8% 8,7% 8,7% 8,5% 8,4% 9,8% 10,5% 9,7%

WIG

1 2,65 2,70 2,65 1,30 1,44 1,44 1,03 1,30 1,30 1,17 1,44 1,44 2,05 2,23 2,18

2 391 393 390 329 332 332 322 324 323 324 339 339 377 384 382

3 289 292 288 228 231 231 222 223 223 223 238 238 276 283 280

4 14,9% 15,0% 14,9% 12,6% 12,7% 12,7% 12,3% 12,4% 12,4% 12,4% 13,0% 12,9% 14,4% 14,7% 14,6%

5 11% 11,1% 11,0% 8,7% 8,8% 8,8% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 9,1% 9,1% 10,6% 10,8% 10,7%

BUX

1 2,22 2,22 2,22 0,60 0,60 0,60 0,77 0,77 0,77 1,05 0,77 1,05 1,84 1,98 1,98

2 3249 3248 3245 2724 2729 2725 2719 2723 2719 2862 2726 2862 2973 2972 2970

3 2395 2395 2392 1873 1878 1875 1868 1872 1868 2010 1876 2010 2121 2120 2118

4 15,5% 15,5% 15,5% 13,0% 13,1% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,7% 13,0% 13,7% 14,2% 14,2% 14,2%

5 11,5% 11,5% 11,4% 9,0% 9,0% 9,0% 8,9% 9,0% 8,9% 9,6% 9,0% 9,6% 10,1% 10,1% 10,1%

Celkem

1 1,92 1,96 1,92 0,62 0,68 0,64 0,63 0,67 0,67 0,70 0,76 1,25 1,65 1,65 1,66

2 925 925 924 796 799 797 793 795 794 815 867 1600 871 869 870

3 682 682 682 555 557 555 551 553 552 573 602 1124 628 627 628

4 12,7% 12,8% 12,8% 11,2% 11,3% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,4% 13,3% 12,4% 12,4% 12,3%

5 9,4% 9,5% 9,4% 7,9% 8,0% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 8,0% 9,4% 9,0% 9,1% 9,0%

5/
4 73,8% 73,9% 73,9% 70,3% 70,5% 70,3% 70,3% 70,3% 70,3% 70,4% 70,2% 70,3% 73,0% 73,2% 73,0%

1) Průměrný počet selhání za posledních 250 pracovních dnů
2) Průměrná hladina VaR (kapitálových požadavků)
3) Pr. hladina nadbytečných kapitálových požadavků vyplývajících z modelu VaR
4) Poměr 2) k průměrné hodnotě daného indexu
5) Poměr 3) k průměrné hladině daného indexu



117

Příloha č. 5: Detailní výsledky optimalizace modelů pro všechny indexy v různých 

časových obdobích (Tabulka)

Období 1 2 3 4 5 6 7 8

VAR(10) 0,3 7,5% 2,8 10,4% 0,6 9,4% 3,7 16,7% 3,4 24,5% 0,1 11,3% 0,5 9,5% 7,4 30,3%

VAR(90) 2,2 9,0% 8,4 15,1% 3,0 10,2% 6,8 19,5% 12,2 38,2% 0,1 11,9% 1,2 9,5% 10,7 27,0%

VAR(250) 2,3 10,4% 10,5 16,3% 2,9 9,6% 8,9 19,3% 15,6 38,1% 0,7 17,3% 0,6 10,7% 11,5 20,3%

EWMA (0,92) 1,1 7,8% 6,4 11,7% 1,4 8,4% 7,3 15,5% 20,3 24,0% 5,9 12,5% 1,9 8,5% 10,2 20,9%

EWMA (0,94) 1,3 7,9% 6,6 11,8% 1,8 8,4% 7,7 16,3% 20,4 24,0% 5,6 12,1% 2,1 8,7% 10,7 21,1%

EWMA (0,96) 1,9 8,1% 7,8 12,1% 1,8 8,4% 7,9 16,4% 20,3 24,2% 4,6 11,2% 2,1 8,7% 10,7 20,8%

ARCH(1)n 0,4 10,5% 3,6 13,7% 0,4 11,3% 3,8 15,0% 16,4 29,4% 9,3 20,8% 1,3 11,3% 5,6 20,9%

ARCH(1)t 0,4 10,8% 3,3 13,8% 0,2 11,6% 3,5 15,6% 16,4 30,0% 9,2 21,1% 1,3 11,6% 5,2 20,6%

ARCH(1)GED 0,4 10,3% 3,9 13,7% 0,4 11,1% 3,9 14,9% 17,5 29,1% 9,5 20,5% 1,3 11,2% 6,4 21,8%

ARCH(2)n 0,3 9,9% 2,9 11,7% 0,3 10,8% 2,1 13,2% 12,6 31,5% 8,3 19,0% 1,2 11,1% 3,3 18,1%

ARCH(2)t 0,3 9,9% 2,7 11,8% 0,2 11,0% 2,0 13,6% 11,3 31,0% 7,5 18,5% 0,8 11,1% 3,2 18,7%

ARCH(2)GED 0,3 9,7% 2,7 11,5% 0,2 10,7% 2,1 13,4% 12,3 31,0% 8,1 18,8% 1,0 11,2% 3,8 18,8%

GARCH (1,1)n 0,4 7,9% 3,6 11,9% 0,4 9,7% 3,8 15,6% 16,4 38,0% 9,3 20,3% 1,3 9,8% 5,6 24,8%

GARCH (1,1)t 0,4 7,9% 3,3 11,6% 0,2 9,7% 3,5 15,8% 16,4 37,8% 9,2 20,1% 1,3 9,8% 5,2 24,0%

GARCH (1,1)GED 0,4 7,9% 3,9 12,1% 0,4 9,7% 3,9 15,8% 17,5 38,4% 9,5 20,4% 1,3 9,8% 6,4 26,6%

GARCH (1,2)n 0,3 7,9% 2,9 10,4% 0,3 9,7% 2,1 13,3% 12,6 36,1% 8,3 18,5% 1,2 9,8% 3,3 19,7%

GARCH (1,2)t 0,3 7,9% 2,7 10,4% 0,2 9,7% 2,0 13,6% 11,3 35,3% 7,5 17,9% 0,8 9,8% 3,2 20,1%

GARCH (1,2)GED 0,3 7,9% 2,7 10,4% 0,2 9,7% 2,1 13,7% 12,3 35,7% 8,1 18,5% 1,0 10,0% 3,8 20,6%

GARCH (2,1)n 0,1 7,9% 2,0 10,5% 0,2 9,7% 2,7 14,7% 4,2 25,0% 2,0 12,0% 0,5 9,7% 4,9 23,3%

GARCH (2,1)t 0,1 7,9% 2,2 10,5% 0,2 9,7% 2,8 15,3% 4,5 25,3% 1,7 11,8% 0,5 9,7% 5,2 23,4%

GARCH (2,1)GED 0,1 7,9% 2,0 10,5% 0,2 9,7% 2,8 15,3% 4,6 25,4% 2,0 12,0% 0,5 9,7% 4,9 23,1%

GARCH (2,2)n 0,1 8,0% 1,9 10,5% 0,2 9,7% 3,0 15,4% 4,3 25,7% 2,5 13,0% 0,7 9,7% 5,1 24,1%

GARCH (2,2)t 0,2 7,9% 2,0 10,5% 0,3 9,7% 3,2 15,7% 4,5 25,7% 2,3 12,8% 0,8 9,7% 5,6 24,4%

GARCH (2,2)GED 0,1 7,9% 1,5 10,1% 0,3 9,7% 3,2 15,7% 4,4 25,8% 2,4 13,0% 0,7 9,7% 5,4 24,4%

T/S n 0,2 7,8% 2,1 10,2% 0,1 9,9% 3,0 14,5% 5,9 28,2% 1,8 12,3% 0,3 9,7% 5,9 25,6%

T/S t 0,1 7,8% 2,1 10,1% 0,1 9,8% 3,2 14,5% 5,9 28,6% 1,7 12,1% 0,3 9,6% 6,5 26,8%

T/S GED 0,1 7,8% 2,1 10,1% 0,1 9,8% 3,0 14,5% 6,0 28,7% 1,8 12,3% 0,3 9,6% 5,9 25,5%

GJR n 0,0 7,9% 0,7 9,3% 0,0 9,8% 1,4 13,3% 1,7 20,0% 0,2 10,9% 0,0 9,7% 2,6 17,8%

GJR t 0,0 7,9% 0,7 9,3% 0,0 9,8% 1,7 13,4% 1,9 20,8% 0,3 10,9% 0,0 9,7% 2,6 17,7%

GJR GED 0,0 7,9% 0,7 9,2% 0,0 9,8% 1,6 13,4% 1,7 20,1% 0,2 10,9% 0,0 9,7% 2,6 17,7%

TARCH n 0,0 7,8% 0,8 9,3% 0,0 10,0% 1,6 13,6% 1,8 19,8% 0,0 10,9% 0,0 9,7% 1,9 17,2%

TARCH t 0,0 7,8% 1,0 9,3% 0,0 10,0% 1,6 13,6% 1,9 19,9% 0,0 10,9% 0,0 9,8% 1,9 17,2%

TARCH GED 0,0 7,8% 1,0 9,3% 0,0 10,0% 1,6 13,6% 1,9 19,9% 0,0 10,9% 0,0 9,7% 1,9 17,1%

EGARCH n 0,0 7,8% 0,7 9,3% 0,0 10,0% 1,5 13,5% 2,4 20,2% 0,3 11,1% 0,0 9,8% 2,1 16,9%

EGARCH t 0,0 8,1% 1,0 9,6% 0,0 10,2% 1,6 13,4% 2,5 20,7% 0,0 11,3% 0,0 9,7% 1,9 16,6%

EGARCH GED 0,0 10,3% 2,0 11,7% 0,0 11,3% 1,0 13,9% 5,0 27,2% 0,4 13,6% 0,0 10,7% 2,8 17,0%

NARCH n 0,1 7,9% 2,2 10,5% 0,3 9,7% 2,8 14,6% 4,4 25,4% 2,0 12,0% 0,3 9,7% 4,9 22,4%

NARCH t 0,1 7,8% 2,0 10,5% 0,3 9,6% 2,8 15,3% 4,5 25,4% 1,7 11,2% 0,3 9,7% 5,4 24,0%

NARCH GED 0,1 7,8% 2,0 10,4% 0,3 9,6% 2,8 14,6% 4,6 25,5% 1,8 11,8% 0,3 9,7% 5,1 22,8%
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Příloha č. 6: Výsledky optimalizace jednotlivých specifikací modelů pro separátní 

indexy v jednotlivých časových obdobích (Tabulka)

CAC 40

Období
Optimální 

model
Výše kapitálových 

požadavků
Počet 

selhání
Průměrný počet selhání 

v období

1. VAR (90) 5,53 % 0,005 0,4

2. EWMA (0,92) 7,16 % 1,000 0,8

3. EWMA (0,96) 7,70 % 2,052 0,5

4.
ARCH (1) 

GED
12,15 % 2,961 2,4

5. EGARCH n 16,79 % 0,260 6,7

6. EWMA (0,96) 9,22 % 2,762 5,0

7. EWMA (0,92) 8,51 % 2,910 1,7

8. ARCH (1) t 15,41 % 3,151 5,4

1.-8. Vážený součet 9,606 % 1,59 2,81

Celé období EGARCH n 11,564 % 0,407 2,81

Celé období všechny 
indexy

TARCH n 11,690 % 0,407 2,81

DAX

Období
Optimální 

model
Výše kapitálových 

požadavků
Počet 

selhání
Průměrný počet selhání 

v období

1. VAR(10) 6,21 % 0,280 0, 1

2. EWMA (0,92) 7,19 % 1,968 1,0

3. VAR(250) 6,88 % 2,232 0,3

4. ARCH(1) GED 11,45 % 3,928 3,1

5. EGARCH n 16,23 % 2,192 9,5

6. GJR n 9,95 % 0,934 6,5

7. EWMA (0,96) 8,00 % 1,669 0,6

8. EGARCH n 18,49 % 2,989 2,0

1.-8. Vážený součet 9,589 % 1,828 3,54

Celé období EGARCH n 11,240 % 1,013 3,54

Celé období všechny 
indexy

TARCH n 11,356 % 0,681 3,54
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FTSE 100

Období
Optimální 

model
Výše kapitálových 

požadavků
Počet 

selhání
Průměrný počet selhání 

v období

1. VAR(10) 4,50 % 0,419 0,2

2. VAR(10) 6,35 % 1,442 1,5

3. EWMA (0,96) 8,02 % 1,450 0,5

4. EWMA (0,92) 9,93 % 4,134 2,1

5. EGARCH t 15,12 % 0,270 5,1

6. EWMA (0,96) 7,76 % 3,339 3,4

7. VAR (90) 7,88 % 2,566 1,2

8.
ARCH (1) 

GED
12,16 % 2,152 3,1

1.-8. Vážený součet 8,480 % 1,687 2,12

Celé období EGARCH n 9,844 % 0,284 2,12

Celé období všechny 
indexy

TARCH n 9,920 % 0,284 2,12

PX 50

Období
Optimální 

model
Výše kapitálových 

požadavků
Počet 

selhání
Průměrný počet selhání 

v období

1. VAR(10) 7,94 % 0,291 0,9

2. TARCH GED 9,93 % 1,000 2,9

3. EWMA (0,96) 8,58 % 1,500 0,5

4. GJR GED 13,71 % 2,077 5,8

5. GJR GED 22,55 % 2,381 11,6

6. EWMA (0,96) 9,91 % 2,983 3,1

7. EWMA (0,94) 8,04 % 1,470 0,3

8. GARCH (2,2) t 16,20 % 2,967 5,4

1.-8. Vážený součet 11,542 % 1,492 3,83

Celé období GJR GED 12,720 % 0,826 3,83

Celé období všechny 
indexy

TARCH n 13,341 % 1,119 3,83
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WIG 20

Období
Optimální 

model
Výše kapitálových 

požadavků
Počet 

selhání
Průměrný počet selhání 

v období

1. EWMA (0,96) 8,17 % 1,784 0,2

2. TARCH GED 11,71 % 1,992 3,8

3. EWMA (0,92) 9,31 % 1,416 0,2

4.
ARCH (2) 

GED
13,45 % 2,078 4,5

5. TARCH n 21,37 % 3,340 12,0

6. EWMA (0,96) 11,71 % 3,885 2,6

7. EWMA (0,92) 7,83 % 0,758 0,2

8.
ARCH (2) 

GED
14,56 % 2,922 5,7

1.-8. Vážený součet 11,640 % 1,941 3,65

Celé období TARCH n 13,474 % 1,303 3,65

Celé období všechny 
indexy

TARCH n 13,747 % 1,303 3,65

BUX

Období
Optimální 

model
Výše kapitálových 

požadavků
Počet 

selhání
Průměrný počet selhání 

v období

1. VAR(10) 11,15 % 0,427 0,9

2. GJR n 11,15 % 2,000 7,4

3. EWMA (0,96) 8,95 % 2,884 0,8

4. GARCH (1,1) t 12,64 % 0,994 1,6

5. EGARCH t 20,72 % 2,89 8,5

6. EWMA (0,92) 12,40 % 5,344 2,5

7. EWMA (0,92) 9,25 % 1,977 0,4

8. ARCH (2)n 16,55 % 2,637 4,6

1.-8. Vážený součet 12,403 % 1,938 3,33

Celé období TARCH n 13,891% 0,824 3,33

Celé období všechny 
indexy

TARCH n 13,891 % 0,824 3,33


	Úvod
	Finanční krize 2007 - ? z pohledu měření a regulace rizika
	Současná basilejská pravidla
	Interní modely k odhadování tržního rizika

	Optimalizace regulatorních požadavků pro nadcházející období
	Pohled do křišťálové koule: Basel III
	Přístup minimalizující náklady regulace

	Model Value at Risk
	Definice modelu
	Nedostatky modelu a pokročilá řešení
	Šikmost a špičatost
	Volatilita
	Subaditivita

	Zpětné testování
	Nepodmíněný test
	Christoffersenovo podmíněné testování
	Dynamické testování kvantilu
	Riziko v koncích rozdělení
	Kvadratická ztrátová funkce
	Průměrné relativní měřítko zkreslení
	Ztrátová funkce z regulace
	Ztrátová funkce z pohledu optimalizující firmy


	Kalibrace modelu na základě basilejských pravidel
	Modely odhadování volatility
	Historický rozptyl
	Implikovaná volatilita
	Pohyblivý průměr s exponenciálními váhami
	Autoregresivní modely
	ARCH modely
	GARCH modely
	Další specifikace ARCH modelů
	Stochastická volatilita

	Metodologie a použitá data
	Data
	Specifikace jednotlivých modelů
	VaR

	Srovnání modelů

	Závěr
	Summary
	Použitá literatura
	Seznam zkratek
	Seznam příloh
	Přílohy



