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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá oblastí risk managementu v bance, konkrétně 

měřením a řízením úrokového rizika. Pro banky je důleţité znát výši expozice vůči rizikům a 

na tomto základě volit vhodnou strategii řízení, která bude minimalizovat neţádoucí výkyvy 

v ziskovosti banky. Práce shrnuje základní modely vyuţívané k měření, přičemţ zjišťujeme, 

ţe ţádný z nich není dokonalý a jejich funkčnost je podmiňována různými předpoklady. 

Následuje část analyzující vybrané základní instrumenty vyuţívané k řízení úrokového rizika, 

ze které plyne, ţe daný proces řízení je komplexní. Pouţití jednotlivých instrumentů můţe 

banku vystavovat dalším rizikům a tak při snaze o úspěšné řízení se není moţné zaměřit jen 

na riziko úrokové, nýbrţ současně analyzovat i ostatní rizika. Případová studie je zaměřena na 

odhad výše expozice vůči úrokovému riziku na základě poskytnuté GAP analýzy. Jsou 

představeny tři způsoby výpočtu, přičemţ třetí z nich nebylo moţné z důvodu nedostatku dat 

aplikovat. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o odhady, je to třeba při evaluaci a následné 

interpretaci výsledků mít stále na paměti. 

 

 

Klíčová slova: úrokové riziko, řízení rizik, měření rizik, GAP analýza, durace, 

Value-at-Risk, deriváty 

 

 

 

Rozsah práce: 85 012 znaků (včetně mezer)  



 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the risk management in a bank, notably, on the 

interest rate risk measurement and management. For banks it is important to know the level of 

risk exposure and according to that to select appropriate management strategy that will 

minimize adverse fluctuations in bank’s profitability. The thesis summarizes the basic models 

used for measurement, whereas we find out that none of them is perfect and their functionality 

is conditional upon various assumptions. Furthermore, it deals with analyzing selected basic 

instruments used for interest rate risk management, which implies that the management 

process is complex. The usage of various instruments may expose the bank to additional risks. 

Therefore, it is not possible under the effort to successful management to focus exclusively on 

the interest rate risk, however, it is necessary to analyze the other risks at the same time. The 

case study is aimed at the estimation of interest rate risk exposure on the basis of provided 

GAP analysis. There are three calculation methods presented, although the third one was not 

possible to apply due to lack of data. Regarding that the obtained results contain just 

estimates, the final calculations might be affected. 
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Předběžná náplň práce 

V ţivotě se neustále setkáváme s riziky. Ať se jedná například o jednotlivce, firmu, banku či 

stát, kaţdý z nich čelí různým rizikům. Zaměřím se jen na oblast bankovnictví, kde můţeme 

sledovat neustálý vývoj ve způsobech měření a řízení jednotlivých rizik. Ve své práci se budu 

věnovat jen riziku úrokovému, které řadíme do skupiny trţních rizik.  

V teoretické části práce nejprve charakterizuji finanční rizika. Dále se zaměřím uţ jen na 

riziko úrokové. Pokud hovoříme o úrokovém riziku, jedná se v podstatě o kvantifikaci dopadu 

změny úrokových sazeb do hodnoty mých investic, resp. aktiv a pasiv. Provedu analýzu 

základních metod měření, jakými jsou například gapová analýza, durace a nebo metoda 

Value-at-Risk. Dotknu se částečně i stress testingu (zátěţových testů úrokového rizika), coţ je 

téma v současné době poměrně aktuální (sice především v souvislosti s kreditním rizikem, 

úrokové riziko je však s tímto tématem také poměrně svázané). Další součástí práce je analýza 

způsobů, jak dané riziko řídit.  

Praktická část bude věnována případové studii, ve které bych chtěla ukázat způsob měření 

výše úrokového rizika na základě získaných dat od jedné české banky.  
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1 ÚVOD 

Z rizika vyplývá zisk nebo ztráta. Právě vidina zisků motivuje naše rozhodnutí rizika 

podstupovat. Avšak kde je hranice, kterou uţ z důvodu moţných vyšších ztrát nejsme ochotni 

překročit? Mezi subjekty, které rizikům čelí, a tudíţ se s nimi musí vypořádávat, patří 

například banky. Ty se kvůli své činnosti vystavují mnoha typům rizik, mezi které se řadí 

riziko úrokové. Právě úrokovým rizikem, jehoţ řízení je jedním z úkolů managementu banky, 

se budu převáţně ve své práci zabývat. 

Cílem této práce je uvést čtenáře do managementu úrokového rizika a tedy analyzovat 

základní metody jeho měření a moţné postupy při řízení. Práce je kromě úvodu a závěru 

rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola uvádí charakteristiky vybraných finančních rizik, 

kterým je banka vystavena. Následující dvě kapitoly jsou věnovány uţ pouze zmiňovanému 

úrokovému riziku, přičemţ první z těchto kapitol se nejprve věnuje úrokové míře, dále 

charakterizaci úrokového rizika, a poté jsou rozebrány základní principy metod vyuţívaných 

k jeho měření. Jako základní metody slouţící k měření byly vybrány GAP analýza, analýza 

durace a metoda Value-at-Risk. Kapitola je zakončena stručným popisem stresového testování 

a back testingu, které slouţí jako vhodný doplněk metod měření. V následující kapitole jsou 

uvedeny vybrané nástroje slouţící k řízení úrokového rizika. Na základě vyuţívání těchto 

nástrojů je banka schopna řídit dané riziko díky změnám ve struktuře své bilance a také 

pomocí tzv. zajišťovacích instrumentů neboli finančních derivátů. Poslední část – případová 

studie – je ilustrací moţných přístupů k výpočtu výše úrokového rizika, které vycházejí 

z poskytnuté GAP analýzy. 
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2 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH FINANČNÍCH RIZIK 

Banky a jiné finanční instituce podstupují díky své aktivitě různé druhy rizik, které jim 

mohou způsobovat ztráty. Jedná se zejména o oblast finančních rizik, přičemţ cílem banky je 

zajistit jejich takové řízení, které daná rizika dostane na přijatelnou úroveň. Dříve neţ se 

zaměřím pouze na riziko úrokové, které spadá do skupiny trţních rizik a je předmětem této 

práce, uvedu základní charakteristiky dalších vybraných finančních rizik, a to úvěrového, 

operačního a rizika likvidity. 

2.1 Úvěrové riziko 

Počátky úvěrového neboli kreditního rizika sahají do dávné minulosti a tudíţ by se 

mohlo zdát jiţ dostatečně zvládnuté. Ale vzhledem k neustále se vyvíjející finanční sféře je 

zapotřebí se s ním i v současnosti důkladně zaobírat a rozvíjet nástroje, které dané riziko 

zmírňují. 

Úvěrové riziko je takové riziko, kdy banka utrpí ekonomickou ztrátu v případě 

neschopnosti protistrany splnit své závazky. V tomto riziku jsou zahrnuty prvky jako 

pravděpodobnost selhání, tedy pravděpodobnost, kdy dluţník během daného období neplní 

své závazky, dále míra ztráty při selhání, která je udávána v % a představuje podíl aktiv 

ztracených v případě, kdy dojde k selhání, a expozice při selhání, která je vyjádřená jako 

celková aktiva vystavená riziku v případě, ţe protistrana nedostojí svým závazkům. 

(Kadlčáková, Sůvová, 2002, [online]). Úvěrové riziko je natolik obsáhlé, ţe ho dále 

rozdělujeme do několika kategorií: přímé úvěrové riziko, riziko úvěrových ekvivalentů, 

vypořádací riziko a riziko úvěrové angaţovanosti, (Jílek, 2000). 

V rámci kreditního rizika jsou vyuţívána takzvaná úvěrová hodnocení. Můţe jít o 

hodnocení poskytovaná ratingovými agenturami – tzv. vnější hodnocení – a hodnocení 

prováděná vlastními zdroji banky – tzv. vnitřní hodnocení. V případě vnějšího hodnocení se 

mezi světově nejznámější ratingové agentury řadí Standard & Poor’s (S&P), Moody’s a Fitch. 

Existuje řada faktorů, které jsou při hodnocení brány v potaz. Záleţí především na subjektu, 

který je hodnocen, a samozřejmě i na hodnotící agentuře. Hodnocení od různých ratingových 

společností nemusí být totoţné. Důvodem je, ţe kaţdá z agentur můţe klást rozdílný důraz na 

jednotlivé ukazatele. Výsledné ratingy nám udávají obrázek o tom, jaká je předpokládaná 

míra rizika selhání určitého dluhu (např. cenného papíru). (Jílek, 2000). 
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Tabulka 2-1: Hodnotící stupně podle Standard & Poor’s a Moody’s 

 S&P Moody’s 

Investiční 

Stupně 

AAA Aaa 

AA+, AA, AA- Aa1, Aa2, Aa3 

A+, A, A- A1, A2, A3 

BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 

Spekulativní 

Stupně 

BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 

B+, B, B- B1, B2, B3 

CCC+, CCC, CCC- Caa1, Caa2, Caa3 

CC Ca 

C C 

D D 

Zdroj: Jílek (2000) 

V tabulce jsou znázorněny hodnotící stupně, které jsou vyuţívány dvěma nejznámějšími 

agenturami. Pokud je dluh ohodnocen ratingem AAA/Aaa, znamená to, ţe je zde minimální 

kreditní riziko. Dosáhne-li dluh hodnocení BBB-/Baa3 a výše, pak spadá do kategorie 

investičních stupňů, kde je míra kreditního rizika ještě na přijatelné úrovni. Avšak hodnocení 

horší, tedy BB+/Ba1 a niţší, jsou řazeny do spekulativního stupně, a tudíţ je zde vyšší riziko, 

ţe protistrana nedostojí svým závazkům. Nicméně ratingy poskytované agenturami jsou jen 

odhady ukazatele pravděpodobnosti selhání v budoucnosti, (Ratingové hodnocení, 2011, 

[online]). 

Hodnocení jsou podrobovány také i samotné státy. Následující graf zobrazuje vývoj 

v ratingovém hodnocení České republiky od roku 1992 (kdy byl naší zemi vůbec poprvé 

udělen) do roku 2013 třemi ratingovými agenturami - Moody’s, S&P a Fitch, přičemţ Fitch 

vyuţívá stejného značení jako S&P. 

Graf 2-1: Rating ČR 1992 – 2013 (duben) 

 

Zdroj: vlastní dle srovnávací tabulka – ČNB (2013) 
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Vnitřní hodnocení, které je prováděno zejména v bankách úvěrovými pracovníky, je 

stejně jako hodnocení od ratingových agentur značně subjektivní. Jednotliví klienti jsou 

rozřazováni do ratingových stupňů, jimţ odpovídá různá míra pravděpodobnosti selhání. 

Pokud klient ţádá o půjčku na rozvoj své jiţ stávající společnosti, pak mezi hodnotící faktory, 

které úvěrový pracovník bere v potaz, patří např. charakteristika firmy (její management, 

segment, ve kterém působí), finanční situace, příjmy v minulosti a plány do budoucna. (Jílek, 

2000). 

2.2 Tržní riziko 

Dalším významným finančním rizikem je riziko trţní. Černohorský, Teplý (2011) 

definuje dané riziko následujícím způsobem: „Tržním rizikem se rozumí riziko ztráty plynoucí 

z nepříznivého vývoje tržních cen, tj. úrokových sazeb (úrokové riziko), cen akcií (akciové 

riziko), devizových kurzů (měnové riziko), cen různých komodit jako např. ropy, zlata apod. 

(komoditní riziko). Jinými slovy se jedná o riziko změny hodnoty portfolia v důsledku změn 

tržních cen, podkladových aktiv a odchylek.“ Z uvedené definice vyplývá, ţe stejně jak tomu 

bylo u úvěrového rizika, i trţní riziko si dělíme do několika kategorií. 

Trţní riziko spadá do skupiny finančních rizik. Je povaţováno za matematicky nejsnáze 

kvantifikovatelné a můţeme předpokládat podobu mezi symetrickým rozdělením zisků a ztrát 

a normálním rozdělením (jedná-li se o vyuţití metody variance-kovariance), coţ ilustruje 

následující graf 1-2, (Mejstřík a kol., 2008). 

Graf 2-2: Rozdělení zisků a ztrát 

 

Zdroj: Mejstřík a kol. (2008) 
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Kaţdé z trţních rizik je charakterizováno kvalitativním a kvantitativním parametrem. 

Kvalitativním parametrem u úrokového rizika je myšlena např. splatnost či durace nástroje 

(př. nástroje: dluhopis, směnka), u rizika akciového se jedná o národní trhy a emitenty, u 

měnového rizika o měnu a u komoditního rizika o komoditu. Kvantitativní parametr nám říká, 

jaká je hodnota daného nástroje v aktivech a pasivech. (Jílek, 2000) 

Následující schéma nám pro základní představu ukazuje, jak jsou s jednotlivými trţními 

riziky spojeny dané kategorie finančních trhů. 

Tabulka 2-2: Tržní rizika na finančních trzích 

 
*CP = cenný papír 

**pro tento případ se mezi komodity řadí jen cenné kovy: zlato, stříbro, platina, paladium 

Zdroj: Jílek (2000) 

 

Abychom byli schopni se úspěšně s danými riziky vypořádávat, tedy utrpět co nejmenší 

moţné ztráty, musíme vědět, jak dané riziko měřit. Existuje několik metod pro odhadování 

výše jednotlivých rizik. Metody se od sebe odlišují hlavně tím, jaký základ tvoří míra rizika a 

také z jakého pravděpodobnostního modelu chování trţních rizik se při jejím určování 

vychází, (Černohorský, Teplý, 2011). Tyto pravděpodobnostní modely jsou rozdělovány do 

tří základních skupin – parametrické, semiparametrické a neparametrické. Dané modely se liší 

například tím, zdali předpokládají určitý tvar pravděpodobnostního rozdělení anebo zdali se 

pro naplnění modelu stačí zabývat jen obecnými předpoklady, mezi které se řadí spojitost 

pravděpodobnostního rozdělení, efektivita trhu apod. Právě u některých parametrických 

modelů (např. metodika RiskMetrics) je vyţadováno normální rozdělení rizikových faktorů, 

které je zmiňováno jiţ výše. (Černohorský, Teplý, 2011). V současnosti se pro měření trţního 

finanční 

trhy

komoditní trhy                                 

trhy s komoditami**

komoditní 

riziko

komoditní trhy                                 

trhy s komoditami

měnové (devizové) trhy        

trhy s dluhy, akciemi                    

a komoditami v cizích            

měnách

měnové 

riziko

měnové (devizové) trhy        

trhy s dluhy, akciemi                    

a komoditami v cizích            

měnách

akciové trhy                                 

trhy s akciovými CP

akciové 

riziko

kapitálové trhy                          

trhy s úvěry a půjčkami,              

trhy s dluhovými CP,              

trhy s akciovými CP  

dluhové (úrokové) trhy                   

trhy s úvěry a půjčkami          

trhy s dluhovými CP*

úrokové 

riziko

peněžní trhy                               

trhy s úvěry a půjčkami,          

trhy s dluhovými CP
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rizika běţně vyuţívá tzv. metoda Value-at-Risk (VaR), která je definována jako maximální 

ztráta, kterou můţe vlastník určitého portfolia utrpět vzhledem k jeho současné hodnotě, a to 

vdaném časovém horizontu na určité hladině spolehlivosti, (Černohorský, Teplý, 2011). Pro 

výpočet VaRu jsou vyuţívány: 

1) metoda historické simulace, 

2) metoda Monte Carlo a  

3) metoda variance-kovariance. 

Metodou Value-at-Risk a jejími způsoby výpočtu se dále budu zabývat v následujících 

kapitolách. 

2.3 Operační riziko 

Operačnímu riziku čelí banky neustále, jelikoţ je spojeno s jejich kaţdodenní činností. 

Můţe se jednat jak o chybu lidského faktoru, tak i o chybu způsobenou selháním techniky. 

V posledních letech banky zcela přechází k vyuţívání bankovních informačních systémů, 

nepouţívají téměř nic jiného neţ elektronické komunikační prostředky, klienti čím dál častěji 

vyuţívají sluţeb elektronického bankovnictví aj. Tyto technické prostředky nejen ţe urychlují 

práci lidí, ale také sniţují riziko výskytu chyb lidského faktoru. Avšak na druhou stranu můţe 

dojít i k selhání na straně elektronického systému, coţ by bance mohlo způsobit větší ztráty. 

(Kašparovská, 2006). 

Na banku ale také působí i vnější vlivy, které ona sama nemůţe nijak ovlivnit. 

Příkladem jsou přírodní katastrofy, které se sice vyskytují zřídka, ale pokud nastanou, ztráty 

mohou být pro banku vysoké. 

Ať uţ se jedná o riziko vnitřní, tedy způsobené vlastní činností banky anebo o riziko 

vnější, které je způsobené událostí ovlivňující banku z vnějšího prostředí, vznikají bance na 

jednu stranu finanční ztráty a na stranu druhou ztráty nefinanční, mezi které řadíme například 

vztahy s klienty či reputaci banky na trhu, (Černohorský, Teplý, 2011). 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe operační riziko ve srovnání s jinými finančními riziky, 

jakými jsou riziko úvěrové nebo trţní, primárně nesouvisí s portfolii banky či jiné finanční 

instituce. Spíše je spojené s prováděnými operacemi, zaměstnanci, technologiemi a systémy, 

které jsou v bance zavedeny. (Mazánková, Němec, 2007, [online]). 

V minulosti se odehrálo mnoho případů operačního rizika nejen u nás ale i ve světě. 

Podvodné jednání obchodníka v Societé Générale (2008) či selhání sluţby Sporoservis – 
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úvěrové podvody v České spořitelně (2006) jsou příkladem vnitřního rizika. Do rizik vnějších 

se řadí události jako například teroristický útok na Světové obchodní centrum v USA v roce 

2001 nebo povodně v České republice v roce 2002. Všechny tyto události způsobily 

finančním institucím škody vyčíslené na několik desítek tisíc a někdy dokonce i milionů 

amerických dolarů. Díky rostoucí propagaci takovýchto událostí skrze média začalo docházet 

k jejich komplexnějšímu vnímání a analyzování a tedy i k postupnému vytváření systému 

zaměřeného na operační riziko. (Mazánková, Němec, 2007, [online]). 

Zájem o operační riziko značně vzrostl poté, co vstoupila v platnost Basel II v roce 2007 

a byla implementována do národní regulace. Tato Basilejská dohoda mimo jiného rozšiřuje 

vzorec pro výpočet kapitálové přiměřenosti právě o operační riziko. Z tohoto důvodu banky 

zvýšily pozornost týkající se měření a řízení tohoto rizika. 

2.4 Riziko likvidity 

Nejprve si zavedeme pojem likvidita. BIS
1
 ji definuje jako „schopnost banky financovat 

nárůst v aktivech a dostát závazkům, jakmile se stanou splatnými, a to vše bez výskytu 

neočekávaných ztrát“, (BIS, 2008, [online]). Tedy likviditní riziko představuje 

pravděpodobnost situace, kdy banka uţ není schopna financovat svá aktiva nebo kdy není 

schopna daným závazkům dostát v termínu jejich splatnosti. 

Z definice vyplývá, ţe likvidita je pro banky velmi potřebná. Zákazníci si z banky 

vybírají své vklady a také poptávají různé úvěrové sluţby. Aby existovala schopnost v těchto 

situacích svým zákazníkům vyhovět, musí banka disponovat právě likviditou, která je pro tyto 

případy vytvářena rychlými aktivy
2
. Způsob, jakým banky mohou zdroje získávat, je z vkladů 

od svých zákazníků. Tento typ pasiv je sice povaţován za stabilní, ale i přesto je zde riziko 

výskytu tzv. „runu na banku“ neboli situace, kdy klienti urychleně vybírají své vklady. 

Nebezpečí této situace spočívá v tom, ţe banka nebude aktuálně schopna vyplácet hromadné 

vybírání vkladů. (Mejstřík a kol., 2008). 

Základním nástrojem pro měření rizika likvidity je GAP analýza, která spočívá 

v rozdělování aktiv a pasiv do zvolených časových pásem na základě zbytkových splatností 

daných nástrojů, (Kašparovská, 2006). S obdobou této analýzy se setkáme i u úrokového 

rizika, kde se s ní budeme zaobírat trochu podrobněji. 

                                                 
1 BIS = Bank for International Settelments (Banka pro mezinárodní platby), respektive její Výbor pro bankovní dohled 
2 Dle definice ČNB jsou rychlá aktiva taková aktiva, která jsou pohotově k dispozici ke krytí závazků banky. Mezi ně se 

např. řadí: pokladní hodnoty, vklady a úvěry u ČNB, běţné účty u jiných bank a termínové vklady do 24 hod. u jiných bank. 
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Likviditní riziko je moţné si pro přehlednost rozdělit do dvou podskupin: (a) riziko 

financování, (b) riziko trţní likvidity, (World bank, [online]). 

(a) Riziko financování neboli funding risk je riziko ztráty, která nastane v případě 

okamţité platební neschopnosti. Cílem řízení tohoto rizika je zaručit, ţe banka bude mít i za 

nepříznivých situací přístup k takové hotovosti, kterou bude moţno pokrýt poţadavky klientů 

a jiné závazky. (Jílek, 2000). 

(b) Riziko trţní likvidity neboli market liquidity risk je riziko ztráty, která nastane 

v situaci, kdy trh s finančními nástroji je málo likvidní. To způsobí, ţe instituce není schopna 

rychle likvidovat pozice a tudíţ má nedostatečný přístup k finančním prostředkům. Jinak 

řečeno, likvidita nástrojů bude tak nízká, ţe tzv. rozumná cena jiţ nebude dostupná. Tedy 

moţnost nákupu či prodeje nástroje na trhu nemusí být moţná. Z toho vyplývá důleţitost trţní 

likvidity. Její absence vede k moţnosti, ţe o nástroj uţ nebude na trhu zájem. (Jílek, 2000). 

  



9 

 

3 ÚROKOVÉ RIZIKO A METODY MĚŘENÍ 

3.1 Úroková míra 

Úroková míra ovlivňuje kaţdodenní ţivot nejen podniků, ale také jednotlivců, a to po 

ekonomické stránce. Její změny mají vliv na to, zda firma bude investovat do nového 

vybavení, nebo raději peníze uloţí na bankovní účet, či jestli jedinec bude více spotřebovávat 

nebo více šetřit. 

Hodnoty úrokové míry získáváme jejím měřením. To můţe být provázeno několika 

způsoby, ale z pohledu ekonomů je za nejpřesnější povaţován výnos do splatnosti (yield to 

maturity). Výnosem do splatnosti nástroje je myšlena úroková míra, která vyrovnává 

současnou hodnotu plateb peněţních toků obdrţenou z dluhového nástroje s jeho hodnotou 

dnes. (Mishkin, 2013). 

Výnos z určitého dluhového nástroje můţe být znázorněn grafem výnosové křivky, 

který představuje, jak se mění úroková míra v závislosti na době splatnosti daného dluhového 

nástroje. Křivka můţe mít rostoucí tvar (křivka A) v případě, kdy dlouhodobé úrokové míry 

převýší ty krátkodobé (nejčastější moţnost). Tato situace nastává v případě, kdy krátkodobé 

úrokové sazby jsou niţší neţ dlouhodobé sazby. Klesající tvar výnosové křivky nasvědčuje 

tomu, ţe úrokové míry začaly klesat (křivka B). (Rose, Hudgins, 2010). Posledním základním 

tvarem výnosové křivky je horizontální, kde si dlouhodobé a krátkodobé úrokové sazby jsou 

přibliţně rovny (křivka C). A tedy po určitou dobu jsou úrokové sazby stabilní s moţnými 

malými změnami, které by se mohly projevit na sklonu výnosové křivky. V této situaci by 

investor byl indiferentní, s jakou splatností by koupil investiční cenný papír, protoţe by 

z obou obdrţel stejný výnos do splatnosti. (Rose, Hudgins, 2010). Můţeme se také setkat i s 

výnosovými křivkami, které jsou kombinací křivek v základních podobách. Následující graf 

je názornou ukázkou základních podob výnosových křivek, kde je na horizontální ose 

znázorněna doba splatnosti (3 Mos. = 3 měsíce, Year = rok) a na ose vertikální výnosová 

míra: 
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Graf 3-1: Základní podoby výnosové křivky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Macroeconomicpolicies 

 

A právě vztah mezi úrokovými sazbami u dluhopisů s různou dobou do splatnosti, který 

znázorňuje výnosová křivka, je vysvětlován pomocí 3 teorií výnosových křivek. Teorie 

očekávání (expectations theory) jakoţto první z teorií říká, ţe dlouhodobé úrokové sazby 

vyrovnávají průměr budoucích krátkodobých úrokových sazeb, jejichţ výskyt je v průběhu 

“ţivota“ dluhopisu očekáván. Teorie oddělených trhů (segmented markets theory) zase nahlíţí 

na předpověď úrokových měr pro splatnosti jednotlivých dluhopisů pouze jako na výstup 

nabídky a poptávky na trhu. K vysvětlení skutečnosti, ţe se úrokové sazby u dluhopisů 

s různými dobami splatnosti během určitého období pohybují současně a také ţe výnosová 

křivka má nejčastěji rostoucí tvar, nicméně tyto dvě teorie nejsou dostačující. Přesto jsou tyto 

teorie uváděny, protoţe v nich nacházíme podklady pro třetí teorii – teorie likvidní prémie 

(liquidity premium theory) nebo také teorie preferovaného umístění (preferred habitat theory).  

Tato teorie je zaloţena na kombinaci prvků předcházejících dvou, a proto je moţné na jejím 

základě vysvětlit, ţe dlouhodobé úrokové sazby vyrovnávají průměr budoucích krátkodobých 

úrokových sazeb, jejichţ výskyt je v průběhu “ţivota“ dluhopisu očekáván (expektační teorie) 

plus likviditní prémie – tzn. prémie za “vzdání“ se likvidity. Také nám teorie preferovaného 

umístění umoţňuje odhadnout trţní očekávání týkající se pohybu budoucích krátkodobých 

úrokových sazeb z výnosové křivky. Krátký pohled do těchto tří teorií uvádím především 

proto, abychom věděli, co stojí za vysvětlením tvarů výnosové křivky. Podrobnější přehled o 

jednotlivých teoriích uvádí např. Mishkin (2013). 

Díky existenci inflace rozlišujeme úrokovou míru na nominální a reálnou. Reálná 

úroková míra odráţí náklady na půjčování mnohem přesněji, a to proto, ţe je od ní odečtena 

očekávaná inflace neboli změna v cenové hladině, kvůli které dochází k znehodnocování 
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peněz. Jejich vzájemný vztah je vyjádřen pomocí Fischerovi rovnice, která nám říká, ţe 

nominální úroková míra i je funkcí reálné úrokové míry r a očekávané úrovně inflace π
e
, 

(Mishkin, 2013): 

 

eri        (1) 

 

Na úrokovou míru má vliv řada faktorů. Jedním z nich je jiţ výše zmiňovaná splatnost. 

V zásadě platí, ţe čím delší je splatnost nějakého nástroje, tím větší riziko výskytu 

neočekávané události, která ho můţe ovlivnit, s sebou nese. Dalšími faktory jsou např. 

likvidita a daně. (Mishkin, 2013). Tyto vlivy způsobují mnohdy neočekávaný vývoj úrokové 

míry, který banku vystavuje riziku – úrokovému riziku. Z toho důvodu má banka zájem 

úrokové riziko měřit a řídit a tím sníţit pravděpodobnost moţných ztrát. 

3.2 Úrokové riziko 

Kaţdá banka má zájem na tom, aby maximalizovala svůj zisk. Pro dosaţení nebo 

alespoň přiblíţení se k tomuto cíli, musí podstupovat určitá rizika. Jedním z nich je i riziko 

úrokové. Toto riziko je jednou z podkategorií rizika trţního a představuje moţnou ztrátu 

projevující se jako změna úrokového výnosu (často vyjadřovaná jako čistý úrokový výnos
3
) 

nebo jako změna trţní hodnoty kapitálu. Důvodem k těmto ztrátám jsou odchylky v trţních 

úrokových sazbách. (Kašparovská, 2006). 

V případě úrokového rizika bude hrát důleţitou roli rozdělení celkových aktiv a pasiv 

na úrokově citlivá a úrokově necitlivá. Aktiva a pasiva úrokově citlivá jsou náchylná na 

změny v úrokových sazbách a tudíţ se u nich projevuje cenová fluktuace. Neboli reálná 

hodnota citlivých aktiv a pasiv je závislá na úrokových mírách. (Investopedia[a], [online]). 

Souvislost se změnami trţních úrokových sazeb mají dle Kašparovská (2006) 

následující rizika: riziko gapu, báze, výnosové křivky a vtělené opce. Tato čtyři rizika mohou 

být povaţována právě za zdroje vzniku rizika úrokového. Podstatou prvního z nich – rizika 

gapu – je nesoulad mezi dobou přeceňování aktiv a pasiv. Pokud dojde ke změně 

v úrokových sazbách, povede to následně i ke změně jak v reálné hodnotě aktiv, tak i v reálné 

hodnotě pasiv. To, zdali výše změny reálné hodnoty aktiv bude větší neţ výši změny hodnoty 

                                                 
3čistý úrokový výnos (Net InterestIncome, NII) = úrokový výnos – úrokový náklad; neboli NII je rozdílem mezi úroky 

získanými na aktivech a úroky, které jsou zaplaceny za pasiva 
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pasiv či naopak, bude záviset na tom, zda banka v daný moment vlastní více úrokově citlivých 

aktiv či pasiv v určitých časových pásmech. (Kašparovská, 2006). 

Pokud změna v úrokových sazbách na aktivech je jiná neţ změna v úrokových sazbách 

na pasivech, jedná se o riziko báze. Rizikem báze je tedy situace, kdy jsou krátké a dlouhé 

pozice vázány na různé pohyblivé sazby. Z tohoto tvrzení vyplývá, ţe i přes shodné doby 

přecenění aktiv a pasiv, čelí banky úrokovému riziku, pokud daná aktiva a pasiva nejsou 

navázána na shodné pohyblivé úrokové sazby. (Kašparovská, 2006). 

Dalším zdrojem úrokového rizika je riziko výnosové křivky. Podstatou tohoto rizika je 

to, jak se mění sklon výnosové křivky, její tvar, anebo dokonce obě vlastnosti zároveň. Tím se 

liší od rizika gapu, v jehoţ případě dochází k paralelnímu posunu výnosové křivky, neboli 

změna výnosů nastává ve všech časových intervalech stejným směrem a zároveň o stejnou 

výši. (Kašparovská, 2006). 

Posledním zdrojem je riziko vtělené opce. Jedná se o situaci, kdy má klient, pokud to je 

v souladu se smluvními podmínkami, moţnost vybrat vklad předčasně a později ho uloţit za 

pro něj výhodnějších podmínek, anebo má moţnost splatit úvěr v předstihu a stejně jako 

v předchozím případě ho později získat v situaci, která bude pro něj výhodnější. 

(Kašparovská, 2006). 

Jak jsem jiţ zmínila, úrokové riziko je řazeno do rizik trţních. Ale můţeme se i setkat 

s tvrzením, ţe je toto riziko povaţováno za úvěrové. Proč tomu tak je? Důvodem je, ţe 

úrokové riziko je moţné ještě rozlišit na (a) specifické úrokové riziko a (b) obecné úrokové 

riziko. S tímto rozlišením se setkáváme také v oblasti regulace – Vyhláška ČNB č.123/2007 

Sb. 

(a) Specifické úrokové riziko je definováno jako riziko ztráty z moţného nepříznivého 

nebo příznivého vývoje ceny daného úrokového instrumentu v důsledku zhoršení či zlepšení 

finanční situace emitenta úrokového instrumentu, a tudíţ poklesu či zvýšení ceny daného 

úrokového instrumentu. Dalo by se vnímat jako riziko kreditního spreadu. Právě specifické 

úrokové riziko je někdy pokládáno za riziko úvěrové. Hlavní odlišností od obecného 

úrokového rizika je vazba jen na konkrétní finanční nástroj emitenta. (Jílek, 2000). 

(b) Obecné úrokové je moţné definovat jako riziko ztráty z nesouladu splatností či dob 

přeceňování (repricing) aktiv (dlouhých pozic) a pasiv (krátkých pozic). Tedy pokud rozvaha 

banky obsahuje finanční a komoditní instrumenty, které mají určitou splatnost a zároveň se u 

těchto splatností nerovnají hodnoty dlouhých a krátkých pozic, pak čelí obecnému úrokovému 

riziku. V opačném případě, tedy kdyby u jednotlivých splatností byly dlouhé a krátké pozice 
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v rovnováze, banka by nečelila ţádnému obecnému úrokovému riziku, protoţe změna 

úrokových měr by vedla ke stejným změnám v hodnotách jak aktiv, tak pasiv. (Jílek, 2000). 

Pro lepší představu toho, kdy je banka vystavena obecnému úrokovému riziku, trochu 

podrobněji uvedu dvě základní situace. 

(a) Banka nakoupí bezkuponové dluhopisy s nominální hodnotou 10 mil. Kč při 

výnosové míře 3%, zbytková splatnost činí 1 rok a trţní hodnota dluhopisu je 9,9992 mil. Kč. 

Zároveň banka prodá bezkuponové dluhopisy s nominální hodnotou 5 mil. Kč a zbytkovou 

splatností jeden rok za trţní hodnotu 4,9996 mil. Kč. Tedy situace znázorňuje případ 

rozdílných absolutních hodnot pozic a shodných splatností. 

Tabulka 3-1: Rozvaha – rozdílné absolutní hodnoty pozic a shodné splatnosti 

ostatní aktiva

rozvaha při výnosové míře 3%

aktiva pasiva

nakoupené dluhopisy (nom. 

hodnota  10 mi l . Kč) o tržní 

hodnotě 9,9992 mi l . Kč a  zbytkové 

splatnosti  1 rok

vydané dluhopisy (nom. hodnota  5 

mi l . Kč) o tržní hodnotě 4,9996 mi l . 

Kč a  zbytkové splatnosti  1 rok

ostatní pas iva

 

 

rozvaha a výkaz zisků a ztrát při výnos. míře 4% (ztráta 0,0001 mil. Kč)

aktiva pasiva

vydané dluhopisy (nom. hodnota  5 

mi l . Kč) o tržní hodnotě 4,9994 mi l . 

Kč a  zbytkové splatnosti  1 rok

ostatní aktiva

ostatní pas iva

nakoupené dluhopisy (nom. 

hodnota  10 mi l . Kč) o tržní 

hodnotě 9,9989 mi l . Kč a  zbytkové 

splatnosti  1 rok

 

Zdroj: Jílek (2000) 

Trţní hodnoty (TH) aktiv a pasiv získáme ze vzorečku 

360100
1

ZSÚM

NH
TH



 , přičemţ 

NH=nominální hodnota dluhopisu, ÚM=úroková míra a ZS=zbytková splatnost. V první 

z tabulek 2-1 činí trţní hodnota vydaných dluhopisů 4,9996 mil. Kč. V druhé z nich dochází 

ke zvýšení výnosové míry z 3% na 4%. V důsledku toho dojde i ke sníţení trţních hodnot na 

straně aktiv a pasiv (v případě nakoupených dluhopisů(aktiv) je však sníţení vyšší kvůli jejich 

většímu objemu), coţ znamená změnu v trţní hodnotě dluhopisového portfolia ze 4,9996 mil. 

Kč na 4,9995 mil. Kč. 
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=► Změna úrokové míry vedla ke sníţení reálné hodnoty banky o 0,0001 mil. Kč. 

(b) Banka nakoupí bezkuponové dluhopisy s nominální hodnotou 10 mil. Kč při 

výnosové míře 3%, zbytková splatnost činí 1 rok a trţní hodnota dluhopisu je 9,9992 mil. Kč. 

Zároveň banka prodá bezkuponové dluhopisy s nominální hodnotou 9,9996 mil. Kč a 

zbytkovou splatností půl roku za trţní hodnotu 9,9992 mil. Kč. Tedy situace znázorňuje 

případ shodných absolutních hodnot pozic a jejich rozdílných splatností. 

Tabulka 3-2: Rozvaha – shodné absolutní hodnoty pozic a rozdílné splatnosti 

ostatní aktiva

rozvaha při výnosové míře 3%

aktiva pasiva

nakoupené dluhopisy (nom. 

hodnota  10 mi l . Kč) o tržní 

hodnotě 9,9992 mi l . Kč a  zbytkové 

splatnosti  1 rok

vydané dluhopisy (nom. hodnota  

9,9996 mi l . Kč) o tržní hodnotě 

9,9992 mi l . Kč a  zbytkové 

splatnosti  půl  roku

ostatní pas iva  

 

rozvaha a výkaz zisků a ztrát při výnos. míře 4% (ztráta 0,0001 mil. Kč)

aktiva pasiva

nakoupené dluhopisy (nom. 

hodnota  10 mi l . Kč) o tržní 

hodnotě 9,9989 mi l . Kč a  zbytkové 

splatnosti  1 rok

ostatní aktiva

vydané dluhopisy (nom. hodnota  

9,9996 mi l . Kč) o tržní hodnotě 

9,999 mi l . Kč a  zbytkové splatnosti  

půl  roku

ostatní pas iva  

Zdroj: Jílek (2000) 

 

Trţní hodnoty aktiv a pasiv získáme stejným způsobem jako u příkladu (a). Postupnými 

výpočty bychom dospěli ke stejným závěrům jako u situace s rozdílnými absolutními 

hodnotami pozic a shodnými dobami splatnosti.  

=► Změna v úrokové míře opět povede ke sníţení reálné hodnoty banky, i v tomto 

případě o 0,0001 mil. Kč. 

3.3 Metody měření úrokového rizika 

Protoţe banky mají velký zájem na maximalizaci své hodnoty, a to i za podmínek 

podstupování rizik, je pro ně velmi důleţité, aby měly daná rizika v maximálním moţném 

rozsahu zvládnutá a dokázaly je co nejlépe řídit. Řízení však nejprve musí předcházet 

kvantifikace neboli měření jednotlivých rizik. Způsobů, jak trţní rizika, pro náš případ jen 
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úrokové riziko, měřit, existuje několik. Mezi základní se řadí GAP analýza, dále se zaměřím i 

na metody durace a Value-at-Risk (VaR). 

3.3.1 GAP analýza 

Měření úrokového rizika pomocí GAP analýzy provádí banky za účelem zjištění, jak je 

jejich čistý úrokový výnos resp. reálná hodnota banky ovlivněna změnami v úrokových 

sazbách. Tato analýza se řadí mezi nejstarší způsoby měření úrokového rizika a své vyuţití 

má dodnes. Na základě zkoumání reakcí jednotlivých aktiv a pasiv na změny úrokových 

sazeb má banka moţnost odhadnout vliv těchto změn právě na čistý úrokový výnos resp. 

reálnou hodnotu. (Mejstřík a kol., 2008). 

Pro tuto analýzu je podstatná citlivost jednotlivých pozic na změny v trţních úrokových 

sazbách a to z důvodu následného dělení úrokově citlivých aktiv (RSA = Rate-Sensitive 

Assets) a pasiv (RSL = Rate-Sensitive Liabilities) do časových pásem. RSA a RSL jsou 

aktiva a pasiva s fixní nebo pohyblivou úrokovou sazbou. Existují však i pozice necitlivé na 

změny v úrokových sazbách – např. kapitál, hmotný majetek (budovy) – které nejsou v RSA a 

RSL tím pádem zahrnuty. Rozdíl mezi RSA a RSL představuje tzv. gap (mezera, rozdíl) pro 

určité časové pásmo. 

RSLRSAGAP       (2) 

Pokud aktiva citlivá na změnu úrokových měr převáţí citlivá pasiva ( RSLRSA  ), 

jedná se o pozitivní GAP. V opačném případě, kdy RSLRSA  , se jedná o negativní GAP. 

V obou těchto případech čelí banka úrokovému riziku. V situaci, kdy je objem RSA a RSL 

vyrovnaný, by úrokové riziko mělo být nulové. V literatuře, výročních zprávách banky aj. se 

také setkáme i s pojmy periodický GAP a kumulovaný GAP. Proto si je pro přehlednost také 

nadefinujeme: 

 Periodický GAP je rozdíl úrokově citlivých aktiv a pasiv v jednotlivých časových 

intervalech, (Mejstřík a kol., 2008). 

 Kumulovaný GAP představuje průběţně kumulovaný součet gapů z daných časových 

pásem, (Mejstřík a kol., 2008). 

Jak jsem jiţ zmínila výše, RSA a RSL jsou dále dělená do jednotlivých časových 

intervalů neboli časových košů. Banka je při rozhodování o časovém rozpětí jednotlivých 

košů ovlivněna nejen situací, ve které se aktuálně nachází, ale také mnoha dalšími faktory 

jako např. účelem, ke kterému má analýza slouţit. Také je třeba dbát na správně zvolený 
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počet časových košů, aby interpretovatelnost výsledků byla hodnotná. Jestliţe by bylo vyuţito 

časových košů více, neţ je třeba, mohlo by to vést k nepřehlednosti výsledků. V opačném 

případě by nedostatek mohl způsobit ve výsledku větší nepřesnost. (Kašparovská, 2006). 

Jakým způsobem se jednotlivá aktiva a pasiva do časových pásem zařazují? Vše bude 

záviset na druhu úrokové sazby, která přísluší danému nástroji: 

 nástroj s pevnou úrokovou sazbou je rozdělen na základě zbytkové splatnosti, 

 nástroj s pohyblivou úrokovou sazbou je rozdělen na základě doby do nejbliţšího 

přecenění, 

 u nástroje, kde doba do přecenění přesahuje zbytkovou splatnost, je rozdělování 

prováděno na základě zbytkové splatnosti. 

Nicméně některé instrumenty není moţné na základě těchto pravidel zařadit do 

časového koše. Příkladem jsou nástroje, u kterých zbytková splatnost neexistuje (např. 

perpetuita), (Kašparovská, 2006). 

Pro představu uvádím následující tabulku jako příklad velmi zjednodušené gapové 

zprávy: 

Tabulka 3-3: Gapová zpráva 

časové koše
do 1 

měsíce

od 1 do 3 

měsíců

od 3 

měsíců 

do 1 roku

od 1 roku 

do 3 let

nad 3 

roky

aktiva celkem 85 97 73 101 77

pasiva celkem 76 97 91 92 60

periodický gap 9 0 -18 9 17

kumulovaný gap 9 9 -9 0 17  

Tabulka znázorňuje všechny tři případy gapu – pozitivní, negativní i nulový. Na základě 

takto získaných gapů můţe banka zkoumat změny reálných hodnot aktiv a pasiv vyvolané 

odchylkami v úrokových sazbách. 

GAP analýza má bezpochyby své výhodné stránky – metoda patří mezi méně náročné, 

při správném vyuţití je moţné se v analýze lehce vyznat a výsledky snadno interpretovat. 

Ovšem nesmíme opomíjet ani negativa. Jiţ při rozdělování citlivých aktiv a pasiv do 

jednotlivých časových košů jsme narazily na problém se zařazením některých z nich 

(depozita, která nemají dobu splatnosti) podle daného schématu. Dále se časové koše v GAP 

analýze často vytváří pro krátkodobé splatnosti, zatímco pro ty dlouhodobé nejsou moc 

zaţité. Právě ale dlouhá období skýtají pro banky větší úrokové riziko. (Deventer et al., 

2005). Také je třeba brát v potaz předpoklado neměnnosti struktury bilance, (Kašparovská, 
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2006). Pokud ale dobře chápeme negativa této metody, pak stále můţe být dobrým nástrojem 

pro měření úrokového rizika. 

3.3.2 Metoda durace 

Další způsob, jak úrokové riziko měřit, je vyuţití metody durace. Tato metoda zkoumá, 

jak se projeví změny v úrokových sazbách na trţních hodnotách bankovních aktiv a pasiv, 

(Mishkin, 2013). Vyuţití trţních hodnot při jejím výpočtu je hlavním rozdílem od jiţ 

zmiňované GAP analýzy, která naopak vyuţívá účetní data, (Mejstřík a kol., 2008). 

Základem pro metodu durace je tzv. Macaulayův koncept durace – odtud název 

Macaulayho durace, která slouţí jako měřítko přibliţné doby, za kterou se vrátí investorovi 

cena zaplaceného dluhopisu, která je splácena svými vnitřními cash flow (kupóny), (Mejstřík 

a kol., 2008). Obecný vzorec pro její výpočet je následující: 
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D  – Macaulayho durace 

tCF  – cash flow – platba úroku/kupónu/jistiny v čase t  

i  – výnosová míra 

T  – splatnost instrumentu v letech 

 

Pro konkrétní příklad si vezmeme dluhopis s hodnotou 1000Kč, dobou splatnosti 5 let a 

pevnou kuponovou sazbou 3%, jejíţ výše je shodná s výnosovou mírou. Kuponové platby 

budou vyplaceny vţdy jednou za rok, přičemţ ta první se uskuteční ode dneška za rok. 

Duraci tohoto dluhopisu spočteme následovně: 

 

                                                 
4Mejstřík a kol. (2008) 
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Tedy durace zadaného dluhopisu je 4,72 let, kterou můţeme interpretovat tak, ţe se 

vlastníkovi daného pětiletého dluhopisu investice vrátí přibliţně za 4,72 let. Pokud se 

v zadání změní doba splatnosti, která se zvýší z 5ti na 10 let, pak se zvýší i durace a to na 

přibliţných 8,79 let. Tedy obecně pro tento případ platí, ţe čím delší resp. kratší je splatnost 

dluhopisu, tím delší resp. kratší je jeho durace. Protoţe duraci můţeme chápat také jako míru 

citlivosti trţní ceny daného dluhopisu na změnu trţní úrokové sazby
5
, cena dluhopisu je při 

delší duraci více citlivá na změny úrokové míry a naopak, (Mishkin, 2013, [online]). 

Důvodem je to, ţe se zvyšující se durací dluhopisu se oddaluje doba navrácení kapitálu 

investovaného do dluhopisu a sniţuje se tak moţnost reinvestování průběţných plateb, které 

z dluhopisu plynou, (Radová a kol., 2009).  

Následující výpočet nám ukáţe, jak se změní durace stejného dluhopisu jako 

v předcházejícím příkladu, přičemţ se výnosová míra zvýší na 5%. 
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Oproti prvnímu výpočtu, kde durace 5ti letého dluhopisu činila přibliţně 4,72 let, 

v druhém příkladu klesla na 4,70 let, a to z důvodu vzrůstu výnosové míry. Tento fakt 

                                                 

5Matematicky vyjádřeno: 
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. Nicméně toto vyjádření je nepraktické co se týče interpretace, proto dále zavedeme 

vhodnější termín modifikované durace 
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můţeme opět zobecnit následovně – pokud se při stálosti ostatních faktorů zvýší resp. sníţí 

výnosová míra, pak se sníţí resp. zvýší durace kupónové obligace a zároveň se sníţí resp. 

zvýší citlivost na další změny v této sazbě, (Mishkin, 2013, [online]). Vysvětlení tohoto 

tvrzení je následující: jakmile se zvýší výnosová míra, pak všechny čisté současné hodnoty 

budoucích cash flow poklesnou kvůli vzrůstu jejich diskontního faktoru, ale cash flow, která 

se nachází nejdále od současnosti, budou vykazovat největší proporcionální pokles. A tak 

cash flow směrem k současnosti budou mít ve vztahu k těm pozdějším větší váhu. Pro pokles 

úrokové míry budou platit opačná tvrzení. (DurationBasics, 2007, [online]). 

Dále bude mít na duraci vliv změna v pevné kuponové úrokové sazbě. Opět ponecháme 

zadání pro první výpočet, jen dojde ke zvýšení kuponové sazby na 4%. Z následujícího 

výpočtu uvidíme, ţe toto zvýšení bude mít za následek zkrácení durace daného dluhopisu. 

Neboli všeobecně bude platit, ţe vzrůst resp. pokles kuponové sazby povede ke zkrácení 

resp. prodlouţení durace a tedy dluhopis se stane méně resp. více citlivý na změny v úrokové 

míře, (Mishkin, 2013, [online]). Důvod pro toto tvrzení je, ţe zvýšení (sníţení) kuponové 

míry má za následek zvýšení (sníţení) současné hodnoty cash flow v kaţdém období a tudíţ i 

zvýšení (sníţení) trţní ceny – tzn. ţe investované prostředky obdrţím dříve zpět (v případě 

zvýšení kuponové sazby. A tyto vyšší (niţší) trţní ceny sniţují (zvyšují) právě duraci 

nástroje. (DurationBasics, 2007, [online]). 
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V případě úrokového rizika je pro nás důleţitá tzv. modifikovaná durace, která je 

vyjádřená jako podíl mezi Macaulayho durací a diskontním faktorem, (Kašparovská, 2006,). 
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6Radová a kol. (2006) 
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MD  – modifikovaná durace 

D  – Macaulayho durace 

i  – trţní úroková sazba 

m  – počet plateb z instrumentu za rok 

 

Tato durace má přívlastek modifikovaná proto, ţe je odvozená ze vzorce pro 

Macaulayho duraci (ΔP/P)/(Δr/(1+r)) a to tak, ţe vypustíme člen (1+r). Pro velká m nebo 

malá i  bude rozdíl mezi Macaulayho a modifikovanou durací jen malý, (Radová a kol., 

2009). 

Modifikovanou duraci chápeme jako procentuální změnu daného cenného papíru při 

změně v úrokové sazbě, neboli jaká je citlivost na změnu trţní výnosové míry. 

rDP M %      (5) 

t

tt

P

PP
P


 1%  – procentuální změna v ceně cenného papíru od t  do 1t  

DM   – modifikovaná durace 

Δr   – absolutní změna výnosu do splatnosti  

V portfoliích bank se vyskytuje více neţ jedno úrokově citlivé aktivum či pasivum, 

proto je třeba počítat duraci pro celé portfolio. Duraci portfolia získáme jako váţený průměr 

durací jednotlivých dluhopisů, přičemţ vahami je myšlen podíl hodnoty i-tého instrumentu 

vůči hodnotě celého portfolia. Následující vzorec pro výpočet durace portfolia je moţné 

vyuţít jak s Macaulayho durací, tak i s modifikovanou durací. (Ambroţ, 2011). 
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PD  – durace portfolia 

iD  – durace i-tého instrumentu 

P  – hodnota celého portfolia 

iP  – hodnota i-tého instrumentu 
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Následující názorný příklad potvrzuje, ţe zvýšení kuponové sazby má za následek 

sníţení citlivosti dluhopisu na změny v úrokových sazbách. Máme moţnost drţet buďto 5ti 

letý dluhopis s kuponovou úrokovou sazbou 3% nebo pětiletý dluhopis kuponovou sazbou 

4%. Výplaty jsou prováděny jednou za rok. Pro oba případy je trţní úroková míra 3% a 

chceme zjistit, jaká bude procentní změna ceny těchto dluhopisů, pokud tato míra vzroste na 

4%. Ve výpočtech vyuţijeme jiţ výše spočtené Macaulayho durace, které dosadíme do vzorce 

pro modifikovanou duraci. Nejprve spočteme P%  pro dluhopis s 3% kuponovou sazbou: 

%6,4046,001,0
03,01

72,4
% 




 rDP M

 

Následuje výpočet P%  pro dluhopis se 4% kuponovou sazbou: 

%5,4045,001,0
03,01

64,4
% 




 rDP M  

A tedy při takovéto změně v trţní úrokové sazbě je přibliţná změna ceny dluhopisu 

se 4% kuponovou sazbou menší, a proto také s sebou nese menší úrokové riziko. Důvodem 

pro toto tvrzení je, ţe se zvyšující se durací daného instrumentu roste také jeho citlivost na 

změny v úrokové míře a naopak, (DurationBasics, 2007, [online]). Tento způsob zjišťování 

úrokového rizika je moţné aplikovat i na celé portfolio pomocí zmiňovaného výpočtu pro 

duraci portfolia. 

Z těchto výsledků nám vyplývá, jaký je vztah právě mezi úrokovým rizikem a durací. 

Čím je durace cenného papíru delší, tím je pro danou změnu trţní úrokové sazby procentuální 

změna jeho trţní hodnoty vyšší. A tedy čím vyšší je durace, tím je cenný papír spojen 

s vyšším úrokovým rizikem. (Mishkin, 2013, [online]). 

Avšak metodu durace je moţné aplikovat pouze při malých změnách v trţní úrokové 

míře, při kterých je odhad ceny dluhopisu téměř přesný. Pokud jsou ale změny větší, výpočet 

se stává dost nepřesný a tedy pro naše účely nepouţitelný. (Radová a kol., 2009). 

V následujícím grafu je ukázán konvexní vztah mezi cenou dluhopisu a úrokovou mírou, 

přičemţ platí, ţe čím je vzájemný vztah konvexnější, tím jsou měření méně přesná. Durace je 

totiţ tangentou k dané křivce a větší změny v úrokové míře, v grafu vyšrafovaná oblast, 

způsobují nepřesnosti v měření pomocí durace. Proto je při větších změnách k měření 

vyuţívána tzv. konvexita, kterou se však v této práci nebudu dále zabývat. (Investopedia [b], 

[online]). 
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Graf 3-2: Durace 

 

   

3.3.3 Value-at-Risk 

Value-at-Risk (VaR) neboli hodnota v riziku je metoda pro měření úrokového rizika, ale 

setkat se s ní můţeme také například i u rizika měnového či akciového a poté po modifikacích 

i u rizika úvěrového. VaR byl představen v 80. letech 20. století, kdy její vyuţití našly velké 

banky na americkém kontinentě (J. P. Morgan stojí za vymyšlením této metody) ve spojení 

s rozvojem derivátového trhu. V současné době je tato metoda po světě velmi rozšířená, a to i 

v České republice. (Kašparovská, 2006). 

VaR dle definice České národní banky představuje: „…velikost ztráty s 

předdefinovanou pravděpodobností za určité období držení současného portfolia, kterou může 

banka utrpět při nepříznivém vývoji tržních faktorů (např. úrokových sazeb, měnových kurzů 

apod.)“ (ČNB, [online]). Hodnota v riziku je vyjadřována jedním souhrnným číslem 

představujícím riziko, kterému je portfolio vystaveno, (Berry [a], 2013, [online]). Jeho 

interpretace je ukázána na následujícím příkladu: „Mějme portfolio o hodnotě 100 mil. Kč, 

jehoţ měsíční VaR činí 6,5 mil. Kč na hladině spolehlivosti 95%. Neboli existuje zde 5ti% 

pravděpodobnost, ţe utrpěná ztráta v daném měsíci bude vyšší neţ 6,5 mil. Kč.“ Musíme však 

mít na paměti, ţe hodnota VaR není přesným výpočtem, nýbrţ pouze odhadem. Dále také 

odhadovaná ztráta není maximální moţná a vypovídací schopnost hodnoty v riziku o 

velikostech ztrát za hranicí spolehlivosti je nulová, (Strnad, 2007, [online]).  Matematicky 

vyjadřujeme Value-at-Risk jednostranným kvantilem (v našem příkladu je 5%) z rozdělení 

zisků a ztrát (profit &losses - P&L) určitého portfolia, (Kašparovská, 2006). Graficky lze toto 

tvrzení zobrazit následovně: 
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Graf 3-3: Value-at-Risk 

 

Zdroj: Wikipedia – Value-at-Risk 

Tedy metoda Value-at-Risk se zakládá na dvou libovolně zvolených parametrech: 

hladině spolehlivosti a době drţení. Hladina spolehlivosti c vyjadřuje procentuální přesnost, 

s jakou je výpočet VaRu prováděn a platí, ţe s vyšší zvolenou hladinou spolehlivosti roste 

naměřená hodnota v riziku. Avšak vysoká hodnota hladiny spolehlivosti velmi sníţí 

pravděpodobnost výskytu ztrát za její hranicí. Při vyuţívání VaRu k měření úrokového rizika 

je nejčastěji pouţívána hladina o velikosti 99,9%. (Jorion, 2007). Doba drţení (holding 

period) je spíše měřena v obchodních dnech raději neţ v kalendářních, během kterých chceme 

VaR odhadovat. Nejfrekventovaněji je voleno 10 dní. Ale např. při výpočtu jednodenního 

VaRu odhadujeme ztrátu, která můţe nastat na konci následujícího obchodního dne na určité 

hladině spolehlivosti. (Berry [a], 2013, [online]). Stejně jako tomu bylo u hladiny 

spolehlivosti i zde platí, ţe čím delší je doba drţení T, tím vyšší bude i naměřená hodnota 

VaRu. Při spočtení jednodenní hodnoty v riziku je moţné ji za určitých podmínek prodlouţit 

na hodnotu v riziku s delším horizontem a to následovně: 

TdenVaRTdníVaR  )1()(     (7)
7 

Rovnice platí pouze za předpokladu, kdy jsou výnosy nezávislé a stejně rozdělené 

(independent and identically distributed – i.i.d.) a mají normální rozdělení, (Jorion, 2007). Jak 

jiţ bylo zmíněno výše, mezi metody vyuţívané pro výpočet hodnoty v riziku patří 

                                                 

7Jedná se o základní statistickou formuli 1

2  TT  , kde σ2 je rozptyl a σ směrodatná odchylka.
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1) metoda variance-kovariance,  

2) metoda historické simulace a  

3) metoda Monte Carlo. 

Nejprve si přiblíţíme analytickou metodu neboli metodu variance-kovariance. 

Můţeme se však také setkat s názvem parametrický VaR. Parametrický proto, ţe rozdělení 

výnosů je podle předpokladu pro tuto metodu řazeno mezi parametrická rozdělení, kterými 

jsou například normální či lognormální rozdělení, (Berry [a], 2013, [online]). Obecně je při 

výpočtu parametrického modelu vyuţíváno normované normální rozdělení, coţ je důleţité 

vědět při získávání potřebných parametrů k výpočtu, (Szegö, 2004). Následující rovnice 

přestavuje podle J. P. Morgan obecný vzorec slouţící k měření Value-at-Risk zvoleného 

portfolia. 

 

  PzVaR PP   1     (8)
8 

 

1VaR – odhadnutá hodnota v riziku na hladině spolehlivosti 100*(1-α)% 

z  – jeden konec normovaného normálního rozdělení: N(μ,σ
2
)=N(0,1), tato hodnota  

 je získána ze statistické tabulky normovaného normálního rozdělení  

P  – váţená střední hodnota portfolia 

P  – volatilita portfolia 

P  – trţní hodnota portfolia 

Pokud portfolio, pro které chceme VaR počítat, obsahuje n instrumentů, pak je vyuţíván 

právě maticový zápis pro volatilitu portfolia. 
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8 Berry [a] (2013), [online] 
9 Berry [a] (2013), [online] 
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w  – vektor vah n instrumentů  

'w  – transponovaný vektor w 

  – kovarianční matice n instrumentů 

Metoda variance-kovariance je povaţována za částečně ohodnocující model a to 

z důvodu, ţe pracuje pouze s lineárními závislostmi. Pokud se tedy v portfoliu nachází 

nelineární závislost (tedy mezi instrumenty jsou např. opce), pak je přesnost měření sníţena. 

(Heffernan, 2005). 

Zmiňovaná metoda je povaţována za nejjednodušší pro měření hodnoty v riziku. 

Odhady kovarianční matice jsou vypočteny na základě historických dat, nejsou zahrnuty 

ţádné simulace a tudíţ je čas, který zabere výpočet, kratší, neţ je tomu u dalších metod. 

Avšak tento model pro měření VaR skýtá i několik nevýhod, které jsou spojeny zejména 

s předpokladem normálního rozdělení. To je předpokládáno u historických výnosů, ale také u 

cenových změn aktiv, které jsou v daném portfoliu zahrnuty, coţ není moc realistické. Další 

nevýhodou je například jiţ zmiňovaný problém s nelineární závislostí (tedy v portfoliu jsou 

obsaţeny např. opce), kterou tato metoda neumí podchytit. (Berry [a], 2013, [online]). Obecně 

má parametrická metoda tendenci hodnotu v riziku podhodnocovat, (Szegö, 2004). 

Metoda historické simulace je na rozdíl od metody variance-kovariance brána za plně 

ohodnocující. Zde se jiţ nesetkáváme s omezením pouze na lineární závislost, nýbrţ se bere 

v potaz jakákoliv závislost mezi rizikovým faktorem a hodnotou portfolia. Dále u tohoto 

způsobu měření striktně nepředpokládáme určitý typ rozdělení. (Heffernan, 2005). Historický 

VaR odvozuje závislosti rizikových faktorů a jejich dynamický vývoj právě z pozorování 

v minulosti. Proto nám model umoţňuje ohodnocovat rizika produktů s různými závislostmi a 

na druhou stranou stále realisticky zachovávat dynamické chování rizikových faktorů. 

(Alexander, 2008). 

Z důvodů výše uvedených bývá metoda historické simulace zařazována mezi 

neparametrické modely. Předpokladem pro historický VaR je, ţe se trendy v cenových 

změnách v minulosti budou opakovat i v budoucnosti, coţ je zároveň hlavním problémem této 

metody, (Rachev et al., 2005). Limity, na které v daném předpokladu naráţíme, se týkají 

zejména obchodování s nástroji na velmi volatilních trzích a také krizových situací, jejichţ 

příkladem můţe být krize započatá v roce 2008, (Berry [b], 2013, [online]). 

Postup při aplikaci metody historické simulace je dle J. P. Morgan rozdělen do čtyř 

kroků. Prvním úkolem je zvolení si časových intervalů a u kaţdého z aktiv daného portfolia 

spočíst výnosy (nebo cenové změny) mezi dvěma po sobě jdoucími periodami. Ve druhém 
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kroku aplikujeme jiţ spočtené výnosy za určité zvolené období na současnou trţní (mark-to-

market) hodnotu aktiv a tím dosáhneme přecenění našeho portfolia. Touto aplikací vytvoříme 

n
10

 simulací. Dalším úkolem je uspořádat nasimulované hodnoty v portfoliu a to od 

nejvyšších ztrát k nejniţším nebo od nejniţší reálné hodnoty k nejvyšší. Důvodem pro 

takovéto uspořádání je, ţe VaR na dané úrovni spolehlivosti a za určité časové období měří 

nejhorší očekávané ztráty a tedy se zaměřuje na tzv. ocasy (tails) rozdělení. Na závěr je třeba 

zvolit právě úroveň spolehlivosti, na které chceme hodnotu v riziku měřit. Pokud bude naším 

cílem změřit VaR na 95% intervalu spolehlivosti, pak od střední hodnoty P&L odečteme 5% 

hodnot z našich nasimulovaných hodnot. (Berry [b], 2013, [online]). Např. při 1000 

pozorování vezmeme (od nejhoršího) 51. hodnotu. 

 

    RRVaR 1  
    (10)

11 

 

1VaR  – odhadnutá hodnota v riziku na hladině spolehlivosti 100*(1-α)% 

 R  – střední hodnota řady nasimulovaných P&L portfolia 

R  – výnos vybraný z řady nasimulovaných P&L portfolia korespondující se zvolenou 

hladinou spolehlivosti α 

 

Poslední metodou slouţící k měření Value-at-Risk, kterou se budu v práci zabývat, je 

metoda simulace Monte Carlo. Stejně jako historická simulace, i tento model je řazen mezi 

plně ohodnocující. Opět zde chybí distribuční předpoklad a tedy můţeme bez problémů 

pracovat jak s normálním, tak i s dalšími druhy rozdělení rizikových faktorů, (Heffernan, 

2005). Podstatou pro tuto metodu je vytváření vzorkové různorodosti díky náhodnému 

rozdělování a na rozdíl od historické simulace není simulace Monte Carlo limitována 

omezeným mnoţstvím historických dat, (Jorion, 2007). 

Postup při měření hodnoty v riziku touto metodou je obdobou postupu u historické 

simulace. Hlavní rozdíl u simulace Monte Carlo spočívá v tom, ţe nepředpokládáme 

znovuopakování historické řady výnosů  aktiv v určitém období v budoucnu, ale generujeme 

si náhodný vzorek, který nám na konci daného horizontu analýzy poslouţí k ohodnocení 

právě výnosů z aktiv. Tedy prvním krokem dané metody je zvolení si časového období T, 

během kterého chceme VaR měřit, a jeho rozdělení do menších časových intervalů. Dále si 

                                                 
10Velikostn se budeodvíjetodzvolenéčasovéperiody. 
11Berry [b] (2013), [online] 
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vygenerujeme náhodně výnos či cenu a právě na konci prvního zvoleného časového intervalu 

aktualizujeme cenu aktiva. Tento postup opakujeme tak dlouho, dokud nedojdeme na konec 

námi zvoleného T. Dalším krokem je opětovné vygenerování náhodné ceny, aktualizace ceny 

aktiva, coţ je provázeno zase aţ do konce T. Akci provádíme tak dlouho, dokud nedosáhneme 

nějakého počtu M různých simulací pro mezní ceny kaţdého instrumentu z portfolia. Obvykle 

bývá voleno mezi desítky aţ stovkami tisíc simulací. Na závěr, stejně jako u předcházející 

metody, seřadíme nasimulované mezní ceny od nejniţší po nejvyšší a na zvolené hladině 

spolehlivosti, např. 99%, spočteme VaR jako rozdíl současné hodnoty instrumentu a 1% počtu 

hodnot ze série nasimulovaných mezních cen. (Berry [c], 2013, [online]). 

Avšak i metoda simulace Monte Carlo má své nevýhody. Mezi hlavní patří 

komplexnost výpočtů, velká časová náročnost a také moţný výskyt modelového rizika, 

(Rachev et al., 2005). Následující tabulka slouţí jako shrnutí a zároveň porovnání všech tří 

metod. 
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Tabulka 3-4: Metody měření úrokového rizika 

metoda                                   

variance - kovariance

metoda                            

historické simulace

metoda               

Monte Carlo

ohodnocení lineární plné plné

rozdělení

tvar normální aktuální obecné

extrémní události nízká pravděpodobnost v nedávných datech možné

implementace

snadnost výpočtu ano střední obtížné

sdělitelnost výsledku snadná snadná obtížná

přesnost VaRu velká malá s krátkými 

časovými intervaly

dobrá s mnoho 

opakováními

hlavní nedostatky nelineárnost,                     

tlusté konce (fat tails)

časová různorodost 

v riziku,            

neobvyklé události

modelové 

riziko

 

Zdroj: Jorion (2007) 

3.3.4 Stress Testing 

Je třeba říci, ţe metoda VaR funguje v tzv. peaceful times, nicméně v době krize se 

neosvědčila. Banky si jsou při aplikaci Value-at-Risk vědomy nedostatků, které tato metoda 

skýtá. Proto většina z nich při měření trţního rizika, v našem případě úrokového, klade důraz 

na doplnění této metody o tzv. stress testing a analýzu scénářů. Tyto nástroje risk 

management vyuţívá k tomu, aby byl schopen odhadnout vliv extrémních událostí (fat tails) 

na chování daného portfolia. (Apostolik et al., 2009). Na počátku byl stress testing vyuţíván 

jen v rámci měnového a akciového rizika. Nyní se však jeho vyuţití rozšířilo prakticky do 

všech druhů rizik (úvěrové riziko, riziko likvidity atd.). (Ambroţ, 2011). 

Je třeba, aby si banka namodelovala moţné scénáře, které by mohly způsobit 

neočekávané extrémní změny v hodnotách rizikových faktorů, pro náš případ neočekávané 

změny v úrokové míře. Scénáře mohou být zaloţeny např. na historických událostech (jiţ 

proběhlé finanční krize), respektive na všem, co by mohlo mít nějaký zásadní vliv na změny v 

úrokové míře. (Apostolik et al., 2009). A tedy pomocí stress testu, který je zaloţen na 

nějakém scénáři, se snaţíme vyčíslit moţné ztráty bankovního i obchodního portfolia. 

V rámci zátěţového testování je pro nás důleţitý pojem úrokový stres. Při úrokovém stresu 

dochází k posunům výnosové křivky. Můţe se jednat například o posun paralelní, větší 

zešikmení (steepening), zplacatění, a také jejich kombinace. Pokud se bude jednat o 

standardně vyuţívaný posun o 200 bazických bodů neboli o 2% v obou směrech, mluvíme o 

tzv. standardním úrokovém stresu. Toto však není jediná moţná výše posunu. Pokud bude 
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docházet k významnému zvýšení volatility změn v úrokových sazbách, bude třeba hodnotu 

posunu upravit. Alternativním scénářem můţe být tzv. relativní shift, neboli posunu křivky 

např. o 100%. (Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb., [online]). 

Můţeme říct, ţe zátěţový test je vhodným doplňkem měření úrokového rizika při 

vyuţití metody Value-at-Risk. Při výpočtu je stejně jako u hodnoty v riziku třeba věnovat čas 

a úsilí k analyzování citlivosti na různé stresové události či šoky. Zátěţový test nám pomůţe k 

přesnějšímu pochopení nedostatků a citlivosti odhadu Value-at-Risk. (Berry [d], 2013, 

[online]). 

3.3.5 Back Testing 

Zpětné testování či ověřování (back testing) by mělo být další součástí měření a řízení 

úrokového rizika. Jeho cílem je na základě skutečných výsledků zpětně testovat, zdali model, 

který jsme vyuţily, v rámci mezí odpovídá realitě. Zpětné ověřování modelu by mělo být 

provedeno někým nezávislým (kdo model nevyvine).  Pokud by na trhu docházelo k rychle se 

měnícím podmínkám, testování by mělo být kvůli lepší vypovídací hodnotě intenzivnější. 

(Ambroţ, 2011). 

V případě back testingu modelu Value-at-Risk jsou porovnávány odhadnuté ztráty 

z VaRu spolu s aktuálními ztrátami na konci zvoleného časového období. Zpětným 

ověřováním získáme informace o tom, zda navrţený model je pro dané portfolio vhodný, 

nebo zdali je třeba provést nějaké úpravy. V konkrétním případě, kdy chceme zpětně ověřit 

spočtený VaR na hladině spolehlivost 95% za období 1 rok, budeme srovnávat ex ante odhad 

VaRu spolu s ex post hodnotami zisků a ztrát (P&L) na denním základě. V následujícím 

grafickém znázornění back testingu můţeme pozorovat pět tzv. vychýlení (breaches) od 

odhadnuté hladiny VaRu. Nicméně v časovém horizontu 1 rok a na hladině spolehlivosti 95% 

je teoreticky moţné očekávat aţ 12,5 vychýlení. Proto můţeme tvrdit, ţe tento konkrétní 

model VaR je vhodný pro dané portfolio a to z důvodu, ţe tolerance odchylek nebyla 

překročena. (Berry [e], 2013, [online]). 
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Graf 3-4: Back testing VaR 

 

Zdroj: Berry [e] (2013, [online]) 

Nicméně, jak říká J. P. Morgan, zpětné ověřování není všelék pro odhalování 

nedostatků VaRu, ale spíše poţadovaná metoda pro zjišťování, zdali model hodnoty v riziku 

je pro konkrétní portfolio vhodně vyuţíván nebo ne, (Berry [e], 2013, [online]). 
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4 ŘÍZENÍ ÚROKOVÉHO RIZIKA 

Řízení rizik je nedílnou součástí činnosti banky. Jeho úkolem je především rizika 

identifikovat, zhodnotit, snaţit se je změřit a následně vytvářet opatření pro jejich řízení. Tedy 

snahou risk managementu je zmírňování a minimalizování dopadů jednotlivých rizik. Avšak 

pokud by instituce byla naprosto averzní k riziku, mohlo by to vést k jejímu zániku z důvodu 

neatraktivnosti vůči investorům. (Tarantino, 2011). 

Řízení úrokového rizika je záleţitostí řízení aktiv a pasiv (Asset-Liability Management 

– ALM), jehoţ strategie jsou zpravidla prováděny pod dozorem komise aktiv a pasiv (Asset-

LiabilityComittee – ALCO). Cíle této komise jsou většinou soustředěné na to, aby zisky 

akcionářů byly maximalizovány, zároveň aby byla udrţována adekvátní profitabilita banky a 

také aby bylo dosahováno dostatečné kapitalizace. Dále je třeba stanovovat meze úrokového 

rizika, ve kterých je finanční instituce ochotna operovat. Neboli management by měl zajistit 

takové adekvátní řízení úrokového rizika, aby mu banka byla schopna čelit ve stanovených 

mezích. (Rose, Hudgins, 2010).  

Strategie pro řízení úrokového rizika lze dle Rose, Hudgins (2010) rozlišit na 

a) agresivní   

b) defenzivní 

Cílem agresivní strategie je zvyšovat čistou úrokovou marţi (net intererst margin – 

NIM)
12

 díky změnám v úrokových sazbách. Banka se tedy bude snaţit upravovat dané 

portfolio na základě předpovědí managementu o budoucích pohybech v úrokových sazbách. 

Naopak defenzivní strategie spočívá v takovém chování banky, které povede ke snaze udrţet 

čistou úrokovou marţi nezměněnou, a to jak při poklesu, tak i při vzrůstu úrokových sazeb. 

Neboli snahou banky je redukovat citlivost na změny v trţních úrokových sazbách. 

4.1 Nástroje řízení úrokového rizika 

4.1.1 GAP durace management 

Nástroj GAP durace (duration gap) management vyuţívaný k řízení úrokového rizika je 

schopný se vypořádávat s rizikem báze, neboli bere v potaz, ţe můţe docházet k rozdílným 

změnám úrokové míry u různých druhů aktiv (co se týče velikosti a rychlosti změny) neţ jak 

                                                 
12Čistá úroková marţe vychází z čistého úrokového výnosu, který jsme si definovali jiţ v kapitole 3.3 Metody měření 

úrokového rizika. Banky vedle NII vykazují právě NIM, protoţe výsledky je moţné vzájemně porovnávat navzdory jejich 

velikosti (to s NII není moţné). ÚA

NII
NIM 

 (ÚA = úročená aktiva) 
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tomu bude u úrokových měr na pasivech. Tudíţ můţe limitovat úrokové riziko, kterému je 

vystavena čistá hodnota banky. Durací jsme se zabývali jiţ v kapitole 3.3 Metody měření 

úrokového rizika a opět můţeme vidět její vyuţití i v oblasti řízení. Durace nám tedy 

představuje hodnotově a časově váţenou míru splatnosti a zároveň modifikovaná durace 

představuje citlivost ceny dluhopisu na změny úrokové sazby. 

Zmínila jsem se o pojmu čistá hodnota banky. Tato veličina je vyjádřena vztahem 

rozdílu mezi hodnotou aktiv a hodnotou pasiv. A tedy pokud se budou úrokové míry měnit, 

bude docházet i ke změnám v hodnotách aktiv (ΔA) a pasiv (ΔP), coţ nevyhnutelně povede ke 

změnám v čisté hodnotě (ΔNW): 

 

LANW       (11) 

 

Nyní si je třeba uvědomit dvě základní věci, týkající se portfolia banky (Rose,Hudgins, 

2010): 

1) Pokud dojde ke zvýšení úrokových měr, pak trţní hodnoty aktiv a pasiv s fixní sazbou 

budou klesat. 

2) Pokud úrokové sazby vzrostou, pak s rostoucí splatností aktiv a pasiv bude růst i 

tendence k poklesu trţních hodnot. 

Z těchto dvou tvrzení vyplývá, ţe změny v čisté hodnotě banky způsobené výkyvy 

úrokové míry, budou záviset na splatnostech jednotlivých aktiv a pasiv. A protoţe právě 

durace je mírou splatnosti, bude platit, ţe pokud portfolio obsahuje více aktiv s delší durací 

neţ pasiv, povede to při růstu úrokových měr k většímu poklesu v NW, neţ jaký by nastal 

v případě vlastnění aktiv s kratší durací a nebo jaký by nastal v situaci, kde by byly durace 

obou druhů pozic zhruba stejné. A právě k vyrovnávání durací aktiv a pasiv vedou snahy 

managementu vyvaţovat průměrné splatnosti očekávaných cash inflows z aktiv s průměrnými 

splatnostmi cash outflows z pasiv. A proto právě můţeme analýzu durace vyuţít ke 

stabilizování, nebo také imunizování, trţní hodnoty NW banky. (Rose,Hudgins, 2010). 

Tedy při zajišťování proti fluktuacím v úrokové míře se snaţíme o to, aby váţená 

durace portfolia aktiv zhruba odpovídala váţené duraci portfolia pasiv. Coţ vede k tomu, aby 

GAP durace byl co nejblíţe nule. Neboli mělo by platit následující:  

 

PA PVPV )1
      (12) 

PAPA DDDGDD )2
    (13)
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PVA (PVP) – současná hodnota aktiv (současná hodnota pasiv) 

DA  – (weighted duration of asset portfolio) váţená durace portfolia aktiv 

DP  – (weighted duration of liability portfolio) váţená durace portfolia pasiv 

DG  – (duration gap) GAP durace 

S rostoucí DG roste i citlivost čisté hodnoty banky na změny v úrokové míře. 

V konkrétní situaci to bude vypadat následovně: Banka má kladnou DG a dojde k paralelnímu 

posunu všech úrokových sazeb, to povede k menším změnám v hodnotách pasiv neţ aktiv. 

Pokud za této situace úrokové sazby vzrostou, povede to ke sníţení trţní hodnoty NW, (Rose, 

Hudgins, 2010). 

Výpočet poţadované durace a její následné vyuţití k zajištění (hedgingu) bankovního 

portfolia aktiv a pasiv můţe probíhat, jak je ukázáno v následujícím příkladu. Nejprve 

spočteme duraci  jednotlivých nástrojů v našem portfoliu. Dále provedeme váţení spočtených 

durací kaţdého z instrumentů pomocí jejich trţních hodnot. Nakonec odvodíme duraci 

portfolia aktiv a portfolia pasiv sečtením jednotlivých hodnotově-váţených durací. Pokud 

v konkrétní situaci dojdeme k výsledkům, ţe průměrná durace aktiv je vyšší neţ průměrná 

durace pasiv, pak při vzrůstu úrokových sazeb se čistá hodnota banky sníţí a naopak při 

poklesu úrokových sazeb se čistá hodnota banky zvýší. Tedy jestliţe banka bude očekávat, ţe 

úrokové sazby porostou, snahou managementu bude zajistit se proti moţným ztrátám buďto 

prodlouţením průměrné durace pasiv nebo naopak zkrácením průměrné durace aktiv. Dalším 

způsobem jak hedging provádět, je pomocí finančních nástrojů – derivátů. (Rose, Hudgins, 

2010). Těmi se budu zabývat v další části práce. 

Pokud se finanční instituci podaří dospět k nulové GAP duraci, mluvíme o tzv. 

imunizovaném portfoliu. Jedná se o situaci, kdy změny v úrokových sazbách neovlivní čistou 

hodnotu banky, protoţe následné změny v trţních hodnotách jak na straně aktiv, tak na straně 

pasiv, se vzájemně vyruší. Toto jednání bychom zařadili do defenzivní strategie 

managementu. Samozřejmě u GAP durace managementu je moţné aplikovat i agresivní 

strategii neboli snahu zvyšovat NW. V takovéto situaci by management na základě svých 

předpokladů o vývoji úrokových měr zvyšoval či sniţoval duraci portfolia aktiv i pasiv, aby 

docházelo ke zvyšování čisté hodnoty. (Rose, Hudgins, 2010). Nadcházející tabulka slouţí 

jako souhrn dopadů změn úrokových měr na NW banky.   



34 

 

Tabulka 4-1: GAP durace a změny v úrokové míře 

úroková 

míra

čistá hodnota 

banky

↑ snížení

↓ zvýšení

↑ zvýšení

↓ snížení

↑ žádná změna

↓ žádná změna

GAP durace

pozitivní (DA > DL) 

negativní (DA < DL)

nulový (DA = DL)

 

Zdroj: Rose, Hudgins (2010) 

 

Nicméně i tato metoda skrývá omezení. Příkladem můţe být, ţe nalezení aktiv a pasiv 

mající stejnou duraci a která navíc pasují do našeho portfolia, můţe být velmi obtíţné. Dále 

modely GAP durace předpokládají existenci lineárního vztahu mezi úrokovými sazbami a 

trţními hodnotami aktiv a pasiv, coţ striktně neplatí. Další problémy spočívají v tom, ţe 

přesnost měření pomocí durace je jen při malých změnách v úrokových mírách, a také ţe 

jeden z moţných posunů výnosové křivky je jen paralelní. To však ve skutečnosti platí jen do 

určité míry a tudíţ naše výpočty nejsou přesné. Nicméně vyvaţování portfolia pomocí durace 

je i s menšími nepřesnostmi způsobenými danými předpoklady stále efektivní. Důvodem je 

to, ţe řízení pomocí GAP durace umoţňuje managerům lépe spravovat čistou hodnotu banky. 

(Rose, Hudgins, 2010). 

4.1.2 Finanční deriváty 

Finanční deriváty jsou dalším nástrojem pro vypořádávání se s úrokovým rizikem. Mezi 

ně se řadí: forwardy, futures, swapy, opce, cap, floor a collar. Název deriváty proto, ţe jejich 

hodnota je odvozená z hodnoty daného finančního instrumentu. Při vyuţívání derivátů 

k řízení úrokového rizika je také třeba mít na paměti, ţe i tyto jednotlivé instrumenty 

představují svá určitá rizika. 

4.1.2.1 Forward 

Forwardy neboli Forward Rate Agreements (FRAs) jsou individuálně sjednané 

kontrakty týkající se budoucího nákupu či prodeje daného finančního nástroje, které 

protistranám umoţňují dohodnout se na budoucí fixní úrokové sazbě vztahující se k určitému 

závazku. Tyto kontrakty jsou obchodovány na mimoburzovním trhu (over-the-counter, OTC). 

(Jorion, 2007). 
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Při jejich vyuţívání nedochází k reálnému poskytování či přijímání úvěru, ale při 

uzavření FRA si partneři poskytují rozdíl mezi trţní a fixně smluvenou výší úrokové sazby 

v době, kdy byl kontrakt sjednán. Důleţité aspekty, které musí smlouva obsahovat jsou 

zejména: a) období, ke kterému bude úroková sazba vztahována – např. zápis 3 x 6 znamená, 

ţe FRA započne za 3 měsíce a bude trvat také 3 měsíce, b) nominální hodnotu FRA, ze které 

bude odvozena výše plnění a c) výše dohodnuté (FRA sazba) a referenční úrokové sazby. 

(Kašparovská, 2006). 

Pokud forward kupuji, chci se zajistit proti zvyšování úrokových sazeb v budoucnosti. 

Na základě dohodnutého kontraktu budu jako kupující platit protistraně (prodávajícímu) 

dohodnutou FRA sazbu a přijímat referenční úrokovou sazbu. Na druhou stranu pokud 

forward prodávám, mým cílem je zajistit se proti poklesu úrokových sazeb. A tedy na základě 

dohodnuté smlouvy budu platit kupujícímu referenční úrokovou sazbu a přijímat sazbu 

dohodnutou v kontraktu. (Kašparovská, 2006). Protoţe náklady na derivát jsou menší neţ 

ztráty, které by nastaly v důsledku úrokového rizika, jsou forwardy vyuţívány. 

4.1.2.2 Futures 

Při futures kontraktu dochází k fixování úrokové sazby na pomyslném fixně 

termínovaném vkladu na určité období v budoucnosti. Jedná s o pomyslný vklad, protoţe 

v době kupování či prodávání tohoto kontraktu nedochází k ukládání určité částky peněz. Při 

kupování daného kontraktu dochází k vytváření pomyslného vkladu, na druhou stranu při jeho 

prodávání dochází k půjčování pomyslné částky. (Choudhry, 2007). 

Zajišťováním úrokového rizika pomocí futures se management snaţí vyváţit vliv změn 

úrokových sazeb na hodnotu své pozici právě změnami v hodnotách daných zajišťovacích 

nástrojů. Ceny futures jsou fluktuací úrokových sazeb ovlivňovány ve stejném směru jako 

podkladový instrument, neboli zvýšení úrokových sazeb povede jak ke sníţení ceny pozic, tak 

ke sníţení ceny úrokového futures a naopak. Kdyţ banka očekává sníţení úrokových sazeb, 

koupí futures – tzv. long hedge. Pokud naopak bude očekávat nárůst v úrokových mírách, 

bude chtít futures prodat – tzv. short hedge. (Choudhry, 2007). Samozřejmě se můţe stát, ţe 

očekávání banky na růst či pokles úrokových sazeb nemusí být pravdivé. Nicméně následující 

příklad ukáţe, ţe ani při špatném odhadu nedojde ke ztrátě. Banka vlastní ve svém portfoliu 

dluhopisy a očekává, ţe úrokové sazby porostou. Kdyby se tak skutečně stalo, hodnota 

dluhopisů by se sníţila stejně jako hodnota vlastněných futures. Banka se proti takovéto 

situaci můţe bránit zajištěním pomocí futures, neboli jejich prodáním – short hedge. Jestliţe 

je nominální hodnota futures stejná jako u dluhopisů a zároveň jsou jejich ceny odvozeny od 
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stejné úrokové míry, pak bude díky prodání daného hedgového nástroje ztráta ze sníţení ceny 

dluhopisů vykompenzována ziskem právě z prodeje futures. Nastane-li situace, ţe místo 

očekávaného růstu úrokových sazeb dojde k jejich poklesu, pak banka utrpí ztrátu 

z uskutečněného prodeje futures. Ta však bude vyváţena ziskem, který banka získá díky 

zvýšení ceny vlastněných dluhopisů. (Kašparovská, 2006). 

4.1.2.3 Úrokové swapy 

Úrokové swapy jsou derivátové instrumenty, při kterých dochází mezi dvěma stranami 

k směně úrokových plateb (přesun úrokového rozdílu) v budoucnu během určitých časových 

intervalů. Tyto úrokové platby musejí být odvozené ze shodných částek, které jsou vyjádřeny 

ve shodné měně, mít stejnou splatnost a zároveň být definované na různé bázi. (Kašparovská, 

2006). 

Na rozdíl od jiţ zmiňovaných futures a forwardů jsou úrokové swapy uzavírány na delší 

období. V závislosti na tom, zda se bude jednat o fixní či variabilní báze, je moţné rozlišit dva 

základní typy swapů – fixed-for-floating swap a bazický swap. Základem pro fixed-for-

floating swap je situace, kdy jedna strana je vázána fixními úrokovými platbami a strana 

druhá variabilními úrokovými platbami. (Jorion, 2007). A tedy při této směně nebude 

docházet ke změně v úrokové platbě zaloţené na fixní bázi, zatímco úroková platba zaloţená 

na bázi variabilní se v rámci zvolených časových intervalů bude měnit podle vývoje určené 

referenční úrokové sazby. V konkrétní situaci, kdy banka X realizuje úrokový swap s bankou 

Y, bude banka X platit fixní sazbu s dohodnuté nominální částky bance Y. Zároveň bude 

banka X přijímat splátky, které se odvodí na základě variabilní úrokové sazby a právě 

dohodnuté nominální částky. (Kašparovská, 2006). Druhý základní typ swapu – bazický swap 

– se od fixed-to-float swapu liší v tom, ţe zde jsou obě platby vázány na plovoucí sazby. 

Avšak referenční sazby se budou lišit – příkladem mohou být sazby LIBOR nebo PRIBOR. 

(Jorion, 2007). 

Nicméně i u úrokového swapu najdeme negativa. Jedním z nich je například riziko 

báze. To vzniká z důvodu, ţe změna v referenční sazbě nemusí být přesně stejná, jako změny 

v úrokových sazbách, které jsou vázané na aktiva a pasiva prodejce nebo kupujícího daného 

swapu. A tudíţ se pomocí úrokového swapu nemůţe ani jedna ze stran zcela zajistit proti 

úrokovému riziku. (Rose, Hudgins, 2010). Mezi další nevýhody úrokového swapu řadíme 

například nemoţnost vyuţití případného sníţení úrokových sazeb v budoucnu a také to, ţe 

můţe nastat situace, kdy pevná úroková sazba můţe být vyšší a tudíţ méně výhodná neţ 

současná pohyblivá úroková sazba, (ČSOB, [online]). 
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4.1.2.4 Úrokové opce 

Hlavní rozdíl mezi opcí a jiţ zmiňovanými instrumenty tkví v tom, ţe drţitel (kupující) 

opce má právo, nikoliv povinnost, koupit či prodat aktivum za předem danou cenu během 

určitého časového období. Prodávající opce neboli vypisovatel (writer) poskytuje dané právo 

právě kupujícímu, který mu za to platí cenu opce – tzv. opční prémii. (Choudhry, 2007). 

Rozlišujeme několik typů opcí. Jedním z nich je rozlišení na základě toho, zdali opce 

představuje právo prodat – tzv. prodejní opce neboli put option, nebo zda představuje právo 

koupit – tzv. kupní opce neboli call option.  Další členění je moţné uskutečňovat podle toho, 

kdy je moţné opci realizovat. Jedná-li se o evropskou opci, pak je moţné ji realizovat pouze 

v den splatnosti. Na druhou stranu americká opce můţe být realizována nejen v den splatnosti, 

ale také kdykoliv před. (Jorion, 2007). 

Kupující call opce očekává nárůst ceny aktiva. Ke koupi dané opce drţitele motivuje 

snaha se zajistit proti nepříznivému vývoji na trhu. Na základě koupě je pak kupující povinen 

platit vypisovateli opční prémii. (Graf 4-1) (Rose, Hudgins, 2010). 

 

Graf 4-1: Nákup call opce   Graf 4-2: Prodej call opce 

    

  

Prodávající call opce naopak očekává pokles v ceně aktiva a na rozdíl od kupujícího 

není jeho cílem se zajistit proti nepříznivému vývoji. Výnosy, které můţe prodejce získat, 

jsou shora omezené výší prémie, avšak ztráty, které můţe utrpět, zdola omezené nejsou, jak 

je tomu na grafu 4-2. (Rose, Hudgins, 2010). 

V případě put opce dochází k zajišťování, stejně jako u call opce, jen v případě 

kupujícího. Jeho ztráta je totiţ zdola omezena výší opční prémie – graf 4-3. Prodávající bude 

čelit riziku nepříznivého vývoje trhu – graf 4-4. (Rose, Hudgins, 2010). 
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Graf 4-3: Nákup put opce   Graf 4-4: Prodej put opce 

 

   

A tedy opce jsou i mimo jiné vyuţívány právě k hedgingu pozitivního či negativního 

gapu mezi úrokově citlivými aktivy a úrokově citlivými pasivy, který vede k úrokovému 

riziku. Put opce je při růstu úrokových sazeb vyuţívána k vyrovnávání ztrát, způsobených 

negativním gapem. Naopak při poklesu úrokových sazeb je pro případ pozitivního gapu 

vyuţívána call opce. (Rose, Hudgins, 2010). 

Stejně jako u jiných nástrojů i zde se setkáváme s určitými negativy. U vyuţívání opcí 

k zajištění opět můţeme čelit riziku báze. Tedy pokud budou všechna daná aktiva spjata se 

shodnou referenční sazbou, např. PRIBOR, pak by banka čelila nulovému riziku báze. Avšak 

kdyţ některá z těchto aktiv budou navázána na jiné referenční sazby, pro banku to bude 

znamenat výskyt rizika báze. (Choudhry, 2007). 

4.1.2.5 Caps, Floors, Collars 

Cap je jedním z druhů úrokových opcí, které slouţí k zajišťování proti úrokovému 

riziku. Motivací pro kupujícího opatřit si cap je snaha zajistit se proti růstu úrokových měr 

v určitém budoucím období a zároveň mít moţnost vytěţit zisk v případě jejich poklesu. 

Majitel capu si jeho koupí zajistí maximální úrokovou sazbu. V konkrétní situaci, kdy 

realizační cena opce bude v den její splatnosti převýšena referenční sazbou (úrokové sazby 

vzrostou), opce bude uplatněna a tím kupující získá od prodejce vzniklý rozdíl mezi těmito 

sazbami. Pokud naopak nastane situace, kdy v den splatnosti opce bude realizační cena 

převyšovat referenční sazbu, majitel se rozhodne opci neuplatnit a bude profitovat právě 

z poklesu úrokových měr. (ČSOB, [online]). 

Floor je de facto opakem cap. Jedná se také o úrokovou opci, díky které se však její 

majitel zajišťuje proti poklesu úrokových sazeb. Majitel si koupí tohoto instrumentu zajistí 
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spodní (minimální) úrokovou sazbu. A tedy jestliţe realizační cena opce v den její splatnosti 

převýší referenční sazbu (úrokové sazby poklesnou), majitel ji zrealizuje a opět od 

prodávajícího obdrţí rozdíl mezi těmito sazbami. V opačném případě nemá realizace opce 

smysl, proto ji majitel nechá propadnout. (ČSOB, [online]). 

Jak v případě cap, tak v případě floor jsou rozdíly mezi sazbami vypořádávány na konci 

smluveného úrokového období. Ale opční prémii, kterou musí kupující prodávajícímu za 

koupi opce platit, je moţné vypořádat buďto najednou v den sjednání obchodu anebo platbu 

rozloţit do jednotlivých úrokových období. Jejich nevýhoda je skryta např. v tom, ţe i přesto, 

ţe nakonec nemusí dojít k realizaci dané opce, kupující stejně musel vynaloţit náklady na její 

pořízení (opční prémii). (ČSOB, [online]). 

Posledním zmiňovaným nástrojem pro zajištění úrokového rizika je collar. Collar je 

vlastně kombinací capu a floor, protoţe jeho cílem je limitovat jak minimální úrokovou 

sazbu, tak i maximální úrokovou sazbu.  Jedná se tedy o tzv. zajištění v pásmu. Koupí se jeho 

majitel zajišťuje proti úrokovému riziku, které vyplývá z budoucího nepříznivého vývoje 

úrokových měr. Protoţe je collar kombinací dvou výše zmíněných opcí, jedná se de facto o 

současný nákup (cap) a prodej (floor), přičemţ se u daných opcí shoduje splatnost, úrokové 

období a jistina, ale jejich realizační cena je různá. Opční prémie, která vyplývá z nákupu 

collaru, je rozdílem mezi prémií zaplacenou za nákup capu a prémií obdrţenou z prodeje 

flooru. (ČSOB, [online]). 

Je třeba mít na paměti, ţe s těmito třemi instrumenty je spojeno úvěrové riziko, neboli 

situace, kdy protistrana, která má povinnost, nebude schopná platit. Dokonce je i u těchto 

nástrojů moţné riziko výskytu samotného úrokového rizika. Proto manaţeři musí pečlivě 

váţit moţný prodej úrokového nástroje či jeho vyuţití jako zajišťovací instrument. (Rose, 

Hudgins, 2010). 
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5 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

V této případové studii rozeberu GAP analýzu jedné české nejmenované banky. Na této 

metodě ukáţi dva moţné postupy výpočtu expozice vůči úrokovému riziku. Jeden bude 

vycházet z návrhu Basilejské komise a druhý postup volí banka na základě vlastního uváţení. 

Cest, které si banky při odhadování výše úrokového rizika mohou zvolit, samozřejmě existuje 

více. Nicméně tato kapitola slouţí jako ilustrace dvou vybraných. Protoţe se pohybujeme 

v oblasti řízení rizik, banka si nepřeje, aby bylo její jméno zmíněno. Dále je třeba uvést, ţe 

kvůli ochraně dat byly všechny hodnoty v poskytnutém modelu vynásobeny určitým 

koeficientem, aby údaje neodpovídaly skutečné pozici banky. 

Základem pro GAP analýzu je vytvoření určitého počtu časových košů (time buckets) o 

vhodných délkách. Při rozhodování o velikosti a počtu časových košů musí banka dbát na 

několik věcí. Rozpětí jednotlivých časových košů je ovlivňováno zejména aktuálním 

prostředím v bance a také tím, za jakým účelem chceme danou metodu vyuţít. Důleţitou roli 

při interpretaci výsledků této analýzy hraje počet zvolených košů. Při rozhodování o jejich 

mnoţství dbá oddělení řízení rizik na to, aby nedostatek časových košů ve výsledku 

nezpůsobil větší nepřesnosti, a na druhou stranu, aby jejich příliš velký počet negativně 

neovlivnil interpretovatelnost daného výstupu. Zvolené mnoţství časových košů v rámci GAP 

analýzy by mělo odráţet jednak rozhodnutí oddělení řízení rizik týkající se potřebné úrovně 

přesnosti a dále také náklady úsilí o větší přesnost. Pravidla pro rozřazování jednotlivých 

aktiv a pasiv do daných košů jsou jiţ zmíněna v kapitole 3.3.1 GAP analýza.  

K odhadu výše expozice vůči úrokovému riziku (v tomto případě ve formě dopadu do 

ekonomické hodnoty banky při paralelním posunu výnosové křivky o 200 bps) je na základě 

GAP analýzy moţné dospět třemi následujícími způsoby: 

1) výpočet je zaloţen na průměrné splatnosti obchodů/ nástrojů v jednotlivých 

časových koších, 

2) výpočet na základě průměrné (aproximované) durace v jednotlivých časových 

koších/ pásmech a vyuţití metodologie/ doporučení BIS, 

3) výpočet zaloţen na individuální duraci každého jednotlivého nástroje/ obchodu 

(tzn. individuální citlivosti kaţdého jednotlivého instrumentu) a následná aplikace 

úrokového šoku.  
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1)  První způsob výpočtu je povaţován za velmi zjednodušující, především a) v uchopení 

průměrné splatnosti a b) ve zjednodušeném diskontování. Nejprve banka vyjádří hodnoty 

jednotlivých gapů (periodických gapů), jejichţ výše vyplývající z jednotlivých časových košů 

je ilustrována v grafu 5-1. Periodický GAP banka získá odečtením celkových úrokově 

citlivých pasiv od celkových úrokově citlivých aktiv v jednotlivých časových pásmech. 

V tomto případě však musí ještě GAP analýza zahrnout i mimobilanční poloţky – tedy 

mimobilanční úrokově citlivá aktiva (resp. cash flow z nich) jsou přičítána, zatímco 

mimobilanční úrokově citlivá pasiva (resp. jejich outflow) odečítána. (Hodnoty jednotlivých 

pozic jsou uvedeny v GAP analýze na str. 49). 

Graf 5-1: Přehled jednotlivých gapů 

 

GAP analýza také uvádí hodnoty kumulativního gapu, který je průběţným 

kumulovaným součtem gapů jednotlivých časových intervalů. Protoţe se celková aktiva 

musejí rovnat celkovým pasivům, je zpráva doplněna o takzvané necitlivé poloţky (poslední 

sloupeček Unspec.), neboli aktiva a pasiva necitlivá na změnu úrokových sazeb, neboli takové 

pozice, jejichţ hodnota není odvozena od změn v úrokové míře. Mezi ně se řadí např. kapitál, 

stálá aktiva (budovy aj.) a nerozdělený zisk. 

Po výpočtu jednotlivých periodických gapů je postup při odhadu výše úrokového rizika 

v tomto případě následující: 

a) pro kaţdý časový koš je třeba si jeho krajní meze převést na roky, pokud v nich 

nejsou, tedy například spodní mez 1. koše je 1 den – vyjádřeno v letech = 1/365, coţ je 

zhruba 0,003 roku, 
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b) dále je třeba si vyjádřit tzv. střed gap, který je průměrem vyjádřených mezí z kroku a), 

c) ve třetím kroku aplikujeme úrokový šok ve výši 200 bps. 

První dva kroky, tedy převedené krajní hodnoty intervalů a střed gap, jsou shrnuty 

v tabulce 5-2. Po jejich splnění pro určení výše expozice vůči úrokovému riziku tedy 

aplikujeme simulaci paralelního posunu výnosové křivky o ±200 bazických bodů. Výše 

úrokového rizika pro jednotlivé časové koše je spočtena s vyuţitím následujícího vzorce:  

  Sg

P

S

G
G

02,01


     (14)

 

GS – výše gapu po aplikovaném šoku  

GP – periodický gap (interest-rate gap) 

gS – střed gap    

Jednotlivé hodnoty získané uvedeným způsobem jsou zachyceny v tabulce 5-2 

v řádcích Stress ±200 bps. Následující tabulka 5-1 shrnuje potřebné pro určení výše expozice 

vůči úrokovému riziku jak při posunu o +200 bazických bodů (+2%), tak při posunu o -200 

bazických bodů (-2%). Neboli je zde uveden součet periodických gapů, součet gapů po stresu 

(±200bps), rozdíl mezi nimi a výše kapitálu, vůči kterému je riziko vztaţené a vyjádřené 

v procentech.  

Tabulka 5-1: Výše úrokového rizika banky při stresu ±200bps 

mn CZK +200b.p. -200b.p.

Σ gap po stresu (G S ) 12 441 15 882

G S  - G D -1 616 1 825

kapitál

Σ  periodický 

gap (G P )
14 057 14 057

13 402

úrokové riziko na 

kapitál v %
12,00% 13,62%

 

Kapitál je zde uváděn pro ilustraci toho, ţe potenciální změny v reálné hodnotě je třeba 

k němu vztáhnout, aby bylo zřejmé, jak aplikované šoky daný kapitál čerpají (pokud se jedná 

o ztrátu).  
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Dospěli jsme k závěru, ţe odhadovaná výše expozice vůči úrokovému riziku v případě 

vlastního přístupu zaloţeného na průměrné splatnosti činí při posunu výnosové křivky o +2% 

-1616 mil. Kč a při posunu o -2% 1825 mil. Kč. Neboli pokud úrokové sazby takto vzrostou, 

banka odhaduje negativní dopad do své ekonomické hodnoty ve výši 1616 mil. Kč a naopak 

při takovémto poklesu by banka mohla získat 1825 mil. Kč (resp. nárůst ekonomické 

hodnoty). Nicméně tato simulace byla provedena za předpokladu neměnné struktury bilance, 

coţ nemusí být realistické. Proto banky často při simulaci posunu výnosových křivek 

modelují i změny ve struktuře bilance, které by odpovídaly právě daným změnám. Například 

při vzrůstu sazeb by mohly banky očekávat nárůst termínovaných vkladů z důvodu vyšších 

očekávaných výnosů klientů. Klienti by se také mohli proti očekávanému růstu sazeb snaţit o 

jejich zafixování a to např. koupí nástroje slouţícího k zajištění rizika pohybu úrokových 

sazeb. Příkladem takového nástroje můţe být FRA, jehoţ koupí se klient snaţí zajistit právě 

proti růstu úrokových sazeb. Nebo by zvýšení sazeb mohlo vést k předčasnému splácení 

půjček a refinancování se jinde či vyčkání na opět příhodnější podmínky (toto je moţné pouze 

v situaci, kdy to umoţňují smluvní podmínky). Kvůli této moţnosti by, jak jsme si jiţ 

zmiňovali v kapitole 3.2 Úrokové riziko, pro banku vyplývalo tzv. riziko vtělené opce. 

Obdobné moţné scénáře banka vytvoří také pro pokles úrokových sazeb. Avšak ne pro 

kaţdou banku jsou všechny moţné situace dosaţitelné, a proto je třeba, aby byly analyzovány 

např. na základě zkušeností z minulých let. Banka musí být schopna alternativní scénáře 

obhájit. 
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Tabulka 5-2: Hodnoty střed gap a následná aplikace šoků 

mn CZK do 1M 1- 3M 3-6M 6-12M 1-2Y 2-3Y 3-4Y 4-5Y 5-7Y 7-10Y 10-15Y 15-20Y > 20Y

TOTAL ASSETS 31 752 54 253 17 257 16 210 9 581 9 523 5 324 7 087 1 956 1 476 402 42 16

TOTAL LIABILITIES -72 566 -20 303 -14 282 -19 309 -7 969 -185 -3 904 -2 272 -1 -30 0 0 0

OFF-BALANCE (IRS) 54 -1 -565 -3 556 -7 -7 -7 -14 -7 0 0 0

INTEREST-RATE GAP -40 754 33 948 2 341 -3 103 2 237 9 330 1 413 4 808 1 940 1 438 402 42 16

Σ= 14 056,93

CUMULATIVE GAP -40 754 -6 805 -4 465 -7 568 -5 331 3 999 5 412 10 220 12 160 13 598 13 999 14 041 14 057

období 0,002740 0,083333 0,25 0,5 1 2 3 4 5 7 10 15 20

0,083333 0,25 0,5 1 2 3 4 5 7 10 15 20 30

střed gap 0,043037 0,16667 0,375 0,75 1,5 2,5 3,5 4,5 6 8,5 12,5 17,5 25

Stress +200 bps -40719,06 33836,5 2323,26 -3057,19 2171,61 8879,42 1318,4 4398,04 1722,35 1214,98 313,539 29,6763 9,52356

Σ= 12441,08

Stress -200 bps -40789,23 34062,9 2358,38 -3150,31 2305,92 9813,41 1516,6 5265,53 2189,61 1707,06 516,973 59,7663 25,8912

Σ= 15882,44
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2)  Druhý moţný způsob, jak přistupovat k odhadování výše úrokového rizika, je 

na základě doporučení od BIS. Při výpočtu nyní nevycházíme z průměrných splatností, nýbrţ 

z průměrných (aproximovaných) durací jednotlivých časových košů. Zjednodušeně bude 

postup při výpočtu výše úrokového rizika vycházející z doporučení BIS následující:  

a) jednotlivé gapy vynásobíme příslušným váhovým faktorem (BIS[b]), 

b) všechny takto upravené pozice (tzn. vynásobené oním faktorem) sečteme. 

Váhy, které jsou při výpočtu vyuţívány, slouţí k vyjádření průměrné (aproximované) 

citlivosti poloţek v jednotlivých časových pásmech. Všimněme si, ţe u poloţek s nejkratší 

dobou do přecenění nebo s nejbliţší splatností, je váha nejmenší a postupně se zvyšuje. 

Důvodem je to, ţe čím niţší (bliţší) je splatnost, tím niţší je (modifikovaná) durace poloţky, 

a tím vykazují jednotlivé obchody/ poloţky menší citlivost na změnu úrokových sazeb. 

S postupně se zvyšující durací tato citlivost roste. Proto by docházelo k vyššímu zkreslení 

výsledku v případě, kdy by se banka rozhodla sloučit posledních několik časových košů 

z důvodu zanedbatelných částek oproti ostatním košům. Zde je totiţ rozdílnost mezi 

citlivostními vahami značná. Vzhledem k tomu, ţe rozdělení do časových pásem vychází 

z návrhu Basilejské komise, je tomu stejně i u zmiňovaných vah. Hodnoty jednotlivých vah 

jsou zaloţeny na předpokladu paralelního posunu výnosové křivky o 200 bazických bodů, 

neboli o 2 procentní body, dále také na zastoupené modifikované duraci pozic, které jsou 

umístěny uprostřed časového koše a vynášející 5%. (BIS [b]). Tabulka 5-3 je vyňata 

z dokumentu Principy pro řízení a dohled úrokového rizika a znázorňuje právě zmiňované 

váhové faktory a jejich souvislost s durací a průměrnou splatností. 
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Tabulka 5-3: Váhové faktory BIS 

 

Zdroj: BIS [b] 

Následující tabulka 5-4 vykazuje hodnoty jednotlivých periodických gapů 

vynásobených příslušnými váhovými faktory (výpočty byly provedeny v Excelu). 

Tabulka 5-4: Upravené hodnoty gapu pro jednotlivé časové koše 

mn CZK do 1M 1- 3M 3-6M 6-12M 1-2Y 2-3Y 3-4Y 4-5Y 5-7Y 7-10Y 10-15Y 15-20Y > 20Y

Σ= 1459,5

71,645 9,4133 4,06761,97 418,9 86,76 370,7 196,87 190,64
upravený 

per. gap
-32,6 108,6 16,85 -44,4

7,71% 10,15% 13,26% 17,84% 22,43% 26,03%

42 16

váhový 

faktor
0,08% 0,32% 0,72% 1,43% 2,77% 4,49% 6,14%

9 330 1 413 4 808 1 940 1 438 402

periodický 

gap (mn 

CZK)

-40 754 33 948 2 341 -3 103 2 237

 

Tímto jsme získali odhad výše expozice banky vůči úrokovému riziku ve zvolených 

časových intervalech. Jejich sečtením dospějeme k  výši úrokového rizika, kterému banka čelí 

v české měně. Nicméně jedná se o nepřesné vyjádření výše úrokového rizika a to z důvodů 

negativ, která GAP analýza skrývá. Výčet hlavních z nich najdeme také v kapitole 3.3.1 GAP 

analýza. Tabulka 5-5 je shrnutím dosaţených výsledků, tedy výše úrokového rizika, která je 
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také vztaţena ke kapitálu, a to proto, abychom ilustrovali jeho procentuální změnu (čerpání 

v případě ztráty) při posunu výnosové křivky o 200bps. 

Tabulka 5-5: Výše úrokového rizika banky při stresu ±200bps (BIS) 

mn. CZK +200 bps -200 b.p.

kapitál

Σ  upravený 

per. gap
-1459,5 1459,5

13 402

úrokové 

riziko na 

kapitál v %

10,89% 10,89%

 

Při vzrůstu úrokových sazeb odhadovaná výše ztrát (pokles v ekonomické hodnotě 

banky) činí 1459,5 mil. Kč a naopak při poklesu úrokových sazeb je shodná částka 

odhadovaná jako zisk (růst reálné hodnoty). Nicméně tato simulace byla provedena za situace 

neměnné struktury bilance, a proto odhadnutou expozici vůči úrokovému riziku bude banka 

dále konfrontovat s vlastní představou o očekávaných změnách ve struktuře bilance. Pokud by 

banka při aplikovaných šocích měnila také strukturu bilance, musela by brát v potaz moţné 

scénáře, které by právě změny v úrokové míře ve struktuře bilance implikovaly. Příklady 

moţných situací, které by kvůli výkyvům úrokových měr mohly nastat, jsou jiţ uvedeny u 

prvního přístupu výpočtu na str. 43. 
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Tabulka 5-6: GAP analýza nejmenované banky 

mn CZK TOTAL do 1M 1- 3M 3-6M 6-12M 1-2Y 2-3Y 3-4Y 4-5Y 5-7Y 7-10Y 10-15Y 15-20Y > 20Y Unspec.

TOTAL ASSETS 158 076 31 752 54 253 17 257 16 210 9 581 9 523 5 324 7 087 1 956 1 476 402 42 16 3 198

Cash & Loans to banks 24 338 13 347 3 589 3 245 3 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912

Loans to clients 123 688 18 385 50 664 5 911 12 965 9 580 9 523 5 324 7 087 1 956 1 476 402 42 16 358

Securities 8 123 20 0 8 101 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Others 1 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 927

TOTAL LIABILITIES -158 076 -72 566 -20 303 -14 282 -19 309 -7 969 -185 -3 904 -2 272 -1 -30 0 0 0 -17 255

Capital and subord.debt -14 052 0 -649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 402

Deposits from banks -15 566 -8 835 -4 838 -1 864 -29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deposits from clients -116 612 -62 637 -14 518 -12 279 -19 280 -6 677 -185 -149 -154 -1 -30 0 0 0 -702

Mortgage bonds -8 696 -1 094 -299 -138 0 -1 292 0 -3 754 -2 117 0 0 0 0 0 0

Others -3 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 151

OFF-BALANCE (IRS) 0 54 -1 -565 -3 556 -7 -7 -7 -14 -7 0 0 0 0

IRS ASSETS 1 566 54 485 12 23 611 58 55 30 0 175 0 0 0 0

IRS LIABILITIES -1 566 -1 -486 -577 -26 -54 -65 -62 -37 -75 -182 0 0 0 0

INTEREST-RATE GAP 0 -40 754 33 948 2 341 -3 103 2 237 9 330 1 413 4 808 1 940 1 438 402 42 16 -14 057

CUMULATIVE GAP 0 -40 754 -6 805 -4 465 -7 568 -5 331 3 999 5 412 10 220 12 160 13 598 13 999 14 041 14 057 0

weighting factors (BIS) 0,08% 0,32% 0,72% 1,43% 2,77% 4,49% 6,14% 7,71% 10,15% 13,26% 17,84% 22,43% 26,03%
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3) Ve třetím způsobu bychom k výpočtu přistupovali následovně: 

a) nejprve bychom vypočetli duraci kaţdého jednotlivého nástroje/ obchodu, který se 

v bilanci banky vyskytuje, 

b) poté by byl aplikován úrokový stress (opět ve výši 200 bazických bodů) na kaţdý 

jednotlivý instrument. 

V předcházejícím přístupu byla sice také durace vyuţívána, avšak jen průměrná. 

Kdybychom spočetli durace jednotlivých pozic, dosáhli bychom poté přesnějších výsledků, 

neţ které jsme vypočetli prvními dvěma způsoby. Nicméně odhad výše expozice vůči 

úrokovému riziku při aplikaci šoků není v případě poskytnuté GAP analýzy moţné tímto 

způsobem vypočíst. Důvodem je nedostatek dat potřebných pro daný výpočet. 

Můţeme si povšimnout, ţe výše úrokového rizika získaná výpočtem nejprve na základě 

vlastního přístupu zaloţeného na průměrné splatnosti a poté na základě doporučení BIS, se 

značně neliší. Měření zaloţené na duraci však poskytuje pravděpodobně přesnější výsledek. 

Ale i při tomto vědomí je třeba při měření zváţit, co je pro banku lepší, co lépe odpovídá její 

situaci, kdyţ se bude rozhodovat o aplikaci nějakého postupu. Pokud návrh přístupu 

k výpočtu od BIS je vyhovující, banka má ulehčenou práci v tom smyslu, ţe nemusí 

odhadovat velikosti váhových faktorů pro jednotlivé časové koše. Pokud ale však není vhodné 

doporučení vyuţít, ať uţ z důvodu zvolení odlišných časových košů či zhodnotí, ţe výše 

rizikových vah není pro danou banku vyhovující (tzn. průměrná durace dle BIS není vhodnou 

aproximací pro aktiva a pasiva v příslušném časovém koši), zvolí si vlastní přístup k výpočtu 

výše úrokového rizika z GAP analýzy. V této případové studii jsme došli k závěru, ţe pokud 

by banka zvolila výpočet zakládající se na průměrných splatnostech, odhad by se výrazně 

nevychyloval od druhého případu. I přesto, ţe v této studii nemohu třetí přístup vyuţít 

k výpočtu, uvádím ho, abych poukázala na další moţný způsob, který by měl bance 

poskytnout ještě přesnější hodnotu výše úrokového rizika neţ zde aplikované postupy. Tato 

kapitola poslouţila jako ilustrace moţných přístupů k měření výše expozice vůči úrokovému 

riziku zaloţených na poskytnuté GAP analýze. 
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce je věnována úrokovému riziku, kterému se svou činností banky 

vystavují. Úrokové riziko vyplývající z neočekávaného pohybu trţních úrokových sazeb patří 

mezi hlavní rizika, jeţ se management snaţí kvantifikovat a následně řídit. Jeho cílem však 

není dané riziko zcela eliminovat, nýbrţ snaţit se ho řídit tak, aby dosahované výnosy banky 

byly přiměřené podstupované míře rizika. Nicméně důleţitým vnějším faktorem ovlivňujícím 

management banky je regulace, v této souvislosti především ve Vyhlášce ČNB č. 123/2007 

Sb. 

Z části věnované vybraným metodám měření vyplývá, ţe jejich aplikace je 

podmiňována různými předpoklady. A tedy při interpretaci dosaţených výsledků je třeba brát 

v potaz předpoklady jednotlivých modelů a tím si uvědomovat slabiny daného modelu resp. 

výpočtu. Dále je třeba mít na paměti, ţe při výpočtech se jedná pouze o odhady, nikoliv 

přesné výpočty. Měření můţe být matematicky náročné, jako je tomu například u metody 

Value-at-Risk, a tedy se můţe zvyšovat pravděpodobnost výskytu chyby, coţ by sníţilo 

vypovídací hodnotu dosaţeného výstupu. 

U způsobů řízení jsme se seznámili s poměrně mnoha instrumenty, které je moţné 

vyuţívat. Banka řídí úrokové riziko pomocí změn ve struktuře svého portfolia, neboli se na 

základě momentálně přijaté strategie snaţí vhodně upravovat poměr mezi úrokově citlivými 

aktivy a úrokově citlivými pasivy. Ke změnám mohou být vyuţívány tzv. zajišťovací nástroje 

neboli finanční deriváty. Banky mohou s deriváty obchodovat vzájemně na derivátovém trhu. 

Nicméně úrokovému riziku mohou být vystaveni i klienti banky, proto jim jsou ze stran bank 

deriváty nabízeny k zajištění proti danému riziku. 

Případová studie v této práci poslouţila jako ilustrace moţných přístupů k měření výše 

expozice vůči úrokovému riziku, které vycházejí z GAP analýzy. Jiţ několikrát bylo 

zmíněno, ţe výsledky měření jsou jen odhady, a jinak tomu není ani v tomto případě. I 

přesto, ţe by takovéto měření bylo přesnější v případě vyuţití přístupu zaloţeného na duraci, 

je třeba, aby banky zváţily, co je s ohledem i na jiné okolnosti pro ně vhodnější vyuţít. 

Teď se můţe zdát, ţe banka má jednoznačně daný postup, jak bude probíhat 

management úrokového rizika. Nejprve kvantifikovat výši expozice banky vůči úrokovému 

riziku a následně, podle cílů finanční instituce, vybrat způsob řízení. Nicméně při řízení se 

banka vystavuje dalším rizikům, např. riziku úvěrovému. Proto je při volení strategie řízení 

třeba současně analyzovat i ostatní rizika a také brát v potaz prostředí současného trhu. Poté 

aţ na tomto základě volit pravděpodobně vhodný způsob řízení úrokového rizika. Ani to však 

bance nemusí zajistit úspěšný management. K tomu přispívá navíc i fakt, ţe řízení rizik je 
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dlouhodobou záleţitostí a tudíţ odhadnuté výsledky nemusí být v závěru takové, jaké jsme 

předpokládali. 
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