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Abstrakt 
Táto diplomová práca popisuje metódy riadenia a merania operačného rizika bánk. 

Metódy sú rozdelené na tie, ktoré určujú kapitálovú požiadavku na krytie operačného 

rizika a tie, ktoré sa používajú na riadenie tohto rizika. Následne je popísaný rozvoj 

programov riadenia a merania operačného rizika a operačne-rizikový profil bánk. 

Abstract 

This thesis describes management and measurement approaches to operational risk in 

banks. These methods are divided into those that are used for calculation of capital 

requirements for operational risk and those that aim at operational risk management. 

Afterwards, operational risk management and measurement programs development and 

operational risk profile of banks are described. 
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1 Úvod 

Operačné riziko poznajú banky odnepamäti, väčšiu pozornosť mu však venujú hlavne 

v posledných rokoch. Význam operačného rizika zvýraznilo jeho začlenenie do dohody 

Banky pre medzinárodné zúčtovanie a smernice Európskej únie o minimálnych 

kapitálových požiadavkách. Operačné riziko sa tak svojim významom zaradilo k riziku 

úverovému a trhovému. Pozornosť si získalo viacerými kauzami a udalosťami, ktoré 

otriasli bankovým svetom, pričom niektoré banky priviedli k zániku. Ci je to príbeh 

Nicka Leesona z banky Barings alebo teroristické útoky v New Yorku, operačné riziko 

ukázalo svoju silu. Práve príbehu banky Barings a Nickovi Leesonovi je venovaná druhá 

kapitola tejto diplomovej práce. 

Aby banky predišli takému smutnému koncu ako v prípade banky Barings, musia 

odkladať časť zdrojov na krytie možných operačne rizikových strát. Tu sa riadia 

spomínanými smernicami, ktoré umožňujú viaceré prístupy merania kapitálovej 

požiadavky. Toto je popísané v tretej kapitole. Banky majú možnosť vytvárania 

vlastných modelov operačného rizika v rámci tzv. pokročilých prístupov merania. Túto 

možnosť aj využívajú a už dnes existuje široká škála možných metód. Práca následne 

rozoznáva a popisuje metódy, ktoré slúžia na meranie operačného rizika a metódy 

slúžiace na jeho riadenie, pričom tie druhé zdôrazňujú kvalitatívny rozmer problematiky 

operačného rizika. Tomuto sú venované kapitoly štyri a päť. Kapitola šesť dokumentuje 

stav, v akom sa banky nachádzajú z pohľadu operačného rizika a metód jeho merania 

a riadenia. 

1 



2 Barings 

'Vo februári 1995 zbankrotovala najstaršia britská obchodná banka Barings. Za jej 

pádom stál zamestnanec jednej z menších pobočiek banky v Singapure. 

Barings, ako jedna z naj rešpektovanej čích najstarších finančných inštitúcií Spojeného 

kráľovstva, úspešne existovala vyše 230 rokov. Medzi jej klientov patrili významné 

svetové spoločnosti a aj samotná kráľovná. 

Od začiatku osemdesiatych rokov začala Barings banka objavovať nové nástroje a zdroje 

príjmov, deriváty, a to prostredníctvom dcérijnej spoločnosti Barings Securities Limited. 

Hneď od začiatku sa firme veľmi darilo, keď však prišli prvé horšie roky a straty, bola 

BSC opäť spojená so svojou materskou spoločnosťou Barings Brothers & Co. Problémy 

pri začleňovaní BSC do štruktúr banky však neboli ničím v porovnaní s tým, čo malo 

prísť. 

Nick Leeson nastúpil u Barings v roku 1989 a nakrátko nato zožal úspech v ich 

indonézskej pobočke, kde v priebehu desiatich mesiacov dokázal vyriešiť problémy 

s poškodenými listinnými akciami a dlhopismi. Keď sa potom Leeson prihlásil na pozíciu 

v singapurskej pobočke Barings, Barings Futures Singapore, dostal funkciu riaditeľa 

účtovného a zúčtovacieho oddelenia. Začal budovať svoj nový tím a spravil si potrebné 

skúšky, aby sám mohol obchodovať na singapurskej burze SIMEX. Keďže sa už 

v Jakarte osvedčil ako vynikajúci manažér back office, patrila mu táto funkcia de facto aj 

v Singapure. Jedna osoba teda bola naraz traderom aj back office manažérom BFS. 

Singapurská pobočka mala právomoci vykonávať dva druhy transakcií: 

• príkazy klientov v obchodoch s opciami a futuritami 

1 Táto kapitola čerpá z nasledujúcich zdrojov: 
Chew, L., 2003 
http://www.riskglossary.com/link/barings_debacle.htm 
Lo Kin Ying Alvis, 2004 
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• arbitráž s futuritami na Nikkei 225 medzi SIMEX a japonskou Osaka futures 

exchange 

Hlavným zameraním BFS boli teda obchody s derivátmi, kde až na obchody pre 

externých klientov, boli všetky obchody robené v prospech ostatných zložiek banky 

Barings. Neboli to obchody, pri ktorých by sa vytváraním otvorených pozícií špekulovalo 

na pohyb ceny. A keďže za nevydarené obchody na príkaz klienta si je zodpovedný sám 

klient aarbitrážové obchody sú bezrizikové z definície2, nevznikal žiadny dôvod na 

obavy. 

Leeson však prekročil svoje právomoci a začal špekulovať, vytvárať na účet banky 

otvorené pozície hlavne u futurít a opcií na index Nikkei 225 a japonské vládne dlhopisy, 

JGB. Nemal štastie. Tieto neautorizované obchody praktikoval Leeson bez odhalenia dva 

a pol roka, kde straty ukrýval na skrytom účte číslo 88888. Keďže účet bol otvorený tak, 

aby nebol „videný" v londýnskej základni Barings, Leeson nielenže dokázal zakryť straty, 

ktoré vytváral, ale dokonca dokázal nafúknuť zisky ním vedenej pobočky v Singapure. 

Čo sa týka arbitráže kontraktov futurít na index Nikkei 225, tam pri vytváraní dlhých 

pozícií na Osaka Securities Exchange mal Leeson simultánne vytvoriť krátke pozície na 

SIMEX, ale namiesto toho vytvoril ďalšie dlhé pozície prostredníctvom účtu 88888. 

Špekuloval na rast indexu, ktorý neprišiel. Y januári 1995 totiž postihlo Japonsko silné 

zemetrasenie, následkom ktorého sa index Nikkei 225 prepadol. Leeson však špekulovať 

neprestal, naopak, vsadil opäť na rast a opäť mu to nevyšlo. Na konci februára 1995 mal 

vytvorené dlhé pozície v marcových a júnových futuritách na Nikkei 225 v hodnote3 7 

miliárd dolárov, z čoho 49% marcových a 24% júnových kontraktov boli pozície 

otvorené. Ešte riskantnejšie pozície vytvoril Leeson pri japonských vládnych dlhopisoch, 

pri ktorých špekuloval na pokles ich ceny. Až 85% pozícií tu bolo otvorených pričom 

2 Pri arbitrážových obchodoch sa využíva dočasný nesúlad medzi cenami totožných kontraktov u dvoch 
rôznych obchodníkov (na rôznych burzách), kedy je súčasne vykonaný ako nákup (za nižšiu cenu), tak 
predaj (za vyššiu cenu). 
3 Hodnota pozícií 27.februára 1995 kedy išla Barings banka pod nútenú správu. 
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hodnota bola 20 miliárd dolárov. Oficiálne boli samozrejme všetky pozície zatvorené 

v súlade s arbitrážovou stratégiou banky. 

Pri obchodovaní opcií je zarážajúce hlavne to, že Leeson dokázal obchodovať vo veľkom 

bez akéhokoľvek vedomia centrály Barings v Londýne. Pri opciách využíval stratégiu 

straddle, kde predával call aj put opcie s rovnakou splatnosťou aj realizačnou cenou. 

V priebehu štrnástich mesiacov predal Leeson až 37 tisíc straddles pričom realizačná 

cena, v tomto prípade hodnota indexu, bola od 18 500 do 20 000. Aby jeho stratégia bola 

zisková potreboval, aby sa Nikkei 225 pohyboval niekde v tomto rozmedzí. Avšak po 

spomínanom zemetrasení, ako index klesal až pod hranicu 17 500, predané call opcie síce 

stratili hodnotu, put opcie však začali vytvárať straty.4 

Vykázaný zisk 102 miliónov libier pre rok 1994 by asi majiteľov banky tak netešil, keby 

tušili, že až 208 miliónov libier straty je ukrytých pred ich zrakom. Leeson vytváral straty 

od začiatku. Už v roku 1992 vykazoval účet 88888 dvojmiliónový schodok, o rok neskôr 

to bolo už 23 miliónov. Za prvé dva mesiace v roku 1995 sa strata BFS viac ako 

ztrojnásobila, neuveriteľných 827 miliónov britských libier šterlingov v mínuse položilo 

banku Barings na kolená. Kúpila ju ING za jednu libru. 

Opcie a futurity sú jednoduché finančné deriváty, štandardizované verejné kótované 

kontrakty. Pri obrovských Leesonových pozíciách predpokladali ostatní účastníci trhu, že 

sú to pozície zatvorené, zahedgované, keďže otvorené pozície takých rozmerov sú 

nevídané. Aj Leesonovi nadriadení predpokladali, že pozície sú zaistené. Avšak na 

rozdiel od účastníkov trhu, nemal vrcholový manažment stav vecí predpokladať, mal 

vedieť. Barings banka podcenila úlohu kontrolných mechanizmov. Dovolila, aby jeden 

človek bez dozoru viedol celú singapurskú pobočku banky, kde Leeson back office 

manažér kontroloval Leesona dealera. Londýnska centrála bola zaslepená ziskami svojej 

4 Put opcia je právo predať aktívum za dohodnutú realizačnú cenu. Ak je potom aktuálna cena aktíva pod 
realizačnou cenou, znamená to pri otvorenej pozícii stratu rovnajúcu sa rozdielu týchto dvoch cien. Ak 
aktuálna cena výrazne klesne, nestačí na vykritie straty ani príjem z predaja opcie. 
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singapurskej pobočky5 a nielenže neskontrolovala pravdivosť vykazovaných ziskov, ale 

sa ani len nezamyslela nad tým, ako môže obchodovanie na účet klientov aarbitráž 

generovať také enormné zisky. Aj keď v Barings banke oficiálne fungovali interné 

mechanizmy kontroly a na Leesona oficiálne dohliadalo niekoľko očí, v praxi to tak 

nebolo. Osoby, ktoré mali na Leesona dohliadať si mysleli, že toto v ich povinnostiach 

nie je a že Leeson reportuje iným riadiacim pracovníkom alebo priamo do Londýna. 

Aj keď banku Barings zruinovali straty, ktoré boli následkom nepriaznivého pohybu 

trhových veličín, nedá sa jej bankrot pripísať trhovému riziku. Boli to totiž zanedbané 

kontrolné mechanizmy, ktoré nedokázali odhaliť ani zabrániť zlyhaniu ľudského faktora. 

Zlyhanie ľudského faktora definuje riziko operačné, ktorého je prípad Leesona a banky 

Barings exemplárnym príkladom. 

5 Singapurská pobočka sa podielala na zisku skupiny Barings v roku 1993 pätinou a v roku 1994 dokonca 
polovicou. 
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3 Operačné riziko, CRD a Basel II 

Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Výbor) pri Banke pre medzinárodné zúčtovanie 

zverejnil v roku 1988 rámcový dokument o kapitálovej primeranosti bánk, tzv. Basel 

Capital Accord. Aj keď bola táto dohoda formálne uzavretá krajinami G 10, zaviedlo 

následne na základe tohto dokumentu viac ako sto zemí minimálne kapitálové 

požiadavky pre banky. V Juni 1999 Výbor vydal návrh nového dokumentu, tzv. Basel II, 

ktorý bol po následnej intenzívnej konzultácii s bankami a revízii zverejnený v Júni 2004. 

Tento dokument pozostáva z troch pilierov: minimálne kapitálové požiadavky, postup 

orgánov dohľadu, trhová disciplína (zverejňovanie informácií). Basel II okrem 

kapitálových požiadaviek krytia úverového rizika a rizík trhových stanovuje kapitálové 

požiadavky na krytie rizika operačného (OR). 

V Európskej únii sú riadenie a meranie operačného rizika a kapitálová požiadavka 

potrebná na jeho krytie definované v rámci smernice tzv. Capital Requirements Directive 

(CRD), ktorá je súčasťou tzv. Lisabonskej stratégie EÚ a je prepracovanou a doplnenou 

verziou smerníc 2000/12/EC a 93/6/EEC. 

Podľa pripravovaných smerníc CRD a Basel II budú banky musieť vyčleniť určitú 

požadovanú výšku kapitálu na krytie operačných rizík. Aj keď tieto riziká existujú zo 

svojej podstaty v bankovníctve odnepamäti, veď sprenevera či banková lúpež sú dávne 

javy, ich riadenie a meranie je pomerne novou disciplínou. 

Operačné riziko je v Basel II resp. CRD definované ako riziko strát v dôsledku 

nedostatočnosti alebo zlyhania interných procesov, ľudí a systémov a v 

dôsledku vonkajších udalostí.6 Udalosti ako sprenevera, insider trading, lúpež, hackerský 

útok či živelná pohroma sú príkladom operačného rizika. Táto definícia zahrňuje právne 

riziko, ale nezahrňuje riziko strategické ani reputačné. Operačné riziká sú narozdiel od 

rizík trhových či rizika úverového špecifické pre tú ktorú banku, jej personál, technológiu, 

6 Z anglického „the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems 
or from external events" v tzv. CRD (2004) alebo v tzv. Basel II (2004) 
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jej vlastný spôsob riadenia. Slabo vyškolení zamestnanci, zle navrhnuté, závadové 

informačno-techonlogické systémy, zvyšujú operačné riziká banky. V mnohých 

prípadoch boli príčinou veľkých strát bánk riziká operačné, aj keď prvotnou príčninou sa 

zdali byť riziká trhové či úverové. 

Obe smernice (CRD, Basel II) ponúkajú viacero prístupov merania kapitálovej 

požiadavky na krytie operačného rizika, kde prístup založený na základnom indikátore 

(BIA, The Basic Indicator Approach) a štandardizovaný prístup (TSA, The Standardized 

Approach) stanovujú určité percento z ročného hrubého výnosu (u CRD je relevantným 

indikátorom suma čistých úrokových aneúrokových príjmov) ako „vankúš" voči 

dopadom vyplývajúcim z OR udalostí. Tieto sú z hľadiska jednoduchosti určené pre 

menšie banky, pre ktoré by náročnejšie prístupy merania znamenali pomerne značné 

dodatočné náklady. Na druhej strane banky a finančné inštitúcie, ktoré sa rozhodnú pre 

pokročilé prístupy merania (AMA, the Advanced Measurement Approaches), ktoré 

používajú dáta o stratách ako vstup, dosiahnu určitého zníženia kapitálovej požiadavky 

náhradou za „presné" modelovanie operačných rizík a za ich detailnejšiu kontrolu.7 

Slovo presné v predchádzajúcej vete je dané do úvodzoviek preto, lebo už síce existuje 

pomerne široké spektrum pokročilých prístupov merania, avšak vstupné dáta do týchto 

modelov predstavujú určitý problém. V prípade úverového rizika či trhového rizika sú (a 

aj boli doteraz) straty, dáta štandardne zaznamenávané v účtovnom systéme banky. 

V prípade operačného rizika tomu doteraz tak nebolo, t.j. historické dáta o týchto stratách 

chýbajú. 

Bankám sa odporúča zdokonaľovať postupy riadenia a merania operačného rizika 

a následovne používať pokročilé, individuálne prístupy merania. 8 Tieto vyžadujú 

predchádzajúci súhlas národného regulátora s ich použitím. 

BIA prístup určuje kapitálovú požiadavku na základe pevného percenta (alpha) 

z priemerného hrubého ročného výnosu (u CRD je relevantným indikátorom suma 

7 Roehr, A., 2002 

8 Basel II 
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čistých úrokových a neúrokových príjmov) posledných troch rokov. Alfa je momentálne 

stanovená v oboch smerniciach na 15%. 

TSA prístup podobne ako BI A určuje kapitálovú požiadavku na základe pevného 

percenta z priemerného hrubého ročného výnosu (u CRD je relevantným indikátorom 

suma čistých úrokových a neúrokových príjmov) posledných troch rokov, avšak používa 

rôzne indikátory (beta) pre stanovené segmenty portfólia banky. Portfólio činností banky 

je tu rozdelené do ôsmych segmentov (business lines): podnikové financie, obchodovanie 

a predaj, retailové bankovníctvo, komerčné bankovníctvo, platby a vyrovnanie, správa 

aktív, sprostredkovateľské, správne a úschovné služby, maloobchodné maklérske služby. 

Ročný hrubý výnos jednotlivých segmentov sa prenásobí príslušným koeficientom beta 

a v súčte určí kapitálovú požiadavku. Indikátory beta sú momentálne stanovené od 12% 

do 18% podľa segmentu. 

AMA prístupy dávajú bankám možnosť vytvorenia vlastných systémov merania 

operačného rizika. Banka pred ich zavedením musí splniť rôzne kvantitatívne aj 

kvalitatívne požiadavky ako napríklad monitorovanie, zhromažďovanie interných dát, 

používanie príslušných externých dát, používanie prístupu analýzy scenára (scenario 

analysis) či používanie tých faktorov, ktoré odrážajú podnikatelské a kontrolné prostredie. 

Metódy Operačného rizika sa dajú rozdeliť do dvoch skupín, a to podľa toho, či sú 

používané na riadenie alebo meranie možných rizík. Druhá skupina má za cieľ výpočet 

kapitálovej požiadavky pre potreby regulátora, kým prvá skupina má za cieľ riadenie 

Operačného rizika v rámci banky. Toto delenie nie je v rozpore s požiadavkou CRD aby 

"systém merania operačného rizika bol tesne prepojený s dennodenným procesom 

riadenia rizika"9. Má sa tu zato, že AMA prístup je súborom jednotlivých metód riadenia 

a merania OR, kde výstupom je určenie kapitálovej požiadavky a minimalizácia OR. 

9 CRD, 2004 
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4 Metódy merania operačného rizika 

Medzi hlavné modely určené na výpočet kapitálovej požiadavky patria: prístup založený 

na štatistickom rozdelení dát strát (the Loss Distribution Approach, LDA), tzv. Scorecard 

prístup (alebo Risk Drivers and Control Approach) a prístup založený na analýze 

možných udalostí,scenárov (Scenario-based Approach). Keďže sú tieto prístupy vyvinuté 

v rámci AMA, všetky obsahujú štyri hlavné prvky pokročilých, individuálnych prístupov 

a to: interné dáta, externé dáta, analýza možných scenárov a používanie faktorov, ktoré 

odrážajú podnikatelské prostredie a konrolný systém banky. Rozdielne sú tieto prístupy v 

dôraze na jednotlivé základne predpoklady AMA. LDA zdôrazňuje používanie interných 

dát o stratách, prístup Scorecard zhodnocuje podnikateľské prostredie a interné kontrolné 

systémy. Rôzny vývin udalostí v budúcnosti, scenáre, zas používa Scenario-based prístup. 

4.1 Dáta 

4.1.1 Interné databázy 

Basel II stanovuje, že banka musí nazhromaždiť dáta o interných stratách minimálne za 

obdobie troch rokov, aby mohla začať používať pokročilé postupy merania kapitálovej 

požiadavky. Toto platí v určitom „prechodnom období", keďže je meranie OR pomerne 

novou disciplínou. Následne musí banka pracovať s dátami za obdobie minimálne piatich 

rokov. 

Rozsah zhromažďovaných dát o OR udalosti býva iný u tej ktorej konkrétnej banky, 

avšak musí byť minimálne taký, ako stanovujú smernice Basel II či CRD. Ak 

vychádzame z definície stanovenej v Basel II, je potrebné zhromažďovať údaje ako: 

dátum výskytu udalosti, dátum zistenia výskytu udalosti, krajina výskytu udalosti, 

organizačná zložka zodpovedná za udalosť, právny subjekt a krajina, kde bude strata 

zaúčtovaná, typ udalosti, kategória činnosti banky, hodnota straty v domácej mene, 

výmenný kurz (ak potrebný), typ náhrady (poistenie, zákazník, protistrana a pod.), 
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hodnota náhrady, údaj, či je strata spojená s úverovým alebo trhovým rizikom (potreba 

vyhnúť sa dvojitému zarátaniu), údaj, či strata súvisí s rozsiahlejšou udalosťou (či je 

jedna z mnohých strát v rámci jednej veľkej udalosti), popis udalosti (príčina, zlyhanie 

kontrolných mechanizmov), číslo účtu, kde bola táto strata zaúčtovaná, kontaktná osoba 

resp. osoba zodpovedná za daný úsek, v ktorom udalosť nastala. 

Akonáhle nastane strata, udalosť, jej veľkosť, dátum, ako aj organizačná zložka banky či 

business line, v ktorej sa strata udiala, by mali automaticky byť vložené do databázy. 

Povedzme, že činnosť banky je rozdelená do ôsmych segmentov (business lines) 

a udalosti sú rozdelené do siedmych kategórií, tak ako stanovuje Basel II či CRD. Týchto 

56 políčok databázy by sa potom postupom času s „pravdivou" pravdepodobnosťou 

výskytu udalostí zaplnilo dátami o stratách. V praxi však často mnohé straty, ktoré by 

mali byť zaznamenané, bývajú zahmlievané. Operačne-rizikové straty sú zvyčajne 

informácie neverejné a keďže nemôžu byť z podstaty ich charakteru zaznamenávané 

automaticky, je potrebné ich zhromažďovať manuálne. Teda, v prípade výskytu udalosti 

túto manuálne zaznamená pracovník dotknutej business line. Niektoré väčšie či menšie 

straty sa tak nemusia dostať do databázy zo strachu pracovníka pred dôsledkami (strata 

zamestnania, finančný postih a pod.). Toto môže viesť k nepravdivej, chybnej informácii 

o strate a tým k znehodnoteniu databázy strát. 

Ďalším nedostatkom zberu dát o stratách sú možné chyby pri ich zaznamenávaní. 

Príkladom môže byť zaznamenanie udalostí, ktoré sú dôsledkom trhových alebo 

úverových rizík ako udalostí operačne-rizikových a naopak. Takisto je možná chyba pri 

zatriedení udalosti do kategórií a business lines, kde niektoré straty môžu byť nesprávne 

priradené určitej kategórii udalostí. V prípadoch, kedy sú dopady určitej udalosti 

vyhodnocované viacerými business lines, je zrejmé, že dopad straty (jej výška) bude 

takisto rozdelená medzi tieto business lines, avšak jej frekvencia rozdelená nebude. 

Rozdelenie dopadu, výšky straty však pri modelovaní deformuje krivku štatistického 

rozdelenia výšky strát. 
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Niektoré straty sú často odhalené napríklad interným auditom až po mesiacoch či rokoch 

od výskytu udalosti. V inom prípade je výskyt udalosti síce známy, ale jej dopad bude 

zistený až v budúcnosti. Príkladom môže byť nesprávne ocenená opcia, čo môže ale 

nemusí v budúcnosti viesť k obrovským stratám. Niektoré straty môžu byť eliminované 

napríklad uzavretím poistky. Finančné dôsledky výpadku počítačového systému nie sú 

určiteľné priamo, je potrebné tieto straty odhadnúť. Všetky vyššie spomenuté aspekty 

zberu dát o stratách, ovplyvňujú a menia rizikovo-stratový profil finančnej inštitúcie, kde 

tento profil v podobe databázy o stratách slúži na modelovanie a meranie operačného 

rizika. 

Ďalším problémom pri zbere dát je určenie hranice, minimálnej výšky straty od ktorej 

nahor sú udalosti strát zaznamenávané. Teda udalosti, ktorých dôsledkom je strata nižšia 

ako táto hraničná hodnota, nie sú do databázy zaznamenávané. Pretože je množstvo dát 

pre potreby merania obmedzené, mala by byť táto hraničná hodnota čo najnižšia, čo však 

môže zber dát predražiť.10 U väčšiny bánk je táto hraničná hodnota 10 000$.11 Určenie 

takejto hranice má predovšetkým znížiť náklady banky na monitorovanie strát, keďže so 

znižovaním hraničnej hodnoty stúpajú náklady na zber dát. Stanovenie hraničnej hodnoty 

znamená, že nie všetky dáta o stratách sú zaznamenávané v databáze OR. Podiel 

nezaznamenaných udalostí o stratách v dôsledku stanovenia hraničnej hodnoty nie je 

známy. 

Ďalšou otázkou pri zbere dát je prístup k tzv. „skoro" stratám. To sú položky, udalosti, 

ktoré boli zachytené kontrolným mechanizmom banky, ale nenastali. Je otázne, či takéto 

dáta dobre doplnia rizikový profil banky pri meraní operačného rizika, avšak 

zaznamenanie týchto „skoro" udalostí určite pomôže banke lepšie riadiť operačné 

riziko.12 

Hraničné straty sú straty, ktoré obvykle pripisujeme úverovým alebo trhovým rizikám, 

ale ktoré obsahujú operačnú udalosť.(napr. Klient nespláca úver, ale zastavil u banky 

10 hraničná hodnota pre zber dát je viacej rozoberaná v kapitole Loss Distribution Approach 
11 BIS, 2003 
12 viac o takmer stratách v kapitole Near-Miss Management 
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povedzme nehnuteľnosť ako záruku. Dokumentácia k tejto zástave je však chybná 

a nezíska odškodné.) Bazilejský Výbor vyžaduje zhromažďovanie týchto dát od bánk, 

ktoré chcú používať pokročilé prístupy pri meraní operačného rizika. Tieto dáta však 

majú byť vyňaté zmerania kapitálovej požiadavky, pretože sa predpokladá, že sú 

zahrnuté v kapitálovej požiadavke pre úverové riziko. Banka by mala mať jasné pravidlá 

pri zaznamenávaní týchto hraničných udalostí. 

Pre potreby kalkulácie kapitálovej požiadavky sa v rámci tzv. bottom-up modelu 

modelujú pre jednotlivé kategórie činností banky a typy udalostí rozdelenia freqvencie 

a veľkosti strát. Tieto štatistické rozdelenia sa odhadujú z databázy strát, ktorá by mala 

byť široká čo do počtu dát, mala by obsahovať všetky udalosti strát a pravdivo. Tieto 

rozdelenia sa agregujú do celkového rozdelenia strát a Z toho sa potom počíta Value-at-

Risk s konkrétnym kvantilom (napr. 99%). To je kapitálová požiadavka na krytie OR.13 

Výsledok tohoto na pohľad jednoduchého procesu je z už vyššie spomenutých príčin 

nepresný, je skreslený už v prvom kroku procesu. Napríklad keďže niektoré udalosti sú 

zamlčované, chýbajú tieto dáta v databáze. Operačne-rizikové straty sú dnes 

dokumentované zatiaľ krátku dobu, a preto chýbajú aj historické dáta, korými by bolo 

možné databázu doplniť. Takisto už spomenutý problém zamieňania oparačne-rizikových 

udalostí s udalosťami vyplývajúcimi z úverového či trhového rizika 

„znehodnocuje" databázu, a tým aj odhadnuté rozdelenia frekvencie a veľkosti strát. 

V rámci business lines a kategórií činností banky sa môže vyskytovať aj korelácia, ktorá 

z dôvodu nedostatku dát nie je dobre odhadnuteľná. Potom agregácia, súčet Value-at-

Risk (t.j. kapitálovej požiadavky) jednotlivých kategórií a business lines nadhodnocuje 

riziko, pretože nieje zohľadnená práve spomenutá korelácia. 

Bankový regulátori by mali presadzovať zodpovedný prístup ku zberu dát vo finančných 

inštitúciách a bankách. Zakrývanie strát a chýb a by nemalo byť tolerované, interný ako 

aj externý audit by mal overiť správnosť a úplnosť zberu dát. Oznamovanie udalostí 

o stratách by malo byť odmeňované a nie trestané. 

13 podrobnejšie je postup rozpracovaný v kapitole Loss Distribution Approach 
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4.1.2 Externé databázy 

Okrem interných databáz o stratách existujú pre banky aj dostupné verejné databázy. 

Tieto databázy však takisto „trpia" vyššie uvedenými nedostatkami. Okrem toho dáta 

v takýchto databázach predtým ako môžu byť použité v konkrétnej finančnej inštitúcii, 

musia byť prevážené. Váhami sú v tomto prípade parametre konkrétnej banky ako 

veľkosť, produkty, klienti, trh či úroveň celkového systému riadenia OR. Tu sa nedá 

povedať, že čím väčšia banka, tým výššia pravdepodobnosť zlyhania v oblasti OR.14 

Takisto je v prípade použitia verejných databáz nutné priradiť konkrétne dáta do kategórií 

a business lines, tak ako to je v prípade interných databáz. A keďže sú verejné databázy 

o stratách zostavené hlavne z udalostí, ktoré boli zverejnené v tlači a iných médiách, je 

možné, že tieto databázy neobsahujú iné veľké udalosti a straty v bankách, ktoré sú však 

menej mediálne zaujímavé. Príkladom takejto verejnej databázy je OpVar® Database 

vytvorená Price Waterhouse Coopers. Aj tu sa zhromažďujú dáta o stratách nad určitú 

hranicu, a síce nad 1 milión USD. 

Niektoré vyššie spomenuté problémy sa snažia banky vyriešiť užšou kooperáciou, 

výmenou informácií o stratách. Zúčastnené banky poskytujú do databázy svoje dáta 

a samozrejme majú potom právo z tejto databázy čerpať. Takto napríklad funguje burza 

operačne-rizikovných dát ORX (Operational Riskdata eXchange). V tomto prípade 

zúčastnené banky poskytujú dáta, správca tieto dáta (už anonymné) zhromažďuje a 

v prípade potreby preváži a zúčastnenej banke poskytuje. Tu však takisto pretrvávajú 

niektoré problémy, ako napríklad nedostatok dát pre niektoré kategórie činnosti či 

business lines. Hraničná hodnota, nad ktorou sa zaznamenávajú dáta o stratách, je v 

prípade ORX 25 000 USD. 

Mnohé banky začali sledovať verejné zdroje informácií, ako napríklad tlač či fóra 

o finančnej kriminalite. Zber dát týmto spôsobom je časovo náročný a dáta nie sú vždy 

hodnoverné. Špecializované firmy poskytujúce riešenia riadenia rizika v bankách, ako 

uHaas, M., Kaiser, 2002 
a aj v De Fontnouvelle, P., DeJesus-Rueff, V., Jordán, J., Rosengren, E., 2003 
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napríklad Algorithmics Inc., získavajú dáta zo širokého spektra zdrojov. Výhodou tohto 

spôsobu získavania dát (od špecialozovanej firmy) je časová nenáročnosť. Takisto 

množstvo dát je omnoho väčšie ako pri vlastnom zbere. Odvetvové databázy ako GOLD 

(Global Operational risk Loss Data) či ORX majú za cieľ poskytovať úplný profil strát 

zúčastnených inštitúcií. Jednotlivý účastníci poskytujú svoje dáta organizátorovi zberu 

(Brithish Banker's Association v prípade GOLD), tieto sú anonymne zhromaždené 

a prístupné každému účastníkovi. Výhodou týchto databáz je ich snaha o čo najpresnejšie 

anajúplnejšie popísanie dát o stratách, kde sa na účastníkov kladú vysoké nároky 

ohľadne „kvality" dát. Aj preto je tento spôsob získavania externých dát zaujímavý pre 

banky, ktoré chcú používať pokročilé prístupy merania operačného rizika. 

Externé dáta sú potrebné ako doplnok dát o stratách aj ako prostriedok k modifikácii 

parametrov nameraných z interných dát či analýzy scenárov. Ich začlenenie do výpočtu 

kapitálovej požiadavky však môže tento výpočet skresliť a to vtedy, keď dáta neodrážajú 

špecifické ekonomické (geografické) prostredie, vnútornú kontrolu a bankové činnosti, v 

ktorých konkrétna banka operuje. Povedzme, že sa banka vo veľkej miere orientuje na 

úverovanie samospráv. Potom dáta pochádzajúce z prostredia, kde sa väčšina bánk 

orientuje povedzme na hypotéky, nebudú pre túto banku relevantné pri analýze 

operačných rizík. Iným príkladom môže byť banka pôsobiaca v BeNeLuxe a s dcérijnými 

bankami v Strednej Európe. Nie všetky dáta z trhu BeNeLuxu musia byť relevantné pre 

banky v Strednej Európe. Štúdie neautorizovaných obchodov odhalili slabú vnútornú 

kontrolu v niektorých bankách. Potom sú dáta pochádzajúce z takýchto zdrojov 

skresľujúce pre výpočet kapitálovej požiadavky v banke, ktorá si na vnútornej kontrole 

zakladá. Aj tu je dôležité rozpoznať relevantné externé dáta pre konkrétnu banku. 

4.1.3 Bootstrapping 

Úplnosť a presnosť dát je dôležitá pre každú metódu pokročilého prístupu merania 

operačného rizika. 
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V praxi banky testujú dostatočnosť a hodnovernosť dát. Jednou z možností tu je metóda 

bootstrapping. Bootstrapping je štatistická metóda na testovanie hodnovernosti dát. Je to 

opakovaná tvorba nových dát výberom z originálnej vzorky dát, kde jednotlivé dáta môžu 

byť vybraté viackrát, s následnou analýzou nových dát.15 Z tohto procesu vyjde pre 

každý parameter (priemer, rozptyl atď.) rada odhadov, kde priemer týchto je dobrým 

odhadom očakávanej hodnoty sledovaného parametra. 

Povedzme, že máme n pozorovaní. Potom sú kroky bootstrappingu napríklad takéto:16 

1. určíme náhodné číslo od 1 do n, povedzme, že toto číslo je j 

2. vyberieme j-te pozorovanie z našej vzorky 

3. n-krát opakujeme kroky 1 a 2 

4. vypočítame odhady parametrov z novej n-člennej vzorky 

5. opakujeme 1000 krát kroky 1 až 4 

4.2 Scenario-Based Approach - Analýza scenárov 

Prístup založený na analýze možných udalostí (Scenario-based Approach) používa okrem 

možných scenárov aj interné a externé dáta, skúsenosti expertov, kľúčové indikátory 

operačného rizika či kvalitu kontrolných mechanizmov. Riadenie rizika na základe tohto 

prístupu dáva možnosť rýchleho prispôsobenia meniacim sa okolnostiam v ekonomike. 

Tento prístup potom využíva pri výpočte kapitálovej požiadavky iba dáta relevantné pre 

aktuálny operačne-rizikový profil banky a zahŕňa šesť hlavných etáp: tvorba scenárov, 

hodnotenie scenárov, hodnotenie kvality dát, určenie hodnôt parametrov, aplikácia, 

výstup. Scenáre sú tvorené na základe určenia faktorov rizika expertami. Hodnotenie 

spočíva odhadovaní frekvencie a dopadu jednotlivých scenárov. Tieto odhady strát sa 

potom porovnajú s operačne rizikovým profilom banky, konkrétne so skutočnými 

stratami. Pre každú organizačnú zložku banky a kategóriu rizík sa stanovia hodnoty 

parametrov rozdelenia, a to pre frekvenciu udalostí a dopad udalostí zvlášť. Tieto 

rozdelenia sú potom pomocou Monte-Carlo procesov zlúčené do agregovaného 

15 www.wikipedia.org 
16 Moscadelli, M, 2004 
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celkového rozdelenia strát. Z tohto rozdelenia sa potom určí kapitálová požiadavka na 

krytie operačného rizika banky. 

Prístup založený na analýze scenárov doplňuje element budúcnosti do výpočtu 

kapitálovej požiadavky a je využívaný na doplnenie dát o stratach či stresové testovanie 

potrebného kapitálu. 

Najčastejšie je tento prístup využívaný na doplnenie dát o stratách pre potreby zostrojenia 

distribučných funkcií frekvencie a veľkosti strát v prístupe LDA. Všeobecne môžeme 

udalosti rozdeliť na tri základné typy: 

1. Očakávaná strata - optimistické scenáre 

2. Neočakávaná strata - pesimistické scenáre 

3. Najväčšia neočakávaná strata - katastrofické scenáre 

Očakávané straty tvoria „telo" distribučnej funkcie a sú to hlavne tzv. časté a malé straty. 

Neočakávané straty tvoria „chvost" distribučnej funkcie sú to menej časté, ale veľké 

straty. Katastrofický scenár sme moholi vidieť v roku 2001, kedy teroristický útok v New 

Yorku spôsobil okrem ľudských aj materiálne straty pre mnoho finančných inštitúcií. 

Pre tieto tri typy scenárov sú potom zbierané dáta o ich frekvencii a veľkosti a to na 

základe názorov expertov (rozhovor), interných zdrojov dát, externých zdrojov dát. Aby 

bola škála možných strát čo najširšia, beriú sa do úvahy kategórie bankových činností 

a typy udalostí podľa Basel II či CRD. Je zrejmé, že veľkosť strát narastá a ich frekvencia 

klesá s prechodom od scenára typu 1. po typ 3. Keďže tieto scenáre opisujú potenciálne 

udalosti s neistým dopadom, je potrebné vypočítať očakávanú, priemernú hodnotu 

možných udalostí a túto potom začleniť do databázy strát. Očakávaná hodnota dopadu 

udalostí sa vypočíta ako súčet vážených dopadov jednotlivých scenárov, kde váhami sú 

pravdepodobnosti, frekvencia výskytu týchto scenárov. Po začlenení do databázy je 

možné (predpokladáme, že naša databáza je teraz kompletná) vykonať LDA analýzu tak, 

ako je popísaná vyššie. 
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Príklad 

Typ udalosti: zlyhanie IT systému 

Príčina: výpadok elektriny, softvérová chyba 

Očakávaná strata - optimistický scenár: 10 000 euro - 2 krát za rok 

Neočakávaná strata - pesimistický scenár: 100 000 euro - 1 krát za 3 roky 

Najväčšia strata - katastrofický scenár: 1 000 000 euro - 1 krát za 6 rokov 

Očakávaná hodnota veľkosti straty: 10000*0,8 + 100000*0,13 + 1000000*0,07 = 91000 

Do databázy je pridané pozorovanie udalosti s frekvenciou raz za rok a dopadom 91000 

euro. 

Prístup analýzy scenárov je možné použiť aj samostatne pre potreby určenia kapitálovej 

požiadavky.17 Rámec je rovnaký ako v predošlom prípade, s tým rozdielom, že jednotlivé 

scenáre konkrétneho typu udalosti (napr. tri možné dopady lúpeže) tvoria 

pravdepodobnostné rozdelenie tohto typu udalosti. Celkové pravdepodobnostné 

rozdelenie strát je tvorené agregáciou/konvolúciou rozdelení jednotlivých typov udalostí. 

Povedzme, že vytvoríme scenáre pre 30 typov udalostí. Potom máme 30 

pravdepodobnostných rozdelení, každé pozostávajúce z troch bodov. Za podmienky, že 

vytvorené potenciálne pozorovania strát sú nezávislé, je možné tieto rozdelenia 

agregovať konvolúciou tak, ako je to popísané pri metóde LDA. Celkové rozdelenie 

potom pozostáva z 330 bodov. Z tohto rozdelenia určíme následne kapitálovú požiadavku 

na krytie operačného rizika. Použitie parametrov získaných vyššie uvedenými spôsobmi 

prináša do výpočtu kapitálovej požiadavky element budúcnosti. 

Strestové testovanie je v prístupe analýzy scenárov používané na popísanie dopadov 

menej častých, ale závažných udalostí (low frequency high impact). Sú dve možnosti 

stresového testovania. V prvom prípade sa stresové testovanie viac menej nelíši od vyššie 

spomenutých možností analýzy scenárov. V druhom prípade je stresové testovanie 

použité na preverenie robustnosti už získaných odhadov, výsledkov (napríklad LDA 

prístupu či kauzálnych modelov). 

17 Industry Technical Working Group on Operational Risk, 2003 
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Ak máme napríklad kauzálny model (už odhadnutý)Yn = + + .... + $ p X p n , 

kde Y je strata (ročná) a X sú faktory pôsobiace na operačné riziko banky, potom 

môžeme vytvoriť scenár (tzv. stresový), kde zmeníme niektorý odhad beta alebo faktor X 

a pozorujeme dopad tejto zmeny na stratu Y. 

4.3 Loss Distribution Approach 

LDA prístup je založený na myšlienke, že momentálne najobjektívnejším dostupným 

indikátorom operačného rizika sú dáta o minulých operačne-rizikových stratách banky.18 

Tieto dáta takisto odzrkadľujú rizikový profil konkrétnej banky a sú použité na 

vytvorenie štatistického rozdelenia strát. Dáta o stratách majú svoje nedostatky, ako 

napríklad ich nedostatok či fakt, že sú to historické dáta, a preto nemusia obsahovať 

zmeny v okolitých podmienkach, aktivitách banky a s tým spojených rizikách. V rámci 

LDA prístupu je operačná strata definovaná ako priame výdavky obsiahnuté vo výkaze 

ziskou a strát očistené o prípadné náhrady. Nie sú tu započítané náklady príležitostí či 

možné budúce záväzky. 

Dáta, ktoré sú pre potreby LDA zozbierné, sú rozdelené do kategórií podľa bankových 

činností, ktoré zdieľajú profil rizika a podľa jeho priebehu. Ak by boli dáta o stratách 

analyzované dohromady, bolo by ťažké určiť správne rozdelenie týchto strát. Basel II v 

prílohe špecifikuje jednotlivé kategórie činností banky a možné rizikové udalosti (viz 

Tabuľky). Frekvencia a miera strát sú namodelované samostatne a následne agregované 

napr. via Monte Calro simulácie do distribučnej funkcie strát tej ktorej kategórie alebo 

kombinácie kategórií. V rámci Monte Carlo simulácií je prvým krokom určenie 

kombinácie "typ udalosti - kategória činnosti" a následný výber náhodnej hodnoty z 

rozdelenia frekvencie strát. Tento náhodný počet udalostí (za určité obdobie) je potom 

náhodne vybraný z rozdelenia miery strát. Suma týchto strát je hodnotou v celkovom 

rozdelení strát. 

18 Adusei-Poku, K, 2005 
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Zo škály štandardných distribučných funkcií sa vyberie jedna a pomocou štandardných 

štatistických testov (Chi-Squared, Kolmogorov-Smirnov) sa zistí, či "dobre" popisuje 

skutočné rozdelenie strát. Z tejto krivky sa potom učuje minimálna kapitálová požiadavka 

či maximálna strata pre zvolený percentil. V praxi je najťažšie vybrat takú distribučnú 

funkciu, ktorá by "dobre" popisovala "tail" pozorovaných dát, pretože dát o zriedkavých, 

ale veľkých stratách je málo. Toto sa v praxi často rieši rozdelením dát do dvoch skupín a 

ich samostatnou analýzou tak, ako je popísané nižšie. Keďže práve v chvoste distribučnej 

funkcie sa stanvuje kapitálová požiadavka, je potrebné, aby odhady tohoto chvostu boli 

čo najrobustnejšie a stabilné. 

Rozdiel medzi hodnotou straty pre zvolený kvantil a očakávanou hodnotou strát je 

neočakávaná strata. Suma očakávaných a neočakávaných strát je kapitálová požiadavka 

pre daný kvantil. Od bánk sa teda očakáva, že sa proti tejto neočakávanej a očakávanej 

strate zabezpečia. Basel II určuje tento kvantil na 99,9%. To znamená, že banka sa 

zabezpečí proti strate (ročnej), ktorá štatisticky nastane každých tisíc rokov. Ak banka 

preukáže, že očakávané straty „predpokladá" v rámci svojej obchodnej stratégie, je 

kapitálová požiadavka znížená o túto čiastku. 

Aj analýza možných scenárov (scenario analysis) môže byť zahrnutá do LDA. Jedným 

z dôvodov je doplnenie dát reflektujúcich možné budúce zmeny v okolitých 

podmienkach, aktivitách banky a s tým spojených rizikách, ďalším je stresové testovanie 

potrebného kapitálu. Príkladom možných scenárov môžu byť: očakávaná strata, 

neočakávaná strata, neočakávaná obrovská strata resp. optimistický, pesimistický, 

katastrofický scenár. Pravdepodobnosti výskytu týchto scenárov potom slúžia ako váhy 

pri stanovení priemernej straty možnej udalosti. Táto strata je potom zahrnutá do 

existujúceho súboru dát. 
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Trocha štatistiky 
19 <C(Í,j) je náhodná premenná, ktorá predstavuje veľkosť OR straty pre i-tú kategóriu 

bankových činností aj-ty typ OR straty. Štatistické rozdelenie veľkosti strát je označené 

ďalej ako Ft j. 

N (i, j ) je náhodná veličina, ktorá predstavuje počet OR udalostí, strát za určitý čas (rok) 

a má pravdepodobnostnú funkciu pt;. Potom rozdelenie frekvencie strát je: 

P, M) = T P, AK) 
k=0 

OR strata i-tej kategórie činností aj-teho typu udalostí v období t až t + T , kde T je 

zvyčajne jeden rok, je: 
N (i, j ) 

WJ)= z CÁUj) 
n-0 

Ak G je rozdelením 19{ i , j ) a je to združené rozdelenie20: 

p,,mx=o 

±pJn)F,r(x>,x> 0' 
GJx) = < 

kde F\ "* je n-tou konvolúciou21 distribučnej funkcie Fi . samej so sebou. 

Modelovanie celkového rozdelenia strát má dva kroky. Najprv sú modelované jednotlivo 

rozdelenia frekvencie a veľkostí strát a následne sú agregované do združenej distribučnej 

funkcie. Možné metódy pri agregácií sú Monte Carlo simulácie alebo metóda založená na 

inverznej charakteristickej funkcii. 

19 Frachot, Georges, Roncalli, 2001 
20 Aparicio, Keskiner, 2004 
21 Konvolúcia je definoaná ako ( / * g)(t) = J/{ľ)g(t - ľ)dľ a hovorí, že ak X a Y sú dve 

nezávislé náhodné premenné s rozdelením f a g, potom rozdelenie sumy X+Y je dané konvolúciou f*g. 
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V prípade metódy Monte Carlo, je rozdelenie Gŕ ; aproximované radou simulovaných 

hodnôt náhodnej premennej 3(i,j) : S(3(i,j)) = {9s{i,j\s = l , . . . . ,^} , kde 

rozdelenie simulovanej rady je odhadom rozdelenia G, .. 

Ak je <f>H(t) = F,[e"A' ] = j"" e"xdH (x) charakteristickou funkciou náhodnej premennej 

X s distribučnou funkciou H a platí, že charakteristická funkcia m nezávislých náhodných 
M 

premenných je súčinom ich charakteristických funkcií (j)Hŕ t !h ( t ) — •> potom 

je charakteristickou funkciou G: j funkcia (f)Ci ^ (ŕ) = Ž / 7 / , / ,. ( O ] > z ktorej 

dostaneme Laplaceovou transformáciou hľadanú G ; (x ) = — - ——7 - e "VG, 

Keď už máme G odvodenú, stanovíme kapitálovú požiadavku pre i-tú kategóriu 

činností aj-ty typ udalosti ako VaR (Value at Risk) pre zvolený konfidenčný interval. 

Kapitálová požiadavka vlastne slúži na krytie očakávaných a neočakávaných strát. 

Očakávaná strata je vlastne očakávaná hodnota premennej <9(i, j ) čiže 

EL(i,j) = E[,9(/, / ) ] = JT xdG( ; ( x ) . Neočakávaná strata je rozdiel medzi očakávanou 

stratou a hodotou VaR pre zvolený konfidenčný interval. 

Teda UL(i,j-a) = G'\ t{a) - E[&(i,j)] = inf {x | G, Jx) > a] - f xdG^x) 

G~\j (a) = EL(/, j ) + UL(i, j; a) = FÍLK («) 

Pri určovaní neočakávanej straty doporučujú niektorí profesionáli testovať prvé štyri 

momenty odhadnutej distribučnej funkcie voči momentom teoretických rozdelení, 
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ktorými sa náhodná veličina „strata" riadi. 22 Tieto testy sú nutné hlavne pri 

„tučných" chvostoch rozdelenia veľkosti strát. 

Celková kapitálová požiadavka je následne vypočítaná ako suma čiastkových VaR 

VaR(a) = ^ ^ VaR(i, j; a) alebo sa vyjadrí rozdelenie G ako konvolúcia 
(=1 ,/=l 

I J 
jednotlivých Gtj : G (x) = * * G y (x) . Potom máme kapitálovú požiadavku ako 

'•=0=1 

VaR{a) = G~\a). 

22 Frachot, Georges, Roncalli, 2001 
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Graf 1: LDA agregácia rozdelenia frekvencie a veľkosti strát 

£ 

Ako už bolo vyššie spomenuté, sú teoretické štatistické rozdelenia, ktoré sú pri 

modelovaní OR používané na popísanie rozdelenia veľkosti a frekvencie strát. Pri 

modelovaní či simulácii veľkosti strát sa najčastejšie používajú rozdelenia lognormálne, 
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Pareto, Weibull či Generalized extreme value rozdelenie. Pri modelovaní frekvencie strát 

je to hlavne Poissonovo rozdelenie. 

Ako už bolo spomenuté vyššie dáta o OR udalostiach sa zbierajú od určitej hraničnej 

hodnoty. Tento fakt komplikuje analýzu dát, keďže pozorovania pod touto hranicou pri 

analýze chýbajú. Otázka je, či ignorovaním týchto pozorovaní dostaneme výrazne 

skreslené odhady parametrov rozdelenia veľkosti a frekvencie strát. Z čisto štatistického 

pohľadu tam určite nejaké skreslenie je, v praxi však prevláda argument, že malé straty 

nemajú výrazný vplyv na VaR, keďže táto hodnota je určená v hornej (opačnej) časti 

distribučnej funkcie.23 Iní autori tvrdia, že pri ignorovaní malých strát je VaR teda 

kapitálová požiadavka nadhodnotená.24 Ďalší tvrdia, že určitá spodná hranica na zber dát 

je nutná, aby bola táto úloha zvládnuteľná a efektívna.25 Niektorí zase ignorujú malé 

straty pri modelovaní OR úplne s tým, že banky vedia o malých stratách dosť a netreba sa 

im širšie venovať a sústreďujú sa na menej časté, ale veľké straty.26 

A sme pri druhom probléme a síce vplyve menej častých, ale veľkých strát na odhad 

rozdelenia OR strát. Tieto straty sa na grafe funkcie hustoty rozdelenia ukážu ako tzv. 

ťažký chvost (heavy tail). 

Už spomenuté testy, Kolmogorov-Smirnov, Chi-Squared, Cramer - von Mises či 

Anderson-Darling je možné doplniť o grafickú analýzu kde sa porovnávajú teoretické 

rozdelenia s rozdelením sledovanej vzorky dát. Tieto goodness-of-fit testy často ukážu, 

že modelovanie veľkosti OR strát so všetkými pozorovaniami často podhodnocuje dáta 

vo chvoste. Odhadnuté parametre rozdelenia strát sú tak hlavne ovplyvnené 

pozorovaniami v strede a na ľavom konci spektra veľkosti strát.27 Avšak ani testy či už 

pomocou štatistík alebo grafov nie sú úplne vhodné pri výbere rozdelenia.28 

23 Chernobai, Menn, Rachev, Treck, 2005 
24 De Fontnouvelle, DeJesus-Rueff, Jordán, Rosengren, 2003 
25 Roehr, 2002 
26 Ebnôther, Vanini, McNeil, Antolinez-Fehr, 2001 
27 Moscadelli, 2004 
28 Frachot, Georges, Roncalli: France, 2001 
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Jenou s možností riešenia tohto problému je analyzovať dáta v dvoch skupinách. V prvej 

sú časté malé a stredné straty, ktoré určujú „telo" rozdelenia, a v druhej veľké straty, 

ktoré určujú „chvost" rozdelenia. Je teda určená určitá hranica, ktorá rozdelí pozorovania 

na tieto dve skupiny. Povedzme, že X je vektor OR strát (veľkostí) a x = X — U, kde 

u je zvolená hraničná hodnota, potom pri jej posúvaní k hraničnému bodu rozdelenia je 

limitné kumulatívne rozdelenie x :29 

kde Č, je parameter tvaru a b je parameter mierky. 

Toto je Generalized Pareto Distribution - GPD rozdelenie, ktoré sa používa pri metóde 

Peaks Over Threshold - POT v rámci teórie Extreme Value Theory - EVT. Ako 

naznačuje názov, POT je metóda na analyzovanie dát nad určitou hraničnou hodnotou. 

EVT resp. POT hovorí, že pre veľkú skupinu rozdelení celkových dát konverguje 

rozdelenie dát nad hranicou k rozdeleniu GPD. 

Druhým prístupom v rámci EVT je tzv. „teorém troch typov" (three-types theorem). 

Tento prístup skúma maximálne hodnoty, ktoré premenná naberá v periódach a ktorým sa 

hovorí tzv. block maxima.Ďalej prístup hovorí, že sú tri typy rozdelení, ku ktorým 

konverguje rozdelenie extrémnych hodnôt v náhodnej vzorke, a síce rozdelenia typu 

Weibull, Gumbel a Frechet.30 Potom sú rozdelenia používané pri modelovaní OR 

rozdelené nasledovne: 

• Rozdelenia s ľahkým chvostom konvergujúce ku Weibullovej krivke (Beta 

rozdelenie, Weibull rozdelenie) 

• Rozdelenia so stredne ťažkým chvostom, ktorých kumulatívna distribučná 

funkcia klesá exponenciálne vo chvoste ako pri Gumbelovej krivke (Normálne 

rozdelenie, Gamma a Lognormálne rozdelenie) 

29 De Fontnouvelle, DeJesus-Rueff, Jordán, Rosengren, 2003 
30 Moscadelli, 2004 
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• Rozdelenia s ťažkým chvostom, ktorých kumulatívna distribučná funkcia klesá 

ako pri Frechetovej krivke (Študentovo t-rozdelenie, Pareto, Logamma 

a Cauchyho rozdelenie) 

Weibull, Gumbel aFrechet rozdelenie je integrované v jednom trojparametrovom 

rozdelení, Generálised Extreme Value - GEV rozdelení: 

kde 1 + Č,x > 0 a / / j e parameter polohy CJ je parameter mierky a Č, určuje hrúbku 

chvosta. 

Čo sa týka frekvencie strát, tam sa ukázalo Poissonovo rozdelenie ako dobre popisujúce 

skutočné rozdelenie.31 Aj tu je však možné využiť EVT resp. POT metódu v prípade, že 

analyzujeme dáta v dvoch skupinách. Pri frekvencii sa využíva tzv. Point Process, ktorým 

sa riadia dáta nad hraničnou hodnotou a ktorý konverguje k Poisson procesu keď:32 

• Pozorovania x nad hraničnou hodnotou u kopírujú Poisson proces s parametrom 

Ä 

• Rozdiel medzi hodnotou pozorovania a hraničnou hodnotou y - x - u je nová 

premenná, ktorá je nezávislá s rozdelením GPD 

• Počet x je nezávislý na y 

Potom je frekvencia udalostí homogénny Poisson proces s parametrom: 

31 31 Chapelle, A. et al., 2004 
a aj Chernobai et al., 2005; Roehr, 2002; Ebnôther et al., 2001; Frachot et al., 2001 
32 Moscadelli, 2004 32 
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4.4 Scorecard - Risk Drivers and Controls Approach 

Risk Drivers and Controls Approach, ktorý je tiež známy ako Scorecard, je prístup, ktorý 

spája tak meranie ako aj riadenie operačného rizika. Už z názvu je patrné, že podstatou 

tohto pristupuje určenie podstatných faktorov pôsobiacich na riziká banky ako aj určenie 

kontrolných mechanizmov k riadeniu týchto rizík. RDCA teda kvantifíkuje nielen riziká, 

ktorým banka čelí, ale aj kontrolné mechanizmi určené k znižovaniu týchto rizík. 

RDCA je prístup založený na dotazníkoch. Pre jednotlivé kategórie operačného rizika 

hľadajú, určujú tieto dotazníky hlavné faktory riadiace riziko a súvisiace kontrolné 

mechanizmy. Tento prístup nestráca výpovednú hodnotu pri zmenách rizikového profilu 

banky či zmene jej aktivít. Dotazníky sú konštruované tak, aby odrážali operačne 

rizikový profil banky: 

• Otázky sú „šité na mieru" sledovanej banky s ohľadom na jej obchodnú stratégiu 

a trhy, na ktorých pôsobí 

• Možné odpovede ohľadne kvality kontrolných mechanizmov sú na škále od 

„nedostačujúce" cez „efektívne" až po „ukážkové" 

Príklad 

Povedzme, že v tomto príklade je skóre na škále od 1 (optimálne) po 10 (suboptimálne). 

Takže odpoveď „Veľmi nízky" má priradené skóre 1, „Nízky" povedzme 3, „Stredný" 5, 

„Vysoký" 7 a „Veľmi vysoký" 10. Ďalej povedzme, že váha tejto otázky je 10%. Ak bola 

v dotazníku zaškrtnutá odpoveď „Vysoký", potom dostávame po prevážení skóre 0,7. Pre 

všetky otázky je potom celkové skóre po prevážení od 1 (suboptimálne) do 10 

(optimálne). 

V RDCA sa jednotlivé skóre následne „kalibruje", čo znamená, že sa započíta miera 

rizika obsiahnutá v procese. V našom príklade je dobrým meradlom počet zamestnancov, 

ktorých sa dotazník resp. konkrétne otázky dotýkajú. Povedzme, že dotazník vyplňujú 

v troch pobočkách banky A, B a C, kde pracuje 1000 resp. 500 resp. 5000 zamestnancov. 

Týchto meradiel - skalárov môže byť viac. 
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Tabuľka 1: Príklad RCDA dotazníka v kategórii sprenevera 

Dotazn ík -Zames tnanc i - Sprenevera 

• Koľko percent zamestnancov je zamestnaných na dobu 

určitú? 

% M/A 
• Koľko percent zamestnancov je zamestnaných na dobu 

určitú? 
15 • 

• Aké veľká (v % z hrubej mzdy) je ohodnotenie 
2 0 • zamestnanca na základe jeho/ jej výkonu? 
2 0 • zamestnanca na základe jeho/ jej výkonu? 

• Koľko bolo v minulom roku odpracovaných 5 u 
nadčasových hodín (v % z celkových odpracovaných 

u 
nadčasových hodín (v % z celkových odpracovaných 

hodín) ? 

• Stupeň samostatnosti zamestnancov 

o Veľmi vysoký: individuálna práca O 

o Vysoký: O 

o Stredný: pracovné skupiny O 

o Nízky o 

o Veľmi nízky: hierarchická štruktúra riadenia, o 

prísny dohľad 

Zdroj: Scorecard Working Group, 2003 
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Dotazník - Zamestnanci - Sprenevera 

Ciele: Kontrolné a ochranné mechanizmy zabraňujúce krádeži, poškodeniu 

fyzických aktív ako PC, hardware a úniku dôležitých dokumentov a citlivých 

informácií. 

Kontrolné mechanizmy: Opatrenia, ktoré zamedzujú a monitorujú prístup do 

vyhradených priestorov (trezor, data centrum, kancelárie atď.) a k citlivým 

informáciám (napr. dáta o klientoch). Tu patria napríklad: 

• Sofistikované identifikačné preukazy ako biometrické preukazy či čipové 

karty 

• Všeobecné opatrenia proti nedovolenému vstupu ako kamerové 

monitorovacie systémy, strážna služba 

• Hlásenia o povolených prístupoch či o porušení bezpečnostných opatrení 

sú monitorované a schvalované manažmentom denne 

Otázka: Ako dosahujete sledované ciele? 

• Bezpečnostné opatrenia zabraňujúce nepovolenému 

vstupu do vyhradených priestorov a prístupu 

k citlivým informáciám zahrňujú všetky spomenuté 

príklady. 

• Bezpečnostné opatrenia zabraňujúce nepovolenému 

vstupu do vyhradených priestorov a prístupu 

k citlivým informáciám zahrňujú väčšinu 

spomenutých príkladov. 

• Používame niektoré z uvedených kontrolných 

mechanizmov, manažment monitoruje a schvaľuje 

prístupy a porušenia bezpečnostných opatrení raz za 

niekoľko dní. 

• Používame kamerový systém a strážnu službu. 

HoHnnta Váha Skóre 

0 15 

0 15 

0 15 

0 15 

1 05 

0 75 

0 4 5 

0 15 
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Aj v RDCA prístupoch sú použité dáta minulých strát, a to pri určovaní faktorov kladne 

a záporne pôsobiacich na riziko či pri určovaní základnej kapitálovej požiadavky na 

krytie operačného rizika. Po určení tejto základnej hodnoty kapitálu napr. prístupom 

LDA máme dve možnosti redistribúcie tohto kapitálu pre jednotlivých zložky banky:33 

redistribúcia kapitálu Initial Capital Distribution aOn-going redistribúcia kapitálu. 

V prvom prípade berie proces ICD do úvahy tak dáta minulých strát, tak informácie 

získané v dotazníku ako rizikový profil a veľkosť rizika. Veľkosť rizika určí dotazník pre 

každú kategóriu rizík vo vybranej (každej) organizačnej zložke banky. Tieto údaje sú 

potom použité ako indikátor pre redistribúciu kapitálu. 

Príklad ICD: 

• Kapitálová požiadavka OR pre banku je určená na 2000 milónov dolárov 

• Kategória „Sprenevera" tvorí 10% KP - 200 miliónov dolárov 

• Skalár „počet zamestnancov" má 10% váhu v tejto kategórii - 20 miliónov 

dolárov 

• Výsledky dotazníka: 

o Pobočka A má skóre 1,5 a skalár 1000 

o Pobočka B má skóre 2,0 a skalár 500 

o Pobočka C má skóre 1,0 a skalár 5000 

• Distribúcia kapitálu: 

o Upravené skóre US = Skóre * Skalár 

o Suma US = 1,5*1000 + 2,0*500+ 1,0*5000 = 7500 

o Kapitál na jednotku US, K = 20 M / 7500 ~ 2667 dolárov 

o Pobočka A: 1500*2667 = 4 milióny dolárov 

o Pobočka B: 1000*2667 = 2,667 milióna dolárov 

o Pobočka C: 5000*2667 = 13,333 milióna dolárov 

"Adusei-Poku, 2005 
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V druhom prípade je pre jednotlivé organizačné zložky banky stanovená nová hodnota 

potrebného kapitálu, a to postupne so zmenami rizikového profilu. Nová hodnota 

kapitálovej požiadavky na krytie operačného rizika vo zvolenej organizačnej zložke je 

potom sumou nových hodnôt jednotlivých kategórií rizík a celková kapitálová 

požiadavka je sumou týchto hodnôt. 

Príklad OCD: 

• Výsledky dotazníka 

o Pobočka A má nižšie Skóre (1,25), Skalár je stabilný (1000) 

o Pobočka B bez zmeny: Skóre 2,0 a Skalár 500 

o Pobočka C má nižšie Skóre (0,8) a vyšší Skalár (5500) 

• Nová distribúcia kapitálu 

o Pobočka A: 1250*2667 = 3,333 milióna dolárov (predtým 4mil.) 

o Pobočka B: 1000*2667 = 2,667 milióna dolárov (bez zmeny) 

o Pobočka C: 5500*2667 = 11,733 milióna dolárov (predtým 13,333mil.) 

Inou možnosťou určenia kapitálovej požiadavky v rámci RDCA je previesť simulácie. 

V tomto prípade sú jednotlivým faktorom prinášajúcim a kontrolným mechanizmom 

znižujúcim riziko pridelené hodnoty ako napríklad peňažná hodnota udalosti či počet 

zlyhaní kontroly. Simulovať môžeme najprv kontrolu a ak tá zlyhá, potom nasimulovať 

riziko, alebo simulovať riziko a ak nastane udalosť, tak nasimulovať kontrolu, alebo obe 

naraz. 
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5 Metódy riadenia operačného rizika banky 

Faktory vplývajúce na operačné riziko banky ako zamestnanci, systémy sú predovšetkým 

interného charakteru, a preto ich banka môže do určitej miery kontrolovať, riadiť. 

Metódy používané pri riadení a meraní operačného rizika rozlišujeme na dve základné 

skupiny a to na kvantitatívne a kvalitatívne. Doposiaľ bolo a stále je viac diskutované 

hlavne meranie OR a tu pochopiteľne dominujú kvantitatívne metódy, predovšetkým tie 

založené na analýze historických dát tak, ako je tomu aj u iných finančných rizík. Tieto 

štatistické metódy (napr. LDA) sa považujú za objektívne, keďže stavajú na dátach 

o reálnych udalostiach a majú schopnosť ich popísať. 34 Na druhej strane 

„znehodnocuje" tieto štatistické metódy nedostatok dát ako aj ich neschopnosť obsiahnuť 

meniace sa prostredie, v ktorom banka operuje (nové produkty ako internetové 

bankovníctvo a pod.) a ktoré mení jej OR profil. Aj pri doplňovaní databázy strát 

externými dátami nastávajú ťažkosti, napr. pri určovaní váh3 5 , kde veľkosť banky 

a rozsah operačného rizika nie sú v priamoúmernom vzťahu.36 Tieto problémy môžu 

nakoniec objektívnosť kvantitatívnych metód podkopať, keďže môžeme povedať, že 

samotný model nesie riziko „zlých výsledkov" tzv. riziko modelu (model risk)37 . 

Operačné riziko sa tak transformuje na riziko modelu.38 Operačné riziko je z definície 

riziko vyplývajúce zo zlyhania interných procesov, ľudí a systémov.39 Preto je namieste 

aj kvalitatívna analýza týchto procesov, nielen kvantitatívna analýza strát vyplývajúcich 

z ich zlyhania. Metódy používané na riadenie operačného rizika banky sú doplňujúcim 

článkom k modelom kvantifikujúcim tieto riziká. 

34 De Fontnouvelle, DeJesus-Rueff, Jordán, Rosengren, 2003 
35 z anglického scaling 
36 Haas, Kaiser, 2002 
37 Riziko modeluje riziko nesprávnej aplikácie modelu resp. aplikácie modelu na nespráne úlohy. Ak 
povedzme nie sú splnené niektoré predpoklady, na ktorých je model postavený, nesú výstupy modelu 
značný „bias". 
38 Riss, 2004 
39 CRD, 2004 
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5.1 Key Risk Indicators 

KRI prístup je založený na dátach, ktoré signalizujú rizikovosť konkrétnej aktivity. KRI 

prístup slúži aj ako varovný systém, ktorý napovie manažmentu, kedy podniknúť nutné 

opatrenia, aj ako preventívny nástroj. 

Výber indikátorov prebieha v úzkej spolupráci s manažmentom tak, aby boli vybrané 

premenné ľahko merateľné, dali sa stanoviť jasné prahové hodnoty, ktoré iniciujú nutné 

opatrenia. Tieto hodnoty potom oddeľujú tzv. zelenú, žltú, červenú zónu. Pri zelenej sú 

riziká pod kontrolou, pri čevenej sú hodnoty parametrov modelu za hranicou prípustnej 

hladiny rizika.40 

Príkladom kľúčových indikátorov operačného rizika môžu byť: 

• Objem transakcií, nespárované obchody, long/short cash saldo 

• Frekvencia sťažností, počet sporov so zákazníkmi 

• Počet zlyhaní IT systému, trvanie hovorov na Helpdesk, počet identifikovaných 

vírusov 

• Fluktuácia zamestnancov, počet cezčasov, počet neobsadených miest 

Povedzme, že Equity oddelenie pobočky našej banky v Londýne obchoduje akcie. Na 

grafe si môžeme pozrieť vývoj troch KRI za obdobie jedného roka. Vidíme, že počet 

nedokončených transakcií (priemerne za deň) kopíruje vývoj objemu priemerného počtu 

transakcií za deň, pričom počet chybných (error) transakcií je stabilný. Ak by sa 

povedzme počet chybných transakcií výraznejšie zmenil, „indikovala" by táto zmena 

zvýšené operačné riziko v oddelení Equity. Túto zmenu by sme mohli porovnať 

napríklad s fluktuáciou zamestnancov na oddelení v patričnom období či sinými 

indikátormi (IT hardvér, softvér), ktoré by mohli objasniť zdroj rizika. 

40 Adusei-Poku, 2005 
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Graf 2: Vývoj objemu celkových, nedokončených a chybných transakcií za rok 
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Zdroj: Key Risk Indicators, Operational Risk, 2003 

Graf 3: Doba trvania poruchy hardvéru ako indikátor rizika 

Porucha IT hardvér 
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Zdroj: Key Risk Indicators, Operational Risk, 2003 
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Indikátory je možné rozdeliť na tie, ktoré popisujú príčiny OR a slúžia ako systém 

včasného varovania, a tie, ktoré popisujú dôsledky OR resp. OR sa premietne práve 

v týchto veličinách. Pri prvom type je teda možné sa OR stratám vyhnúť a pri druhom 

type je možné straty minimalizovať. 

5.2 Kauzálne modely 

Medzi kauzálne modely operačného rizika patria Bayesovské siete, Multifaktorové 

modely či Fuzzy logic modely. Kauzálne modely sú nástrojom riadenia operačného rizika 

a predpovedajú rôzne možnosti opatrení. 

Mnohofaktoroé modely sú vlastne regresné modely, v ktorých je závislou premennou 

niektorý príznak operačného rizika banky a vysvetľujúcimi premennými sú faktory 

pôsobiace na toto riziko. Vysvetľovanou premennou môžu byť napríklad straty 

a vysvetľuvúcimi napríklad počet zamestnancov, počet transakcií či doba trvania porúch 

informačného systému. S takýmto modelom môžeme potom sledovať kauzálny vzťah 

dopadov a zmien faktorov riadiacich riziko. Multifaktorové modely však nepopisujú 

zložitejšie vzťahy medzi premennými a môžu zameniť príbuznosť sledovaných 

premenných za kauzalitu medzi nimi. 

Fuzzy logic modely narozdiel od Bayesovských sietí zobrazujú proces logického 

myslenia. V grafickom viadrení to potom znamená, že jednotlivé prepojenia medzi 

časťami diagramu znázorňujú tok informácií. 
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5.2.1 Bayesovská inferencia 

Základným kameňom tejto metódy je Bayesov teorém podmienenej pravdepodobnosti 

udalostí X a Y:41 

P(X N Y) = P{X | V) * P(Y) = P (Y \ X) * P(X) 

Po úprave dostávame vzťah tzv. Bayesovo pravidlo, ktorý hovorí, že apriórne informácie 

o Y korigujú spätne pravdepodobnosť X: 

P(X\Y)*P{YIX)*P{X) 

P{Y) 

Pre lepšie pochopenie je dobré uviesť príklad vyšie opísaných vzťahov. Ľudský faktor je 

jedným z častých príčin zlyhaní. To môže byť z dôvodov slabej kvalifikácie 

zamestnancov, slabého ohodnotenia, podnikovej kultúry, manažmentu atď. Nasledujúci 

jednoduchý príklad ukazuje ako môže byť Bayesovo pravidlo využité pri kvantifikácii 

OR súvisiaceho s ľudským faktorom. 

Príklad42 

Sledujeme tím pracovníkov na úseku zákazníckych služieb. Máme pocit, že tento tím nie 

je veľmi spoľahlivý, naopak, až v jednom prípade zo štyroch by sme povedali, že ich 

služby sú nedostatočné. Vidíme, že keď má tento tím dobrý ďeň, potom 80% klientov 

odchádza spokojných. Z iného uhla pohľadu povieme, že pravdepodobnosť straty klienta 

v takýto deň je 0,2. Keď však má tím zlý deň, sťažnosti zákazníkov rastú 

a pravdepodobnosť straty klienta je 0,65. 

X: nedostatočné služby, Y: strata klienta a naše pôvodné hodnotenie tímu: 

Alexander, 2000 
! Alexander, 2000 
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P(Y) = P(Y | X) * P{X) + P(Y | nieX) * P(meX) 
= 0 . 6 5 * 0 . 2 5 + 0 . 2 * 0 . 7 5 = 0 . 3 1 2 5 

Následne banka stratí v sledovanej pobočke klienta a naše hodnotenie tímu sa mení: 

P(X 1 Y) = P(yY * * = ° ' 6 5 * Q ' 2 5 = 0 . 5 2 
P(Y) 0 . 3 1 2 5 

Náš pôvodný názor, že tím v dobrý deň v jednom zo štyroch prípadov pracuje 

nedostatočne sa so stratou klienta mení. Teraz si myslíme, že v dobrý deň poskytuje tím 

v každom druhom prípade nedostatočné služby. 

Alebo i n a k 4 3 , povedzme, že z = (x , , . . . ,x n ) je vektor n pozorovaní, ktorých 

pravdepodobnostné rozdelenie p{z \ 0) je závislé na hodnotách k parametrov 

G - ( 6 7 , . . . . , ^ ) , kde rozdelenie parametrov je p(0) . 

Potom: 

p(z | 6) * p{0) = p(z, 6) = p{01 z) * p{z), teda podmienené rozdelenie 6 je: 

p{z\d)*p{6) p{6\z) = 
Piz) 

kde p{0) predstavuje tzv. apriórne rozdelenie, teda také, ktoré popisuje 0 bez 

zohľadnenia pozorovaní z . Potom p(z \ 6) je tzv. posteriórne rozdelenie so 

zohľadnením napozorovaných dát z . Pri danom vektore dát z môžeme p(z \ d) brať 

ako pravdepodobnostnú funkciu 0 a máme Bayesovo pravidlo: 

p(d\z) = l{P\z)* p(0), 

3Yasuda, 2003 
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kde 1(01 z ) je spomínaná pravdepodobnostná funkcia 0 a kde nefiguruje menovateľ 

p(z) t.j. nepodmienená pravdepodobnosť dát, ktorá slúži ako váha, konštanta ktorá 

„normalizuje" posteriórne rozdelenie. Pravidlo hovorí, že posteriórne rozdelenie 

parametru 0 je úmerné súčinu apriori rozdelenia 6 a pravdepodobnosti 0 podmienenej 

vektorom pozorovaní z : 

posteriórne rozdelenie ~ pravdepodobnosť x apriori rozdelenie 

Produkt na pravej strane tohto pravidla zahrňuje tak prvotné „vlastnosti" parametrov ako 

aj informácie získané z napozorovaných dát. Ak by sme na začiatku (apriori) 

predpokladali, že všetky hodnoty parametrov 0 sú rovnako pravdepodobné, potom by sa 

nám pozorované dáta a ich pravdepodobnosť rovnala posteriórnemu rozdeleniu 

parametrov. Toto nové rozdelenie lepšie popisuje parametre, keďže odráža jednak 

subjektívne informácie apriori rozdelenia ako aj objektívne informácie z napozorovaných 

Aplikácia44 

Pri modelovaní štatistického rozdelenia frekvencie OR udalostí sledujeme najprv pomer 

operačných chýb (operations error rate). Predpokladáme, že tento indikátor sa riadi 

Bernoulliho procesom s parametrom q . 

Bernoulliho proces je sled nezávislých náhodných veličín, ktoré naberajú dve hodnoty 0 

alebo 1, áno alebo nie. Dobrým príkladom je hádzanie mincou. Ak q je 

pravdepodobnosť, že padne hlava, potom má táto náhodná veličina „hlava" strednú 

hodnotu q a štandardnú odchýlku jq(\ - q) . Ešte je dobré zdôrazniť, že 

pravdepodobnosť q nemusí byť 0.5 ako je to u „férovej" mince. Tieto Bernoulliho 

44 Yasuda, 2003 
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pokusy majú binomické (Bernoulliho) rozdelenie, čo je diskrétne rozdelenie a jeho tzv. 

conjugate prior distribution je beta rozdelenie. Beta rozdelenie je vo tvare 

B{a,p) 

kde a, P odrážajú existujúce informácie a B(a,P) je beta funkcie, ktorá tu pôsobí ako 

„normalizačná" konštanta. Po prevedení experimentu, kde by sme dostali 5 krát rub a 

/ k r á t líc, by sa nám tieto dodatočné informácie zobrazili nasledovne: 

p(q = x\s,f) = 
B(s + a,f + p) 

čo je ďalšie beta rozdelenie (posteriórne), kde experiment zmenil parametre. 

Na získanie operačného pomeru chýb (pomeru rub/líc v experimente s mincou) sú 

použité doterajšie operačné štatistiky ako očakávaná hodnota počtu transakcií, 

zamestnancov či iné dodatočné informácie. Na tomto základe sú určené parametre beta 

apriórneho rozdelenia, t.j. stredná hodnota, mód, medián a rozptyl. Vynásobením 

apriórneho rozdelenia pravdepodobnosťou získanou z výsledkov posledného auditu výjde 

posteriórne rozdelenie, zohľadňujúce informácie získané v audite. 

Povedzme, že apriórne rozdelenie sme zvolili 5 (4 ,124) a v audite bola zistená jedna 

chyba v 100 prípadoch. Posteriórne rozdelenie je potom 5 ( 5 , 2 2 4 ) . Použitie informácií 

vychádzajúcich z auditu spresnilo a zaktualizovalo odhad pomeru operačných chýb. 
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Graf 4: Apriórne a posteriórne rozdelenie pomeru OR udalostí 

Zdroj: Yasuda, 2003 

Aj keby bol vyššie rozoberaný pomer operačných chýb konštantný, rástol by počet OR 

udalostí s rastúcim objemom transakcií, keďže počet udalostí dostaneme ako súčin 

objemu transakcií a práve pomeru operačných chýb. Počet udalostí je v pomere ku 

objemu transakcií malé číslo a o to menší je aj pomer operačných chýb. Preto je tu 

použité Pissonovo rozdelenie, ktoré má conjugate prior distribution gama rozdelenie. 

e * ' 6 

Gamma rozdelenie má funkciu hustoty f (x; k,6)-x 1 , pre x > 0 , 

kde 9)c parameter mierky a A: je parameter tvaru. 

Na základe historických dát a po zohľadnení externých faktorov je zostrojené apriórne 

rozdelenie. Vynásobením pravdepodobnosťou získanou v aktuálnom audite vychádza 

posteriórne rozdelenie frekvencie OR udalostí. Ako apriórne rozdelenie bolo zvolené 

40 



gama (8,1) rozdelenie. Audit preukázal tri OR udalosti za posledné tri mesiace. 

Posteriórne rozdelenie je potom gama (11, 0,8). 

Graf 5: Apriórne a posteriórne rozdelenie počtu OR udalostí 

0 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I ? 18 19 20 

Zdroj: Yasuda, 2003 

5.2.2 Bayesovské siete 

Bayesovské siete (BS) sú pravdepodobnostné siete pozostávajúce z diagramu, domény 

premenných, kvalitatívnych vzťahov medzi premennými, kvantitatívnych vzťahov -

pravdepodobností. Zakreslenie vzťahov do diagramu umožňuje intuitívne pochopenie 

komplexných pravdepodobnostných závislostí. Subjektívne hodnotenia možných udalostí 

sú v Bayesovských sieťach prepojené s objektívnymi dátami. V rámci BS je možné 

zahrnúť do jedného modelu interné dáta, externé dáta, analýzu možných scenárov a 

používanie faktorov, ktoré odrážajú podnikatelské prostredie a konrolný systém banky -

teda štyri základné zložky pokročilých prístupov merania (AMA). Narozdiel od 
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multifaktorových modelov je tu možné popísať reťazec závislostí medzi premennými. BS 

zobrazujú reálne kauzálne vzťahy medzi premennými. 

Bayesovské pravdepodobnostné siete fungujú na základe vyššie popísaného teorému. Ich 

základnou štruktúrou sú acyklické grafy - siete, kde jednotlivé uzly predstavujú 

parametre a hrany predstavujú kauzálne vzťahy medzi nimi. Keď opäť použijeme vyššie 

uvedený príklad, tak uzlami budú Tím a Klient. 

Pri rozširovaní siete by sme pridávali ďalšie uzly, kde by sme napríklad analyzovali Tím 

a faktory, ktoré ovplyvňujú tento uzol (platobné podmienky, zácvik, spôsob prijímania 

nových zamestnancov atď.) by sme pridávali ako tzv. materské uzly k uzlu Tím. Tam 

môže ale nastať problém s určovaním podmienených pravdepodobností, a tak sa v praxi 

používajú nanajvíš dva materské uzly k jednému uzlu. Do siete je takisto možné začleniť 

scenár. V našom príklade by sme napríklad rozmýšľali o reorganizácii tímu. Do siete by 

sme tak začlenili uzol, ktorý predstavuje toto naše rozhodnutie. Aby sme analyzovali 

dopad rozhodnutí a scenárov, bude tento proces dynamický. Možné scenáre potom sú: 

• Klient zostáva + reorganizácia 

• Klient odchádza + reorganizácia 

• Klient zostáva + Tím zostáva... .Klient? 

• Klient odchádza + Tím zostáva... .Klient? 

• Atď. 

42 



Graf 6: Bayesovská s i e t - príklad tímu zákazníckych služieb s uzlom scenára reorganizácie tímu 

5.2.3 Modelovanie OR strát Bayesovskými sietami 

Ukážeme si jednoduchý príklad modelovania OR strát v Bayesovských sietach a síce strát, 

ktoré vznikajú pri oneskorení zúčtovania a vyrovnania. 45 Príkladom týchto strát sú 

pokuty z oneskorenia zúčtovania, ušlý úrok či úrok platený v prípade požičaných zdrojov. 

Riziko týchto strát nezahrňuje úverové riziko v prípadoch, kedy je omeškanie v zúčtovaní 

spôsobené neplnením záväzkov protistranou. Na druhej strane je tu zahrnuté právne 

riziko vyplývajúce z omeškania zúčtovania. Príklad je zjednodušený v tom zmysle, že sú 

ilustrované iba „hlavné" uzly, stačí však pre predstavu o tom, ako Bayesovské siete: 

• Určujú faktory, ktoré ovplyvňujú rozdelenie OR strát 

• Testujú parametre modelu voči historickým dátam 

• Používajú metódu analýzy scenárov pri určovaní OR rizika 

45Alexander, 2000 
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Pre každý uzol v sieti sú pravdepodobnosti získané z dát obchodnej knihy banky. Takto 

je napríklad pre uzol Krajina nadefinované, že 70% spotových menových obchodov je 

realizovaných v Európe či 20% obchodov s derivátmi, kde je podkladové aktívum cenný 

papier, je realizovaných v Ázii. Ďalej pri tom istom uzle vidíme, že 60% obchodov 

s cennými papiermi je realizovaných v Ázii a 30% obchodov s derivátmi, kde je 

podkladové aktívum mena, je realizovaných v Európe. 

Pri uzle Produkt vidíme, že banka obchoduje s podkladovými aktívami a derivátmi 

v pomere 3:7. Pri uzle Obchodovanie vidíme, že OTC obchody a obchody na burze sú 

pre podkladové aktíva v pomere 1:9 a pre deriváty 2:8. Menové aktíva sú s cennými 

papierami v pomere 8:2 ako vidíme pri uzle Aktíva. 

Posledné dva „materské uzly" pred samotným uzlom Straty sú uzly Omeškanie a Objem. 

Pri uzle Objem vidíme napríklad, že 25% menových obchodov v Ázii je realizovaných 

v objeme od 30 do 40 miliónov dolárov alebo že 35% obchodov s cennými papiermi 

v Európe je realizovaných v objeme do 10 miliónov dolárov. Pre uzol Omeškanie nám 

tabuľka hovorí, že pre 5% OTC obchodov v Európe má ich zúčtovanie omeškanie 1 deň 

a 8% OTC obchodov v Ázii má viac ako 4 dňové omeškanie zúčtovania. 

Posledným uzlom siete sú Straty. Ten obsahuje podmienené pravdepodobnosti strát. 

Straty sú vypočítavané ako funkca objemu obchodov a dní oneskorenia zúčtovania. Táto 

funkcia závisí od veľa faktorov celého procesu zúčtovania (či je to delivery vs payment 

zúčtovanie alebo napr. dokumentárna platba a pod.). Vidíme, že pri transakciách bez 

oneskorenia zúčtovania je 100% obchodov realizovaných bez ujmy. Pri trojdňovom 

oneskorení zúčtovania vidíme, že 30% obchodov v objeme od 10 do 20 miliónov dolárov 

vyrobí OR stratu od 1000 do 2000 dolárov atď. 

Sieť uvedená v tomto príklade je samozrejme možné obmeniť či doplniť. Obchody 

napríklad nemusia byť kategorizované iba podľa toho, či sú OTC/burzové 

a podkladové/deriváty, ale môžu byť ďalej roztriedené podľa toho, či sú menové/c.p. 
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aktíva. V tom prípade by sme prepojili uzol Aktíva s uzlom Obchodovanie. Alebo by siet 

mohla vychádzať z uzla Krajina a takisto by mohli byť pridané dodatočné uzly napríklad 

zohľadňujúce spôsob zúčtovania. Aby sme mohli povedať, ktorá z navrhnutých sietí 

najlepšie popisuje situáciu v sledovanej banke, je dobré testovať, porovnávať aktuálne 

straty z omeškania zúčtovania so stratami, ktoré siete predpovedajú. Takisto je možné 

otestovať predikcie sietí voči historickým dátam o stratách. 
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jukt Podkladové Deriváty 
aktívum 

Podkladové 
aktívum 

Deriváty 

^ ^ O b c h o d o v a n i e 

Menové aktíva 
Cenné papiere 

0,8 
0,2 

© 
0,1 
0,9 

0,2 

0.8 

Produkt Podkladové 
aktívum 

Menové 
akt. 
0,7 

Aktíva 

Deriváty 

CP Menové 
akt. 

0,4 0,3 

0,6 0,7 

CP 

0,8 
0,2 

ijina líurópa Ázia \ / Aktíva Menové aktíva Cenné papiere 

.hodovanie OTC Burza OTC Burza \ / Krajina Európa Ázia Ľurópa Ázia 

meškania 0,85 0,95 0,5 0,85 \ / dolOmil . $ 0,05 OJ 0,35 0,45 

;ň 0,05 0,02 0,3 0,05 \ / 10 20 mil. $ 0,05 0,05 0,3 0,3 

•i 0,045 0,01 0,1 0,045 \ / 20 --30 mil. $ 0,1 0,06 0,25 0,2 

li 0,03 0,008 0,01 0,03 \ / 30 40 mil. $ 0,15 0,25 0,05 0,05 

ii 0,015 0,006 0,01 0,01 \ / 40 50 mil. $ 0,35 0,3 0,05 0 

c ako 4 dni 0,01 0,006 0,08 0,015 \ / nad 50 mil. $ 0,3 0,25 0 0 

Straty 

Graf 7: Bayesovsá sieť Zdroj: Alexander, 2000 
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Tabuľka 2: Podmienené pravdepodobnosti pre finálny uzol Straty 

.skorenie Bez omeškania Oneskorenie 3 dni 

em v $ do 10 
mil. 

1 0 -
20 

2 0 -
30 

i 3 0 -
40 

? 4 0 - i 

50 
nad 
50 

Objem v $ do 10 
mil. 

1 0 -
20 

2 0 -
30 

3 0 -
40 

40 -
50 

nad 
50 

1 1 1 1 1 1 0 $ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
1000 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 
i) - 2000 0 0 0 0 0 0 1000 2000 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 
() 3000 0 0 0 0 0 0 2000 3000 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 
0-4000 0 0 0 0 0 0 3000 4000 0 0 0 0,3 0,1 0,1 
0 - 5000 0 0 0 0 0 0 4000 5000 0 0 0 0 0,2 0,1 
0 - 6000 0 0 0 0 0 0 5000 6000 0 0 0 0 0 0,1 

'skorenie 1 deň Oneskorenie 4 dni 
cm v S do 10 

mil. 
10 
20 

2 0 -
30 

3 0 -
40 

40-
50 

nad 
50 

Objem v $ do 10 
mil. 

1 0 -
20 

2 0 -
30 

3 0 -
40 

4 0 -
50 

nad 
50 

0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 $ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1000 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0 - 1 0 0 0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0.1 
K) - 2000 0 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 1000-2000 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
(1-3000 0 0 0,4 0,2 0,1 0,1 2000-3000 0 0 0,1 0,1 0,1 0,05 
0 - 4000 0 0 0 0,2 0,1 0,1 3000 4000 0 0 0 0,2 0,1 0,05 
0 - 5000 0 0 0 0 0,4 0,1 4000 - 5000 0 0 0 0 0,1 0,1 
0 - 6000 0 0 0 0 0 0,3 5000 - 6000 0 0 0 0 0 0,1 

•skorenie 2 dni Oneskorenie viac ako 4 dni 
em v $ do 10 

mil. 
1 0 -
20 

2 0 -
30 

3 0 -
40 

4 0 -
50 

nad 
50 

Objem v $ do 10 
mil. 

1 0 -
20 

2 0 -
30 

3 0 -
40 

4 0 -
50 

nad 
50 

0,3 0,3 0,3 0.3 0,3 0,3 0 $ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
1000 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 - 1000 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,05 
10-2000 0 0.4 0,2 0,1 0,1 0,1 1000 2000 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,05 
10-3000 0 0 0,3 0,2 0,1 0,1 2000 - 3000 0 0 0,2 0,1 0,05 0,05 
10- 4000 0 0 0 0,3 0,2 0,1 3000 - 4000 0 0 0 0,1 0,05 0,05 
«) - 5000 0 0 0 0 0,2 0,1 4000 - 5000 0 0 0 0 0,05 0,1 
10 -6000 0 0 0 0 0 0,2 5000 6000 0 0 0 0 0,05 0,1 

Zdroj: Alexander, 2000 

Po prepočítaní podmienených pravdepodobností v jednotlivých uzloch siete dostaneme 

rozdelenie strát spôsobených omeškaním zúčtovania. Tak napríklad v našom prípade 

vidíme, že v 90,22% prípadov nám nevzniká žiadna škoda. Keď berieme Bayesovské 



siete ako súčasť hľadania štatistického rozdelenia strát pri meraní a riadení operačného 

rizika tak nás zaujíma povedzme 1% kvantil zisteného rozdelenia, kde VaR (Value at 

Risk) je v našom prípade 5190 $, pričom očakávaná strata je 225,5 $ na transakciu. 

Produkt 

3 0 % Podkladové aktívum 
7 0 % Derivát 

Aktíva 

80% 

20% 

Menové 
aktíva 

Cenné 
papiere 

Obchodovanie 
17% ! OTC 
83 % Burza 

Omeškanie Objem 
Strata 
90,22 °A 
3,11 % 85,65% bez omeškania 10% do 10 mil. $ 

Strata 
90,22 °A 
3,11 % 

6,18 % 1 deň 5 % 10 20 1,77% 
1,5% 
1,4 % 
1,31 % 
0,69 % 

3,63 % 2 dni 5 % 20 - 30 
1,77% 
1,5% 
1,4 % 
1,31 % 
0,69 % 

1,94 % 3 dni 2 5 % 30- 40 

1,77% 
1,5% 
1,4 % 
1,31 % 
0,69 % 

0,88 % 4 dni 3 0 % 40 50 

1,77% 
1,5% 
1,4 % 
1,31 % 
0,69 % 1,72% viac ako 4 dni 2 5 % viac ako 50 mil. $ 

1,77% 
1,5% 
1,4 % 
1,31 % 
0,69 % 

Krajina 

47,2% ; Európa 
52,8% Ázia 

OS 
0-1000 
1000-2000 
2000 - 3000 
3000 - 4000 
4000 5000 
5000 6000 

Ako už bolo vyššie spomenuté, Bayesovské siete sú vhodné aj na analýzu scenárov. 

Povedzme, že chceme vedieť, aká je očakávaná strata z omeškania zúčtovania pre OTC 

menové deriváty obchodované v Ázii. V našej sieti preto dotyčné uzly 

a pravdepodobnosti v nich nastavíme na túto situáciu a vidíme, že očakávaná strata je 893 

dolára na transakciu, pričom na 99% sme si istí, že nestratíme viac ako 5500 dolárov na 

transakciu. 
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Produkt Aktíva Obchodovanie Krajina 

; 0 % Podkladové 100% Menové 100% OTC 0 % Európa 
aktívum aktíva 0 % Burza 100 % i Ázia 

100% Derivát 0 % Cenné 
papiere 

Strata 
Omeškanie Objem 64,7 % 0 $ 
50 % bez omeškania 13,96% do 10 mil. $ 9 ,5% 0 - 1 0 0 0 
3 0 % 1 deň 10% 10 20 6,02 % 1000 - 2000 
10% 2 dni 10.36 % 2 0 - 3 0 i 5,61 % 2000- 3000 

1 % 3 dni 17.64% 3 0 - 4 0 5,39 % 3000 4000 
1 % 4 dni 26.36 % 40 - 50 5,66 % 4000 5000 
8 % viac ako 4 dni 21.65% viac ako 50 mil. S 3.12% 5000 6000 

5.3 Takmer Straty - Near-Miss Management 

Už v kapitole analýzy scenárov sú pri stresovom testovaní spomenuté menej časté, ale 

závažné udalosti (low frequency high impact), ktorých množstvo pochopiteľne nestačí na 

štatisticky relevanté odhady rozdelenia strát pre výpočet kapitálovej požiadavky. Pri 

tomto type udalostí sa však má zato, že im predchádza rada menších udalostí,incidentov, 

takých, ktoré je možné včas zachytiť a identifikovať. Tieto incidenty nemusia mať za 

následok žiadnu stratu či materiálnu ujmu. 

Aj v prípade Barings banky museli byť a aj boli signály, ktoré naznačovali možné 

neskoršie problémy, nikto ich však nezaznamenal resp. zlyhala kontrola a komunikácia. 

Chýbala teda metóda rozpoznania rizika, určitý systém včasného varovania 

„Near-Miss" (Takmer-Strata) je definovaná ako udalosť alebo rada udalostí, ktoré v sebe 

nesú potenciál na zlepšenie fungovania systému redukciou rizík výskytu závažných 

strát.46 

46 Ruermann, Oktem, 2002 
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Táto definícia dáva do popredia pozitívnu stránku metódy riadenia operačného rizika 

Near-Miss, a síce zabránenie veľkým stratám pri odhalení ich zárodkov. Takisto obsahuje 

ďalšie dôležité rysy: 

• Takmer-Straty sú príležitosti k zlepšeniu a nesú pozitívne skúsenosti podporujúce 

zamestnancov k ohláseniu incidentov a nie ich zakrývaniu 

• Zahrňuje všetky operačne-rizikové incidenty, z ktorých niektoré sú predzvesťou 

obrovských strát, kým iné, nie tak závažné, spôsobujú neefektivitu. 

Metóda riadenia Near-Miss si kladie za ciele:47 

• Zníženie veľkosti strát včasnou identifikáciou rizík a zamedzenie akumulácie 

potenciálnych strát 

• Identifikáciu rizík na základe signálnych dát 

• Odhaliť možnosti pre vylepšenia systému riadenia 

Táto metóda teda hľadá a využíva signálne dáta k identifikácii rizík potenciálne 

obrovských strát. Týmito signálmi, indikátormi môže byť rada menších incidentov či 

napríklad nadpriemerne ziskové oddelenie banky. Nadpriemerná ziskovosť relatívne 

k ziskovosti oddelení s rovnakým zameraním, ale povedzme v inej pobočke či krajine, 

môže naznačiť, že dotyčné oddelenie podstupuje vyššie riziká k dosiahnutiu vyššej 

ziskovosti. 

Okrem toho, že je metóda Near-Miss definovaná v pozitívnom zmysle je takisto dôležité, 

aby sa informácie o incidentoch (Takmer-Straty) dostali k riadiacemu manažmentu, stali 

sa súčasťou riadenia rizika v banke. K tomu je potrebné, aby zamestnanci oznamovali 

incidenty a svoje skúsenosti s nimi. Tuje potrebné prekonať niekoľko prekážok:48 

• Potenciálny dopad ohlásenia incidentov ako napr. disciplinárne konanie, strach 

z reakcie okolia 

• Motivácia zo strany pracovníkov - chýbajúce odmeny či odrádzanie od hlásenia 

zo strany nadriadených 

47 Doerig, 2001 
48 Wahler, 2002 
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• Motivácia zo strany riadiacich pracovníkov - strach zo zodpovednosti 

• Nejasnosť predmetu hlásenia - Čo je Takmer-Strata a ako sa ohlasuje? 

Už aj v kapitole o dátach, kde sa diskutuje zhromažďovanie dát o udalostiach (stratách) je 

spomenutý názor, že hlásenie strát by sa malo odmeňovať a nie trestať. Podobne to platí 

aj pre Takmer-Straty, kde je veľmi dôležitou tzv. kultúra nezvalovania viny na 

zamestnancov, keďže Takmer-Straty vo veľkej miere nedokumentujú individuálne chyby, 

ale zlyhania organizačného usporiadania banky.49 

Hlásenia Takmer-Strát by nemali byť anonymné. Anonymita nielenže nezvyšuje počet 

ohlásených incidentov, ale k tomu zabráni zahrnutiu zamestnanca ako odborníka na 

konkrétny úsek vo fáze identifikácie rizík. Systém odmien by mohol neanonymné 

ohlasovanie incidentov zatraktívniť. Ohlasovanie by takisto malo byť jednoduché 

(softvér, Internet) určené konkrétnym adresátom (manažmentu či sekcii zhromažďovania 

dát).50 

Ohlasovanie incidentov (alebo náznakov problémov) môže pri ich veľkom počte zťažiť 

potrebnú podrobnú analýzu týchto javov. Preto dobré rozdeliť incidenty na tie s veľkým 

a malým potenciálom. Kým závažné signály by boli podrobne preskúmané povedzme 

centrálnym tímom na to určeným, tie menej závažné môžu byť analyzované na nižšom 

stupni. 

Analýza incidentov odhalí príčiny ich vzniku a navrhne potrebné opatrenia, kde tzv. 

jadrové príčiny (root-causes) vzniku udalostí sú nedostatky v procesoch fungovania 

banky prejavujúce sa v incidentoch. Opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov vedú 

potom ku zmene postupov, tak aby sa výskyt udalosti eliminoval.51 

V rámci riadenia operačného rizika metódou Near-Miss rozoznávame nasledujúci osem-

stupňový proces: 

49 Doerig, 2001 
50 Wahler, 2002 
51 Phimister, Oktem, Kleindorfer, Kunreuther, 2001 
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1. Identifikácia incidentov 

2. Ohlásenie zistených incidentov (resp. náznakov problému) 

3. Triedenie informácií pre potreby ďalších opatrení 

4. Distribúcia informácií 

5. Analýza príčin problému 

6. Určenie riešení 

7. Pridelenie opatrení ich vykonávateľom 

8. Uzavretie procesu 

Krok 1: Identifikácia incidentov 

Prvým krokom v metóde Near-Miss je samotné rozoznanie problému, incidentu (Near-

Miss t.j. Takmer-Strata). Všeobecne položená definícia Takmer-Straty dobre vyvažuje 

trochu neurčitú definíciu operačného rizika (obe vyššie), a tak sú Takmer-Straty schopné 

obsiahnuť väčšinu ak nie všetky operačne-rizikové otázky v banke.52 

Krok 2: Ohlásenie zistených incidentov 

Ohlasovanie by malo byť časovo nenáročné a čo najjednoduchšie. Je potrebné ohlásiť 

každý zaznamenaný incident aj keď tento bude patriť k tým menej závažným. Osoba, 

ktorá identifikuje potenciálne rizikový incident sa nemusí zhodovať s osobou, ktorá ho 

ohlasuje. Keď napríklad nadriadený dostáva od zamestnanca sťažnosť ohľadne spornej 

situácie, tak ju povedzme vyrieši na mieste, a takisto ju ohlási ako Takmer-Stratu. 

Krok 3: Triedenie informácií 

Toto je krok, kedy sa incidenty roztriedia podľa závažnosti. Z celej množiny 

identifikovaných a ohlásených incidentov sa vyberú tie, ktoré sa budú rozsiahlejšie 

analyzovať a vyžiadajú si potrebné opatrenia. Proces triedenia informácií, udalostí je 

priebežne korigovaný novými poznatkami vychádzajúcimi z analýz a ich záverov. 

52Ruermann, Oktem, 2002 
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Klasifikácia incidentov podľa ich dôležitosti (t.j. prioritizácia) sa v dobrom systéme 

riadenia Near-Miss deje na dvoch stupňoch. V prvom prípade ide o strategickú 

prioritizáciu, v druhom prípade je to individuálna prioritizácia. Pri strategickej 

prioritizácii je v rámci organizačnej štruktúry banky ustanovená zložka, ktorá na 

celopodnikovej úrovni určuje „pravidlá hry" pre nižšie úrovne riadenia, a síce: 

• Určuje kritériá pre klasifikáciu incidentov 

• Stanovuje metódy individuálnej prioritizácie 

• Reviduje proces triedenia incidentov 

Individuálna prioritizácia je priebežný proces odohrávajúci sa tak povediac na mieste 

(napr. pobočka banky), pri ktorom sú konkrétne incidenty posudzované aj 

z nasledujúcich hľadisiek: 

• Odhad maximálnej reálnej škody, ktorá môže v budúcnosti pri podobnom 

incidente nastať - tzv. najhorší scenár 

• Minulým incidentom, ktoré sa opakovane vyskytovali, je priradená vyššia priorita 

- tzv. opakované incidenty 

• Incidenty, ktorých dopad je plošneší (napr. zasiahnuté sú viaceré organizačné 

zložky banky), sú „nadradené" incidentom s lokálnym dopadom - tzv. dopad 

incidentu 

Krok 4: Distribúcia informácií 

Potom, ako sú incidenty zaznamenané a zatriedené, je potrebné, aby sa dostali jednak 

k ľuďom, ktorí budú jednať na náprave problému, jednak širšiemu okruhu ľudí na 

zvýšenie obozretnosti.53 

Krok 5: Analýza príčin problému 

53 Wahler, 2002 
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Akonáhle je incident ohlásený a zatriedený, tak ohlasovateľ, jeho nadriadený či skupina 

expertov danej oblasti (napr. IT) určí príčiny problému a stanoví potrebné opatrenia 

vedúce k tomu, že sa podobný problém nebude v budúcnosti opakovať. Ak je ohlásený 

incident zaradený medzi tie závažné, bude pravdepodobne potrebná dôkladnejšia analýza, 

aby odhalila prvotné príčiny javu. 

Príklad54: 

Povedzme, že v období niekoľkých mesiacov je ohlásených viacero incidentov týkajúcich 

sa transakcií na osobných účtoch a to buď rozposielania informácií nesprávnym osobám 

či nesprávneho zadávania dát. Opakovanie incidentov naznačuje, že predtým realizované 

opatrenia neboli účinné. Postupne s každým ďalším incidentom podobnej povahy rastie 

„závažnosť" problému, čo nakoniec vedie k stretnutiu medzi dizajnérmi softvéru a 

ohlasovateľmi. Tu sa rozhodne o novom dizajne pracovnej plochy. 

Krok 6: Určenie riešení 

Akonáhle sú rozpoznané príčiny problému, je ďalším krokom určenie riešenia každej 

z príčin. Tuje dôležitých niekoľko bodov, je potrebné: 

• Každej príčine priradiť riešenie 

• Prehodnotiť navrhnuté riešenia z pohľadu, či tieto samotné nespôsobia nové 

problémy 

• Zahrnúť do diskusií osobu, ktorá bude riešenie implementovať 

Krok 7: Pridelenie opatrení ich vykonávateľom 

Keď už je určené riešenie či súbor opatrení treba: 

• Prideliť opatrenia osobe či skupine, ktorá ich vykoná 
54 Ruermann, Oktem, 2002 
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• Oboznámiť širšie okolie o udalosti a vykonaných opatreniach 

Krok 8: Uzavretie procesu 

V tomto kroku sú už opatrenia vykonané. Niektoré dodatočné úkony v tejto fáze 

predstavujú napr. informovanie ohlasovateľa o vykonaných opatreniach (ak sa neúčastnil 

procesu) či žiadanie pridelenia vyššej priority sledovanému problému od vrcholového 

manažmentu. 

5.4 Spätná väzba - Feedback Management 

Čisto interné dáta a riadenie OR na ich základe nestačí na uchopenie problematiky OR 

v bankách. Nemecký model akciovej spoločnosti kladie dôraz aj na tzv. stakeholderov t.j. 

širšie okolie podniku. Okrem prirodzených stakeholderov, akými sú akcionári či 

manažment a zamestnanci podniku, tu patria napríklad aj zákazníci, vláda či lokálna 

komunita, v ktorej podnik pôsobí. V prípade riadenia OR v bankách sa javia hlavne 

zákazníci ako dobrý zdroj informácií pri identifikácii možných rizík a problémov. Spätná 

väzba - Feedback Management je metóda riadenia OR, ktorá ma za úlohu generovať 

dodatočné informácie o fungovaní systému, jeho efektivite zameraním sa práve na názory 

stakeholderov. 

Veľmi jasným zdrojom informácií od zákazníkov sú ich sťažnosti. Prvý pohľad na 

sťažnosti poukáže na kritické miesta, avšak až dôkladná analýza procesov za nimi 

skrytých odkryje skutočné príčiny a zdroje problémov. Ešte pred samotnou analýzou je 

pri sťažnosti treba takpovediac „psychologicky" zvládnuť situáciu a rozhovorom so 

zákazníkom získať presné informácie o údajnom pochybení. Následne, tak ako aj pri 

Near-Miss manažmente, je sťažnosť zaznamenaná (sťažnosť vlastne môžeme považovať 

aj za Takmer-Stratu, keďže nespokojný zákazník je náchylný zmeniť banku) a pridelená 

tímu manažérov vnútorných procesov k analýze. Aj v prípade spätnej väzby je predmet 

analýzy, sťažnosť, vnímaná v pozitívnom zmysle ako kritika s potenciálom pre zlepšenie 
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fungovania baky.55 Keďže nie každý nespokojný zákazník sa sťažuje, je namieste aj 

aktívny nástroj spätnej väzby - zákaznícky prieskum či benchmarking, čo je metóda, pri 

ktorej banky vyhodnocujú fungovanie vlastných procesov v porovnaní s „najlepšou 

praxou" (best practice) v obore.56 

Spätná väzba ako doplnková metódia identifikácie operačných rizík je vlastne už dnes 

súčasťou činnosti bánk v rámci Public Relations (vonkajšie vzťahy) a spolu 

s presadzovaním „podnikovej kultúry" (Corporate Culture) predstavujú potenciál pre 

zefektívnenie bankových procesov. 

5.5 ABC - Activity Based Costing - kalkulácia procesných nákladov 

Activity Based Costing je metóda, ktorá priraďuje procesom ich náklady. Pri sledovaní 

nákladov jednotlivých produktov a služieb teda sleduje procesy v pozadí týchto 

produktov a služieb. Každému procesu sú pridelené tzv. zdroje nákladov (cost drivers), 

ktoré determinujú ich náklady. Je to metóda postavená na analýze účtov resp. je to 

špeciálna forma účtovníctva a v prípade riadenia OR hľadá náznaky rizík skrytých vo 

finančných dátach, keďže tie sú akýmsi zrkadlovým obrazom procesov v banke. Pri 

analýze finančných dát sa sledujú odchýlky, ktoré môžu naznačovať riziko, napríklad 

porovnaním plánovaných a skutočných nákladov pre jednotlivé úseky činnosti banky. 

Iným príkladom je sledovanie volatility reziduálnych príjmov t.j. prímov očistených 

o úverové a trhové rizikové prémie (tu zjednodušene definujeme operačné riziko ako 

doplnok k uvedeným rizikám). Zostávajúce príjmy, ktoré sú rozdelené do procesov kde 

vznikajú, potom obsahujú iba operačné riziko a ich volatilita signalizuje náklady z neho 

vyplývajúce. 

Takisto povedzme, že niektoré oddelenie banky vytvára nadpriemerný výnos v porovnaní 

s tým istým oddelením v iných pobočkách. Je to preto, lebo sú tam lepší zamestnanci? 

55 Wahler, 2002 
56 viac v kapitole Benchmarking 
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Alebo dosahujú vyšších výnosov podstupovaním vyšších rizík? Prípady, kedy sa buď 

výnosy alebo náklady výraznejšie líšia medzi porovnateľnými procesmi, vzbudzujú z 

pohľadu riadenia rizika automaticky podozrenie. 

Štúdie ukázali, že mnoho bánk má ťažkosti s monitorovaním jednotkových nákladov na 

transakciu.57 Z tých bánk, ktoré pravidelne vykazujú tieto náklady, väčšina používa ABC 

metódu. Procesy s vyšším rizikom majú tendenciu korelovať s vyššou volatilitou 

nákladov a nižšou kvalitou výstupov. Meraním volatility nákladov na jednotku tak 

môžeme identifikovať operačné riziká. Na nasledujúcom grafe je operačné riziko 

zobrazené ako volatilita jednotkových nákladov. 

57 Minelli, 2002 
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Graf 8: Operačné riziko ako volatilita nákladov 

Št. odchýlka —•—Objem 

Zdroj: Minelli, 2002 

Z grafu vidíme, že menové opcie, úverové deriváty a deriváty obchodované na burze 

vykazujú vyšší rozptyl nákladov ako akcie-služby (pôžičné), repá či úrokové deriváty. Ak 

predpokladáme, že metóda ABC zachycuje všetky náklady (teda aspoň väčšinu), potom 

produkty/služby na pravo v grafe sú rizikovej šie ako tie na ľavo. 
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5.6 Kaizen - zmena k lepšiemu 

Metóda Kaizen je koncept riadenia s cieľom nepretržitého zlepšovania. Tento pôvodne 

japonský prístup je založený na názore, že každý aspekt života má byť neustále 

vylepšovaný. Užší preklad Kaizen znie „rozobrať a opäť lepšie poskladať". 58 Čo sa 

rozoberá, sú procesy, systémy, produkty či služby. 

V našom prípade sa buduje tím ľudí pôsobiacich naprieč spektrom činností banky. 

Kaizen tím hľadá možnosti vylepšenia fungovania procesov a zvyšovania efektivity, 

pričom samozrejme odkrýva skryté nedostatky, operačné riziká v systéme. Príkladom 

takto zistených nedostatkov môžu byť nejasne definované úlohy, zlá komunikácia či 

zbytočné procesy (tzv. waste - opad). Keďže členovia tohto tímu pôsobia na rôznych 

úrovniach procesov v banke, existujú medzi nimi vzťahy typu dodávateľ-odberateľ. 

V rámci týchto vzájomných závislostí majú členovia Kaizen tímu záujem na tom, aby 

jednak dostávali kvalitné informácie, jednak aby sa operačné riziká vznikajúce pri iných 

činnostiach nepreukázali až na ich úseku. Podobne teda ako tomu bolo pri metóde spätnej 

väzby aj tu sú interní „zákazníci" považovaní za tých, čo dobre rozpoznávajú nedostatky 

u svojho „dodávateľa", pričom miestom pre sťažnosti je práve Kaizen tím. Ten je aj 

akýmsi mozgovým trustom, skupinou expertov, ktorých cieľom je vylepšovanie procesov 

v banke. 

Kaizen je skôr prístup ako postup, nesie v sebe prvky psychológie, etiky. A keďže je 

tento koncept orientovaný na neustále zlepšovanie ,t.j. nikdy nevidí činnosť ako efektívnu, 

bezrizikovú, je tak zárukou, že problém OR je v banke vnímaný seriózne a je mu 

venovaná pozornosť nielen z dôvodu existencie regulatórnych smerníc. 

58 http ://en. wikipedia.org/wiki/Kaizen 
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5.7 Failure Mode and Effects Analysis 

Vyvinutá Armádou Spojených štátov Amerických, FMEA je metóda včasného 

odhaľovania problémov, rizík a ich dôsledkov. Stavia na grafickom modelovaní procesov, 

kde pri skúmaní funkcií procesov zobrazuje možný výsledok činnosti ako napr. pri 

pridelení úveru - „história úverov preverená". Tie funkcie, ktorých výsledok nie je kladný 

(„história úverov nepreverená") sú zlyhania resp. takzvane v režime zlyhania (failure 

mode). 

Následne pristupuje FMEA k identifikácii príčin a dôledkov (effects analysis) zlyhaní, 

kde táto prebieha aj podobne ako pri Kaizen napríklad tzv. brainstormingom, čo je 

metóda riešenia problémov v skupine, kde každý člen spontánne prispieva nápadmi.59 

Takisto tu existuje tím, ktorý dôsledne rozanalyzuje príčiny a dôsledky zlyhaní. 

Ďalej sú predpokladané dôsledky rozdelené na tie, ktoré nastanú následkom failure mode 

a tie, ktoré nastanú za určitých špecifických podmienok. Dôsledky sú zoradené podľa 

výšky dopadu od 1 do 10 vzostupne. Následne sa identifikujú príčiny, pod ktorými sa tu 

rozumejú špecifické chyby, ktoré je možné napraviť a kontrolovať. Príčiny sú taktiež 

zoradené na škále od 1 do 10 a síce vzostupne podľa pravdepodobnosti výskytu. 

Vynásobením indexu výšky dopadu a indexu výskytu dostaneme tzv. kritičnosť 

(Criticality) skúmaného operačného rizika. 

Tretím rozmerom OR v ponímaní FMEA je schopnosť systému zachytiť operačné riziká. 

FMEA tu posudzuje efektívnosť kontrolných mechanizmov pri odhaľovaní rizík. Má sa 

tu zato, že nesprávne fungujúce procesy predstavujú potenciálne riziko, kým nesprávne 

nastavené kontrolné mechanizmi vytvárajú akútne riziko. Kontrolné mechanizmy sú tu 

rozdelené na tie, ktoré zabraňujú výskytu failure mode či ich príčin a tie, ktoré odhaľujú 

tieto príčiny a umožňujú nápravu. Kým prvé sa prejavia v znížení výskytu príčin, druhé 

59 http ://en. wikipedia.org/wiki/Bramstorming 
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sú zoradené opäť na škále od 1 do 10 zostupne podľa pravdepodobnosti odhalenia príčin 

zlyhaní.60 

Vynásobením týchto troch rozmerov OR je zostavený indikátor naliehavosti OR (RPI -

Risk Priority Indicator), ktorý má hodnoty od 1 do 1000. Čím vyššiu hodnotu indikátor 

RPI naberá, tým je vyššia potreba zaoberať sa dotyčným operačným rizikom. Vyššie 

spomenutý indikátor kritičnosti môže zoradiť riziká inak, keďže nezohľadňuje tretiu 

dimenziu FMEA. Tu opäť prichádza na rad odborný posudok členov tímu, ktorý analýzu 

vykonáva. 

V nasledujúcej tabuľke je príklad FMEA. V tomto prípade sa analyzuje funkcia výdaju 

hotovosti v bankomatoch. 

60 Tague, 2004 
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Tabuľka 3 FMEA 

Funkcia Zlyhanie Dôsledky D Príčiny V Kontrolné 0 RPI K 

(failure mechanizmy 

mode) 

Výdaj Nevydáva Nespokojný 8 Nemá 5 Signalizácia 5 200 40 

hotovosti- zákazník bankovky 

bankomat 

Nesprávne Zablokovaný 3 Signalizácia 10 i 240 24 

dáta prístroj 

v systéme 

depozit Výpadok 2 Žiadne 10 160 16 

prúdu počas 

Nesúlad na transakcie 

účte 

hotovosti 

Vydáva Banka 6 Zlepené 2 Postup 7 84 12 

viac stráca bankovky plnenia 

peniaze košíkov 

Bankovky 3 Princíp 4 72 18 

Nesúlad na v nesprávnych ; štyroch očí 

účte košíkoch 

hotovosti 

Vydáva Rozladený 3 Vysoká 7 Žiadne 10 210 21 

dlho zákazník prevádzka 

; siete 

Výpadok j 2 Žiadne 10 60 6 

prúdu počas 

; transakcie 

Zdroj: Tague, 2004 
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5.8 Control Self-Assessment - CSA 

Metóda CSA bola navrhnutá v devedesiatych rokoch ako alternatíva k 

„zastaraným" metódam interného auditu. Autori tejto metódy zo spoločnosti Gulf Canada 

Resources totiž vnímali nezávislosť interného oddelenia auditu skôr ako izoláciu, kde si 

audítori držia od ostatných zamestnancov odstup.61 Pýtajú sa, či oddelenie interného 

auditu, kde pracuje tak 1% zamestnancov podniku, je schopné obsiahnuť skúsenosti 

ostatných 99% zamestnancov technikami, ktoré považovali za autoritatívne, využívajúce 

hlavne formálne mechanizmy kontroly. Funkciu interného audítora vidia skôr 

v sprostredkovávaní komunikácie medzi jednotlivými zložkami podniku, kde neformálne 

mechanizmy kontroly ako leadership, etické štandardy či organizačná štruktúra hrajú 

hlavnú úlohu. Pri vytváraní neformálnych konrolných mechanizmov sa spoliehajú na 

schopnosti a skúsenosti zamestnancov a manažérov, kde tento proces je uskutočňovaný 

prostredníctvom workshopov. Myšlienka workshopov tkvie v tom, že ak zamestnanec 

dobre rozumie cieľom svojej práce a jej kontrole (control), potom môže hodnotiť (assess) 

jej efektivitu. 

Workshopy patria v rámci CSA medzi tzv. behaviorálne (teória chovania) postupy. Na 

opačnej strane spektra sú tzv. mechanické postupy, medzi ktoré patria dotazníky. Medzi 

týmito dvoma pólmi existujú ešte ich variácie ako napríklad metóda pohovorov 

(interview technique). Niektorí špecialisti doporučujú skĺbiť workshopy sKaizen 

metódou, kde by CSA vykonával Kaizen tím zostavený pre konkrétnu funkciu, proces 

banky. 62 Iní naopak doporučujú pohovory s kľúčovými manažérmi doplnenými 

o dotazníky.63 Čisto dotazníkový prístup sa javí ako zdĺhavý, keďže je nutné overiť 

výsledky každého jedného dotazníka. Na druhej strane workshopy a pohovory sú schopné 

už v primárnej fáze (výstup zworkshopu a pohovoru sa takisto analyzuje a hľadá sa 

riešenie) získať kvalitné informácie vďaka fundovanému prístupu špecialistu, ktorý tieto 

worshopy a pohovory vedie.64 Pohovory prinášajú rýchle a úplné výsledky, keďže sú 

61 Makosz, 1990 
62 Doerig, 2001 
63 Kessler, 2000 
64 Wahler, 2002 
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pripravované s ohľadom na konkrétny analyzovaný proces.65 Na identifikáciu rizík 

špecifických povedzme pre konkrétne pobočky banky (aj v zahraničí) je možné použiť 

dotazníkovú metódu, napr. prostredníctvom internetovej aplikácie. Dotazníky sú síce 

schopné pokryť široké spektrum procesov a generovať pomerne rýchlo výsledky, tieto 

však treba, ako už bolo spomenuté, overiť. Informácie takto získané sú často nepresné 

a skreslené. 

Kvalita informácií získaných je kľúčová pre správny výber opravných prostriedkov. Preto 

po prvej fáze získavania informácií prichádza fáza ich overovania. Výstupy workshopov, 

pohovorov či dotazníkov sú porovnávané s výsledkami predošlých auditov či 

s výsledkami iných bánk (benchmarking). Silné slovo tu majú experti jednotlivých 

oborov (napr. IT). 

Aby metóda CSA zachytila stále sa meniaci OR profil banky, je potrebné, aby bola 

uplatňovaná priebežne. Pre procesy, u ktorých sa prejavil vysoký stupeň OR, by sa tak 

malo diať na štvrťročnej báze, aby sa zachytili zlepšenia alebo zhoršenia kontrolných 

mechanizmov.66 

Nasleduje príklad dotazníka v rámci metódy CSA, kde zamestnanec odpovedá na sériu 

otázok týkajúcich sa oboru/procesu, v ktorom pracuje. 

65 Kessler, 2000 
66 Wahler, 2002 
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Tabuľka 4: Dotazník pri metóde CSA, príklad IT Asset Management 

Používame a uplatňujeme nasledujúce procesy a kontrolné Áno Nie neviem 

mechanizmy? 

1. Uvádzame nové a prehodnocujeme už zavedené IT podľa 

aktuálnych požiadaviek našej organizácie? 

2. Sú náklady vlastníctva u všetkých prenajatých a zakúpených 

IT aktív sledované a zaznamenané? 

3. Existujú s dodávateľmi dohody o dodatočných službách? 

4. Sú definované a používajú sa metódy a štandardy životného 

cyklu IT aktíva? 

5. Je plán nákupov hardvéru a softvéru založený na aktuálnych 

požiadavkách banky? 

6. Sú konfigurácie systému udržiavané? Dovoľujú tieto 

zdvojovanie v prípade, že niektoré aktívum musí byť 

vymenené? 

7. Je banka schopná efektívne monitorovať platnosť licencií 

softvéru v serveroch a PC? Je tento proces automatizovaný? 

8. Bol rozpočet IT v minulom roku vyrovnaný alebo 

prekročený? 

Zdroj: Internal Audit and Risk Management Community, www.knowledgeleader.com 

5.9 Benchmarking 

Už spomenutá metóda riadenia OR benchmarking znamená porovnávanie interných 

procesov banky s „najlepšou praxou" (best practice) v obore. Zoberme si povedzme 

rozdelenie bankových činností do ôsmych „business lines" podľa vzoru pripravovanej 

európskej smernice o kapitálových požiadavkách CRD a do typov udalostí, ktoré sú 
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dôsledkom operačného rizika (napr. sprenevera, zlyhanie IT systému atď).67 Na základe 

tohto delenia sú kontrolné mechanizmy procesov v jednotlivých úsekoch porovnané 

s praxou v obore. Odchýlky, ktoré sa takto identifikujú, predstavujú varovné signály, kde 

„najlepšia prax" slúži ako vodítko pri náprave kontrolných mechanizmov. 

Tento príklad benchmarking-u poníma OR ako nedostatočnosť, neefektívnosť 

kontrolných mechanizmov. Nie sú tu teda, tak ako pri vyššie spomenutých metódach, 

analyzované príčiny, zdroje rizikového profilu bánk, ale ide skôr o nápravu dôsledkov. 

Ďalším nedostatkom tohto prístupu je preberanie „najlepšej praxe" bez ohľadu na 

rozdiely v činnostiach a fungovaní procesov u rozličných bánk. Nehovoriac o tom, že nič 

nezaručuje, že u „vzorových" bánk riadia OR efektívne.68 Porovnávanie efektívnosti 

kontrolných mechanizmov vnútorných procesov je tak iba doplnkovou metódou, ktorá 

síce naznačí problémové miesta, neobsiahne však celkový operačne-rizikový profil banky. 

5.10 Poistenie operačných rizík 

Banky sú vystavené širokej škále rizík, pričom majú niekoľko možností sa s nimi 

vysporiadať. Za prvé môžu riziko odmietnuť tým, že napríklad nebudú vykonávať určité 

činnosti alebo odmietnu určitých zákazníkov. Za druhé môžu riziko prijať a vykonať 

potrebné opatrenia na zmiernenie rizika napríklad zavedením kontrolných mechanizmov, 

systému riadenia rizík, hedgingom či vytváraním rezrerv. Alebo môžu prijať riziko 

a previesť ho na tretiu osobu (tzv. risk transfer).69 Tu sú hlavnými prostriedkami 

outsourcing™ a poistenie rizík. Posledná možnosť je ohraničená do tej miery, do ktorej 

sú tieto tretie osoby ochotné prijať na seba riziká t.j. ponúkať potrebné produkty. Toto zas 

závisí na schopnosti popísať a merať riziká, ktoré sú predmetom transferu. 

67 CRD, 2004 
68 Wahler, 2002 
69 The Joint Fórum of Basel Committee on Banking Supervision, 2003 
70 Pri outsourcingu sú určité aktivity zabezpečované nezávislou firmou, ktorá sa špecializuje na konkrétnu 
aktivitu. Tým sa prenáša aj riziko z vykonávania týchto aktivít. 

66 



„Ideálne" riziko by sa malo riadiť zákonom veľkých čísel71, pričom jeho výskyt a strata 

z neho vyplývajúca by mali byť objektívne odhadnutéľné. 

Ako už bolo spomenuté vyššie sú udalosti časté s malým dopadom a udalosti menej časté, 

ale s veľkým dopadom. Kým v prvom prípade majú banky dobrý prehľad o takých 

udalostiach a „rátajú" s nimi, sú tieto zahrnuté v cenách produktov a služieb resp. banky 

sú schopné kryť takéto straty z rezerv. Príkladom udalostí tu môže byť krákodobý 

výpadkok prúdu alebo bežné softvérové zlyhania. Je to práve pri udalostiach druhého 

typu, kedy sa banky zaujímajú o transfer rizika, o poistenie proti takýmto OR udalostiam. 

Poistenie OR zohľadňujú aj pripravované dokumenty Basel II a CRD. Banky tak môžu za 

určitých podmienok znížiť kapitálovú požiadavku na krytie OR až o 20% (Znižovanie 

kapitálovej požiadavky sa však nejaví ako hlavný dôvod poisťovania OR ). Jednou 

z týchto podmienok je zreteľne popísaný vzťah medzi OR udalosťami a poistením. Tento 

popis vzťahov, modelovanie OR so zohľadnením poistného je možné rozdeliť do dvoch 

kategórií:73 

• Banky modelujú hodnotu poistného samostatne a následne odčítajú túto hodnotu 

z hrubých strát 

• Banky zohľadňujú dopad poistenia na každú udalosť zvlášť a následne modelujú 

OR na týchto dátach 

Dá sa povedať, že všetky poistné udalosti (resp. predmety poistenia) sa dajú priradiť 

určitej kategórii OR udalostí a ich modelovaním sa dá zistiť vplyv poistného na 

kapitálovú požiadavku. Avšak neplatí, že je možné všetky kategórie OR udalostí priradiť 

niektorej poistke. To je dané hlavne tým, že poisťovne potrebujú vidieť jednozačne 

definovaný predmet poistenia a poznať pravdepodobnosť jeho výskytu a dopadu. Toto je 

v mnohých prípadoch problém hlavne pri nedostatku dát potrebných na modelovanie OR. 

71 Zákon veľkých čísel hovorí, že pri dostatočne veľkom počte podobných, ale nekorelovaných 
rizík/udalostí, bude očakávaná strata vzorky blízko teoretickej/reálnej očakávanej strate z rizík. 
72 Protiviti, 2006 
73 Giuffre, 2004 

67 



Trhy poistenia OR sú preto zatiaľ rozvinuté v podobe tradičných produktov, ktoré 

poskytujú krytie voči konkrétnym udalostiam, kategóriám rizík. Takýmito sú napríklad:74 

• Bankers Blanket Bond (BBB) - poskytuje krytie voči sprenevere, nečestnosti na 

strane zamestnanca (niekedy zahrňuje aj škody na majetku alebo straty pri 

obchodovaní) 

• Electronic Computer Crime (ECC) - poskytuje krytie strát spôsobených 

počítačovým vírusom, hackerským útokom a pod. 

• Professional Indemnity - poskytuje krytie záväzkov ku tretím stranám 

vyplývajúcich z nedbalosti zamestnancov pri poskytovaní profesionálnych služieb 

(napr. pri investičnom poradenstve klientom) 

• Directors and Officers Liability - kryje osobné aktíva vedúcich pracovníkov voči 

nárokom vznikajúcich pri plnení služobných povinností 

• Non-Financial Property (Property) - poistenie budov a pod. 

• Employment Practices Liability - kryje náklady sporov so zamestnancami 

• Unauthorized Trading - relatívne nový produkt, ktorý kryje straty vyplývajúce 

z neautorizovaných obchodov, činností (príkladom tu môže byť prípad banky 

Barings) 

74 Scott, Jackson, 2002 
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Čo sa týka tzv. „basket" poistenia, ktoré by pokrývalo širšiu škálu OR, tam nie je trh ešte 

výrazne vyvinutý a síce z dôvodu nejednoznačných definícií rizík resp. z nedostatku dát 

pre objektívne ohodnotenie, modelovanie rizík. Svetlou vínimkou v tomto smere je 

poistenie FIORI - Financial Institutions Operational Risk Insurance od Swiss Re, ktoré 

kryje pomerne široké spektrum OR, je však dostupné iba tým najväčším bankám, keďže 

predpokladá aktíva minimálne 20 miliárd dolárov. 

6 Ako sú na tom banky s operačným rizikom? 

6.1 Štúdie MMC, SAS a Protiviti 

V roku 2003 vypracovala konzultingová firma MMC (Marsh & McLennan Company) 

štúdiu75, ktorá mala v prvej fáze (OR Management Global Benchmark study) za cieľ 

poskytnúť komparatívne dáta z oblasti riadenia a merania OR v bankách a síce 

v nasledovných kategóriách: 

• Metódy riadenia operačného rizika (ľudia, procesy a systémy) 

• Zhromažďovanie dát o stratách 

• Kapitálové požiadavky 

• Transfer rizika 

Druhej fázy štúdie (OR Emerging Best Practices Study) sa zúčastnili tie banky, ktoré 

prezentovali robustný prístup k riadeniu OR s vývojom modelov alokácie OR kapitálu či 

zahrnutím poistného ako nástroja riadenia OR. 

Na štúdii participovalo 65 subjektov z celého sveta a bolo uskutočnených vyše 100 

pohovorov. Dotazníkový priezkum bol takisto využitý ako doplnok k pohovorom. 

Zo zúčastnených bánk 90% ustanovilo v rámci svojej organizačnej štruktúry nezávislé 

oddelenia OR. Tieto oddelenia zamestnávajú v 80% prípadov viac ako 5 ľudí. Toto číslo 

75 MMC/NERA, 2003 
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je ešte väčšie keď sa započítajú zamestnanci na rôznych úrovniach riadenia 

s konkrétnymi úlohami a povinnosťami pri riadení OR. 63% bánk odpovedalo, že ich 

celková podnikateľská stratégia zohľadňuje predmet operačného rizika. Najčastejšie to je 

prípad, kedy banka analyzuje dopad zmeny podnidateľskej stratégie na kapitálovú 

požiadavku na krytie OR. Takisto nové produkty, predtým ako sú uvedené na trh, 

podstupujú analýze OR. Niektoré banky poznamenali, že zlváštnu pozornosť venujú OR 

pri prehodnocovaní možných akvizícií. 

Graf 9:Má vaša banka vytvorené špeciálne OR oddelenie? 
7% 3% 

Graf 11: Zohľadňuje vaša podnikateľská stratégia OR? 

Zdroj: MMC/NERA 

Čo sa týka vykazovania OR, tam zpravidla vypracuvávajú reporty jednotlivé organizačné 

pobočky banky pre oblasť svojej pôsobnosti, často na základe CSA (Control Self-

70 



Assessment)76 a redistribúciu informácií (viď Krok 4 v kapitole Near-Miss Management) 

má vo väčšine prípadov na starosti zodpovedný manažér jednotlivých pobočiek. V tých 

17% prípadov, kedy banky odpovedali, že pobočky neobdržiavajú reporty, boli tieto 

geograficky ďaleko rozptýlené. Ďalej zo štúdie vyplýva, že v každej jednej banke je 

správna rada dobre oboznámená s OR a sú pre ňu pravidelne vypracovávané reporty. 

Tieto sa len málo líšia od reportov, ktoré sú určené tzv. OR komisii. Komisia OR dostáva 

reporty až štyrikrát ročne (takto odpovedalo 25% opýtaných bánk), pričom periodicita 

reportov u niektorých bánk je dokonca mesačná, u iných naopak iba ročná. Reporty 

určené správnej rade sú u polovice bánk súčasťou výročnej správy a štvrťročných tzv. 

celopodnikových revízií. 

Reporty obsahjujú najmä: 

• Analýzu operačne-rizikového prostredia s komentárom 

• Najzávažnejšie OR týkajúce sa podniku a pobočiek 

• Popis kontrolných mechanizmov a akčných plánov 

• Príklady OR strát s príčinami a dôsledkami 

• Stav vývoja databázy strát 

• Výstupy CSA 

76 viac v kapitole Control Self-Assessment 
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Graf 12: Obdržiavajú pobočky 
reporty OR? 

Graf 13: Obdržuje reporty OR 
správna rada banky? 

Ďalej sa štúdia zamerala na pužívanie metódy CSA pri riadení OR. HÍbka a záber CSA sa 

líšila nielen medzi bankami, ale často aj medzi jednotlivými pobočkami v rámci jednej 

banky. Celkovo bola metóda CSA využívaná: 

• k tvorbe scenárov na odvodenie rozdelenia strát, modelovania OR pre kalkuláciu 

kapitálovej požiadavky 

• ako základ pri metóde Balanced Scorecard - Risk Drivers and Controls Approach 

• ako nástroj kontroly zo strany manažmentu 

• ako zdroj pre expertné analýzy 

• ako pomôcka pri rozdelovaní celkového kapitálu do jednotlivých 

pobočiek/útvarov 

Aj v prípade metódy Balanced Scorecard - RDCA je jej používanie pomerne časté. Až 

dve tretiny bánk odpovedali, že túto metódou praktikujú, ďalších 13% bolo v prípravnej 

fáze zavedenia BS - RDCA. Každá piata banka nevyužívala BS - RDCA pri riadení OR. 

Tu treba ešte zdôrazniť, že v prvej fáze štúdie iba niečo nad polovicu bánk uviedlo, že 

používa CSA alebo BS - RDCA, uvedené výsledky boli získané v druhej fáze, ktorá 

nasledovala pol roka po prvej. Dá sa teda predpokladať, že využívanie týchto metód bude 

dnes, tri roky po tejto štúdii, ešte rozšírenejšie. 
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Graf 14: Využíva vaša banka 
CSA pri riadení OR? 

Graf 15: Využíva vaša banka 
metódu BS - RDCA pri riadení 

OR? 

|DÁno Bv pláne Q Áno H v pláne • nevyužíva 

Zdroj: MMC/NERA 

Podobne ako pri CSA a BS - RDCA sa medzi dvomi fázami štúdie rozšírilo používanie 

metódy Key Risk Indicators (KRI). Kým pri prvých pohovoroch túto metódu aktívne 

využívalo 42% opýtaných bánk, v druhom kole kladne odpovedalo už 71% bánk. Ostatné 

banky potvrdili, že v dohľadnej budúcnosti sa chystajú metódu KRI zaviesť. Dá sa teda 

predpokladať, že ku dnešnému dňu už túto metódu používa väčšina bánk. 

Graf 16: KRI 

Fáza 1: Využíva vaša banka 
KRI pri odhadovaní miery 

vystavenia OR? 

• Áno • v pláne Qv budúcnosti 

Graf 17: KRI 

Fáza 2: Využíva vaša banka 
KRI pri riadení OR? 

Zdroj: MMC/NERA 
Zdroj: MMC/NERA 

V čase keď prebiehala štúdia MMC t.j. rok 2003, väčšina bánk odpovedala, že systematicky 

zbiera dáta o stratách, avšak taktiež väčšina ešte nemala dáta za aspoň tri roky. Dá sa 

predpokladať, že dnes t.j. v roku 2006 už väčšina bánk (z tých, ktoré sa štúdie zúčastnili) bude 

mať databázy OR strát za obdobie aspoň tri roky, čo je vlastne podmienka CRD pre používanie 

pokročlilých prístupov AMA merania OR. Pri štúdii Protiviti z roku 2005 viac ako 53% 

respondentov uviedlo, že majú dáta za 3 a viac rokov. 
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Graf 18: Máte dáta za 
minimálne 3 roky? 

Graf 19: Ako dlho zhromažďujete 
dáta o OR stratách? 

8% 
40% 

1_ 
37% 52% 

[ •Áno HNie DNeodpovedalo | 
O menej ako rok H 1 až 3 roky 

• viac ako 3 roky • neodpovedalo 

Zdroj: MMC/NERA 

Zdroj: MMC/NERA 

Čo sa týka metódy výpočtu kapitálovej požiadavky, tam sa banky zúčastnené na štúdii 

rozdelili na tie, ktoré používajú metódu LDA založenú hlavne na interných a externých 

dátach a tie, ktoré používajú metódu LDA založenú na analýze scenárov. Analýza 

scenárov je tu založená hlavne na RCSA (Risk and Control Self-Assessment), v menšom 

potom na expertných a externých dátach. Pri LDA založenej na interných dátach banky 

odpovedali, že pre nedostatok interných dát doplňujú databázu z externých zdrojov. Popri 

výpočte kapitálovej požiadavky banky takisto používajú metódy OR ako Self-

Assessment či Scorecards pre potreby riadenia OR. 

Graf 20: Aký prístup používate pri 
výpočte kapitálovej požiadavky 

pre OR? 

,46% 

B LDA H Analýza scenárov 

Zdroj: MMC/NERA 
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Graf 21: A k é dáta použ íva te pri 
L D A m e t ó d e ? 

18% 
36% 

Graf 22: Na a k ý c h dá tach sú 
z a l o ž e n é s c e n á r e ? 

37% 

310/ 

• Interné dáta 
B Hlavne interné dáta, externé dáta pre chvost 
• Hlavne externé dáta 
• Interné aj externé dáta 

69% 

• Self-Assessment •Experti a externé dáta 

Zdroj: MMC/NERA 
Z d r o j : M M C / N E R A 

Iba polovica bánk odpovedala, že aktuálne (rok 2003) používa interné dáta pri výpočte 

kapitálovej požiadavky. Štvrtina odpovedala, že bude používať zozbierané dáta akonáhle 

bude databáza dostatočne veľká. Ďalšia štvrtina využíva interné dáta pri tvorbe scenárov 

či ich validácii. Aj tieto banky predpokladaljú využívanie týchto dát pri modelovaní OR v 

budúcnosti. 

Takmer 80% bánk využíva externé dáta, pričom iba tretina z týchto ako súčasť výpočtu 

kapitálovej požiadavky LDA metódou. Tu sa ukázala náročnosť modelovania OR 

používaním nehomogénnych dát. 

Niečo nad polovicu bánk zohľadňuje kvalitu a účinnosť kontrolných mechanizmov pri 

alokácii kapitálu, pričom sa dá predpokladať, že sú to hlavne tie banky, ktoré majú 

systém riadenia a kontroly OR dobre vypracovaný a uplatňovaný. 
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Graf 23: Ako využívate interné 
dáta? 

25% 

25% 

• Sú súčasťou používaného modelu 

ISú zbierané pre budúce použitie 

• Používajú sa pri validácii výsledkov analýzy 
scenárov 

Graf 24: Ako sú použité 
externé dáta? 

21% 

' 54% 
25% 

• Sú súčasťou analýzy scenárov 
• Sú súčasťou LDA 
• Nepoužívame externé dáta 

Zdroj: MMC/NERA Zdroj: MMC/NERA 

Graf 25: Zohľadňuje sa kvalita 
kontrolných mechanizmov pri 

alokácii kapitálu? 

• Áno BNie 

Zdroj: MMC/NERA 

So začlenením poisteného ako nástroja zmierňujúceho dopady OR udalostí uvažujú 

opýtané banky hlavne do budúcnosti. Za najväčšie problémy tu považujú nejasnosť 

zahrnutia poistného do modelu pre výpočet kapitálovej požiadavky, vysoké poistné a 

nejasnosť definície „chvostových" udalostí či priradenie poistného ku kategórii OR 

udalostí. Takisto nemajú banky rozvinuté metódy priraďovania poistenia ku OR 

kategóriám, čo je predpoklad pre možné zníženie kapitálovej požiadavky z titulu 

poistenia. Poistenie krylo straty hlavne pri škodách na majetku v dôsledku prírodných 

katastrôf, internej a externej sprenevere, podvodoch. 
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Graf 26: Máte zavedenú 
metódu kategorizácie 

poistenia podľa OR udalostí? 

Graf 27: Zohľadňuje vami 
používaný model OR efekt 

poistenia? 

30% 27% 

70% 
73% 

[ •Áno B Nie 

Zdroj: MMC/NERA 
Zdroj: MMC/NERA 

Zo štúdie spoločnosti SAS77, ktorej sa v roku 2004 zúčastnilo vyše 250 finančných 

inštitúcií, vyplynulo, že každá piata banka nemá zriadený systém riadenia OR. Aj tu sa 

Basel II a CRD ukázali ako hlavné stimuly pri ich vytváraní, pričom respondenti takisto 

pocítili prínosy z riadenia OR ako kvalitnejšie riadenie procesov či zvýšené príjmy. OR 

tím má od 3 do 10 členov v 44% prípadov a od 11 nahor to je v 14% prípadov. Opýtané 

banky predpokladajú rozširovanie OR tímov v 42% prípadov. Ako najväčší zdroj OR 

označili respondenti zlyhanie IT systémov, za ktorým hneď následujú zákazníci resp. 

vzťahy so zákazníkmi, účtovné chyby a chyby pri spracovávaní transakcií. 

77 SAS, 2004 
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Graf 28: OR a ich dopad na banku 

zlyhanie IT systémov 

1 zákazníci j 

| účtovné chyby | 
chyby pri j 

" | zpracovávaní j 

transakcií j 
"] externá sprenevera j 

1 interná sprenevera 

| právna zodpovednosť 

1 poškodenie fyzikých 
1 aktív | 

| politické riziko 

0 0,5 1 J J 2 2,5 3 3,5 

• 1=ž iadny dopad , 4=si lný dopad 

Zdroj : S A S , 2 0 0 4 

Graf 29: P o č e t č lenov O R t ímu 

20% 

24% 

• žiaden Bod 1 do 2 D o d 3 d o 5 
• od 6 do 10 Hod 11 do 20 •v iac ako 20 

Zdroj : S A S - R i s k M a g a z í n e 
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Graf 30 a 31: Porovnanie výsledkov dvoch štúdií v otázke trvania systému riadenia OR 

Doba existencie systému riadenia 
OR 

27% 

• viac ako 5 rokov Bod 3 do 5 rokov 
• od 2 do 3 rokov nod1do2rokov 
S menej ako rok B nemáme 

Doba existencie systému riadenia 
OR 

19% 

16% 

22% 

• viac ako 5 rokov Hod 3 do 5 rokov 
• od 2 do 3 rokov • o d 1 d o 2 r o k o v 
Q menej ako rok •nemáme 

Zdroj: Protiviti - Operational Risk Magazíne Zdroj: SAS - Risk Magazíne 

Najaktuálnejšou štúdiou zaoberajúcou sa problematikou OR je Global Operational Risk 

Survey78, ktorú vypracovala firma Protiviti spoločne s časopisom Operational Risk v 

roku 2005. Štúdie sa zúčastnilo 170 subjektov z celého sveta. Zo štúdie vyplýva, že 

prvoradým stimulom pri rozvoji programu merania a riadenia OR je pripravovaná dohoda 

Basel II (tu môžeme predpokladať, že podobným stimulom je aj CRD smernica v rámci 

EÚ). Až 92% opýtaných bánk uviedlo, že má zriadený program OR (štúdia SAS z roku 

2004 uvádza iba 81%). Z výsledkov sa dá takisto povedať, že čím väčšia banka čo do 

objemu spravovaných aktív, tým dlhšie má zriadený program OR a tým 

decentralizovanejší má systém riadenia OR.79 Väčšina respondentov uviedla zníženie OR 

strát či kvalitnejšie riadenie procesov v banke ako hlavné prínosy implementácie 

programu OR, čo takisto napomohlo ďalšiemu rozvoju takéhoto programu. Takmer 30% 

78 Protiviti, 2006 
79 Systém/program riadenia OR (Operational Risk Management) je centralizovaný, keď jeho výkonná 
zložka (centrál function) pôsobí v centrále banky. Ak systém riadenia OR tvoria zložky na jednotlivých 
úsekoch činností a pobočkách banky, hovoríme o decentralizovanom programe. Ak existujú spolu 
s výkonnou zložkou aj pomocné útvary v rámci jednotlivých úsekov a pobočiek bankových činností, potom 
sa takýto hybridný systém riadenia OR označuje za distribuovaný (distributed). 
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bánk uviedlo, že ich OR tím má viac ako 11 členov, čo je dvakrát viac ako v štúdii o rok 

skôr. 

Čo sa týka prístupu merania OR (podľa Basel či CRD) TSA, štandardizovaný prístup má 

najväčšie zastúpenie, až 44%, pričom alternatívny prístup AMA používa 40% opýtaných 

finančných inštitúcií. V porovnaní s výsledkami o rok staršej štúdie, sa zvýšilo 

používanie TSA (z 33 %) a znížilo používanie AMA (z 44%). Ešte stále sa niektoré 

banky držia dohody Basel I, kde je kapitál na krytie OR zohľadný ako dodatočný kapitál 

ku kapitálu na krytie úverového rizika. 

Graf 32: Prístup výpočtu 
kapitálovej požiadavky 

[ i AMA B TSA DBIA • Basel I | 

Zdroj: Protiviti - Operational Risk Magazíne 

Graf 33: Metóda výpočtu KP v 
rámci AMA prístupu 

• LDA 
a Analýza scenárov 
• RCDA 
• Kombinácia uvedených 

Zdroj: Protiviti - Operational Risk Magazíne 
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Graf 34: Dáta používané pri výpočte KP 
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Zdroj: Protiviti - Operational Risk Magazíne 

Pri metódach merania OR v rámci AMA zaznamenala štúdia Protiviti na rozdiel od štúdie 

MMC aj metódu Risk Drivers and Controls Approach (RDCA či Scorecards) pri meraní 

OR, ktorú uviedlo 14% respondentov. Najrozšírenejšou metódou je LDA, ktorú používa 

46% opýtaných bánk, pričom okrem interných dát sú pri LDA využívané aj externé dáta 

(85% opýtaných), analýzy scenárov (88%), KRI (58%) či kvalita kontrolných 

mechanizmov (46%), pričom všeobecne pri AMA prístupoch sa využívajú aj Near-Miss 

dáta.80 Nedostatok interných dát je uvádzaný ako hlavný dôvod prečo sa využívajú 

metóda RDCA a metóda analýz scenárov, ktorú využíva 31% respondentov. 

80 Využívanie spomenutých informačných zdrojov (okrem Near-Miss dát) je jednou z kvalitatívnych 
podmienok pri používaní AMA prístupov určenou CRD. 

81 



Graf 35: Vplyv programu riadenia 
a merania OR na OR straty 

24"' 
33% 

7%' 

• Zníženie o 1-9% 
• Zvýšenie 

B Bez zmeny 
• Zníženie o 10-24% 

Zdroj: Protiviti - Operational Risk Magazíne 

Až 57% respondentov uviedlo, že zavedením systému riadenia a merania OR sa znížili 

(resp. očakáva sa zníženie) OR straty v rozmedzí od 1% do 24%. Banky, ktoré očakávajú 

zvýšenie OR strát, patria k tým, ktoré nemajú zavedený systém riadenia OR (resp. majú 

ho krátko). 

6.2 LDCE 

V roku 2002 bol Bazilejským výborom pre bankový dohľad vykonaný prieskum, tzv. 

LDCE (Loss Data Collection Exercise for Operational risk), v ktorom zúčastnené banky 

poskytli dáta o OR stratách za rok 2001. Prieskumu sa zúčastnilo 89 bánk z 19 krajín 

celého sveta a poskytli údaje o viac ako 47 000 OR udalostiach. Udalosti banky 

kategorizovali do bankových činností a typov OR udalostí podľa Basel II (také isté 

delenie používa aj CRD). 

Výskyt OR udalostí sa ukázal nerovnomerný čo do kategórie bankových činností. štyri 

kategórie bankovných činností vykázali až 86% všetkých udalostí, pričom až 61% 

udalostí spadlo do kategórie Retailové bankovníctvo, 11% pripadlo kategórii 

Obchodovanie a predaj apo 7% OR udalostí sa vyskytlo v kategórii Komerčné 

bankovníctvo a Maloobchodné maklérske služby (Retail Brokerage). Najmenej OR strát 

sa vyskytlo v kategórii Podnikové financie. 
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Podobne bol výskyt OR strát nerovnomerne rozdelený podľa typu udalosti. Externý 

podvod, sprenevera sa „zaslúžil" až o 42% udalostí a Realizácia transakcií pridala ďalších 

35% OR udalostí. Nasledovali Bezpečnosť práce a Klienti, produkty. Tieto štyri typy OR 

udalstí obsiahli 93% OR udalostí čo do výskytu. Najmenší podiel tu mali Škody na 

hmotnom majetku s 1,1%. 

Kombinácia Retailové bankovníctvo a Externý podvod, sprenevera zaznamenala viac ako 

17 000 OR udalostí, čo je viac ako tretina všetkých udalostí. Ďalšie významné 

kombinácie tvorili Retailové bankovníctvo/Realizácia transakcií s 11% a Obchodovanie, 

predaj/Realizácia transakcií s 10% OR udalostí. 42 z 56 kategória/typ kombinácií 

zaznamenalo menej ako 1% všetkých udalostí. 

Celková výška OR strát bola 7,8 miliárd euro. Aj pri výške strát bolo rozdelenie podľa 

kategórie činností nerovnomerné, ale menej ako pri výskyte OR strát. Retailové 

bankovníctvo tu malo „iba" 29% podiel na celkovej výške strát, pričom pri výskyte strát 

to bolo spomínaných 61%. To nasvedčuje, že v tejto kategórii sa vyskytujú udalosti časté 

s menším dopadom (high frequency low impact). Opačným príkladom je Komerčné 

bankovníctvo, v ktoré zaznamenalo 29% výšky strát, pričom pri výskyte strát to bolo 7%. 

Tu prispeli hlavne udalosti typu Škoda na hmotnom majetku a Realizácia transakcií. 

Typ udalostí Realizácia transakcií mal celkovo 29% podiel na výške OR strát. 

Nasledovali typy Škoda na hmotnom majetku s 24% , Externý podvod, sprenevera s 16% 

a Klienti, produkty s 13% výšky OR strát. 

Kombinácie kategória/typ Škoda na hmotnom majetku/Komerčné a Retailové 

bankovníctvo zaznamenali až 20% celkovej výšky OR strát. 
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Tabuľka 5: Výskyt, počet OR udalostí 

0 - 1 0 11,-50 51 - 100 101-500 501 - 1000 1001 - 5000 nad 5000 

17107 

Realizácia % 
transakcií 

Zlyhanie IT 
systémov 

Škody na 
imotnom 
majetku 

Klienti, 
produkty 

Správa aktív 
Maloobchodné 
maklérske služby 

Podnikové financie 

Interný 
podvod, 
sprenevera 

Externý 
podvod, 
sprenevera 

Bezpečnosť 
práce 

Platby a vyrovnanie 
Úschovné, správne, 
sprostredkovateľské 
služby 

Obchodovanie 
a predaj 
Retailové 
bankovníctvo 
Komerčné 
bankovníctvo 

Zdroj: The 2002 Loss Data Collection Exercise for Operational risk - Summary of the Data Collected, BIS, 2003 

Tabuľka 6: Výška OR strát (v miliónoch euro) 

0 - 5 6 - 15 16- 50 51 - 100 101 -300 301 -500 nad 500 

Realizácia % 
transakcií 

Zlyhanie IT 
systémov 

Škody na 
hmotnom 
majetku 

Klienti, 
produkty 

Bezpečnosť 
práce 

Externý 
podvod, 
sprenevera 

Interný 
podvod, 
sprenevera 

Podnikové financie 
Obchodovanie 

a predaj 
Retailové 
bankovníctvo 
Komerčné 
bankovníctvo 
Platby a vyrovnanie 
Úschovné, správne, 
sprostredkovateľské 
služby 
Správa aktív 
Maloobchodné 
maklérske služby 

29,41% 

Zdroj: The 2002 Loss Data Collection Exercise for Operational risk - Summary of the Data 
Collected, BIS, 2003 
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Dáta zhromaždené v tomto prieskume treba brať „s rezervou", keďže sa jedná o dáta za 

krátke obdobie jedného roka. A keďže to bol práve rok teroristických útokov v New 

Yorku, vidíme napríklad veľký nárast OR strát pri type Škody na hmotnom majetku.81 Je 

však ťažké objektívne definovať tie kategórie činností a typy udalostí, ktoré znamenajú 

výrazný zdroj OR, keďže by bolo potrebné sledovať variabilitu výskytu a výšky OR strát 

v dlhšom časovom období. Aj keď sú to dáta zhromaždené od veľkého počtu bánk 

s rôznym stupňom „vyspelosti" systému zberu OR dát, je tu možné spraviť si približnú 

predstavu o OR profile bánk. 

7 Záver 

Široká škála používaných prístupov riadenia a merania operačného rizika dokazuje, že 

problému je zo strany bánk venovaná značná pozornosť. Prvoradým stimulom rozvoja 

programov riadenia a merania operačného rizika sú dokumenty o kapitálových 

požiadavkách na krytie rizík Basel II a CRD. Tie umožňujú používanie vlastných 

prístupov merania OR tzv. AMA prístupov. Je to práve tu, kde nastal výrazný rozvoj 

metód merania OR, pričom najpoužívanejším prístupom je Loss Distribution Approach. 

Objektivitu tohto štatistického prístupu narušuje nedostatok dát, ktorý rozdelenie OR strát 

skresľuje. Pri doplňovaní dát z iných zdrojov nastávajú potom problémy s homogenitou 

dát. Osobitným problémom sa javí dvojakosť OR strát, kde popri častých a menej 

veľkých stratách nastávajú zriedkavé, ale veľké straty. Budovanie OR databáz a tzv. búrz 

OR dát, kedy banky zdieľajú svoje dáta, prispieva k riešeniu týchto problémov. Dáta 

banky generujú aj vytváraním scenárov. Analýza scenárov je druhá najpoužívanejšia 

metóda pri meraní OR. 

Banky okrem dôsledkov OR udalostí sledujú aj zdroje a príčiny týchto rizík, preto je 

škála OR prístupov nielen veľká čo do počtu, aleje aj pomerne rôznorodá. Hľadajú sa 

zdroje rizik a kontrolné mechanizmy na ich riadenie - Risk Drivers and Controls 

81 Štúdia za rok 2000 totiž vykázala menej ako 2,5% podiel tohto typu udalostí na výške celkových OR 
strát v porovnaní s 29% podielom v roku 2001. Spomínanej štúdie sa však zúčastnila iná vzorka bánk, čo 
robí porovnanie trochu neobjektívnym. Nárast výšky strát pri spomínanom type OR udalostí sa však zdá 
byť evidentný. 
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Approach. Sledujú sa dáta signalizujíce rizikovosť aktivít a procesov v banke - Key Risk 

Indicators. Sledujú a modelujú sa vzťahy a závislosti OR strát na ich zdrojoch -

Bayesovské siete. Pomerne veľká pozornosť sa venuje incidentom a udalostiam, ktoré 

sice nespôsobujú straty priamo, ale môžu v budúcnosti viesť k závažným OR udalostiam. 

Z iného pohľadu sa dá povedať, že tieto incidenty, Takmer-Straty nesú v sebe potenciál 

na zlepšenie fungovania systému redukciou rizík výskytu OR strát - Near-Miss 

Management. Ďalej sa analyzujú finančné dáta, účty, pričom sa tvorí akýsi paralelný 

účtovný systém sledujuci náklady jednotlivých produktov a služeb z pohľadu procesov 

v ich pozadí - Activity Based Costing. Špecifickou metódou používanou na riadenie OR 

je Kaizen. Je to koncept orientovaný na neustále zlepšovanie. Činnosti a procesy nie sú 

z pohľadu Kaizen nikdy bezrizikové a efektívne. Pri hľadaní možností vylepšenia 

fungovania procesov a zvyšovania efektivity sú odkrývané aj OR v systéme. Alternatívou 

k internému auditu je metóda Control Self-Assessment, ktorá sa pri vytváraní 

neformálnych kontrolných mechanizmov spolieha na schopnosti a skúsenosti 

zamestnancov a manažérov. Workshopy, pohovory a dotazníky sú prostriedkom na 

získanie hodnotenia práce a jej efektivity zo strany osoby, ktorá je tak povediac „pri tom". 

Samostatnú oblasť riadenia OR, ktorej sa táto práca dotkla len okrajovo, tvorí poistenie 

operačných rizík. 

Aj keď prvotným stimulom rozvoja programov riadenia a merania operačného rizika boli 

regulatórne požiadavky, banky zistili, že dobrým riadením OR je možné nielen vyhnúť sa 

problémom, ale aj zlepšiť celkové fungovanie a efektivitu. Vačšina bánk má program OR 

zavedený a očakáva sa zníženie OR strát. Ak k tomuto pridáme zvýšenú efektivitu dá sa 

povedať, že riadenie a meranie operačného rizika prispelo k stabilite a spoľahlivosti 

medzinárodného bankového systému. 
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Teze diplomové práce Marián Rábota 

Predpokladaný názov práce: Hodnotenie operačne rizikového profilu bánk podľa "Basel 
II" a CEBS. Pokročilé (individuálne) riadenie a meranie operačného rizika bankami 
("AMA - advanced measurement approaches"), teória a prax. 

Charakteristika tématu: Operačné riziko je definované ako riziko strát vyplývajúcich zo 
zlyhania interných procesov, ľudí a systémov. Udalosti ako sprenevera, insider trading, 
lúpež, hackerský útok či živelná pohroma sú príkladom operačného rizika. Bazilejská 
komisia pre bankový dohľad (rámcový dokument „Basel II") ako aj Výbor európskych 
regulátorov fin. inštitúcií (CEBS) popri kreditnom a trhovom riziku rozoznávajú aj 
operačné riziko a predpokladajú riadenie a meranie tohto rizika štandardizovanými alebo 
individuálnymi (AMA) postupmi. 

Hl : Riadia a merajú banky operačné riziko? Merajú banky toto riziko individuálnymi 
postupmi? Aké postupy používajú? 
H2: Prispelo riadenie operačného rizika bankami ku stabilite a spoľahlivosti 
medzinárodného bankového systému? 

Metódy: Výklad operačného rizika. Popis prístupov merania a riadenia operačného rizika 
bankami a ich porovnanie s požiadavkami Basel II a CEBS. Zhodnotenie operačne 
rizikového profilu bánk. Iné metódy. 
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