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Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Expozice specializovaného úvěrování

Expozice zajištěné nemovitostmi-alternativní zacházení (RV)

Kód Název položky

Část podnikových expozic, u kterých vlastní odhady PD
nesplňují minimální požadavky pro používání přístupu
založeného na interním ratingu (IRB přístup) uvedené v
příloze č.10 vyhlášky ČNB č. 123 (dále jen vyhláška), ale
splňují požadavky pro zařazení do specializovaného úvěrování
vymezené v příloze č.11 odst. 3  c) vyhlášky. Expozicím
specializovaného úvěrování se přiřadí riziková váha podle
tabulky v příloze č.12 odst.2d) vyhlášky.

 

Pro expozice plně zajištěné obytnou nebo nebytovou
nemovitostí, a to pouze když banka nedělá pro nemovitosti
vlastní odhad LGD, regulátor může povolit použití rizikové
váhy 50% podle Směrnice 2006/48/EC, §92 a 93, a přílohy 8
část 3, §73 až 75. Vzhledem k tomu, že diskrece je ČNB
nevyužita, daná alternativní možnost přichází v úvahu pouze
pro nemovitosti na území státu, kde regulátor to povolí.

 

 

Jiné postupy stanov. kap. požadavku pro ÚR podle IRBNázev:

P0140 Jiný postup stanov. kap. požadavku pro ÚR podle IRB
Použití číselníku v parametrech:

Jiné postupy stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku a riziku
rozmělnění (než s použitím pravděpodobnosti selhání PD podle stupňů
dlužníka/seskupení) při IRB přístupu podle vyhlášky ČNB č. 123/2007, o
pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a
obchodníků s cennými papíry.

Charakteristika:

Poznámka:
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1.4 PlatnýStav: 01.01.2011Platnost od:
ČNBZdroj: ing. Zámečníková / odbor 418Garant:

12

14

Verze:

Expozice z volných dodávek - alternativ.zacházení (RV)

Pohledávky nabyté za úplatu (riziko rozmělnění)

Kód Název položky

Expozice z volných dodávek podle § 130  vyhlášky č. 123/2007
Sb. (dále jen vyhláška), pro které je možné alternativně
použít rizikové váhy podle standardizovaného přístupu
(přístupu STA) nebo rizikovou váhu 100% podle §130  odst. 4)
a 5) vyhlášky, a jiné expozice podléhající rizikovým váhám
(jedná se o n-té selhání úvěrových derivátů bez externího
ratingu podle přílohy 12, bod 2 f) 2. vyhlášky).

---------------------------- 

Od 31.12.2011 platí: 

Expozice z volných dodávek podle §126 b) a § 130 vyhlášky č.
123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
vyhláška), pro které je možné alternativně použít rizikové
váhy podle standardizovaného přístupu (přístupu STA) nebo
rizikovou váhu 100% podle §126 b odst. 4) a 5) a § 130
vyhlášky, a jiné expozice podléhající rizikovým váhám (jedná
se o n-té selhání úvěrových derivátů bez externího ratingu
podle přílohy 12, bod 2 f) 2. vyhlášky).

 

Kapitálový požadavek k riziku rozmělnění se stanovuje pouze
u pohledávek nabytých za úplatu podle § 95 odst.3), podle
přílohy č.12, části 1b), 2e), 3e), a 6 a přílohy č.13, část
I), body 1.f) a 2.c) a přílohy č.14, bod 5), a to vedle
kapitálového  požadavku k úvěrovému riziku daných expozic,
ledaže by povinná osoba prokázala, že riziko rozmělnění je
nevýznamné. 
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KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0140

Název domény

Kód: Jiné postupy stanov. kap. požadavku pro ÚR podle IRBNázev:

Z_JINPOSTUP Zásobník - Jiné postupy pro IRB 1.0 20 01.01.2007

Platnost od
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Z_JINPOSTUPKód:

xAkronym:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2007Platnost od:
Zdroj:  / Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Poznámka

Výčet položek domény
Název Členění
Expozice specializovaného úvěrování
Expozice zajištěné nemovitostmi-alternativní
zacházení (RV)
Expozice z volných dodávek - alternativ.zacházení
(RV)
Pohledávky nabyté za úplatu (riziko rozmělnění)

Σ

Odvozena z číselníku:
BA0140 - Jiné postupy stanov. kap. požadavku pro ÚR podle IRB

Zásobník - Jiné postupy pro IRBNázev:

Charakteristika:

04
08

12

14

Kód
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