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V říjnu bylo setkání klubu zaměřeno na připomenutí nedávno vyšlého článku Kliment J.,
Jiřina M., Špaček E., zveřejněného v časopise Bankovnictví No.5, 2011, p-p 18-20, který
se zabýval odhadem velikosti operačních ztrát v příštím období. Autoři (členové MSK Ing.
M. Jiřina, DrSc., RNDr. E. Špaček) reagují v něm na požadavky směrnic Basel II (CRD)
v oblasti operačních rizik. Navrhovaný postup vychází z požadavků směrnice Basel II
(CRD) v oblasti operačních rizik, nesměřuje ale ke stanovení rizikového kapitálu, nýbrž
na zpřesněnou predikci chování ztrát v budoucím období, což je předpoklad účinného
systému řízení. Ukazuje se, že za použití standardního regresního modelu v upravenémlogaritmickém měřítku, je odhad velikosti budoucích operačních ztrát možný, včetně
odhadu pravděpodobných mezí. Prezentovaný příklad vychází z dat, která pokrývají
interval čtyř minulých let a předkládá se stanovení jejich odhadu na další rok.
Listopadové setkání bylo věnováno volbám výboru MSK s ohledem na uplynutí
příslušné doby a nutnost potvrzení provedených kooptací za rezignující členy výboru,
který nyní pracuje v sestavě: Dr. Dančíková, Ing. Čermák, Ing. Lášek, Ing. Kovalský.
Představili se i noví členové klubu a byly přednesené potřebné informace z výboru ČMA,
z jednání s Asociací chytrých seniorů atd. Nosným programem bylo vystoupení
Ing.J.Čermáka, DrSc., na téma „Věda a výzkum versus inovační proces“.
V prosinci nový člen klubu Ing. Milan Svašek přednesl zajímavé a aktuální téma o
fotovoltaice se zhodnocením výhod, nevýhod, problémů u domovních systému atd.
Lednová doba byla věnována vystoupení majitelky a ředitelky firmy APEG, s.r.o.,
Mgr. Evy Urbanové, MBA, která se zabývá metodou Work test na řízení kariéry institucí
s cílem zajistit bezpečnost a antikorupční chování firem. Jde o velmi účinný nástrojkorupční audit, který obsáhne formy úplatkářství, spekulací, zpronevěr finančních,
informačních i know-how, falšování a pozměňování dokumentů atd.
Únor byl věnován vystoupení člena ČMA, Bc. Miroslavu Sanytrákovi, MBA, majiteli
firmy Sanco, spol. s r.o. Věnovali jsme se problémům marketingu v oblasti nakladatelské
činnosti, v oblasti Wellnes book, babybook a dalších personálních a poradenských
službách poskytovaných podnikatelům
Pracovní skupina MSK pro spolupráci s KMM-ČMA se setkala s představiteli KMM za účasti
člena výboru ČMA doc. Zuzáka a projednala některé otázky spolupráce v oblasti
mentoringu pro KMM.
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