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Abstrakt 
 
Název práce: Finitní zajištění 
Autor: Pavel Žďárský 
Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky 
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Bohumský 
e-mail vedoucího: petr@bohumsky.cz  
Abstrakt: Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola připomíná 
náležitosti tradičního zajištění. Definici, funkce a přehledné zobecnění typů a 
společných parametrů smluv finitního zajištění shrnuje kapitola druhá. Třetí 
kapitola se zabývá dostupnými regulatorními pravidly ve vztahu k finitnímu 
zajištění. Zde je přiblížen návrh v současné době připravovaného českého zákona o 
pojišťovnictví, americký standard FAS 113 a evropský standard IFRS 4. Text je 
zaměřen na rozlišné podmínky těchto standardů pro přenos rizika. Čtvrtá kapitola 
popisuje metody měření přenosu rizika, které se používají doposud. Dále navrhuje 
novou metodu, metodu parciálního přenosu rizika, která odstraňuje významné 
nedostatky dosud užívaných metod. Na dvou praktických příkladech jsou 
demonstrovány vlastnosti metody parciálního přenosu rizika ve srovnání 
s ostatními metodami. V páté kapitole je pak nastíněn možný způsob účtování dle 
metody parciálního přenosu rizika. Závěr práce je_shrnutím přínosů nové metody.  
Klíčová slova: finitní, regulatorní pravidla, přenos rizika, metoda parciálního 
přenosu rizika 
 
Title: Finite reinsurance 
Author: Pavel Žďárský 
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics 
Supervisor: Mgr. Petr Bohumský 
Supervisor's e-mail address: petr@bohumsky.cz 
Abstract: This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the 
appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear 
generalization of_both types and common provisions of finite reinsurance 
contracts is summarized in_the second chapter. The third chapter is engaged in 
the available regulatory rules which relates with finite reinsurance. There is a 
preparatory act of the Czech Insurance law, the American standard FAS 113 and 
the European standard IFRS 4 described. Text is concentrates in different 
requirements on risk transfer of these standards. The fourth chapter describes risk 
transfer methods, which have been used until recently. Next, there is made a 
proposal of a new method, method of partial risk transfer, which eliminates 
significant shortcomings of the currently used methods. Features of partial risk 
transfer methods, comparing to other methods are described on two practical 
examples. There is a possible way of partial risk transfer accounting delineated in 
the fifth chapter. The conclusion is the summary of benefits of the new method. 
Keywords: finite, regulatory rules, risk transfer, partial risk transfer method 
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1 Úvod 
 

 

Zajištění je v podstatě pojištěním rizik, které pojišťovna přebírá uzavřením 

pojistných smluv. Společnosti, které se na zajišťovací činnost zaměřují, 

se_nazývají zajišťovny. Zajištění, vedle své běžné pojišťovací činnosti, provozují 

i některé pojišťovny. Dále v textu bude zajišťovnou, nebo zajistitelem míněn 

každý právní subjekt, který přebírá rizika od pojišťovny. Proces postoupení 

rizika zajišťovně nazýváme cese. Pojišťovna (cedent) předává (ceduje) část 

převzatého rizika zajišťovně (cesionáři) výměnou za odpovídající část 

pojistného (zajistné). Zajišťovna se naopak převzetím zajistného zavazuje 

k plnění postoupených závazků.  

Stejně jako si každý jednotlivec, či společnost může sjednat pojištění 

s pojišťovnou, má pojišťovna možnost sjednání širokého spektra zajištění 

s jednou, či s více zajišťovnami. Zajišťovna má také možnost snížit riziko 

ze_zajištění tím, že_si smluví zajištění svých závazků u jiné zajišťovny. Toto 

postoupení rizika pak nazýváme retrocese. 

Zajištění pro účely tohoto textu dělíme na tradiční a finitní. Tradiční zajištění 

dále rozlišujeme podle způsobu dělení rizika na proporcionální (zajišťovna 

a_pojišťovna se na pojistném plnění podílí v předem stanoveném poměru, 

nezávisle na výši škod) a neproporcionální (zajišťovna se podílí na části výplaty 

jednotlivých, či úhrnných škod, která přesáhne předem danou hranici). 

Mezi_proporcionální zajištění patří kvótové a excedentní, 

mezi_neproporcionální pak individuální a souhrnné XL-zajištění a _dále _také 

SL-zajištění. Tato zajištění jsou dále podrobně popsána například v [1]. Finitní 

zajištění vychází ze_zajištění tradičního, odlišuje se parametry, které mohou 

z větší, či menší části omezovat přenos rizika.  

Podobně, jako je smyslem pojištění jednotlivce či společnosti snížit finanční 

náklady na potenciální neočekávané škody, cílem zajištění je snížit náklady 

pojišťoven na potenciální očekávané i neočekávané škody spojené se zajistným 

plněním. Postoupení části závazků rozptýlí riziko dále v pojistném odvětví.   
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Právní okruh, zabývající se otázkou zajištění je přes značnou důležitost 

odvětví podrobován daleko méně důkladné regulaci, než je tomu u pojištění. 

Za_vše hovoří vymezení pojmu zajistné smlouvy v odstavci 6 mezinárodního 

standardu účetního výkaznictví 4 (IFRS 4), který vypracovala evropská rada 

IASB: „Zajistná smlouva je_typem pojistné smlouvy. V této souvislosti se veškeré 

odkazy v tomto IFRS na_pojistné smlouvy týkají také zajistných smluv.“ 

Problematikou finitního zajištění se tento standard podrobněji nezabývá. 

Americké účetní standardy jsou v tomto smyslu poněkud konkrétnější. Radou 

FASB vyhotovený standard FAS 113 se_zabývá přímo zajištěním. FAS 113, 

představený v roce 1992, je však pro_značnou část finitních zajistných smluv 

nevyhovující.  

Cílem této diplomové práce je seznámit s problematikou finitního zajištění 

a_dále předložit návrh na její řešení, vhodné pro široký okruh tradičních 

i_finitních zajistných smluv. 

Vzhledem k tomu, že zajistné smlouvy nejsou tak podrobně regulovány 

a_liší se jedna od druhé, je velmi nesnadné provést korektní zobecnění 

informací o finitním zajištění. Také proto věnujeme druhou kapitolu shrnutí 

důležitých aspektů finitního zajištění.  Ukážeme si různé definice přebrané 

z různých zdrojů, zmíníme se o funkcích, které by mělo finitní zajištění plnit 

a_dále se zaměříme na přehledné zobecnění typů a společných parametrů smluv 

finitního zajištění. Ve třetí kapitole shrneme dostupná regulatorní pravidla 

ve_vztahu k finitnímu zajištění. Nejprve přiblížíme návrh v současné době 

připravovaného českého zákona o_pojišťovnictví. Dále podrobně popíšeme 

zmíněný americký standard FAS 113, kde se zaměříme na podmínky přenosu 

rizika finitního zajištění. Poslední část třetí kapitoly se zabývá evropskými 

požadavky na zajistnou smlouvu, obsaženými ve_standardu IFRS 4. Podmínky 

amerického a evropského standardu pro účtování smlouvy jako zajistné jsou 

velmi odlišné. Oba se však zaměřují na požadavek významného přenosu rizika. 

Ve čtvrté kapitole se budeme zabývat metodami měření přenosu rizika. Nejprve 

popíšeme v současné době používané metody, které se odvíjí od požadavků 

standardu FAS 113. V dalším textu bude předvedena metoda, která odstraňuje 
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významné nedostatky dosud používaných metod. Metodu nazýváme metodou 

parciálního přenosu rizika.  Na dvou jednoduchých praktických příkladech 

demonstrujeme její vlastnosti ve srovnání s ostatními metodami. V páté kapitole 

pak nastíníme možný způsob jejího účtování.  



 
 

 
8 

2 Základní informace 
 

 

2.1 Co je finitní zajištění? 
 

Produkty finitního zajištění byly ve svých počátcích, v osmdesátých letech 

minulého století, tradičními zajistnými produkty s jedinou odlišností. Tou bylo 

snížení nákladů cedenta skrze sdílení výnosů, výměnou za omezení 

potenciálních závazků cesionáře. 

Finitního zajištění, často zvaného také finanční zajištění, nebo finanční řízení 

se však postupně začalo zneužívat. „přestože vládní orgány aktivně vyšetřují 

společnosti, užívající finitní zajištění jako účetní nástroj k zamaskování 

ekonomické reality, hrají smlouvy finitního zajištění roli nízko-nákladových úvěrů, 

letících mimo dosah regulatorních radarů“ říká Steven Ader, ředitel Financial 

Services Ratings – North American Insurance pro Standard & Poor's [2].  

Z finitního zajištění se v extrémních případech stal mechanismus jak 

vylepšit, či_stabilizovat výkaz zisků a ztrát, nebo rozvahu cedenta tam, kde 

účetnictví neodpovídá ekonomické realitě. Výnosy a kapitál se zvyšují, přestože 

ekonomické zprávy o těchto transakcích naznačují opak. V jiných případech 

se_snižuje dopad ztrát na počátku na úkor let budoucích, kdy se projevují vyšší 

výdaje formou zvýšení zajistného či dodatečných poplatků (či vyšší úrokové 

míry). 

Finitní zajištění je žádaným a v případě korektního použití také velice 

užitečným nástrojem zajistného trhu. Možnost zneužití není chybou samotného 

finitního zajištění. Důvodem je absence pravidel, která by tomu zamezila. Jejich 

vytvoření je úkolem pro regulátory pojistného trhu.  

Finitní zajištění je charakterizováno omezeným přenosem pojistného rizika, 

kterého je dosaženo opatřeními, jež jsou přizpůsobeny specifickým potřebám 

pojišťovny. Tomu odpovídá také samotný původ slova finitní. Vychází 

z anglického „finite“, jež lze přeložit jako omezený. K omezení přenosu rizika 

dochází důsledkem různých smluvních podmínek, které nazýváme parametry 
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smluv finitního zajištění. V současné době neexistují jasně daná kritéria, která 

by_vymezovala smluvní parametry finitního zajištění takovým způsobem, podle 

kterého bychom mohli jednoznačně rozlišit zajištění finitní od tradičního. 

Poznamenejme, že přenos pojistného rizika je v textu často zkracován na přenos 

rizika. Pokud není vymezeno jinak, vztahuje se přenos rizika vždy k riziku 

pojistnému. 

Nyní následují znění definic finitního zajištění, získané z různých zdrojů. 

Zmiňované definice se nejčastěji zaměřují na vymezení rizika, které podstupuje 

zajišťovna. Dále je obvykle zmiňována časová hodnota peněz a sdílení 

ekonomických důsledků.  

 

Definice NAIC 

Definice, kterou uvedla NAIC (National Association of Insurance 

Commissioners) [3]: “Smlouvy finitního zajištění jsou smlouvy, u nichž dochází 

k přenosu jasně definovaného omezeného množství pojistného rizika od cedenta 

na_zajišťovnu, při kterém si cedent ponechává dle většiny scénářů podstatnou část 

příslušného rizika. Přitom může u jistých smluv existovat reálná možnost, 

že_zajišťovna utrpí na základě dané smlouvy ztrátu.“ 

Definice FSA 

FSA definuje finitní zajištění jako „zajištění, při kterém maximální očekávaná 

ztráta, vyjádřená jako maximální ekonomické riziko, k jehož přenosu došlo a jež 

vyvstává z významného pojistně-technického rizika a rizika načasování, přesahuje 

zajistné na dané smluvní období o omezenou, ale významnou částku a zároveň 

je_splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

• explicitně zahrnuta relevantní časová hodnota peněz 

• smluvně ustanoveno rozdělování zůstatku peněz v průběhu času systémem 

provizí za účelem dosažení plánovaného přenosu rizika“ [4]. 

Definice evropského parlamentu a Rady 

V podobném duchu je i definice uvedená ve směrnici evropského 

parlamentu a_Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně 

směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 
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2002/83/ES. Dle ní se finitním zajištěním rozumí „zajištění, v jehož rámci 

explicitní maximální možné ztráty, vyjádřené jako převedené maximální 

ekonomické riziko, vyplývající z převodu značného pojistně-technického rizika 

i_rizika načasování, přesáhnou pojistné po dobu trvání dané smlouvy o omezenou, 

avšak významnou částku, spolu s  nejméně  jedním z těchto dvou rysů: 

i) explicitní a podstatné zvážení časové hodnoty peněz, 

ii) smluvní ustanovení pro řízení rovnováhy ekonomických důsledků 

mezi_smluvními stranami v určitém časovém úseku k dosažení převodu cílového 

rizika.“ [5]. 

 

2.2 Funkce finitního zajištění 
 

Úkolem finitního zajištění není měnit podstatu pojistných produktů, 

ze_špatného obchodu dobrý udělat nelze. Finitní zajištění nabízí cedentovi 

podporu v  následujících oblastech. Poznamenejme, že ve stejných oblastech 

nabízí podporu i tradiční zajištění, finitní zajištění je však nástrojem, který 

nabízí lepší uspokojení konkrétních potřeb cedenta. 

 

• Přenos rizika 

Hlavním účelem zajištění je přenos části pojistného rizika na zajišťovnu. 

Jakým způsobem k tomu dochází podrobně rozebereme ve čtvrté kapitole. 

 

• Stabilizace 

Zajištění může pomáhat stabilizovat finanční výsledky cedenta v průběhu 

času a chránit jeho škodní rezervu před šoky z velkých neočekávaných ztrát. 

Zajištění je obvykle ujednáno tak, že si cedent ponechává menší, očekávané 

škody a_s_cesionářem se dělí o větší, méně obvyklé škody. Často se také cedent 

zajišťuje před většími, než očekávanými úhrny škod, vzniklých z jedné, či více 

katastrofických událostí. Škody, nebo úhrny škod, vzniklých následkem 

závažných pojistných událostí jsou tak rozloženy do více let, což snižuje 
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pravděpodobnost ruinování cedenta. Poznamenejme, že stabilizace finančních 

výsledků není funkcí finitního zajištění, pokud je dosažena jeho zneužitím. 

 

• Kapacita 

Cesí podílu všech, nebo jen větších pojistek snižuje cedent expozici vůči 

potenciálním škodám. Tím se zároveň zbaví nutnosti držet kapitál, který pak 

umožňuje cedentovi sjednávat pojistky na vyšší pojistnou částku, nebo jej použít 

pro jiný obchod. Menší pojišťovny jsou tak schopné konkurovat pojišťovnám 

velkým, neboť každý pojistitel může uzavírat libovolné pojištění.  

 

• Finanční výsledky 

Zajištěním lze měnit načasování výnosů, rozšířit povinnou výši rezervy nebo 

zvýšit hodnotu různých finančních koeficientů, podle kterých jsou pojistitelé 

posuzováni. Pojišťovna, zaznamenávající prudký nárůst pojistného kmene 

v určité oblasti, je povinna vykazovat také vyšší škodní rezervy. Například cese 

části závazků umožní pojišťovně využít rezervu zajišťovny. Je to v podstatě 

půjčka rezervy cedentovi do doby, kdy bude jeho rezerva dostatečně velká na to, 

aby_se_mohl pustit do nového obchodu.  

 

• Odborné poradenství 

Profesionální zajistitelé mají obvykle znalosti i kapacitu k poskytování 

různých odborných služeb. Tyto služby zahrnují asistenci v oblasti hodnocení 

rizik, marketingu, oceňování, prevenci škod a jejich likvidaci, investiční činnosti, 

či_personálních záležitostí. Zajistitel se tímto dostává do role poradce, 

hodnotícího adekvátnost pracovních postupů pojišťovny. Zajistitel má zpravidla 

více zkušeností s oceňováním vysokých pojistek, či vyřizováním rozsáhlých 

a_méně obvyklých škodních událostí. Skrze přímý styk s obdobnými problémy 

různých pojišťoven může nabídnout jakýsi celkový nadhled nad současnými 

problémy a budoucími trendy. Některé ze zmíněných služeb mohou svým 

klientům nabídnout také finanční zprostředkovatelé. 
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2.3 Typy finitního zajištění 
 

Každá smlouva finitního zajištění je uzpůsobována konkrétním potřebám 

jednotlivých pojišťoven, přesto je možné je podle některých charakteristik 

rozčlenit. Podle období vzniku pojistných událostí dělíme finitní zajištění 

na_retrospektivní a prospektivní. Retrospektivní zajištění je definováno jako 

zajištění, při kterém se zajišťovna zavazuje k odškodnění závazků cedenta, které 

nastanou důsledkem v minulosti vzniklých pojistných událostí. Prospektivní 

zajištění je naopak definováno jako zajištění, při kterém se zajišťovna zavazuje 

k odškodnění ztrát cedenta, které vzniknou důsledkem budoucích pojistných 

událostí. Rozdíl mezi retrospektivní a prospektivní smlouvou spočívá tedy 

v období vzniku pojistné události. Nyní následuje rozčlenění finitních zajištění, 

které je inspirováno[6]a[7]. Příklady k popsaným typům jsou uvedeny 

v dodatku A. 

 

2.3.1 Typy finitního zajištění – retrospektivní 
 

Retrospektivní smlouvy se zabývají pojistnými událostmi, které nastaly 

v letech minulých. Hlavním motivem pojišťovny k uzavírání zajistných smluv 

retrospektivního typu bývá možnost snížení, či úplného odstranění pojistných 

rezerv ve velikosti vyšší, než je výše příslušného zajistného. Tím se následně 

urychlí příslušné zaúčtování závazků, což se také pozitivně projeví v účetních 

výkazech. 

 

Přenos ztráty pojistného kmene („LPT“, z anglického „Loss Portfolio 

Transfers“) 

 

Při LPT-zajištění pojišťovna převádí na zajišťovnu rezervu na pojistná 

plnění a ceduje tak budoucí platby z daného kmene pojistných smluv. Zajišťovna 

se naopak zavazuje k pravidelným platbám ve smluveném časovém období. 

Přebírá tím od cedenta riziko načasování, tj. riziko neočekávaně rychlého 

nárůstu pojistných událostí. Na zajistitele se převádí diskontovaná škodní 
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rezerva, čímž se pojišťovna zbavuje rizika spojeného s investováním (investiční 

riziko). Velikost přenosu pojistně technického rizika závisí na konkrétních 

smluvních podmínkách. K jeho výpočtu je nutné obezřetné posouzení všech 

parametrů zajistné smlouvy (viz dále).  

Dochází tedy k přenosu rizika načasování, investičního rizika a rizika 

pojistně-technického.  

Zajistné, placené za podstoupení rizika, se počítá jako současná hodnota 

budoucích očekávaných plateb, plynoucích z převedených závazků navýšená 

o_částku vyjadřující riziko jejich následného vývoje.  

Cedent se prostřednictvím LPT-zajištění chrání před neočekávaným 

vývojem pojistného kmene smluv uzavřených v období minulém. To je často 

využíváno při_odchodu pojistitele z daného pojistného odvětví. Podstatnou roli 

hraje například při slučování společností. 

 

Krytí nepříznivého vývoje („ADC“, z anglického „Adverse Development 

Covers“, někdy se také uvádí „Adverse Loss Development Cover“) 

 

Zde se jedná, stejně jako v předchozím příkladě, o ochranu pojišťovny 

před_neočekávaným vývojem smluv uzavřených v období minulém. Příslušnou 

škodní rezervu si však  pojišťovna v tomto případě ponechává a tím nese 

i_investiční riziko. Zajistné vychází z modelů pro budoucí příznivý i nepříznivý 

vývoj a_očekávaného načasování budoucích plateb. Zajistitel přijímá 

odpovědnost jen v případě neadekvátnosti škodní rezervy, čímž přejímá riziko 

pojistně technické a_částečně také riziko načasování.  

Všeobecně lze říci, že ADC-zajištění se užívá především pro široké pojistné 

kmeny (např. pro veškerá úrazová pojištění), zatímco LPT-zajištění spíše 

v malých segmentech (např. při snaze pojišťovny odejít z určitého odvětví).  

S kombinací těchto dvou retrospektivních typů zajištění se často setkáváme 

při_fúzích či převzetích společností, kdy je cílem některá odvětví či region 

opustit.  Tímto lze lépe snižovat budoucí rizika při slučování pojišťoven 

a_optimalizovat strukturu kmene s ohledem na potřeby přebírajícího. Nepřímo 
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tímto také pozitivně ovlivňujeme tržní cenu akcií a stupeň ratingového 

ohodnocení. 

LPT a ADC-zajištění uvádíme do smluv finitního zajištění, je však otázkou 

a_často bývá předmětem debat, zdali tyto smlouvy nejsou pouze formou 

investičního produktu. Na zajistné v tom případě hledíme jako na vklad 

a_na_odškodnění jako na vyplácení vkladu s výnosem. Existují argumenty pro 

i_proti, závisle na okolnostech. Zahrnutí garance vrácení zůstatku zajistného 

účtu dává důvody k pochybnostem. Klíčovým kritériem k rozhodnutí, zda 

se_jedná o_zajistný, či investiční produkt, je velikost přenosu pojistného rizika. 

Ke_správnému posouzení je nezbytné provést důkladný test přenosu rizika, 

zahrnující všechny parametry zajistné smlouvy. Podrobně se testováním 

přenosu rizika zabývá čtvrtá kapitola. 

 

2.3.2 Typy finitního zajištění – prospektivní 
 

Smlouvy prospektivní se vztahují k pojistným událostem, nastalým v letech 

budoucích.  

 

Krytí úhrnných škod („ASL“, z anglického „Aggregate Stop-Loss“, někdy také 

„Aggregate Excess of Loss“, nebo „Accident Year Stop Loss“) 

 

Hlavním motivem tohoto typu zajištění je snížení volatility výnosů 

pojistitele. ASL-zajištění uplatňujeme zpravidla na pojistné produkty, které 

se_vyznačují velmi nízkou pravděpodobností vzniku pojistné události a velmi 

vysokým pojistným plněním. Aby byla zajišťovna schopna plnit své závazky, 

uzavírá na tyto pojistné produkty smlouvy s víceletým trváním. Krytí zajistitele 

je, podobně jako u_tradičního zajištění časového nadměrku (SL-zajištění), 

omezeno na danou vrstvu. Je tedy stanovena priorita r, jako část celkového, 

obvykle ročního úhrnu škod a horní hranice a, většinou v procentech pojistného. 

Zajistitel se zavazuje k_hrazení té části škod, která přesahuje prioritu r 

až_do_výše horní hranice a.  
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Krytí rozsáhlých škod („SLC“, z anglického „Spread Loss Covers“, nebo 

„Multi-year smoothing“, „Multi-Year Funding“, „Catastrophe Excess“) 

 

SLC-zajištění je podobné, jako ASL-zajištění. Zaměřuje se na stabilizaci 

výnosů budoucích let. Zajistitel se zavazuje k úhradě definované části škod 

v průběhu několika následujících let. Podobně jako ASL-zajištění, i SLC-zajištění 

se používá v případě potřeby snížit vliv určitých událostí (např. katastrof), nebo 

škodního průběhu, jehož výsledky jsou horší než očekávané, na výnosy. 

 

Finitní kvótové zajištění („FQS“, z anglického „Financial Quota Share“, nebo 

také „Finite Quota Share Treaties“) 

 

Zásadní potřebou každé pojišťovny je mít dostatečný kapitál a volné zdroje, 

umožňující pojistit větší objem rizik. Možností, jak snížit kapitálovou zátěž 

a_zvýšit schopnost dostát svým závazkům, je přenést část rezervy 

na_nezasloužené pojistné na zajistitele. Tradiční kvótové zajištění částečně 

splňuje tyto požadavky. Moderním trendem je však finitní kvótové zajištění, 

které z tradičního vychází, přidáním některých parametrů pak vylepší konkrétní 

požadované vlastnosti zajištění. Jeden z hlavních rozdílů spočívá v omezení 

závazků zajistitele, které je technicky provedeno parametry, jako je limit 

škodního poměru, nebo nezajištěná vrstva, určující vrstvu, ve které zajistitel nic 

neplatí. To dává pojistiteli možnost snížit rizika vysoká a ponechat si nízká a tím 

docílit určité homogenity pojistného kmene. Výměnou za tato omezení navíc 

bývá snížení zajistného a tedy další zvýšení potřebné kapacity k pojištění 

dalších rizik. Dalším důležitým elementem FQS-zajištění je tzv. „klouzavá 

zajistná provize“ (pojem je popsán v parametrech finitního zajištění), která 

umožňuje cedentovi podílet se na zisku a ztrátách.  

Pro uplatnění zmíněných postupů je potřebný důkladný rozbor možných 

následků. Nežádoucím důsledkem těchto „vylepšení“ může být omezený přenos 

rizika a následné snížení, namísto zvýšení, solventnosti pojišťovny. 

 



 
 

 
16 

2.4 Parametry smluv finitního zajištění  
 

V následujících odstavcích představíme příklady parametrů, které 

se_ve_smlouvách finitního zajištění zpravidla vyskytují. V metodě parciálního 

přenosu rizika, která je popsána ve čtvrté kapitole, použijeme tyto parametry 

jako výchozí.  

Příklady parametrů finitního zajištění:  

� Omezení úhrnných škod zajistitele shora (zkráceně úhrnný limit) 

� Nezajištěná vrstva 

� Limit, či spoluúčast (na událost, nebo na každou jednotlivou škodu, 

anebo na každého jednotlivého pojištěného) 

� Výluka (na základě typu pojistné smlouvy, nebo na základě typu 

škody) 

� Zajistný účet 

� Spoluúčast pojistitele na ziscích a ztrátách, dodatečné zajistné, 

klouzavá zajistná provize 

 

Omezení úhrnných škod zajistitele shora (úhrnný limit). Pro danou 

zajistnou smlouvu je velmi charakteristickým rysem omezení úhrnných škod 

zajistitele shora. Přestože je v současné době běžné i ve smlouvách tradičního 

zajištění, u finitního zajištění je přímo charakteristické. Je formou jakési 

kompenzaci zajistiteli za sdílení zisků s pojistitelem. 

 

Nezajištěná vrstva. Dalším omezením závazků zajistitele bývá 

tzv._nezajištěná vrstva. Pojistitel si ponechává část závazků vymezených 

hranicemi škodního poměru. Tyto a další parametry, jako je například klouzavá 

zajistná provize, o_které si řekneme více v následujících odstavcích, dělají jinak 

neatraktivní smlouvy akceptovatelnými pro zajistný trh. Zahrnutí nezajištěné 

vrstvy je_pojišťovnami často vyhledáváno kvůli historickým zkušenostem 

se_škodním průběhem jednotlivých pojistných kmenů. Omezení úhrnných škod, 

či nezajištěná vrstva umožňují pojišťovnám zvýšení kapacity, potřebné 
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ke_splnění jejich finančních plánů. Pojišťovny věří, že právě tyto parametry 

posouvají zajistný trh dále kupředu, zajišťovny jsou naopak v tomto ohledu 

skeptické. V některých případech dochází k odebrání příliš velké části rizika 

ze_zajistné smlouvy, což se může v budoucnu projevit jako nedostatečné. Může 

tím být ohrožena stabilita celého pojistného trhu. V současné situaci je proto 

více než potřebné zavedení korektního způsobu porovnání nezajištěných 

pojistných rizik pojistitele a jim odpovídajících pojistných rizik zajistitele. 

 

Limit, či spoluúčast (na událost, nebo na každou jednotlivou škodu). 

Zajišťovny dále využívají možnosti snížit pojistné riziko zajistných smluv 

zahrnutím limitu, nebo spoluúčasti na událost, nebo na každou jednotlivou 

škodu, anebo na každého jednotlivého pojištěného. Podle toho, jakým způsobem 

je tento parametr vymezen, lze určit, zda omezuje přenos pojistného rizika. 

U_retrospektivních smluv jsou často využívány ke snížení expozice ke škodám, 

jejichž výši je extrémně těžké odhadnout. U prospektivních smluv k omezení 

vystavení se riziku vysokých škod. 

 

Výluka (na základě typu pojistné smlouvy, nebo na základě typu 

škody). Někdy také dochází ke konkrétnímu vyloučení úhrady škody 

zajistitelem, které je_dáno buď na základě typu pojistné smlouvy, nebo 

na_základě typu škody.  

 

Zajistný účet. K uznání časové hodnoty peněz dochází skrze fiktivní zajistný 

účet, na který pojišťovna „vkládá“ zajistné, zajišťovna z něho naopak „vybírá“ 

zajistnou marži a podílel-li se na obchodě zprostředkovatel, obdrží z tohoto účtu 

zprostředkovatelskou provizi.  

Na počátku je tedy na tomto účtu počáteční zajistné, minus zajistná marže, 

případně minus zprostředkovatelská provize.  

Zajistná marže se počítá mimo očekávaný škodní průběh a provize. 

Teoreticky zahrnuje náklady zajistitele a objem zajistného krytí a finanční 
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podpory. V praxi je však výše marže ovlivněna konkurenčním bojem 

na_zajistném trhu. Zpravidla je_definována procentem ze zajistného. 

Zprostředkovatelskou provizi si účtuje zprostředkovatel za vyjednání 

zajistného obchodu a další příslušející služby. Je zahrnuta v zajistném a její 

platbu provádí zajistitel. Výhodou jsou nižší náklady zprostředkovatele, který 

se_na tyto služby specializuje. Zprostředkovatelská provize bývá definována 

jako pevné procento ze zajistného, nebo případně jako pevná částka. 

Během následných období se po smluvně stanovených časových intervalech 

(například kvartálně) velikost účtu pravidelně mění. Nyní si vysvětlíme, jakým 

způsobem probíhá pohyb financí na zajistném účtu.  

Je-li zůstatek zajistného účtu kladný, připočte se k němu úrok dle úrokové 

míry, jejíž výše je dána v zajistné smlouvě. Správce účtu, tj. zajistitel, nebo 

v některých případech pojistitel, musí vložit daný úrok v daných periodách 

na_účet. V obvyklejší situaci, kdy je správcem zajistitel, bývá volena bezriziková 

úroková míra. Je-li naopak správcem pojistitel, je úroková míra zpravidla vyšší, 

neboť tím v podstatě zajistitel poskytuje pojistiteli úvěr, čímž se vystavuje 

kreditnímu riziku. 

Platby ze zajistného účtu se uskutečňují také s danou periodou. Jedná 

se_především o platby na zajistná plnění a dále pak o zajistnou provizi, viz níže. 

Na konci zajistného období se zůstatek zajistného účtu zpravidla vrací 

pojistiteli. 

 

Spoluúčast pojistitele na ziscích a ztrátách, dodatečné zajistné, 

klouzavá zajistná provize. Jedním z hlavních motivů výběru finitního zajištění 

na úkor tradičního je podílení se na ziscích a ztrátách. V případě příznivého 

vývoje se pak zisky vrací k pojistiteli a zisk zajistitele je omezen pouze 

na_zajistnou marži. Snížené bývají ovšem i ztráty zajistitele, což se však může 

projevit v případě nepříznivého vývoje formou nedostatečného zajištění 

pojišťovny.  Většina prospektivních smluv zahrnuje podíl na ztrátách. 

Ve_smlouvách typu  ASL-zajištění, nebo SLC-zajištění bývá začleněn formou 

platby dodatečného zajistného, které se_odvíjí od velikosti škod. Typickým 
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parametrem finitního zajištění je tzv._klouzavá zajistná provize, která klesá 

s rostoucím škodním poměrem. Klouzavá zajistná provize bývá často 

podněcována zajistitelem za účelem posílení motivace k disciplinovanému 

prodeji pojistných produktů, který vede k situaci zisk-zisk pro pojišťovnu 

i_zajišťovnu, což také vede ke zlepšení stability pojistného trhu. 
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3 Účetní standardy vs. zajistná 
smlouva 

 

 

Tato kapitola shrnuje regulatorní pravidla, potřebná pro pochopení 

problematiky finitního zajištění, do tří částí. V první části předvedeme definici 

pojmu finitní zajištění, uvedenou v připravovaném návrhu českého zákona 

o_pojišťovnictví, a popíšeme náležitosti smluv, které ji splňují. Zbývající dvě 

části popisují poměrně rozdílné americké a evropské standardy rady FASB 

(Financial Accounting Standards Board), resp. IASB (International Accounting 

Standards Board), kterými se pojistitelé řídí při uzavírání zajistných smluv. 

Zatímco americký standard FAS 113 řeší problematiku konkrétně pro zajištění, 

v_evropském standardu  IFRS 4 se podmínky zajistné smlouvy řídí obecnějšími 

podmínkami pojistné smlouvy. Splnění standardu je nutnou podmínkou 

při_testování přenosu rizika zajistné smlouvy, jehož možné postupy jsou 

popsány v následující kapitole. Cílem této kapitoly je předložit podmínky, 

na_jejichž základě můžeme smlouvu se zajistitelem klasifikovat jako zajistnou. 

 

 

3.1 Zákon o pojišťovnictví 
 

V předchozí kapitole jsme se seznámili s definicemi finitního zajištění, které 

uvádí různé americké i evropské instituce. V České republice je v současné době 

připraven návrh zákona o pojišťovnictví, který má do právního řádu převést 

směrnici evropského parlamentu a rady 2005/68/ES. V tomto návrhu 

se_dle paragrafu 2, odstavce 2u finitním zajištěním rozumí:  

„zajištění pro případ, kdy jednoznačně vymezená maximální možná ztráta 

z_pojištění, vyjádřená jako maximum převedeného ekonomického rizika, 

vyplývajícího jak z přenosu významného pojistně-technického rizika, tak 

i_z_přenosu rizika načasování, přesáhne během doby trvání zajišťovací smlouvy 
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pojistné o_omezenou, ale pro dané pojištění podstatnou částku, za podmínky, že 

zajišťovací smlouva obsahuje ustanovení týkající se  

1. jednoznačného a podstatného zvážení časové hodnoty peněz nebo  

2. řízení rovnováhy ekonomických důsledků mezi smluvními stranami 

v_dohodnutém časovém úseku zaměřené na dosažení převodu zajištěného 

rizika.“ 

Podmínka, aby maximální ztráta přesáhla pojistné o podstatnou částku zde 

zaručí existenci rizika, jež musí zajistitel nést. Definice podmínek 1 a 2 zahrnují 

široké spektrum zajistných smluv, které spadají pod povinnost informovat 

Českou národní banku o každé smlouvě finitního zajištění. To je obsaženo 

v_paragrafu 80, odstavce 6 tohoto návrhu zákona: „Tuzemská pojišťovna, nebo 

tuzemská zajišťovna je povinna informovat Českou národní banku o každé 

smlouvě týkající se finitního zajištění, a to bezodkladně po jejím uzavření, včetně 

předložení kopie takové smlouvy. Pojišťovně z třetího státu vzniká povinnost podle 

věty první pouze v případě, kdy jsou takovou smlouvou zajištěny závazky vzniklé 

na území České republiky.“ 

 

3.2 FAS 113  
 

Standard FAS 113 zavádí podmínky pro přenos rizika, jejichž splněním 

umožňuje účtovat smlouvu jako zajistnou. V případě nesplnění daných 

podmínek je pak nutné použít postup, který se někdy nazývá depozitní 

účtování. To_vyžaduje, aby pojistitel uznal přijaté zajistné plnění jako finanční 

závazek, nikoliv jako výnos, a zajistitel aby uznal zaplacené zajistné plnění jako 

finanční aktivum, nikoliv jako náklad.  

Následující text čerpá ze standardů rady FASB [8],[9] a dokumentu CAS 

[10]. 
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3.2.1 Metodologie 
_ 

Při testování přenosu rizika je, dle FAS 113, vyžadováno: 

• celkové porozumění všem parametrům zajistné smlouvy  

• model všech peněžních toků mezi oběma stranami 

• použití vhodné jednotné úrokové míry 

• samostatné modelování pouze pojistného rizika 

 

Při testování přenosu rizika nejsou zohledněny daně z příjmu, náklady 

zajistitele, zprostředkovatelská provize, nebo vliv kreditního rizika. Ke splnění 

FAS 113 je doporučeno stochastické modelování ztrát plynoucích ze zajistné 

smlouvy, použití vhodné míry při měření rizika (rizikové míry), a dále 

stanovení náležité kritické hodnoty, nad níž je požadavek přenosu rizika 

splněn.  

Účelem FAS 113 je zavést podmínky pro smlouvu se zajistitelem, 

umožňující účtovat tuto smlouvu jako zajištění a navrhnout příslušné 

standardy pro jeho účtování a reporting. Navržení metodologie naopak 

úmyslem FASB není. 

 

3.2.2 Odstavce 9 – 11 
 

FAS 113 popisuje podstatu přenosu rizika, nutného k možnosti účtovat 

smlouvu jako zajištění. Podmínky zajištění s krátkou durací jsou popsány 

v odstavcích 9–11, odstavce 12 a 13 pak popisují zajištění s dlouhou durací 

(definici zajištění s krátkou a dlouhou durací nalezneme ve standardu FAS 60). 

Pro pochopení problematiky, popsané v tomto standardu americké rady FASB, 

v_dalším textu podrobně rozebereme podmínky pro zajištění s krátkou durací 

(odstavce 9–11). Pro přenos rizika používá FAS 113 výrazy „reasonable 

possibility“ a „significant loss“, jež budeme v dalším textu překládat jako 

„reálná možnost“ a „významná ztráta“ a dále „substantially all“, které budeme 

překládat jako „v podstatě úplný“. 
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Odstavec 9 definuje ve dvou bodech podmínku přenosu rizika, kterou, 

pokud nesplňuje podmínku odstavce 11, musí zajištění splňovat: 

a. Zajistitel přebírá významné pojistné riziko zajištěné části pojistných 

smluv 

b. Je reálně možné, že zajistitel může ze smlouvy realizovat 

významnou ztrátu  

Jelikož se v praxi testuje nejprve jednoduše testovatelná podmínka 

z odstavce 11, kterou popíšeme dále, budeme popsanou podmínku z odstavce 9 

značit jako podmínku 2. 

 

Odstavec 10 detailněji popisuje test podmínky 2.  

Hodnocení, zda došlo k reálné možnosti významné ztráty, je třeba provádět 

diskontováním všech peněžních toků mezi pojistitelem a zajistitelem, 

bez_ohledu na jejich charakteristiku.  

K výpočtu současné hodnoty všech peněžních toků je nezbytné užít stejnou 

úrokovou míru. 

Odstavec 11 definuje podmínku, umožňující účtování jako zajištění, která 

nevyžaduje komplikované testování. Ke splnění této podmínky je nutné, aby 

došlo v podstatě k úplnému přenosu pojistného rizika zajištěné části pojistných 

smluv. Jak již bylo zmíněno, v praxi je splnění této podmínky, díky snadnému 

ověření, posuzováno jako první, proto se na ni v dalším textu budeme 

odkazovat jako na_podmínku 1. Ověřování v podstatě úplného přenosu rizika 

se vztahuje především na smlouvy, které se jeví jako velmi lukrativní 

a_přenášející málo rizika, avšak ve skutečnosti přebírá zajistitel prakticky 

veškeré riziko. 

 

Podívejme se na obě podmínky poněkud podrobněji.  

 

Podmínka 1 

Výraz „zajištěná část“, který je zmíněn při popisu v podstatě úplného 

přenosu rizika v odstavci 11, můžeme vykládat více způsoby.  
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V užším slova smyslu může zajištěná část znamenat zajistný podíl, jako 

je_tomu v kvótovém zajištění. Vypíše-li pojistitel například velmi výnosný 

pojistný produkt, tak výnosný, že je prakticky nemožné, aby byl ztrátový, 

a_rozhodne se ho zajistit kvótovým zajištěním, nebude zajistitel 

pravděpodobně moci splnit podmínku 2. Podmínka 1 však v tomto případě 

splněna bude a smlouvu lze tedy kvalifikovat jako zajistnou. Zde se zajistitel 

i_pojistitel podílí na riziku stejným dílem.  

Uvažujeme-li o zajištěné části v širším slova smyslu, pak by bylo možné 

sjednat např. zajištění na všechny škody, všech pojistných smluv, ze všech 

pojistných událostí, na úhrnnou škodu menší než 1 mld. korun. Pokud by toto 

představovalo zajištěnou část pojistných smluv, pak by mohly nastat případy, 

ve_kterých by byl prakticky garantován výnos zajistitele, přestože by pojistitel 

mohl zaznamenat ztrátu, a bylo by umožněno účtovat tuto smlouvu jako 

zajištění. Toto širší vnímání užitého pojmu zajištěné části pojistných smluv by 

tedy mohlo vést ke zneužívání a to tak, že by zajistné smlouvy mohly být 

přizpůsobovány, aby_splnily podmínku 1, což by zcela vyloučilo nutnost 

testování podmínky 2.  

Podmínka 1 je tedy splnění přenosu v podstatě úplného pojistného rizika 

zajištěné části pojistných smluv, kde zajištěná část je míněna v užším slova 

smyslu jako určitý podíl, kterým se pojistitel a zajistitel dělí o škody. 

 

Podmínka 2 

Rizikem ztráty je v odstavci 9 míněno pouze pojistné riziko. To se vztahuje 

na_výši peněžních toků mezi oběma stranami a na načasování příslušných 

plateb. Rizikový faktor nezahrnuje náklady zajistitele, investiční riziko, daně, či 

kreditní riziko. 

Stěžejním prvkem analýzy přenosu rizika jsou pojmy reálná možnost 

a_významná ztráta. Ty však nejsou jasně definovány.  

Bližší definování pojmu významné pojistné riziko nalezneme v poznámce 4 

k odstavci 11, která odkazuje na FAS 97 [11]. Zde je „nevýznamné“ definováno 
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jako „mající malou, nebo žádnou důležitost; triviální“. Nesplnění podmínky 

„nevýznamné“ pak zřejmě implikuje „významné“. 

Také definování pojmu „reálná možnost“ není zcela zřetelné. Pojem „reálná 

možnost“, podle FAS 5 znamená „pravděpodobnost větší, než zanedbatelnou 

(z_anglického remote). Slovo „zanedbatelná“ však není blíže definováno. 

Odstavce 10 a 11 naznačují, že by testy reálné možnosti a významné ztráty 

měly být prováděny současně. Zdá se být zcela v souladu s těmito odstavci 

požadovat striktnější úroveň reálné možnosti v případě vyšší hodnoty 

významné ztráty a naopak. Např. 1% šance ztráty 1000% může znamenat větší 

reálnou možnost významné ztráty než 10% šance ztráty 20% zajistného. 

Z tohoto hlediska jsou tedy testy reálné možnosti a významné ztráty vzájemně 

závislé. Příkladem praktického užití této interpretace je ERD test, který bude 

detailně popsán v následující kapitole. 

Shrneme-li tedy podmínku 2, test reálné možnosti je splněn, jestliže 

zajistitel podstupuje riziko plynoucí z nejistého načasování plateb a z nejistoty 

jejich výše. Ke splnění testu významné ztráty je nutné, aby alespoň část scénářů 

vykazovala ztrátu zajistitele. Ztráta je počítána prostřednictvím současné 

hodnoty všech peněžních toků zajistitele. Významnou ztrátu posuzujeme 

poměrně k současné hodnotě plateb pojistitele. Testování se týká reálné 

možnosti významné ztráty a_bylo by příhodné, avšak ne nutně požadované, 

hodnotit oba testy zároveň. 

 

3.2.3 Dosavadní praxe 
 

Jako příslušná pravděpodobnostní míra se v současné době často používá 

VaR_ (Value at Risk), která bude, spolu s jejími možnými vylepšeními TVaR 

(Tail_Value at Risk) a ERD (Expected Reinsurers Deficit), popsána v další 

kapitole. 

Pro reálnou možnost i pro významnou ztrátu je v praxi běžně používána 

kritická hodnota 10%. Desetiprocentní pravděpodobnost desetiprocentní 

ztráty VaR testu, to jsou hodnoty, díky nimž se vžil název známého pravidla 
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„10–10“.  V praxi se užívají i jiné kritické hodnoty jako  „5-20“ nebo „20–5“. 

Tyto, ani žádné jiné kritické hodnoty, však FAS 113 nezavádí.  

Pro test TVaR pak VFIC (Valuation, Finance, and Investments Committee) 

navrhuje kritickou hodnotu 25% [10].  

 

3.2.4 Shrnutí a úvaha 
 

Ve FAS 113 jsou tedy uvedeny dvě podmínky. Abychom mohli konstatovat, 

že_u dané smlouvy se zajistitelem došlo k přenosu rizika, musí být alespoň 

jedna z těchto podmínek splněna. 

Kritériem pro testování přenosu rizika podle standardu FAS 113 není 

o_kolik se riziko pojistitele zmenší, nýbrž jak velké riziko přejímá zajistitel. 

Výjimkou je_extrémní případ podmínky 2, kdy pojistitel cesí dané části 

pojistného kmene přenáší na zajistitele v podstatě úplné riziko. 

Při hodnocení přenosu rizika je nutné zavedení kritických hodnot, 

nad_nimiž je test přenosu rizika splněn a pod nimiž splněn není a to bez ohledu 

na volbu modelu a rizikové míry.  

Provádíme-li rozbor standardu FAS 113, poznamenejme ještě závěrem 

jednu podstatnou skutečnost. Při měření přenosu rizika zajistné smlouvy je 

přirozené posuzovat, zda a do jaké míry cedent riziko přenesl (snížil ponechané 

riziko), nikoliv zda a do jaké míry zajistitel riziko podstupuje, jak je požadováno 

ve_FAS_113. Ačkoliv jsou oba zmíněné způsoby měření přenosu rizika 

při_pohledu na_jednotlivé smlouvy identické, obecně, z hlediska pojišťovny 

jako firmy, mohou být odlišné. Ve čtvrté kapitole si ukážeme dopad tohoto 

způsobu měření pojistného rizika na některé typy zajistných smluv. Nutno také 

poznamenat, že_doporučení od Index Securitization, pracovní skupiny AAA 

(American Academy of Actuaries), jsou v rozporu s FAS 113 – přenos rizika je 

měřen z hlediska pojišťovny jako firmy. To může vést k rozdílnému posouzení 

účetního ohodnocení zajistné smlouvy. 
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3.3 IFRS 4  
 

Cílem této podkapitoly je podrobněji popsat evropské požadavky 

na_možnost účtování smlouvy jako zajištění. Tyto požadavky jsou popsány 

v_mezinárodním standardu účetního výkaznictví 4 (dále jen IFRS 4) v souladu 

s nařízením komise (ES) č. 2236/2004, zveřejněném v úředním věstníku 

Evropské unie. 

IFRS 4 řeší problematiku spojenou s finitním zajištěním odlišným způsobem 

než FAS 113. Podle IFRS 4 klasifikujeme smlouvu jako zajistnou na základě 

velikosti podílu rizika pojistitele, jež bylo přeneseno na zajistitele, a nikoliv, jak 

je tomu ve FAS 113, na základě absolutní velikosti rizika, jež zajistitel 

podstupuje. Stejně jako FAS 113 užívá i IFRS 4 pro přenos rizika pojem 

„významné“, jehož odlišnou definici (podle IFRS 4) si představíme dále. 

Nejprve poznamenejme k terminologii, že zde budeme, na rozdíl od části 

věnované FAS 113, pojem „zajistná smlouva“ vyjadřovat obecněji. 

Podle_dodatku A (IFRS 4) je pojem zajistná smlouva definován jako „pojistná 

smlouva vystavená jedním pojišťovatelem (zajišťovatelem) pro kompenzaci ztrát 

jiného pojišťovatele (postupníka) z jedné nebo více smluv vystavených 

postupníkem“ [12]. Celý text IFRS_4 je pak vztahován ke smlouvě pojistné, která 

ovšem implicitně zahrnuje i_smlouvu zajistnou. Abychom se drželi terminologie 

IFRS 4, budeme v této části textu používat obecnější pojem „pojistná smlouva“, 

ačkoliv ho zde budeme používat výhradně pro zajištění, tedy ve smyslu „zajistné 

smlouvy“. 

Nyní přejdeme k rozboru známé definice pojistné smlouvy („smlouva, 

na_jejímž základě jedna strana (pojišťovatel) přijímá významné pojistné riziko 

jiné strany (pojištěnce) tím, že souhlasí s kompenzací pojištěnce, pokud by určitá 

konkrétní nejistá událost v budoucnosti (pojistná událost) negativně ovlivnila 

pojištěnce“ [12]), k níž jsou v dodatku B uvedeny instrukce.  

V odstavci B8 je pojistné riziko definováno jako riziko jiné, než finanční, kde 

finanční riziko je v dodatku A definováno takto: „Riziko možné budoucí změny 

v_jedné nebo více specifikovaných úrokových sazbách, ceně finančního nástroje, 
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ceně komodity, v měnovém kurzu, cenovém indexu, úvěrovém ratingu nebo 

úvěrovém indexu nebo jiné proměnné za předpokladu, že v případě nefinanční 

proměnné nebude tato proměnná výlučně spojena s jednou stranou smlouvy.“ [12] 

Odstavec B23 pak definuje pojem významné takto: „Pojistné riziko je 

významné tehdy, a jen tehdy, pokud by pojistná událost mohla způsobit, že 

pojišťovatel bude platit významné dodatečné užitky v jakémkoli scénáři 

s_výjimkou takových scénářů, v_nichž bude chybět obchodní smysl (tj. nemají 

žádný zřetelný efekt na ekonomiku transakce). Pokud budou významné dodatečné 

užitky splatné ve scénářích, které mají obchodní smysl, podmínka v předchozí větě 

může být splněna i tehdy, když bude pojistná událost vysoce nepravděpodobná 

nebo dokonce tehdy, když očekávaná (tj._pravděpodobnostně vážená) současná 

hodnota podmíněných peněžních toků je_malou částí očekávané současné hodnoty 

všech zbývajících smluvních peněžních toků.“ Pojem významné, který se vztahuje 

k dodatečným užitkům, již dále definován není. Podstatná je však definice 

dodatečných užitků v následujícím odstavci B24, dle které platí: „Dodatečné 

užitky popsané v odstavci B23 se vztahují k_částkám, které jsou vyšší než částky, 

které by byly splatné, pokud by nedošlo k_žádné pojistné události (s výjimkou 

scénářů, které postrádají obchodní smysl). Tyto dodatečné částky zahrnují 

náklady spojené s vyřizováním pojistných událostí a_stanovením výše škod…“, dále 

pak následuje výčet prvků, které tyto částky nezahrnují. Pro testování přenosu 

rizika je však důležité, že se dodatečné užitky vztahují pouze k těm částkám, 

které jsou vyšší, než částky, které by byly splatné, pokud by nedošlo k pojistné 

události. Z tohoto výkladu je patrné, že do měření přenosu rizika nebudou 

započítány depozitní složky, které jsou blíže popsány v odstavci 10 tohoto 

standardu. Dále si povšimněme zahrnutí nákladů, spojených s vyřizováním 

pojistných událostí a stanovením výše škod, do dodatečných užitků, což 

znamená také zahrnutí těchto nákladů do testování přenosu rizika.  

Tento odstavec ani další odstavce IFRS 4 neřeší, jakým způsobem měřit 

přenos rizika v případě typických parametrů finitního zajištění (jako například 

limit, spoluúčast, nezajištěná vrstva apod.), které jsou uvedeny v minulé 

kapitole. Konkrétní návrh způsobu měření přenosu rizika parametrů typických 
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pro finitní zajištění, měření dle metody „parciálního přenosu rizika“, je nastíněn 

v následující kapitole „Testování přenosu rizika“. V další kapitole je pak popsán 

návrh možnosti účtování dle_parciálního přenosu rizika.  

 

3.4 Srovnání standardů FAS 113 a IFRS 4 
  

Rozdíly v pravidlech pro testování přenosu rizika, použitých v evropském 

standardu IFRS 4 a v americkém standardu FAS 113, jsou značné. FAS 113 

popisuje podmínky testování konkrétně pro zajistnou smlouvu, zatímco v IFRS 4 

popisují podmínky zajistné smlouvy obecnější principy, platné pro všechny 

pojistné smlouvy. Kritériem pro splnění požadavků na zajistnou smlouvu 

evropského standardu je podíl z přenesené části původního rizika pojistitele, 

zatímco americký standard hodnotí přenos rizika na základě absolutní výše 

rizika, podstoupeného zajistitelem. Výjimkou amerického standardu je extrémní 

případ v podstatě úplného přenosu rizika, který umožňuje účtování smlouvy 

jako zajistné v případě, že dojde k přenosu 100% podílu původního rizika. Vedle 

pojmu „zajistná smlouva“ jsou klíčovými pojmy FAS 113 „reálná možnost“, 

„významné“ a „v podstatě úplný“, u IFRS pak především pojem „významné“. Oba 

dva standardy umožňují pouze dva typy účtování smlouvy, depozitní, v případě 

nesplnění požadavků příslušného standardu a účtování jako zajištění, pokud 

jsou požadavky splněny.  
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4 Testování přenosu rizika  
 

 

Měření rizika je jednou z nejdůležitějších činností každé firmy a má rozsáhlé 

praktické využití. Měřením rizika se, z důvodu efektivnější kontroly, zpravidla 

zabývá specializovaný útvar - risk management. Riziko měříme při oceňování, 

s cílem zajištění odpovídajícího poměru mezi výnosy a podstoupeným rizikem. 

Měření rizika se dále využívá při alokaci kapitálu. Pokud je kapitál alokován 

proporcionálně vzhledem k příslušnému riziku, pak oceňování lépe 

koresponduje s odpovídajícími výnosy. 

V této kapitole se budeme zabývat přenosem pojistného rizika, který je 

nutnou podmínkou k účtování smlouvy jako zajistné. Pokud k přenosu 

pojistného rizika nedochází, klasifikujeme smlouvu jako depozitum. Nejprve si 

představíme v současné době používané metody, jež se zaměřují na splnění 

podmínky reálné možnosti významné ztráty, kterou jsme popsali v minulé 

kapitole. V dalším textu pak zaměříme na vysvětlení metody parciálního 

přenosu rizika. 

V souvislosti s přenosem rizika vyvstává hned několik logických otázek. 

Existuje účinný test přenosu rizika? Jaká kritéria zaručí, že smlouva přenáší 

významnou část rizika? Měly by být dány hranice určující, které smlouvy je 

třeba podrobit testu přenosu rizika a které ho splňují automaticky? Jaké jsou 

výhody a_nevýhody navrženého přístupu oproti ostatním, běžně užívaným? 

I_tyto otázky jsou předmětem následujících odstavců.  

 

 

 

4.1 Metody vycházející z FAS 113: VaR, TVaR, ERD 
 

V této kapitole si ukážeme, jakým způsobem lze testovat přenos rizika 

zajistných smluv, podle pravidel popsaných ve FAS 113. Jak již bylo zmíněno 
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v minulé kapitole, aby mohla být smlouva z účetního hlediska klasifikována jako 

zajistná, musí podle FAS 113 splňovat jednu z následujících podmínek: 

 1) na základě zajistné smlouvy musí dojít v podstatě k úplnému 

přenosu pojistného rizika, 

 2) je reálně možné, že dojde k významné ztrátě zajistitele.  

Budeme se zabývat metodami testování obou těchto podmínek, 

se_zaměřením na druhou z nich. Zmíníme se o nedostatcích pravidla 10–10 

a_také o jeho dvou možných vylepšeních [10], [13]. První z nich se zakládá 

na_TVaR (z anglického Tail_Value at Risk). Druhá metoda, která je zobecněním 

pravidla „10-10“, je_založena na očekávané ztrátě zajistitele (z anglického 

„Expected Reinsurer Deficit“, dále jen ERD). Metodu ERD navrhla CAS [13]. 

 

4.1.1 “V podstatě úplný“ přenos pojistného rizika 
 

Pojistné riziko je definováno jako míra pravděpodobnosti vzniku pojistné 

události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojišťovna se vystavuje pojistnému 

riziku uzavíráním pojistných smluv do svého pojistného kmene. Zajišťovna se 

pak vystavuje pojistnému riziku uzavřením zajistné smlouvy s pojišťovnou 

na_tento pojistný kmen. Aby pojišťovna dosáhla v podstatě úplného přenosu 

pojistného rizika, musí pojistné riziko zajistitele odpovídat pojistnému riziku 

pojistitele, které vychází z původního nezajištěného pojistného kmene. 

Velmi jednoduše lze tuto podmínku ověřit u tradičního kvótového, nebo 

u_jiných proporcionálních zajištění, u kterých se nevyskytují parametry jako 

klouzavá zajistná provize, spoluúčast na zisku a ztrátách, bezeškodní pásmo, 

nebo omezení úhrnných škod. Zajistná provize je v těchto případech pevná 

a_odpovídá nákladům pojišťovny. Dochází zde k úplnému přenosu rizika, tedy 

zřejmě i_v_podstatě k úplnému přenosu rizika. 

Nyní popíšeme dvě metody navržené CAS [13], zabývající se porovnáním 

pojistného rizika pojistitele a zajistitele. První z nich nelze vždy aplikovat, 

ale_jednoduše a pochopitelně vysvětluje podstatu problému. Druhou lze použít 

na_všechny typy smluv. 
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Metoda 1 – Porovnání všech potenciálních scénářů. 

Tato metoda je založena na porovnání marže pojistitele z původního 

nezajištěného pojistného kmene a marže zajistitele ze zajištění téhož pojistného 

kmene. Předpokladem této metody jsou nevýznamné rozdíly v budoucích 

peněžních tocích pojistitele a zajistitele. Pokud jsou rozdíly v peněžních tocích 

nevýznamné, pak není nutné provedení komplexní analýzy všech peněžních 

toků a_provede se pouze porovnání obou marží. 

 

PM = 100% – SPP – PN, 

 

PM … pojistná marže, vyjádřené v procentech pojistného, 

SPP  … škodní poměr nezajištěného pojistného kmene, 

PN … pojistné náklady, v procentech pojistného. 

 

ZM = 100% – SPZ – ZP, 

 

ZM … zajistná marže, vyjádřené v procentech zajistného, 

SPZ … škodní poměr zajistitele, 

ZP  … zajistná provize, vyjádřené v procentech zajistného. 

 

V podstatě k úplnému přenosu rizika dochází v případě, že marže zajistitele 

nepřevýší marži pojistitele: 

 

PM ≥ ZM . 

 

Jestliže marže zajistitele převýší marži pojistitele jen o malou část, pak lze 

považovat podmínku v podstatě úplného přenosu rizika za splněnou.  

 

Metoda 2 – Porovnání očekávaných škod pojistitele a zajistitele.  

Zde B vyjadřuje mezní škodní poměr pojistitele, resp. zajistitele, tedy takový 

škodní poměr, jehož překročením se pojistitel, resp. zajistitel dostává na daném 
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pojistném kmeni do ztráty, S vyjadřuje náhodnou veličinu, představující úhrn 

škod pojistitele, resp. zajistitele z daného pojistného kmene a f vyjadřuje 

hustotu náhodné veličiny S. 

V tomto případě srovnáváme očekávané škody (EUD z anglického „Expected 

Underwriting Deficit“) pojišťovny a zajišťovny. EUD lze spočítat přímo, jako ryzí 

pojistné, resp. zajistné úhrnného škodního nadměrku: 

��� � � �� – 
� · ������



 , 
 

nebo nepřímo, jako součin frekvence výskytu škody a velikosti škody  

 ��� � ������� · ������ , 
 

kde frekvence Frek je definována takto: 

 

������� � � �����∞



 

 

a velikost škody takto: 

 

������ � � ��– 
� · �����∞
 � �����∞
  

 

Z toho vyplývá stejný výsledek pro EUD: 

 

��� � � �����∞



· � ��– 
� · �����∞
 � �����∞
 � ��� – 
� · �����∞



 . 
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Jestliže je EUD zajišťovny větší, nebo rovna EUD pojišťovny, lze konstatovat, 

že_došlo v podstatě k úplnému přenosu rizika. To lze konstatovat i v případě, že 

je EUD zajišťovny jen o nepodstatnou část menší. 

 

4.1.2 „Reálně možný“ přenos významného pojistného rizika 
 

U zajistných smluv, které nesplňují podmínku v podstatě úplného přenosu 

rizika, přistoupíme k ověření druhé z podmínek FAS 113, tedy k otestování 

reálné možnosti významného přenosu rizika. 

 

Metoda Value at Risk („VaR“ nebo také “10–10 test“) 

 

VaR test je, v případě měření přenosu rizika při zajištění, označován jako      

10–10 test, nebo pravidlo 10–10. Je nutné zdůraznit, že pravidlo 10–10 se stalo 

běžně užívaným nástrojem k ověření druhé podmínky FAS 113, ačkoliv nebylo 

nikdy oficiálně propagované. 

Pravidlo „10–10“, řečeno slovy „alespoň desetiprocentní šance alespoň 

desetiprocentní ztráty zajistitele“, je splněno, pokud platí nerovnost: 

 

VaR90%  (X) ≔≔≔≔ FPV(X) -1(0,9) � 10% ∙ PV(Z), 

 

neboli 90% kvantil (FY -1 značí kvantilovou funkci náhodné veličiny Y) rozložení 

pojistných škod, které jsou předmětem zajištění, nesmí být méně než 10% 

z cedovaného zajistného. X vyjadřuje ztrátu zajistitele, Z je cedované zajistné 

a_PV současná hodnota budoucích splátek.  

Ačkoliv pravidlo 10–10 původně jako obecné zamýšleno nebylo, stala se 

z něj jakási neformální metoda pro splnění druhého kritéria FAS 113, přestože 

FAS 113 pojmy reálně možné a významné vůbec nedefinuje, jak již bylo zmíněno 

v minulé kapitole. Pravidlo 10–10 obecně selhává u dvou typů zajistných smluv. 

Smlouvy, které se zaměřují na málo četné škody s vysokým plněním, čímž se 

vyznačují veškeré katastrofické XL-zajištění, v 10–10 testu zpravidla neuspějí. 
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Obdobně nemusí obstát tradiční kvótové zajištění různých pojistných kmenů 

nebo jiná zajištění, která jsou naopak charakteristická  vysokou četností nízkých 

škod.  

Někteří pojistitelé začali tento problém obcházet. Pravidla FAS 113 chápali 

jako cílená na finitní zajištění s vysokým počtem strukturovaných parametrů 

a_neprováděli testování přenosu rizika u ostatních smluv, které si označili jako 

tradiční.  

Situace se změnila, jakmile se zjistilo zneužívání nedostatků pravidel 

týkajících se zajištění. Začal se klást důraz na to, aby se u většího počtu smluv 

dodržovalo rutinní testování přenosu rizika a pravidlo 10–10 začalo být 

považováno za_nedostatečné.  

Shrňme si nedostatky pravidla 10–10. První velmi závažný nedostatek 

je_zřejmý z definice veličiny VaR, jež v sobě zahrnuje nedostatečné množství 

informací o příslušné náhodné veličině. Odhad budoucích škod by měl záviset 

na_chování náhodné veličiny, vyjadřující velikost škod vpravo od zvolené 

hladiny, nikoliv pouze na odhadu veličiny na této hladině.  

Druhý, také velmi závažný, nedostatek je, že toto pravidlo nelze aplikovat 

na_značnou část zajistných smluv. Dochází tím k přílišnému omezení zajistného 

trhu. Striktní dodržování pravidla 10–10 by v krajních případech mohlo 

znamenat úplné vyloučení některých pojistných odvětví ze zajistného trhu.  

Je proto nutná jiná metoda, která by lépe vyjadřovala očekávané chování 

náhodné veličiny a zároveň by byla lépe použitelná na větší množství zajistných 

smluv. Vhodným východiskem je nestanovit pevnou hodnotu pro reálnou 

možnost (jako je tomu v případě pravidla 10–10), nýbrž ji stanovit pomocí 

vhodné vážené funkce lépe vyjadřující očekávanou situaci. Tohoto docílíme, 

pokud bude reálná možnost závislá na ztrátě zajistitele.  

 

Metoda Tail Value at Risk („TVaR test“) 

Metoda TVaR odstraňuje jeden nedostatek pravidla 10–10. Pravidlo 10–10 

se_zabývá 90% kvantilem škod, ale nebere ohled na chování veličiny za touto 
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hranicí. Nahrazením TVaR za VaR zahrneme informaci o škodách převyšujících 

hranici daného kvantilu. 

Než přejdeme ke stanovení definice TVaR, definujme si nejprve veličiny, 

které použijeme. Pro současnou očekávanou hodnotu budoucích peněžních 

toků, sestávajících se ze zajistného Z a ze zajistné provize ZP, definujeme mezní 

bod zajistitele B, který vyjadřuje velikost pohledávek zajistitele 

před_zohledněním zprostředkovatelské provize a interních nákladů: 

 

B = Z – ZP. 

 

S _označuje _budoucí _hodnotu _úhrnů _škod. _TVaR _test _očekávaných _ztrát 

X=S-FV(B) je pak definován pomocí následující nerovnosti: 

 

������� ≔ � !����|#$�%� & 0( � !��� ��– ���
�� · ������ ����
�� ����� ����
� � 

� � ������
���
�

· !��)� � ������� · !��)� 

 

kde výpočet druhé rovnosti je v dodatku B, Frek značí frekvenci škod 

přesahujících mezní bod, je definována pomocí současné hodnoty: 

������� � � ������
���
�

 . 
 Konkrétně „TVaR 10–10“ test je pak definován takto: 

 

TVaR90%(X) ≔≔≔≔  E[PV(X) | PV(X) >VaR90% ] ) ≥ 10% ∙ PV(Z). 

 

Samotnou záměnou TVaR za VaR však není vyřešen problém pevné volby 

hranic 10–10. Zajistné smlouvy s vysokou frekvencí nízkých škod a nízkou 

frekvencí vysokých škod neobstojí ani v testu TVaR. 
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Metoda očekávané ztráty zajistitele („ERD test“, z anglického „Expected 

Reinsurer’s Deficit“)  

 

Metody VaR a TVaR stanoví potřebné meze ve dvou krocích. Nejprve 

stanovíme mez pro významné riziko a následně mez pro reálnou možnost jejího 

překročení. ERD test naopak testuje obě podmínky FAS 113 v jednom kroku. 

Je-li dále S náhodná veličina, vyjadřující budoucí škody, definujeme ERD 

jako současnou střední hodnotu budoucích ztrát X: 

 

������ � �  #$�%� ( � !� * � +�– ���
�, · ������ ∞

���
�
-, 

 

kde FV(B) vyjadřuje budoucí hodnotu mezního bodu zajistitele a s – FV(B) jsou 

budoucí ztráty zajistitele. Druhá rovnost se provede podobným způsobem, jako 

u TVaR. V definici ERD je zohledněna zajistná provize, ostatní náklady do testu 

započítávány nejsou. 

ERD lze rozepsat na součin očekávané současné hodnoty budoucích ztrát 

a_pravděpodobnosti ztráty: 

 

������ � ������ · ������� � !��� +�– ���
�, · ������� ∞���
�� ������ �����
� · � ������ ,�
���
�

 

 

kde první veličina, 
!� � .�–���
�/·������ ∞���
�� ������ 0���
� , vyjadřuje současnou očekávanou 

hodnotu budoucích ztrát a druhá veličina, � ������ ����
� vyjadřuje 

pravděpodobnost, že ke ztrátě dojde. Očekávaná současná hodnota budoucích 

ztrát je zde rovna TVaR1-Frek. 
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Řekneme, že test ERD pro p procent je splněn, je-li  

 

ERD(X) ≥ p ∙ PV(Z), 

 

kde p je volené procento ze zajistného.  

Je-li naopak ERD(X) < p ∙ PV(Z), test splněn není. Volba p=1% je 

konzistentní s volbou 10–10 v metodě TVaR. Dosadíme-li za Frek(X)=10% a 

Vel(X)=10%, pak dostaneme podmínku pro splnění testu ERD:  

 

ERD(X) = TVaR1-Frek(X) ∙Frek(X) = TVaR90%(X)∙10% ≥ 

≥ 10%∙PV(Z)∙10% = 1%∙PV( Z). 

 

Z předchozího je také zřejmá platnost následujícího tvrzení:   

 

Je-li splněn TVaR 10-10 test, pak je splněn i ERD test pro 1%.  

 

ERD test je tedy zobecněním TVaR testu pro různé frekvence Frek a různé 

hladiny. Obrázek 1 znázorňuje hranice oblastí splnitelnosti testu ERD, testu 

TVaR 10–10 a jeho modifikací TVaR 20–5 a TVaR 5–20, kde osy grafu 

představují frekvenci a očekávané výše škod. Výsledek testu je pozitivní 

pro_body grafu ležící na křivce příslušného testu a vpravo nahoře od ní. Body 

ležící vlevo od křivky či_pod ní znamenají naopak negativní výsledek testu. 

Jak již bylo dříve uvedeno, jedním z nedostatků pravidla 10–10 je pevně 

stanovená hodnota minimální pravděpodobnosti ztráty a minimální výše této 

ztráty, dalším pak nezávislost výsledku na chování škod S vpravo od dané 

hranice minimální výše ztrát. Metoda ERD eliminuje oba tyto zásadní 

nedostatky.  
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Obrázek 4.1:  Hranice splnitelnosti testu ERD pro p=1% a třemi variantami 

testu TVaR 

 

 

Odstranění problému pevné volby hranic 10–10  je patrné z rozepsání 

definice ERD na součin: 

 

ERD = TVaR1-Frek ∙ Frek, 

 

kde TVaR1-Frek představuje minimální výši ztráty a Frek minimální 

pravděpodobnost ztráty.  

Tím dochází k testování obou podmínek zároveň. Test tedy nevykazuje 

negativní výsledky pro všechny smlouvy mající malou frekvenci vysokých ztrát, 

či velkou frekvenci nízkých ztrát. Problém nezávislosti výsledku na chování 

škod vpravo od dané hranice eliminuje TVaR. 
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4.2 Metoda parciálního přenosu rizika („PPR“ 
test) 

 

Současné účetní standardy umožňují pouze dva způsoby klasifikace daných 

smluv – buď jako zajistné smlouvy, nebo jako smlouvy depozitní. Rozdíl spočívá 

v přenosu pojistného rizika. Uvažujme v procentuálním vyjádření.  Dochází-li 

ke_100%, tedy úplnému, přenosu rizika, účtujeme danou smlouvu jako zajištění, 

jestliže naopak nedojde k žádnému (0%) přenosu rizika, účtujeme ji jako 

depozitní.  

Ve smlouvách finitního zajištění se objevují strukturované parametry, které 

umožňují podílet se na riziku. Důsledkem těchto parametrů dochází 

k částečnému přenosu pojistného rizika, nedochází tedy ani k 100%, ani k 0% 

přenosu rizika.  

V této souvislosti se nabízí otázka: Máme-li tyto dvě možnosti, jakým 

způsobem bychom měli smlouvu účtovat? Předpokládaná odpověď zní: měli 

bychom ji účtovat tím způsobem, který je v daném případě adekvátnější. Jinými 

slovy: Dochází spíše k přenosu 100%, nebo 0% rizika? 

K zodpovězení této otázky je nutné, abychom byli v případě každé smlouvy 

schopni odhadnout procento přeneseného rizika (PPR). Dále popíšeme metodu 

pro výpočet PPR, kterou navrhuje Spencer M. Gluck, FCAS, MAAA [14]. Obtížnost 

modelování PPR, nutného pro odhad jeho hodnoty, je zcela srovnatelná 

s modelováním nutným ke splnění požadavků FAS 113. V obou případech 

užíváme stejný model peněžních toků spojených se zajistnou smlouvou.  

Metoda PPR přináší významný teoretický posun týkající se vnímání 

samotného přenosu rizika. Z praktického hlediska tak, při současných účetních 

standardech, minimalizuje chyby v účtování.  

Na druhou stranu je také nutné zdůraznit, že pro parciální přenos rizika 

není vhodný ani jeden ze zmíněných způsobů účtování. Definice PPR pokládá 

základy k účtování podle parciálního přenosu rizika, které je nastíněno v páté 

kapitole. Toto účtování je velkým zásahem do současného účetnictví, je to však 
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v současnosti jediný způsob, jakým lze vyřešit neshody mezi účetnictvím 

a_realitou vznikající v důsledku parciálního přenosu rizika. 

Poznamenejme ještě, že PPR budeme značit jak metodu parciálního přenosu 

rizika, tak i veličinu vyjadřující procento přeneseného rizika, neboť obě PPR 

vyjadřují stejnou myšlenku a vždy bude zřejmé, zda mluvíme o metodě, 

či_o_veličině.  

 

4.2.1 Nedostatky FAS 113 
 

Než přejdeme k definici PPR, pozastavme se ještě u definice přenosu rizika, 

uvedené ve FAS 113, tedy zmiňované reálné možnosti přenosu významného 

rizika. Ke stanovení výše přenosu rizika dle FAS113 je potřeba vytvořit 

pravděpodobnostní model všech peněžních toků vyplývajících ze zajistné 

smlouvy. Výjimku tvoří transakční náklady a náklady zajistitele, které zde 

započítávány nejsou.   

 10–10 test, obvykle užívaná podmínka splnění pravidel FAS 113, bývá často 

kritizován. Jak již bylo popsáno v minulé kapitole, existují také jistá vylepšení, 

či_zobecnění tohoto pravidla. Zásadní nedostatek, spojený s problematikou 

přenosu pojistného rizika, je však jiný. Jedná se o samotnou definici pravidel 

FAS_113. Problémem není nesprávné testování přenosu rizika, nýbrž nesprávné 

riziko, jež je měřeno. 

Základním nedostatkem FAS 113 je nesprávně definovaný pojem přenosu 

rizika. Abychom byli schopni určit, kolik rizika bylo přeneseno, je třeba 

porovnat riziko „před“ přenosem a riziko „po“ přenosu. Definice podle FAS 113 

namísto toho stanovuje přenos rizika pouze na základě absolutní výše rizika 

převzatého zajišťovnou. Tímto způsobem však nelze najít test vykazující 

výsledky nezávislé na_rizikovosti původního pojistného kmene.  

Nyní si ukážeme negativní důsledky tohoto nedostatku. Často diskutovaným 

problémem, který přináší FAS 113, jsou pojistné kmeny s nízkou volatilitou, 

které zpravidla nesplňují podmínku reálné možnosti významného přenosu 

rizika. Důvod je zřejmý. Riziko zajistitele, jež je ve FAS 113 předmětem měření, 

nikdy nepřesáhne riziko původního pojistného kmene. FAS 113 částečně řeší 
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tento problém pomocí výjimek, které jsou oproštěné od povinnosti testování. To 

platí pro smlouvy, splňující druhou podmínkou FAS 113, tedy přenesení 

v_podstatě úplného rizika. Obecně nemusí být testováno tradiční kvótové 

zajištění. Přestože takovéto smlouvy nemusí být testovány, jejich výsledek testu 

přenosu rizika by_měl být pozitivní. 

Podobný problém, s ještě závažnějšími důsledky, se může objevit u zajištění 

pojistných kmenů s extrémně vysokou volatilitou. Kritická hodnota, nad kterou 

je_možné klasifikovat smlouvu jako zajistnou, je zpravidla stanovována 

na_základě zajištění s běžnou volatilitou. Smlouvy, zajišťující pojistné kmeny 

s vysokou volatilitou, tedy projdou testem i v případě, že se bude jednat o velmi 

nízký podíl přeneseného rizika, neboť i v tomto případě bude smlouva pro 

zajistitele dostatečně riziková. Pro pojistitele to však znamená nedostatečné 

zajištění, které může, v případě nepříznivého vývoje pojistného kmene, vyústit 

až v extrémní ztráty. 

ERD je zřejmě zlepšením pravidla 10–10, avšak bude-li předmětem měření 

absolutní výše zajistitelova rizika, nebude toto, ani jakékoliv jiné zlepšení, 

poskytovat očekávané výsledky. Vždy bude třeba stanovit pevnou kritickou 

hodnotu, pro kterou dostatečně rizikové smlouvy test splní a naopak smlouvy, 

které zajišťují profitabilní, avšak stabilní, pojistné kmeny, tentýž test nesplní. 

Výsledek bude nedokonalý a opět budou nutné výjimky. 

Definice přenosu rizika, jak je popsána ve FAS 113, zahrnuje ještě další 

nedostatek. Tím je pevně stanovená marže zajistitele, která je nesprávně 

započítávána do analýzy přenosu rizika.  Pevná částka, jež není spjata s prvkem 

nejistoty, není v otázce přenosu rizika relevantní. Její velikost nemá na přenos 

rizika vliv. Zvýšením této částky riziko pojistitele nevzrůstá. Zahrnutí marže 

zajistitele do analýzy přenosu rizika je proto přinejmenším nevhodné.  

 

4.2.2 Přirozené a strukturované parametry 
 

K definování PPR potřebujeme definici 100% přenosu rizika. Ve druhé 

kapitole jsme si uvedli příklady parametrů smluv finitního zajištění a nyní si 

tyto parametry, a také některé parametry typické pro tradiční zajištění, 
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rozdělíme na_dva typy, na „přirozené“ a „strukturované“ parametry zajistné 

smlouvy.  

„Přirozenými parametry“ budeme dále označovat parametry, neomezující 

škody zajistitele jiným způsobem, než kterým jsou omezeny vlastní závazky 

pojistitele. Uvažujeme pouze škody, které se vztahují se k zajistnému plnění 

vyplývajícímu ze zajistné smlouvy.  

„Strukturovanými parametry“ budeme naopak nazývat parametry 

omezující škody zajistitele jiným způsobem, než kterým jsou omezeny vlastní 

závazky pojistitele. Tedy všechny parametry omezující riziko zajistitele.  

Řekneme, že v zajistné smlouvě dochází k 100% přenosu rizika, jestliže 

obsahuje pouze přirozené parametry. 

 

Příklady přirozených parametrů: 

• Procentuelní podíly, běžný v tradičním proporcionálním zajištění 

• Limit, vlastní vrub, spoluúčast na každou jednotlivou škodu, nebo 

na_každého jednotlivého pojištěného  

• Limit, vlastní vrub, spoluúčast na událost, pouze v některých 

případech 

• Výluka na základě typu pojistné smlouvy 

Příklady strukturovaných parametrů: 

• Omezení úhrnných škod zajistitele shora 

• Nezajištěná vrstva 

• Limit, spoluúčast na událost, pouze v některých případech 

• Výluka na základě typu škody 

• Zajistný účet 

• Spoluúčast pojistitele na ziscích a ztrátách 

• Dodatečné zajistné 

• Klouzavá zajistná provize 

 

Některé z nich jsou zahrnuty v obou typech parametrů, do kterého typu 

patří je pak nutné určit dle konkrétního případu. Například „Limit na událost“, 
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v případě katastrofického zajištění, patří do přirozených parametrů, neboť 

při_katastrofickém zajištění cedujeme pouze zajistné, které odpovídá danému 

riziku. Kdyby však byl tentýž „Limit na událost“ aplikován na kvótové zajištění, 

kde_je spolu se zajistným přenášen i příslušný podíl rizika, došlo by k omezení 

přenosu rizika. Jednalo by se tedy o strukturovaný parametr.  

Abychom zjistili, zda daný parametr patří mezi přirozené, nebo 

strukturované, je vždy třeba ověřit, zda má vliv na přenos rizika. Parametry, 

spojené s úhrnnými škodami, patří zpravidla mezi strukturované. Provize 

a_spoluúčast na úhrnných škodách jsou jediné výjimky, navrhované 

do_přirozených parametrů, neboť obvykle nebývají shledány jako parametry 

omezující riziko. 

 

4.2.3 Funkce peněžních toků 
 

100% přenos rizika již máme definován. Přejděme tedy k měření PPR. 

Přirozené parametry riziko neomezují, množství přeneseného rizika se tedy 

odvíjí od vlivu strukturovaných parametrů.  

Nechť S=(S1,…, Sk) je k-rozměrný náhodný vektor, kde S1,…, Sk jsou peněžní 

toky škod, které jsou předmětem zajistné smlouvy.  

Pro danou zajistnou smlouvu (nazveme ji „počáteční“), obsahující 

strukturované i přirozené parametry, budeme v následujícím textu uvažovat 

smyšlenou smlouvu (nazveme ji „konečnou“), která bude obsahovat všechny 

přirozené parametry skutečné zajistné smlouvy, avšak bude očištěna 

o_strukturované parametry. Definujeme si funkci p, vztahující se k „počáteční“ 

smlouvě, funkci k, vztahující se ke „konečné“ smlouvě, a funkci r, vztahující se 

k_„rozdílu“ těchto dvou funkcí. Buď 

 

p���: � ∑ !343�356  , 

 

kde P=(P1,…,Pl) je vektor peněžních toků všech škod, jež jsou předmětem 

počáteční zajistné smlouvy. p(S) značí současnou střední hodnotu budoucích 

škod v počáteční smlouvě.  
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Dále buď  

 

k���: � ∑ �343�356 , 

 

kde k(S) značí současnou střední hodnotu budoucích peněžních toků plynoucích 

z_konečné zajistné smlouvy. Peněžní toky zahrnují přirozené i strukturované 

parametry.  

A konečně, buď 

r���: �p(S) – k(S) , 

 

kde r(S) označuje současnou střední hodnotu úbytku peněžních toků, které 

„ubudou“ vlivem strukturovaných parametrů. 

 

Podle FAS 113 mají být do analýzy přenosu rizika započítány všechny 

peněžní toky. Pokud tak učiníme v našem případě, budou všechny peněžní toky 

obsaženy v p(S) a následně tedy i v r(S). Tento postup můžeme použít, avšak jak 

uvidíme dále, pevné peněžní toky nemají na riziko vliv. Podstatné jsou pouze 

peněžní toky obsahující prvek náhody, jako například proměnné v závislosti 

na_S. 

 

4.2.4 Analýza rizika 
 

Stejně jako ve FAS 113, je předpokládáme model, ve kterém známe 

rozložení_S, ze kterého lze následně stanovit rozložení p(S), k(S) a r(S). Cílem 

modelu je klasifikovat veškerá rizika spojená s nahodilostí veličiny S. Tím  

o náhodného procesu vyplývá ze skutečnosti, že je proces nahodilý. Ostatní 

rizik je například případná neadekvátnost odhadu velikosti plateb či jejich 

načasování. 

Obvykle rozlišujeme riziko nahodilosti a parametrické riziko. Rizika, 

spojená s nejistotou modelu, zahrnujeme do parametrického rizika. 

Modelujeme-li například celkové platby v S, jako logaritmicko-normálně 

rozloženou náhodnou veličinu s příslušnou střední hodnotou a rozptylem, pak 
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do parametrického rizika patří zřejmě nejen riziko nesprávné volby parametrů 

(tedy střední hodnoty a_rozptylu), ale také riziko nesprávné volby rozložení 

celkové platby. Riziko načasování vyžaduje komplexní model, ve kterém může 

být modelování rizika neadekvátnosti rozložení, či parametrů složitější.  

Základní typy rizika, které mohou vytvářet parametrické riziko, jsou: 

• datové riziko: velikost částky, stabilita, či aplikace dostupných dat 

• tržní riziko: vliv trhu na oceňování, na pojistný produkt 

• ekonomické riziko: velikost budoucí inflace 

Kalkulace parametrického rizika vyžaduje modelování časových řad, které 

je nad rámec této práce.        

  

 

4.2.5 Odchylka od účetních hodnot 
 

Účetní odchylka je definována v závislosti na základním scénáři peněžních 

toků, vztahujících se k očekávaným škodám. Buď a=(a1,…,ak) vektor peněžních 

toků dle základního scénáře. Definujme si „základní hodnoty“:  

Základní hodnotou funkce p(S) buď zp≔≔≔≔    p(a). Často platí zp=E[p(S)], avšak 

ne_nutně. 

Základní hodnotou funkce r(S) buď zr ≔≔≔≔ účetní hodnota strukturovaných 

parametrů při scénáři a (uvažujeme tradiční účtování). zr se často liší od r(a) 

i_od E[r(S)]. 

 

Příklad 4.1(ilustrativní): Strukturovaný parametr je úhrnný limit, větší 

než  ∑ a8985:  .  

r(S) = 0  pro ∑ S8985: <  limit 

> 0  jinak. 

 

E[r(S)] je tedy pozitivní, ale účetní hodnota r(S) je nulová, tedy zr=0. 
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Účetní odchylky pro funkce p(S), k(S), r(S) definujeme následovně: 

 

σp≔≔≔≔  p(S) –zp , je-li  p(S)≥ zp 

  0  , jinak  

 

σk≔≔≔≔  k(S) –zk , je-li  k(S)≥ zk 

  0  , jinak 

 

σr≔≔≔≔  σp – σk . 

 

Negativní hodnoty odchylky σp nepřipouštíme na základě obecné zásady, 

která říká, že riziko je definováno pouze pro negativní scénáře. Negativní 

hodnota odchylky σk naznačuje, že skutečný vliv strukturovaných parametrů je 

příznivější, než jak je zaznamenáno v účetnictví (to je typické pro případ 

zpětného odevzdání zajistného, jež nemusí být účetně zachyceno). Tento 

parametr však nezvyšuje cedentovo pojistné riziko. Negativní hodnoty σk jsou 

proto eliminovány. Příznivý efekt strukturovaných parametrů tak nezmenší 

přenesené riziko.  

 

Poznamenejme, že platí obě tyto rovnosti: 

 

p(S) = k(S) + r(S); 

σp = σk + σr . 

 

Dále si povšimněme, že zahrneme-li pevné peněžní toky do k(S), budou 

dle_definice zahrnuty i v r(S) a jejich základní hodnoty budou identické. Z toho 

plyne, že účetní odchylky nejsou pevnými peněžními toky ovlivněny. 

Vezmeme-li v úvahu zmíněné zásady, můžeme konstatovat, že účetní 

odchylky zobrazují relevantní riziko, které chceme měřit. V následujících 

odstavcích si_popíšeme, jak budeme riziko měřit.  
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4.2.6 Riziková a parciální míra 
 

Nechť �=, >, ?� je pravděpodobnostní prostor a �@, A� je měřitelný prostor. 

Dále nechť X : Ω → E je náhodná veličina. Rizikovou míru  B C @ D E , 

aplikovanou na náhodnou veličinu X definujeme takto: 

 

m(X) ≔≔≔≔ E [ w(X) ∙ l(X) | P(X) ] , 

 

kde l je lineární funkce, w je vážená funkce (dále ji budeme nazývat také váha) 

a_P_je podmínka závislá na X.  

Dále předpokládejme, že X je součet n náhodných veličin, � � ∑ �F3F56 . 

Parciální míru  BG C @ D E, vztahující se k rizikové míře m, pak definujeme 

takto: 

mi(Xi) ≔≔≔≔ E [ w(X) ∙ Xi | P(X) ] 

 

Poznamenejme, že vážená funkce w a podmínka P závisí pouze na X, nikoliv 

na_Xi. 

 

Příklad 4.2: 

a) (Rozptyl a kovariance) 

Rozptyl je definován takto: 

 

VAR(X)≔ E[( X – E(X)) ∙ ( X – E(X))], 

 

kde první závorka ( X – E(X)) představuje váženou funkci a druhá lineární 

funkci. Podmínka není užita. Kovarianci pak definujeme 

 

 

COV(Xi ,X)≔ VARi (Xi) = E[( X – E(X)) ∙ ( Xi – E(Xi))], 

 

zde váha závisí pouze na X a lineární funkce pouze na Xi . 

Kovariance je tedy parciální míra vztahující se k rozptylu. 
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b)(Semivariance): 

Přidáním podmínky definujeme semivarianci: 

 

SVAR�X� ≔  EM� X –  E�X��  ·  � X –  E�X�� N X & @�O�P , 

 

Příslušná parciální míra pak vypadá takto: 

 

SVARQ�XQ� ≔  EM� X –  E�X��  ·  � XQ–  E�XQ�� N X & @�O�P . 

 

Podmínka je opět závislá pouze na X, nikoliv na Xi . 

 

Nyní si představíme míry a jejich příslušné parciální míry, jež je možné 

aplikovat na modelování našeho problému. 

 

Tail Value at Risk (TVaR) 

TVaR obvykle používáme, chceme-li klást důraz na vysoké škody. Obvykle 

stanovujeme vysokou hodnotu hladiny α s cílem přesnějšího měření extrémních 

událostí. Míru TVaRα na hladině α definujeme takto:  

 

TVaRα(zp) ≔≔≔≔ E [ σp  | σp > VaRα(zp) ] , 

 

kde VaRα(zp) zde značí Value at Risk na hladině α. Příslušnou parciální míru pak 

definujeme takto: 

 

TVaRαr(zr) ≔≔≔≔ E [ σr  | σp > VaRα(zp) ] . 

 

Některé vlastnosti TVaR jsou při měření přenosu rizika nežádoucí. TVaR  

měří velmi přesně chování náhodné veličiny v extrémních situacích, avšak její 

chování v běžných situacích úplně opomíjí. Vliv některých strukturovaných 

parametrů omezujících riziko je tak zcela zanedbán. 
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Očekávaná odchylka („EAD“, z anglického „Expected Adverse Deviation“) 

Definice míry EAD je podobná TVaR, liší se pouze podmínka: 

  

EAD(σp) ≔≔≔≔ E [ σp  | σp > 0 ] . 

 

Její příslušná parciální míra je: 

 

EADr(σr) ≔≔≔≔ E [ σr  | σp > 0 ] . 

 

Na rozdíl od TVaR měříme očekávanou hodnotu veličiny EAD na základě 

všech kladných hodnot náhodné veličiny. Její nevýhodou je nepřítomnost 

vážené funkce, zdůrazňující vysoké hodnoty náhodné veličiny. Modely 

na_oceňování rizika obvykle předpokládají výraznější vliv extrémních hodnot.  

 

Střední kvadratická odchylka („MSAD“, z anglického „Mean Square Adverse 

Deviation“) 

Míru MSAD dostaneme přidáním kvadrátu u odchylky v EAD:  

 

MSAD(σp) ≔≔≔≔ E [ σp2  | σp > 0 ], 

kde σp= p(S) – zp pro σp > 0. V případě, že zp= E[p(S)], je:   

 

MSAD(zp) = SVAR (p(S)). 

 

Parciální míra, vztahující se k MSAD je: 

 

MSADr(σr) ≔≔≔≔ E [ σr ∙ σp  | σp > 0 ]. 

 

MSAD zahrnuje, podobně jako EAD, měření všech kladných hodnot náhodné 

veličiny, není tedy vynechán vliv žádných parametrů omezujících riziko.  MSAD 

měří veličinu pomocí kvadratické váhy, extrémní hodnoty tak mají na výslednou 
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hodnotu větší vliv. Je to tradiční riziková míra, podobná semivarianci s tím 

rozdílem, že odchylky měříme na základě účetních hodnot. 

  

 

4.2.7 Definice procenta přeneseného rizika a model parciálního 
přenosu rizika 

 

Závěrem se dostáváme k definici PPR. Nechť m je míra a mn její příslušná       

parciální míra. Pak definujeme procento přeneseného rizika takto: 

 

!!� ≔  6 – R��S��R�ST�  �  R��S��R�ST�  . 

 

PPR je tedy ta část rizika, spojeného s přirozenými parametry počáteční zajistné 

smlouvy, kterou pojistitel přenese na zajistitele uplatněním strukturovaných 

parametrů, jež jsou obsaženy v konečné zajistné smlouvě.  

Cílem modelování přenosu rizika je stanovit, za jakých okolností může být 

smlouva klasifikována jako zajistná. Toho lze v modelu parciálního přenosu 

rizika docílit tím, že předem zvolíme kritickou hodnotu. Pokud procento 

přeneseného rizika tuto hranici převýší, je test PPR splněn. Při užití PPR, jako 

výchozího testu, by pak bylo možné klasifikovat smlouvu jako zajistnou. 

Vhodnou volbou kritické hodnoty může být 50%, lze ale použít i jiné. 

Popsaná metoda přináší hned několik výhod: 

1. Přenos rizika je demonstrován pouze jednou hodnotou 

2. Není nutné užití výjimek pro smlouvy, které zřejmě přenáší 

podstatnou část rizika. V metodě PPR takovéto smlouvy splňují 

podmínku přímo, definování výjimek proto není potřebné. 

3. Metoda poskytuje relevantní výsledky bez ohledu na rizikovost 

původního, nezajištěného pojistného kmene. 

4. Profit marže a nákladová marže nejsou do modelování přenosu 

rizika zahrnuty.  
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4.3 Numerické aplikace 
 

V této části textu si na dvou ukázkách testování přenosu rizika popíšeme 

některé nedostatky v současné době používaných testů přenosu rizika.  Pomocí 

vhodně zvolených modelů předvedeme, že použití některých metod není vždy 

adekvátní. Pro výpočet současné hodnoty PV používáme jednotnou úrokovou 

míru i=2%. Tedy pro daný počet období N a veličinu Y=(y0, y1, …, yN), která 

vyjadřuje platby yj v časech j=0,…,N,  platí: 

!��U� ≔ V� 66 W F�X
Y

X5Z
·  [\ 

4.3.1 Metody použité na testování přenosu rizika 
 

Příklady jsou ukázkou použití čtyř metod měření přenosu rizika, které byly 

v předchozím textu popsány. Na případu finitního kvótového zajištění v prvním 

příkladu a na zajištění typu krytí rozsáhlých škod (SLC) v příkladu druhém jsou 

zachyceny rozdílné výsledky vypočítané použitím rozdílných metod VaR, TVaR, 

ERD a PPR. Podmínky pro splnění testů daných metod jsou znázorněny 

v tabulce_4.1. Pro výpočet rizikové a parciální míry, použitých ve výpočtu PPR, 

jsme zvolili metodu MSAD, popsanou v předchozím testu. 

 

VaR (10–10) VaR90%  (X) ≔≔≔≔ F PV(X) -1 (0,9) � 10% ∙ PV(Z) 

TVaR (10–10) ����]Z%���  � !��� +�–���
�,·������ ∞���
�� ����� �∞���
� �  6Z% ·  !��)�  

ERD (1%) ������ � !� * � +�– ���
�, · ������ ∞

���
�
- � 6% · !��)� 

PPR (50%) !!� �  6 – �   S�  ·  ST | ST &  Z (�   ST_ | ST  &  Z ( � `Z% 

 

Tabulka 4.1: Metody testování přenosu rizika 



4.3.2 Použité modely
 

Parametry užitých modelů jsou voleny ilustrativně, nečerpají z

V obou příkladech předpokládáme, že škody plynoucí z

kmene mají v praxi běžně používané logaritmicko

s příslušnými parametry,

V tabulce_4.2 jsou znázorněny tři uvažované modely, od nejméně rizikového

modelu M1, s krátkým obdobím předpokládaných plate

model M4 s dlouhým obdobím předpokládaných plateb.

 

Model 
Parametry 

  

Střední hodnota 
očekávaných škod 

  

Směrodatná 
odchylka 
očekávaných škod 
Platby v časech t 
(vyjádřené v 
procentech)  

 

Tabulka 4.2: Modely očekávaného vývoje škod
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Použité modely očekávaného vývoje škod 

Parametry užitých modelů jsou voleny ilustrativně, nečerpají z

obou příkladech předpokládáme, že škody plynoucí z daného pojistného 

praxi běžně používané logaritmicko-normální 

arametry, střední hodnotou a směrodatnou odchylkou

jsou znázorněny tři uvažované modely, od nejméně rizikového

krátkým obdobím předpokládaných plateb, až po nejrizikovější 

dlouhým obdobím předpokládaných plateb.  

  

 M1   M2   M3  

čas 
t 

  

 

6 900 7 100 7 300 

5 000 10 000 30 000 

1 60% 10% 5% 

2 15% 10% 5% 

3 15% 15% 7% 

4 10% 25% 10% 

5 - 25% 10% 

6 - 15% 15% 

7 - 10% 15% 

8 - 5% 10% 

9 - -  10% 

10 - - 7% 

11 - - 5% 

12 - - 1% 

Modely očekávaného vývoje škod 

Parametry užitých modelů jsou voleny ilustrativně, nečerpají z reálných dat. 

daného pojistného 

normální rozložení 

směrodatnou odchylkou. 

jsou znázorněny tři uvažované modely, od nejméně rizikového 

b, až po nejrizikovější 

 M4  

7 900 

 40 000 

5% 

5% 

7% 

10% 

10% 

15% 

15% 

10% 

10% 

7% 

5% 

1% 
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4.3.3 Ukázka testování přenosu rizika  
na smlouvách finitního kvótového zajištění (FQS) 

 
Pro první ukázku jsme vybrali dvě varianty smluv finitního kvótového 

zajištění se třemi vstupními parametry: zajistnou provizí, úhrnným limitem 

a_nezajištěnou vrstvou. Jejich výše je uvedena v tabulce 4.3. První varianta, 

smlouva S1, zahrnuje pouze zajistnou provizi a úhrnný limit, ve druhé variantě, 

smlouvě S2, je kromě těchto zahrnuta i nezajištěná vrstva. Zajistná provize je 

zde pro jednoduchost vyjádřena jako současná hodnota „klouzavých“ budoucích 

plateb.  

 

FQS S1 S2 
Zajistné 10 000 10 000 
Zajistná provize 30% 30% 
Úhrnný limit 130% 130% 

Nezajištěná vrstva - 110% - 120% 
 

Tabulka 4.3:  Hodnoty vstupních parametrů smluv S1 a S2 finitního kvótového 
zajištění. Hodnoty zajistné provize, úhrnného limitu a nezajištěné vrstvy jsou 
uvedeny v procentech škodního poměru. 

 

Modelování použitých metod je s ohledem na časovou nenáročnost výpočtů 

provedeno v programovacím jazyce Pascal. Na výpočet kvantilu a integrálů, 

použitých při výpočtu VaR, TVaR, ERD a PPR jsme použili metodu Monte Carlo. 

Výsledky testů jsou zobrazeny v tabulce 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metoda

S1 

VaR (10

TVaR (

ERD (1%)

PPR (50%)

S2 

VaR (

TVaR (

ERD (1%)

PPR (50%)
 

Tabulka 4.4:  Výsledky testů smluv finitního kvótového zajištění 
modely očekávaného vývoje škod M1, M2 a M3. Hranice splnitelnosti testů VaR 
a TVaR je 10%, testu ERD 1% a testu PPR 50%
 

Jak vidíme z hodnot

zajistitele v modelu M1

úplného rizika. Smlouva S1 však nesplňuje podmínky žádného 

absolutní výši rizika. S

rizika, což potvrzují klesající 

Metody VaR, TVaR a ERD

části ovlivněny rizikovostí původního nezajištěného kmene, metoda 

naopak podíl rizika, které bylo přeneseno.

testů smlouvy S2.  
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Model 
M1 M2 M3 

Metoda 

VaR (10-10) 6,41% 6,96% 9,37%

TVaR (10–10) 3,50% 12,06% 19,73%

ERD (1%) 0,48% 1,21% 2,29%

PPR (50%) 100,00% 95,76% 83,12%

VaR (10–10) 6,34% 7,01% 8,99%

TVaR (10–10) 3,21% 9,81% 11,23%

ERD (1%) 0,39% 0,89% 1,01%

PPR (50%) 91,05% 89,46% 71,56%

Výsledky testů smluv finitního kvótového zajištění 
modely očekávaného vývoje škod M1, M2 a M3. Hranice splnitelnosti testů VaR 
a TVaR je 10%, testu ERD 1% a testu PPR 50%. 

hodnoty PPR u smlouvy S1, úhrnný limit nemá 

M1 žádný vliv, jinak řečeno dochází k přenosu 

rizika. Smlouva S1 však nesplňuje podmínky žádného z

S rostoucí volatilitou roste vliv úhrnného limitu na přenos 

klesající hodnoty PPR u rizikovějších modelů M2 a M3

ERD však mají opačnou tendenci. Tyto metody 

části ovlivněny rizikovostí původního nezajištěného kmene, metoda 

naopak podíl rizika, které bylo přeneseno. Podobný efekt naznačují výsledky 

 

 

9,37% 

19,73% 

2,29% 

83,12% 

8,99% 

11,23% 

1,01% 

71,56% 

Výsledky testů smluv finitního kvótového zajištění S1 a S2 pro 
modely očekávaného vývoje škod M1, M2 a M3. Hranice splnitelnosti testů VaR 

hrnný limit nemá na škody 

přenosu v podstatě 

z testů, měřících 

rostoucí volatilitou roste vliv úhrnného limitu na přenos 

jších modelů M2 a M3. 

Tyto metody jsou z velké 

části ovlivněny rizikovostí původního nezajištěného kmene, metoda PPR měří 

Podobný efekt naznačují výsledky 



4.3.4 Ukázka testování přenosu rizika 
na smlouvě finitního zajištění typu krytí rozsáhlých škod
(SLC) 

 
 

Druhá ukázka se zaměřuje na 

zajistná smlouva obsahuje poměrně vysoké strukturované parametry. 

Zajistné
Marže zajistitele
Úhrnný limit

Spoluúčast
 
Tabulka 4.5:  Hodnoty vstupních parametrů smluv 
typu krytí rozsáhlých škod (SLC)
a_nezajištěné vrstvy jsou uvedeny v
 

 

Tabulka 4.6:  Výsledky testů smluv S1 a S2 finitního zajištění typu krytí 
rozsáhlých škod pro modely očekávaného vývoje škod M1, M2 a M3. Hranice 
splnitelnosti testů VaR a TVaR je 10%, testu ERD 1% a testu PPR 50%.

 

Jak naznačují hodnoty modelu M4, n

se_tato ukázka zaměřuje na vysoce

zajistná smlouva však obsahuje strukturované parametry, které z

omezují riziko a skutečný přenos rizika je necelých 30%. Přesto metody 

TVaR a ERD prokazují jednoznačné splnění testu.

Závěrem lze shrnout, že PPR měří podíl přeneseného rizika, nikoliv jeho 

absolutní výši, jako je tomu u všech v
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Ukázka testování přenosu rizika  
finitního zajištění typu krytí rozsáhlých škod

Druhá ukázka se zaměřuje na testování přenosu rizika smlouvy SLC. 

zajistná smlouva obsahuje poměrně vysoké strukturované parametry. 

SLC 
Zajistné 10 000 
Marže zajistitele 3% 
Úhrnný limit 130% 

Spoluúčast 70% 

Hodnoty vstupních parametrů smluv S1 a S2 finitního zajištění
typu krytí rozsáhlých škod (SLC). Hodnoty zajistné provize, úhrnného limitu 

nezajištěné vrstvy jsou uvedeny v procentech škodního poměru.

Model 
M4 

Metoda 

VaR (10–10) 11,29% 

TVaR (10–10) 18,40% 

ERD (1%) 2,09% 

PPR (50%) 29,61% 

Výsledky testů smluv S1 a S2 finitního zajištění typu krytí 
rozsáhlých škod pro modely očekávaného vývoje škod M1, M2 a M3. Hranice 
splnitelnosti testů VaR a TVaR je 10%, testu ERD 1% a testu PPR 50%.

Jak naznačují hodnoty modelu M4, na rozdíl od minulé ukázky 

tato ukázka zaměřuje na vysoce rizikový kmen pojistných smluv

zajistná smlouva však obsahuje strukturované parametry, které z

omezují riziko a skutečný přenos rizika je necelých 30%. Přesto metody 

prokazují jednoznačné splnění testu. 

lze shrnout, že PPR měří podíl přeneseného rizika, nikoliv jeho 

absolutní výši, jako je tomu u všech v současné době používaných metod.

finitního zajištění typu krytí rozsáhlých škod 

í přenosu rizika smlouvy SLC. Tato 

zajistná smlouva obsahuje poměrně vysoké strukturované parametry.  

finitního zajištění 
. Hodnoty zajistné provize, úhrnného limitu 

procentech škodního poměru. 

Výsledky testů smluv S1 a S2 finitního zajištění typu krytí 
rozsáhlých škod pro modely očekávaného vývoje škod M1, M2 a M3. Hranice 
splnitelnosti testů VaR a TVaR je 10%, testu ERD 1% a testu PPR 50%. 

kázky FQS-zajištění, 

rizikový kmen pojistných smluv. Tato 

zajistná smlouva však obsahuje strukturované parametry, které z velké části 

omezují riziko a skutečný přenos rizika je necelých 30%. Přesto metody VaR, 

lze shrnout, že PPR měří podíl přeneseného rizika, nikoliv jeho 

současné době používaných metod. 
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5 Účtování dle parciálního přenosu 
rizika  
 

 

Účetnictví pojišťoven České republiky se řídí vyhláškou č. 502/2002 Sb. 

Evropské standardy, jako je IFRS 4, IAS 37 a další, se stejně jako česká vyhláška 

zabývají účtováním pojistných smluv obecně. Tím se pak řídíme i při účtování 

smluv zajistných.  

Jedním z hlavních požadavků účetnictví je podávání objektivní a pravdivé 

informace o hospodářské situaci podniku. Abychom objektivně a pravdivě 

zaznamenali skutečný dopad zajistné smlouvy na hospodářskou situaci 

pojišťovny, provádíme testování přenosu rizika, jehož metody jsme popsali 

v minulé kapitole. V případě, že dochází pouze k částečnému přenosu rizika, lze 

dle současných účetních standardů účtovat smlouvu se zajistitelem jen dvěma 

způsoby, jako zajistnou, nebo jako depozitum. Ani jeden z těchto způsobů však 

požadavek objektivity a pravdivosti nesplňuje. V této kapitole uvedeme návrh 

na nový způsob účtování dle parciálního přenosu rizika, který vychází 

z metodiky testování přenosu rizika podle PPR [14].  

Doposud jsme se zabývali hledáním nejlepšího řešení při existenci pouze 

dvou typů účetnictví: jeden typ odpovídá 100%, druhý 0% přenosu rizika, 

přičemž je_možné zvolit buď jeden anebo druhý typ. Rozdíl mezi těmito 

přístupy může být někdy zásadní a v případě velkých smluv může hrát důležitou 

roli i při sestavování účetní závěrky společnosti. 

Bez ohledu na to, který z těchto typů použijeme, bude účtování smlouvy 

s 50% přenosem rizika zřejmě nepřesné. Kritická hodnota 50% byla navržena 

pro přenos rizika z jednoduchého důvodu, kterým je snížení nepřesnosti 

v nejhorším možném případě na minimum. Použití 50% kritické hodnoty má 

však značné nevýhody. Může vést ke snaze vytvořit smlouvy s 51% přenosem 

rizika, aby se využily výhody účetnictví se 100% přenosem rizika. Smlouvy 

s_49% přenosem rizika jsou rovněž problematické. Pojistitel pak nemusí získat 

kladné hodnocení v účetní závěrce nebo v testech solventnosti za významné 
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snížení rizika. Zajistitel na sebe naopak uzavřením smlouvy, která nemůže být 

účtována jako zajistná, bere významné riziko, i když jeho účetní závěrka nic 

takového nenaznačuje. 

V dostupném účetnictví neexistuje adekvátní řešení této problematiky. 

Je_zapotřebí vhodné zaúčtování smluv částečného přenosu rizika. Dostupnost 

veličiny PPR může tvořit podklad pro účtování zajištění dle částečného přenosu 

rizika. 

Cílem účtování dle parciálního přenosu rizika je celkově nezkreslená 

rozvaha a_výkaz zisku a ztráty, tedy také nezkreslený celkový výnos a vlastní 

kapitál. Dále pak řádná charakterizace postoupeného zajistného a škod. 

 

5.1 Proporcionálně rozdělené účetnictví 
 

Každému pojistnému kmeni odpovídá určité pojistné riziko. Na rozdíl 

od_pravidla 10–10, či jiných běžně používaných metod, kde se měří absolutní 

výše přeneseného rizika, měří PPR naopak velikost rizika jako poměr velikosti 

rizika, které nese zajistitel, a velikosti rizika, které nesl pojistitel na pojistném 

kmeni před jeho zajištěním. PPR tedy měří procentuelní  část rizika, které 

pojistitel opravdu přenesl. Účtování dle parciálního přenosu rizika by pak 

vypadalo následovně. V extrémních případech by byla účtována ve shodě 

s dosavadními standardy, tedy při přenosu 100% rizika jako zajištění a při 

přenosu 0% rizika jako depozitum. V případě částečného přenosu bychom pak 

jednoduše aplikovali vážený průměr těchto dvou účetních procedur, které jsou 

k dispozici. Jak velká procentuelní část rizika je přenesena, tak velká část by byla 

účtována jako zajištění. Zbylá část by se pak účtovala jako depozitum. Všechny 

hodnoty bychom tedy rozdělili proporcionálně k PPR a 1-PPR. Tímto přístupem 

zřejmě naplníme cíl nezkreslit výnosy a vlastní kapitál. Netto škody budou 

proporcionální k celkovým rizikům a_postoupené škody rizikům postoupeným, 

cíl bude tedy naplněn i pro netto a_postoupené škody. 

Postoupené zajistné plynoucí z proporcionálního dělení pojistného nebude 

dokonale odrážet celkové kryté pojistné riziko. Nicméně aproximace bude 
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adekvátní. Pokud to bude nutné, je možné vyvinout komplexnější a přesnější 

proceduru pro výpočet zajistného. Pokud by se toto udělalo, veškeré potřebné 

úpravy účtů se zajistným, dané proporcionálním rozdělením, by musely být 

provedeny bez vlivu na celkový výnos. 

 

5.2 Které smlouvy by měly být účtovány dle PPR? 
 

Proporcionální rozdělení je zřejmě tím nejjednodušeji implementovaným 

přístupem na současné účetnictví, nicméně i tato metoda by zvýšila objem práce 

účetních a je rozumné omezit její aplikaci. Mnoho zajistných smluv zahrnuje jen 

malou část strukturovaných parametrů omezujících riziko. Na druhou stranu 

pak existují také smlouvy přenášející minimální riziko. Aby se předešlo 

zbytečnému rozdělování, bylo by možné, aby se smlouvy s PRT > 80% účtovali 

jako zajištění a_smlouvy s PRT < 20% pomocí depozitního účetnictví. Účetnictví 

dle PPR by se pak aplikovalo pouze v případě 20% < PRT < 80%. 

Taková hranice by taky omezila potřebu zbytečného testování. V některých 

případech bude jasné, že strukturované parametry nesníží přenos rizika o víc 

jak hraniční hodnotu a proto bude stačit minimum testování. 

 

5.3 Měl by být přenos rizika přehodnocován? 
 

Teoreticky by přenos rizika měl být přehodnocován, ale v praxi je to 

rozhodně něco, čemu bychom se měli vyhnout. Nicméně množství zbývajícího 

rizika, postoupeného ve škodní rezervě, se může v průběhu času měnit. Nové 

teoretické vyhodnocení by se vykonávalo jenom s ohledem na budoucnost 

a_zbývající škodní rezervy. Změna PPR by ovlivnila pouze zbývající škodní 

rezervy. Veškeré již dříve zaúčtované položky, jako zajistné či výplaty plnění 

by_pak zůstaly beze změny. 

Teoretická změna ve zbývajícím přeneseném riziku může být ilustrována 

jednoduchým příkladem úhrnného limitu.  
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Příklad 5.1: 

Předpokládejme, že z úhrnného limitu, stanoveného nad hranicí 

očekávaného škodního poměru, byl na počátku spočítán 30% efekt omezení 

rizika (tedy 70 % PPR). Po dvou letech jsou celkové ztráty známé s podstatně 

větší přesností a_ukázalo se, že jsou nižší než očekávané. Úhrnný limit se zdá mít 

malý efekt a 90 % rizika je v tomto případě přeneseno. Anebo naopak, ztráty 

byly podstatně horší, než se očekávalo a konečné ztráty se nyní očekávají 

na_hladině úhrnného limitu, takže nezbývá žádné krytí. Přestože stále existují 

postoupené rezervy, téměř žádné riziko vztahující se na zbývající rezervy není 

přeneseno.  

I když podobné situace mohou být realistické, je těžké si představit, že 

zvýšení přesnosti účtování by vytvořilo nutnost opětovného vyhodnocení 

přenosu rizika ve všech smlouvách, avšak v některých speciálních případech 

by_to možná mělo být zváženo. 

 

Na závěr této kapitoly ještě poznamenejme, že IFRS 4 i FAS 60 hovoří 

o_depozitním účtování části smlouvy, která je ve své podstatě depozitum, toto 

by_mohl být návod k použití tohoto pravidla. 
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6 Závěr 
 

 

Přesnější měření rizika, posílení stability pojistného trhu, či obecně krok 

kupředu ke splnění požadavků Basel II, to jsou některé z velmi podstatných 

důsledků, kterých by bylo možné docílit vhodnou regulací finitního zajištění. 

Problematika finitního zajištění je v současné době stále nevyřešenou 

otázkou. Touto prací jsem chtěl objasnit nedostatky finitního zajištění 

a_předvést návrh na jejich řešení. Vyhodnotil jsem zlepšení, která přináší nová 

metoda, a ty jsem otestoval na praktických příkladech.  

Navržená metoda, kterou nazýváme metoda parciálního přenosu rizika, 

je_přínosná v několika směrech. Dvě podmínky FAS 113 metoda PPR redukuje 

na_jedinou, která zahrnuje veškerou informaci o přenosu rizika. Není tedy třeba 

použití výjimek, jako je tomu ve FAS 113. Metody vycházející z FAS 113 posuzují 

přenos rizika z pohledu zajistitele a to na základě absolutní výše rizika, které 

uzavřením zajistné smlouvy zajistitel přebírá. Požadavek přenosu rizika metody 

PPR je naopak posuzován z pohledu pojistitele na základě procentuelní části 

rizika, které bylo z původního pojistného kmene přeneseno. Tento rozdíl 

v posuzování přenosu rizika umožňuje aplikaci metody jak na velmi profitabilní 

produkty, tak na_produkty vyznačující se vysokou rizikovostí. V neposlední řadě 

spočívá přínos metody v možnosti její aplikace na nový způsob účtování, 

účtovaní podle parciálního přenosu rizika. Ten by znamenal značný posun 

kupředu v otázce adekvátnosti účetního výkaznictví. 
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Dodatek A: Příklady finitního 

zajištění 

 

Typy finitního zajištění – retrospektivní 

Příklad 1 

 

Typ zajištění:  LPT. 

 

Časové období:   platné od 1.1.2008 do splacení všech pohledávek. 

 

Krytí zajistitele: Souhrnné XL-zajištění. Zajistitel se zavazuje 

k odškodnění pojistitele za tu část škodního úhrnu, 

ze_škod zaúčtovaných pojistitelem v roce 2002 

a_dříve, jejichž úhrn přesáhne 500mil. Kč, 

do_celkové výše  1 500mil. Kč v období od 1.1.2008. 

 

Zajistné:   700mil.Kč splatné do 15.2.2008. 

 

Platby za škody: zajistitel se zavazuje k platbě úhrnu škod za každý 

kalendářní rok do 15.února následujícího roku. 

 

Odstoupení od smlouvy: Pojistitel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv 

po 31.12.2012, zajistitel se zavazuje k platbě profit 

provize, která činí 94% ze zůstatku zajistného účtu 

(pojem je popsán v parametrech finitního zajištění) 

a_to do 45 dnů po ukončení smlouvy. 

 

Při pohledu na Příklad 1 si lze povšimnout některých zajímavých 

skutečností. _Podepsáním této smlouvy vzniká výnos ve výši 300mil. Kč. 
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Převýší-li škodní úhrn 1 500mil. Kč, je za část převyšující danou maximální 

hranici zodpovědný pojistitel. Kvůli garantovanému vrácení zůstatku zajistného 

účtu lze smlouvu ocenit současnou střední hodnotou očekávaného zůstatku 

zajistného účtu. 

 

Příklad 2 

  

Typ zajištění:  SLC. 

 

Časové období:  platné od 1.1.2009 do splacení všech níže 

zmíněných pohledávek. 

 

Krytí zajistitele: Souhrnné XL-zajištění. Zajistitel se zavazuje 

k odškodnění pojistitele za škody, zaúčtované 

pojistitelem v roce 2009 a později, jejichž úhrn 

přesáhne vyšší z částek 10% úhrnného netto 

zaslouženého pojistného anebo  1mld. Kč, 

do_celkové výše nižší z částek 50% úhrnného netto 

zaslouženého pojistného anebo 10mld. Kč v období 

od 1.1.2009 do_31.12.2013. 

Spoluúčast: vyšší z částek 10% úhrnného netto zaslouženého 

pojistného anebo  1mld. Kč   

 

 

Zajistné:   1 mld.Kč splatné do 15.2.2009 

     1 mld.Kč splatné do 15.2.2010 

     1 mld.Kč splatné do 15.2.2011 

     1 mld.Kč splatné do 15.2.2012  

     1 mld.Kč splatné do 15.2.2013 

 Pojistitel dále platí na zajistný účet 50% cedovaných 

úhrnných čistých časových nadměrků škod, které 
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přesáhnou hranici 7,5mld. Kč a to vždy k 15.2. 

následujícího roku, počínaje rokem, který následuje 

prvnímu překročení zmíněné hranice 7,5mld. Kč 

 

Poplatek na náklady: Pojistitel je navíc povinen k 1.4.2009, 1.4.2010, 

1.4.2011, 1.4.2012  a k 1.4.2013 zaplatit 1% 

zůstatku zajistného účtu. Tento poplatek se platí 

jako dodatek k zajistnému pouze v případě, že 

zůstatek zajistného účtu je kladný 

   

 

Platby za škody: Zajistitel se zavazuje k platbě úhrnu škod za každý 

kalendářní rok do 15.února následujícího roku. 

 

Odstoupení od smlouvy: Pojistitel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv 

po_31.12.2013, zajistitel se zavazuje k platbě profit 

provize, která činí 94% ze zůstatku zajistného účtu 

(pojem je popsán v parametrech finitního zajištění) 

a_to do 45 dnů po ukončení smlouvy. 

 

Vypovězení smlouvy: V případě, že pojistitel neuskuteční některou 

z plateb zajistného, má zajistitel právo smlouvu 

vypovědět. Zajistitel v tom případě vrací celé dosud 

přijaté zajistné minus úhrn všech dosud 

vyplacených škod. 
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Typy finitního zajištění – prospektivní 

 

Příklad 3 

Typ Zajištění:  FQS. 

 

Kvótové Procento:  50%. 

 

Zahrnuté Smlouvy: Zajištění se týká všech pojistných smluv, 

uzavřených, či_obnovených 1.1.2009, nebo později, 

které jsou pojišťovnou klasifikovány jako pojištění 

nemovitostí.  

 

Časové Období:   Platné od 1.1.2009 do 31.12.2010 

 

Krytí Zajistitele  

a Nezajištěná Vrstva: Zajistitel se zavazuje k uhrazení kvótového procenta 

z netto ztrát ze závazků na příslušné úhrnné škody, 

zaúčtované pojistitelem ve výše daném časovém 

období s ohledem na následující podmínky.  

 

  Jestliže poměr zaplacených škod ku zajistnému 

přesáhne 65%, zajistí pojistitel úhradu 100% všech 

škod, dokud tento poměr zaplacených škod 

ku_zajistnému nedosáhne  70%.  Nad 70% až 

do_100% hradí zajistitel kvótové procento ze všech 

zahrnutých smluv. Při převýšení poměru 

zaplacených škod ku_zajistnému 100% hradí 

veškeré škody pojistitel. 

 

Zajistné: Pojistitel zaplatí zajistiteli kvótové procento (50%) 

z příslušného úhrnného netto pojistného, které 
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pojistitel akceptuje za smlouvy zahrnuté do tohoto 

zajištění.  

 

Zajistná Marže:  4% zajistného, minimálně 1 mil. Kč 

 

Zajistná Provize: Zajistná provize se liší v závislosti na poměru 

zaplacených škod ku zajistnému. V případě, že je 

tento poměr mezi 65% a 70%, činí zajistná provize 

30% ze_zajistného. Provize roste procento 

po_procentu až_do své maximální výše, 40%, když 

se_stejným způsobem snižuje příslušný škodní 

poměr od 64% do_55%. Naopak, roste-li tento 

poměr od 76% do 80%, zajistná provize klesá 

po_jednom procentu od 30% až_do svého minima, 

25%. 

 

Zajistný Účet: Zajistitel spravuje po dobu trvání zajistné smlouvy 

pomyslný “zajistný účet” (pojem je popsán 

v parametrech finitního zajištění), který bude mít 

na_počátku hodnotu odpovídající nezaslouženému 

zajistnému minus Minimální Zajistná Provize 

a_minus Zajistná Marže. Dále bude jeho hodnota 

upravována čtvrtletně následujícím způsobem:  

   

  Počáteční hodnota plus 

  Zajistné, minus 

  Zajistná provize, minus 

  Zajistná marže, minus 

  Zaplacené úhrnné netto škody, plus 

  Úrok 
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  Úrok se připisuje dle úrokové sazby pouze 

v_případě, je-li zůstatek Zajistného účtu kladný. 

 

Úroková sazba: 3% p.a. 

 

Odstoupení od smlouvy: Pojistitel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv 

po_31.12.2012, avšak pouze v případě, je-li zůstatek 

Zajistného Účtu kladný. Zajistitel se zavazuje 

k platbě profit provize, která činí 94% ze zůstatku 

Zajistného Účtu (pojem je popsán v parametrech 

finitního zajištění)  a to do 45 dnů po ukončení 

smlouvy. 

 

Vypovězení smlouvy: V případě, že pojistitel neuskuteční některou 

z plateb zajistného, má zajistitel právo smlouvu 

vypovědět. Zajistitel v tom případě vrací zůstatek 

Zajistného Účtu. 
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Dodatek B: Pomocný výpočet  
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kde používáme: 

|X=S-FV(B), x=s-FV(B),  

dPV(x)=dPV(1)∙x=PV(1)∙dx=PV(1)∙d(s-FV(B))=PV(1)∙ds |, 

!�+�c���
�, .!�+� b ���
�,/ � ���� 
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