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Aplikace tabulek života v životním pojištění 

Abstrakt 

V současnosti nabývá s ohledem na stárnutí populace na významu otázka zajištění na stáří a 

zajištění prostředků na péči spojenou s problémy vysokého věku. Populace ČR stárne a to 

s sebou nese zvýšené nároky na důchodový systém. Dle prognóz možného dalšího vývoje ani 

nedávno schválený posun věkové hranice pro odchod do důchodu situaci nevyřeší, pouze ji 

posune na pozdější dobu. O možnostech pojištění a penzijního připojištění je mezi obyvateli ČR 

větší povědomí než o současném fungování důchodového systému. Pro výpočty pojistného atp. 

se používá metod pravděpodobnosti, statistiky a finanční matematiky. Nedílnou součástí 

výpočtů životního pojištění jsou i úmrtnostní tabulky. Ty jsou pojišťovnami upravovány pro 

účely jednotlivých pojištění, jelikož jejich správné použití má velký vliv na finální sazbu 

pojistného. V tomto případě můžeme mluvit o praktickém využití demografie. Také zjistíme, že 

se ve světě začíná prosazovat generační přístup, úpravy tabulek dle budoucích trendů a 

přizpůsobení tabulek populačních na úmrtnost pojistného kmene pojišťovny. Všechny tyto 

posuny dávají nové možnosti bližšímu sepětí pojistné matematiky s demografií. 

Application of mortality tables in life insurance 

Abstract 

The question of ensuring corresponding income in retirement is rising more and more. The 

population of Czech Republic is ageing and this brings increased demands on pension system. 

According to prognosis already approved change of the retirement age will not solve the 

problem, just postpone it.  Insurance and pension funds already took their place on the market. 

The knowledge about different insurance and pension insurance type among the population is 

better that knowledge about the pension system itself. Statistical, probability mathematics and 

financial mathematics methods are used for construction of insurance rates etc. Integral parts of 

the computing are mortality tables. Tables are modified by insurance companies for different 

types of insurance, as the proper use have great effect on the final insurance rate. In this case we 

can speak of practical use of demography. Also modifications according to generations, future 

trends and prognosis and adjustment to insurance stock are more being used. All this gives 

possibility of wider cooperation between demography and actuarial mathematics. 
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Úvod né krizi a jejich plány týkající se zajištění na stáří. Jako zdroje informací nám slouží 

výběrová šetření zaměřená na toto téma a díky mezinárodnímu rozsahu jednoho z těchto šetření 

budeme schopni zasadit výsledky do mezinárodního kontextu.  

Tato práce se svým obsahem pokusí ukázat, jak demografie vstupuje do jednoho z odvětví 

běžného lidského života – do pojišťovnictví a penzijních fondů. Budeme se podrobněji zabývat 

typy pojištění, které mají přímou souvislost s životem pojištěného. Primárně se zaměříme na 

životní a důchodové pojištění, v jedné z kapitol přiblížíme i systém fungování penzijního 

připojištění se státním příspěvkem. Vše zasadíme do právního rámce zákonů České republiky, 

vysvětlíme základy jejich fungování a principy výpočtů. 

V závěrečných kapitolách popíšeme vliv podkladů na výpočty pojistného, speciálně se 

zaměříme na použití a vliv úmrtnostních tabulek na výši pojistného. Popíšeme rizika spojená 

s užitím nesprávných úmrtnostních tabulek a přiblížíme jejich tvorbu a úpravy pro potřeby 

pojišťovnictví a penzijních fondů a zhodnotíme možnosti tvorby takovýchto tabulek v prostředí 

českého pojistného trhu. 
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Kapitola 1  
 
Současná situace v České republice a možné dopady jejího 
vývoje 

1.1 Současná věková struktura a perspektivy jejího vývoje 

Během minulého století jsme byli svědky prodlužování střední doby dožití. Nejprve bylo její 

postupné prodlužování způsobeno snižováním kojenecké úmrtnosti, poté ve druhé fázi dochází 

ke snižování úmrtnosti ve vyšších „seniorských“ věcích. První fáze má za následek situaci, kdy 

se vyššího věku dožívá více osob a druhá fáze s sebou nese prodlužování délky života ve 

vyšších věcích. Obě skutečnosti v kombinaci s nízkou porodností posledních let  

přináší závažné změny ve věkovém složení populace. 

Věková struktura je dána předchozím vývojem porodnosti a úmrtnosti a není nijak 

významně ovlivněna migrací. Pokud porovnáme strukturu obyvatelstva dle pohlaví a věku k 31. 

12. 1997 s věkovou strukturou k 31. 12. 2007 získáme následující obrázek. 

Graf 1 – Porovnání věkové struktury obyvatelstva v letech 1997 a 2007 

 
Zdroj: http://ww.czso.cz – věkové složení obyvatelstva dle pohlaví a věku k 31. 12. uvedeného roku 
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Pokud se detailněji zaměříme na vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin za posledních 

10 let, získáme následující data. 

Tab. 1 – Vývoj podílu věkových skupin od roku 1997, v procentech 

Věková skupina 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
0-14 17,43 17,02 16,61 16,21 15,89 15,58 15,22 14,94 14,65 14,38 14,23 

15-59 64,54 64,86 65,17 65,33 65,49 65,48 65,47 65,33 65,31 64,98 64,61 
60+ 18,04 18,11 18,22 18,46 18,62 18,94 19,30 19,73 20,04 20,64 21,16 

Zdroj: http://ww.czso.cz – věkové složení obyvatelstva dle pohlaví a věku k 31.12. uvedeného roku 

Graf 2 – Vývoj podílu věkových skupin mezi roky 1997 a 2007 
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Zdroj: http://ww.czso.cz – věkové složení obyvatelstva dle pohlaví a věku k 31. 12. uvedeného roku, věková 

skupina 15 – 59 je vztažena k vedlejší ose y 

Z výše uvedených dat vyplývá, že složka 15 – 59 let příliš nekolísá, takže změny jsou 

převážně v kategoriích do 15 let a nad 60 let. Dětská složka neustále oslabuje a tím se i zužuje 

základna věkové pyramidy. Naopak složka 60+ posiluje a za posledních 10 let se její podíl na 

věkové struktuře zvýšil o celá 3 %. 

Pohledem do minulosti můžeme osvětlit, jaké jevy stojí za těmito změnami. Prvním 

činitelem je rychlý pokles porodnosti mezi roky 1991 a 1996. V těchto letech se ale zvyšoval 

i počet žen ve věku, ve kterém jsou děti nejčastěji rozeny. Proto můžeme mluvit o poklesu 

plodnosti.  Ukazatele úhrnné plodnosti zaznamenaly prudký pokles, kdy v roce 1990 činila tato 

hodnota 1,89, aby pak v roce 1999 dosáhla svého absolutního minima od roku 1920. Od roku 

1999 se tato hodnota pomalu zvyšuje až na současných 1,44 (data za rok 2007), přičemž ale tato 

hodnota se neblíží minimu z doby před rokem 1989, které činilo 1,66 v roce 1936. Jako obecně 

přijímané důvody pro takto razantní pokles bývají uváděny odklady manželství do pozdějšího 

věku, potřeba pracovní realizace a tím odklad mateřství, naprostá změna životních podmínek 

a priorit mladých lidí, které odsunuly rodinu a děti z čelních pozic. Dále za tímto vývojem 

mohou stát zhoršující se ekonomické a sociální podmínky mladých rodin – snížená dostupnost 

bydlení, možnost skloubení výchovy dětí s kariérou, nedostupnost předškolních zařízení.  

Dle střední varianty uvedené v [1] a založené na generačním přístupu se v dalších 10 letech 

očekává vzestup plodnosti. Tento horizont je dle autorů krajní reálnou hranicí mezi odkladem 

narození dítěte a vzdáním se mateřství u generací žen překračujících v této době věkovou 
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hranici třiceti let. Po tomto období by se úhrnná plodnost měla stabilizovat na hodnotách 

srovnatelných s evropskou úrovní a tím dovršit přechod k novému modelu reprodukčního 

chování. Dojde i k rozmělnění intenzity plodnosti do více věkových jednotek, nebude 

soustředěna jako nyní do úzkého věkového pásma. 

Druhým faktorem bezprostředně se dotýkajícím změn věkové struktury v populaci ČR je 

prodlužování života. V druhé polovině 80. let jsme byli svědky poklesu intenzity úmrtnosti. 

Tento pokles se týká obou pohlaví a prakticky všech věkových skupin. Rozhodující vliv ale měl 

pokles kojenecké úmrtnosti a zlepšení úmrtnostních poměrů osob starších 60 let. Změna 

v úmrtnostních poměrech se objevila i ve věkové skupině osob starších 40 let. Jako zdůvodnění 

tohoto zlepšení je obvykle uváděno zkvalitnění lékařské péče, zvýšení rozsahu prevence, změny 

v návycích populace (životní styl a stravování). Tyto změny potvrzují i statistiky nemocnosti. 

Mezi lety 1997 a 2007 došlo k posunu naděje dožití při narození o let u mužů a o let u žen. 

Graf 3 – Vývoj naděje dožití při narození mezi roky 1997 a 2007 
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Zdroj: http://ww.czso.cz – úmrtnostní tabulky za ČR pro uvedený rok 

Do budoucna můžeme dle [1] očekávat přírůstek naděje dožití pro muže 12 let a pro ženy 

10 let, který bude rozložen do celého období prognózy. Dle obou publikací [1] i [2] dojde 

v budoucnosti k významné změně poměrů četnosti hlavních věkových skupin, která bude 

způsobena časovými posuny silných ročníků 50. let a 70. let dvacátého století. Postupně se 

zvýší i zastoupení osob v poproduktivním věku v populaci ze současných 21 % na 25 % 

v roce 2015 a projektovaných 33 % v roce 2040. To s sebou přinese spolu s nízkou plodností 

výrazné zeslabení ekonomicky aktivních věkových skupin a tím i zapříčiní razantní úbytek osob 

na pracovním trhu. 
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 Graf 4 – Změny ve věkové struktuře – porovnání let 2007 a 2065 
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Zdroj: [1] Střední varianta pro rok 2065 a http://ww.czso.cz – věkové složení obyvatelstva k 31. 12.2007 

Očekávaný vývoj s sebou ponese kromě nedostatku pracovních sil i obrovské zatížení nejen 

důchodového systému, ale i zdravotnictví a sféry péče o seniory. Zjednodušeně řečeno budou 

chybět kapsy, ze kterých by bylo možné přispívat na důchody a zdravotnictví zatížené vysokým 

počtem seniorů, ale i ruce které se o seniory mohou starat. Díky poměrně nízkým počtům 

narozených dětí nebude možné se spoléhat na péči rodiny a péče o seniory bude muset přejít do 

státních či komerčních zařízení. 

Dle [1] ani v současnosti schválený posun věku pro odchod do důchodu na 65 let situaci 

nevyřeší, pouze ji odloží a zredukuje její další růst. Z tohoto důvodu bude v budoucnosti nutné 

přistoupit k razantní změně současného důchodového systému v České republice. 

1.2 Systém státního důchodového pojištění 

Protože budoucí změny ve věkové struktuře obyvatelstva budou mít dopad i na sektor veřejných 

financí popíšeme v této subkapitole současný systém státního důchodového pojištění. Zdrojem 

pro tento popis je internetová prezentace Ministerstva práce a sociálních věcí 

(http://ww.mpsv.cz) a České správy sociálního zabezpečení (http://ww.cssz.cz). Součástí bude 

i výhled do budoucí plánované změny systému tak, jak s ní veřejnost seznamuje vláda České 

republiky. 

1.2.1 Obecné informace 
Základní důchodové pojištění a nemocenské pojištění tvoří součást sociálního zabezpečení ve 

smyslu zákona č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění 

pozdějších předpisů. 

Základním zákonem upravujícím nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, 

způsob stanovení výše důchodů spolu s podmínkami pro jejich výplatu je zákon č.155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, v znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1996. 

Základní důchodové pojištění je založeno na následujících principech. Sociální solidarita, 

kdy pracující přispívají do fondu pro výplatu důchodů současným důchodcům. Průběžné 
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financování (tzv. pay as you go) znamená, že příspěvky plynoucí od aktivních účastníků jsou 

okamžitě rozděleny a slouží k výplatě dávek dle okamžitých nároků jejich příjemců. Při splnění 

stanovených podmínek je systém povinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby. Tento systém 

byl vytvořen pro poskytnutí náhrady příjmu v případě stáří (starobní důchod), invalidity 

(invalidní důchod) nebo úmrtí živitele (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod). Důchody vdovské 

a sirotčí ponecháme pro účely této práce stranou a budeme se detailněji věnovat pouze prvním 

třem výše jmenovaným typům. Dalšími vlastnostmi systému jsou jednotnost (s určitou 

odchylkou pro OSVČ) a dynamika, která zajišťuje, že se řada parametrů při výpočtech důchodů 

každoročně upravuje s ohledem na momentální ekonomický vývoj. Stát tento systém garantuje 

ekonomicky i právně a pro jeho správu slouží speciální úřad – Česká správa sociálního 

zabezpečení (ČSSZ). Všechny složky základního jsou nárokové, což znamená, že při splnění 

stanovených podmínek na ně osoba má nárok a jsou vymahatelné soudní cestou. 

1.2.2 Podmínky přiznání starobního důchodu 
Následující informace jsou získány z § 29, § 30, § 31 zákona o důchodovém pojištění. 

Pojištěnec má nárok na normální starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně 

25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen 

"důchodový věk"), nebo 15 let a dosáhl aspoň 65 let věku.  

Pojištěnec má nárok na předčasný dočasně krácený starobní důchod, jestliže získal dobu 

pojištění nejméně 25 let a ke dni, od něhož má být důchod přiznán, je poživatelem částečného 

invalidního důchodu (příp. se mu tento důchod nevyplácí pro výši příjmů), pokud mu do 

dosažení důchodového věku chybí nejvýše dva roky, nebo pobíral plný invalidní důchod 

nepřetržitě aspoň po dobu pěti let, pokud nárok na tento důchod zanikl a ke dni jeho odnětí do 

dosažení důchodového věku chybí nejvýše pět let.  

Nárok na předčasný dočasně krácený starobní důchod vzniká, pokud se uvedené podmínky 

splní do 31.prosince 2006. 

Pojištěnec má nárok na předčasný trvale krácený starobní důchod, jestliže získal dobu 

pojištění nejméně 25 let, a do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše tři roky. Přiznání 

tohoto důchodu vylučuje nárok na normální starobní důchod. 

1.2.3 Věk pro přiznání starobního důchodu 
Následující informace jsou získány z § 32 zákona o důchodovém pojištění. 

Podle předpisů platných před 1. lednem 1996 činila věková hranice pro nárok na starobní 

důchod: u mužů 60 let, u žen - 53 let, pokud vychovaly aspoň 5 dětí, 54 let, pokud vychovaly 

3 nebo 4 děti, 55 let, pokud vychovaly 2 děti, 56 let, pokud vychovaly 1 dítě, nebo 57 let, pokud 

nevychovaly žádné dítě.  

Zákon o důchodovém pojištění zavedl mj. postupné zvyšování věkové hranice pro nárok na 

starobní důchod (dále jen "důchodový věk"). Důchodový věk pojištěnce se stanoví tak, že se ke 

kalendářnímu měsíci, ve kterém dosáhl shora uvedené věkové hranice, přičítají u mužů 2 

a u žen 4 kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok z doby po 31. prosinci 1995 do 

dosažení shora uvedené věkové hranice. Cílovým stavem je stanovení věkové hranice 65 let pro 

odchod do důchodu. 
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Příklad 1 – Stanovení dne vzniku nároku pro starobní důchod 

A) Uvažujeme muže, který byl narozen 1. 10. 1946. Jeho důchodový věk platný do 31. 12. 1995 činil 60 

let. Díky novele mu byl zvýšen o 22 měsíců na 61 let a 10 měsíců. Tomuto muži vznikne nárok na starobní 

důchod ke dni 1. 8. 2008. Možnost odchodu do předčasného důchodu má k 1. 8. 2005. 

B) Uvažujeme bezdětnou ženu, která byla narozena 1. 10. 1946. Její důchodový věk platný do 31. 12. 

1995 činil 57 let. Díky novele jí byl zvýšen o 32 měsíců na 59 let a 8 měsíců. Této ženě vznikne nárok na 

starobní důchod ke dni 1. 6. 2006. Možnost odchodu do předčasného důchodu má k 1. 6. 2005. Pokud by 

tato žena měla jedno dítě pak její důchodový věk platný do 31. 12.1995 činil 56 let. Díky novele jí byl 

zvýšen o 28 měsíců na 58 let a 4 měsíce. Této ženě vznikne nárok na starobní důchod ke dni 1. 2. 2005. 

Možnost odchodu do předčasného důchodu má k 1. 2. 2002. Pro ženu s dvěma dětmi by byl odchod do 

důchodu do 31. 12. 1995 ve věku 55 let, který byl poté navýšen o 24 měsíců na 57 let. Této ženě vznikne 

nárok na starobní důchod ke dni 1. 10. 2003. Možnost odchodu do předčasného důchodu má k 1. 10. 

2000. 

C) Uvažujeme muže, který byl narozen 1. 10. 1975. Jeho důchodový věk platný do 31. 12. 1995 činil 60 

let. Díky novele mu byl zvýšen o 60 měsíců na 65 let. Tomuto muži vznikne nárok na starobní důchod ke 

dni 1. 10. 2040. Možnost odchodu do předčasného důchodu má k 1. 10. 2035. 

D) Uvažujeme bezdětnou ženu, která byla narozena 1. 10. 1975. Její důchodový věk platný do 31. 12. 

1995 činil 57 let. Díky novele jí byl zvýšen o 96 měsíců na 65 let. Této ženě vznikne nárok na starobní 

důchod ke dni 1. 10. 2040. Možnost odchodu do předčasného důchodu má k 1. 10. 2035. Pokud by tato 

žena měla jedno dítě pak by její důchodový věk platný do 31.12.1995 činil 56 let. Díky novele jí byl zvýšen 

o 108 měsíců na 65 let. Této ženě vznikne nárok na starobní důchod ke dni 1. 10. 2040. Možnost odchodu 

do předčasného důchodu má k 1. 10. 2035. Pro ženu s dvěma dětmi by byl odchod do důchodu do 31. 12. 

1995 ve věku 55 let, který byl poté navýšen o 108 měsíců na 64 let. Této ženě vznikne nárok na starobní 

důchod ke dni 1. 10. 2039. Možnost odchodu do předčasného důchodu má k 1. 10. 2035. 

Hodnoty byly vypočteny za pomoci věkové kalkulačky zveřejněné na http://ww.mpsv.cz.    

                     □ 

1.2.4 Princip výpočtu starobních důchodů 
Systém je dávkově definovaný a konstrukce výpočtů důchodů je složena ze dvou složek. První 

složkou je základní výměra, která je jednotná pro všechny typy důchodů. Výše základní výměry 

činí k 1.1.2008 2 170 Kč měsíčně. Druhá část je tvořena procentní výměrou, jejíž výše se určuje 

dle délky pojištění a výši příjmů v rozhodném období před přiznáním důchodu. 

Výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku 

nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu. Do doby pojištění se započítává i tzv. 

náhradní doba pojištění (§ 5 zákona o důchodovém pojištění), avšak pouze v rozsahu 80 %, 

pokud jde o dobu studia, dobu vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, 

jestliže náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a v rozsahu tří let také 

doba, kdy uvedené dávky nenáleží, doby, po kterou jsou osoby se zdravotním postižením 

zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, doba 

výkonu civilní služby a doba pobírání plného invalidního důchodu; v plném rozsahu se 

započítávají náhradní doby pojištění, pokud jde o dobu výkonu základní vojenské služby, dobu 

péče o dítě do dosažení stanoveného věku a dobu péče o bezmocnou osobu. 

Výše procentní výměry se zvyšuje za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku 

nároku na důchod, a to za každých celých 90 kalendářních dnů o 1,5 % výpočtového základu. 
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Výše procentní výměry důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně. Systém neobsahuje žádná 

omezení týkající se výše důchodu (pokud nebereme v úvahu redukci příjmů při samotném 

výpočtu výše důchodu). 

Mírně upravený režim platí pro předčasné dočasně krácené, předčasné trvale krácené 

důchody a souběhy starobního důchodu a výdělečné činnosti. 

Základními prvky konstrukce výpočtu důchodu jsou: 

• Rozhodné období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu. V současnosti je toto 

období stanoveno na 30 kalendářních let bezprostředně před rokem přiznání důchodu. 

Díky legislativním změnám bude tohoto cílového stavu dosaženo postupně.  V době 

účinnosti zákona (tj, v roce 1996) bylo toto období desetileté a za každý další rok 

účinnosti zákona se toto desetileté období prodlužuje o jeden rok. Tímto krokem se 

zvyšuje závislost na celoživotní ekonomické aktivitě pojištěného. 

• Ročním vyměřovacím základem jsou v podstatě hrubé příjmy za jednotlivé kalendářní 

roky rozhodného období (s výjimkou kalendářního roku, který bezprostředně předchází 

roku přiznání) přezásobené koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. 

• Koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu rozumíme podíl všeobecného 

vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání 

důchodu vynásobeného přepočítacím koeficientem, a všeobecného vyměřovacího 

základu za kalendářní rok, za který se počítá roční vyměřovací základ. Všeobecný 

vyměřovací základ stanovuje vláda nařízením do 30. září následujícího kalendářního 

roku ve výši průměrné mzdy za kalendářní rok zjištění ČSÚ. Přepočítací koeficient je 

taktéž stanoven nařízením vlády na základě údajů ČSÚ o průměrné měsíční mzdě za 

stanovená pololetí. Jeho výpočet je proveden jako podíl průměrné měsíční mzdy za 

první pololetí kalendářního roku, který o rok předchází roku přiznání důchodu 

a průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o dva roky 

předchází roku přiznání důchodu. 

• Osobní vyměřovací základ je stanoven jako průměr úhrnu ročních vyměřovacích 

základů. Při stanovení osobního vyměřovacího základu se z rozhodného období, z něhož 

se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, vylučují některé zákonem stanovené doby, 

tzv. vyloučené doby (v podstatě náhradní doby pojištění spadající do rozhodného 

období a některé další v zákoně o důchodovém pojištění taxativně vyjmenované doby), 

takže nedojde k jeho "rozmělnění". 

• Výpočtovým základem rozumíme redukci osobního vyměřovacího základu. Tato 

redukce je opět každoročně vyhlašována vládním nařízením k 1. lednu příslušného roku. 

Důchody, které jsou již vypláceny, jsou pravidelně navyšovány každý rok v lednu. Jiný 

postup je stanoven pouze při velmi nízké inflaci, kdy by zvýšení činilo méně než 2 % a při 

velmi vysoké inflaci, kterou rozumíme alespoň 5 %. Zvýšení důchodu je stanoveno tak, aby u 

průměrného starobního důchodu činilo nejméně 100 % růstu cen a dále též nejméně třetinu 

růstu reálné mzdy. Konkrétní částka je stanovena nařízením vlády a zvýšení může být vyšší než 

zvýšení, které zákon stanovil jako minimální. Je možné důchody zvýšit i v mimořádném 

termínu a to pokud růst cen ve sledovaném období dosáhl alespoň 5 %. O takovémto zvýšení 
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rozhoduje vláda do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž došlo ke splnění 

uvedené podmínky. 

 

Příklad 2 – Orientační výpočet výše starobního důchodu při jeho přiznán; přiznaný v roce 2008 

Vypočteme orientační výši důchodu pro muže z příkladu 1A). Jako vyměřovací základy použijeme 

průměrné mzdy za dané roky vykazované ČSÚ a jako vyloučené doby započteme průměrnou délku 

pracovní neschopnosti ve sledovaném roce vykázanou ÚZIS. Pro roky, pro které nebylo možno získat data 

bylo použito první známé hodnot. Tímto krokem došlo k nahodnocení vypočteného důchodu. 

V roce Vyměřovací  Vyloučené Koeficient Roční Všeobecný Přepočítací 
 základ doby nárůstu vyměřovací vyměřovací Koeficient 
 (Kč) (dny) VVZ základ základ 21559,765 

1986 70 848 18 7,2739 515 341 2 964   
1987 70 848 18 7,1248 504 778 3 026   
1988 70 848 18 6,966 493 527 3 095   
1989 70 848 18 6,8012 481 851 3 170   
1990 70 848 18,4 6,5611 464 841 3 286   
1991 70 848 19,9 5,6856 402 813 3 792   
1992 70 848 20,7 4,6425 328 912 4 644   
1993 70 848 23,2 3,7063 262 584 5 817   
1994 84 048 24,8 3,1264 262 768 6 896 1,1914 
1995 99 684 23,9 2,6382 262 986 8 172 1,1978 
1996 117 900 25,8 2,2282 262 705 9 676 1,1194 
1997 129 624 26,3 2,0157 261 283 10 696 1,0891 
1998 141 612 26,8 1,8438 261 104 11 693 1,085 
1999 153 564 26,1 1,7037 261 627 12 655 1,062 
2000 163 368 28 1,5982 261 095 13 490 1,0942 
2001 177 516 28,6 1,4727 261 428 14 640 1,0693 
2002 190 392 30,8 1,3723 261 275 15 711 1,0717 
2003 203 004 30,5 1,2857 261 002 16 769 1,0665 
2004 216 492 34,8 1,2057 261 024 17 882 1,0532 
2005 227 904 32,8 1,1462 261 224 18 809 1,0707 
2006 242 628 36,5 1,0753 260 898 20 050 1,0753 
2007 260 328 34,5 1 260 328     

 

Výsledný měsíční důchod s těmito parametry byl vypočten na 10 194 Kč. 

Hodnota byla vypočtena za pomoci kalkulačky zveřejněné na http://ww.mpsv.cz. 

                               □ 
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Z následující tabulky, která je zpracována na základě dat MPSV A ČSÚ se od roku 1993 

postupně snižuje relace průměrného starobního důchodu proti průměrné čisté mzdě. Tento trend 

se pravděpodobně nezmírní ani v následujících letech a to ani po případné důchodové reformě.  

Tab. 2 – Relace průměrného důchodu a mzdy za roky 1993 až 2007 

Rok 
Průměrná měsíční výše 

starobního důchodu 
důchod / hrubá 

mzda (%) 
důchod / čistá 

mzda (%) 

1993 2 734 46,3 58,4 
1995 3 578 43,1 55,5 
1997 4 840 44,8 57,4 
1999 5 724 44,7 57,1 
2001 6 352 42,9 54,8 
2003 7 071 41,8 53,5 
2005 7 728 40,7 53,8 
2006 8 173 40,4 52,3 
2007 8 736 40,3 51,0 

1.2.5 Podmínky nároku na invalidní důchod 
Následující informace jsou získány z § 38 a § 43 zákona o důchodovém pojištění. Pojištěnec má 

nárok na plný invalidní důchod, jestliže se stal plně invalidním a získal potřebnou dobu 

pojištění, pokud ke dni vzniku plné invalidity nesplnil podmínky nároku na normální starobní 

důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl 

důchodového věku, nebo se stal plně invalidním následkem pracovního úrazu (nemoci 

z povolání). Pojištěnec má nárok na částečný invalidní důchod, jestliže se stal částečně 

invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, nebo následkem pracovního úrazu (nemoci 

z povolání).  

Dle § 39 zákona o důchodovém pojištění platí pro plnou invaliditu následující definice – 

pokud z důvodu nepříznivého zdravotního stavu poklesla pojištěnci schopnost soustavné 

výdělečné činnosti nejméně o 66 % nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné 

výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek. Částečná invalidita je dle § 44 tohoto 

zákona definována, jako stav kdy pojištěnci z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu 

poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % nebo mu dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. 

Potřebná doba pojištění je závislá na věku, kdy pojištěnec přešel do stavu plné nebo 

částečné invalidity. Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem částečné nebo 

plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 let před vznikem 

částečné/plné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, byla-li 

získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku částečné/plné invalidity (u pojištěnce mladšího 

24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka potřebné doby pojištění se 

považuje za splněnou, vznikla-li částečná/plná invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci 

z povolání). 

1.2.6 Princip výpočtu invalidních důchodů 
Výše důchodu se stejně jako u starobního důchodu skládá ze dvou složek – ze základní výměry 

a z procentní výměry. Výše základní výměry činí od 1. 1. 2008 2 170 Kč měsíčně a výše 
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procentní výměry je stanovena za každý celý rok doby pojištění 0,75 % výpočtového základu. 

Výše procentní výměry je omezena minimem 385 Kč měsíčně. Pro informaci v následující 

tabulce uvádíme průměrnou výši invalidního důchodu získanou z dat ČSSZ. 

Tab. 3 – Vývoj průměrných invalidních důchodů za roky 1999 až 2007 

Rok Plný invalidní důchod Částečný invalidní důchod 

1999 5 731 Kč 3 739 Kč 

2000 6 118 Kč 3 905 Kč 

2001 6 638 Kč 4 171 Kč 

2002 6 666 Kč 4 132 Kč 

2003 6 911 Kč 4 243 Kč 

2004 7 088 Kč 4 315 Kč 

2005 7 537 Kč 4 854 Kč 

2006 7 962 Kč 4 847 Kč 

2007 8 496 Kč 5 161 Kč 

1.2.7 Výše pojistného za sociální zabezpečení odváděné pojištěnci 
Součástí pojistného za sociální zabezpečení je mimo pojistného na základní důchodové pojištění 

i pojistné za nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit 

pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, osoby 

samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili. 

Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. 

Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně výdělečně 

činných se jedná o kalendářní rok. 

Pro výpočet pojistného se nejprve stanoví vyměřovací základ všech zaměstnanců organizace 

účastných nemocenského pojištění. Pojistné se vypočte jako 8 % z vyměřovacího základu. Pak 

zaměstnavatel sečte tyto základy a vypočte pojistné ve výši 26 % z úhrnu vyměřovacích 

základů. Nakonec sečte pojistné za sebe a za všechny zaměstnance a celkovou částku odvede na 

účet příslušné OSSZ. 

Tab. 4 – Sazby pojistného z vyměřovacího základu platné v roce 2007 

 
zaměstnavatelé  zaměstnanci OSVČ 

osoby účastnící se 
dobrovolně důchodového 

pojištění 

nemocenské pojištění 3,30 % 1,10 % 4,40 % x 
důchodové zabezpečení 21,50 % 6,50 % 28,00 % 28,00 % 
státní politika zaměstnanosti 1,20 % 0,40 % 1,60 % x 

Celkem 26,00 % 8,00 % 34,00 %1) 28,00 % 

1) V případě neúčasti na nemocenském pojištění činí celková sazba 29,60 % vyměřovacího základu. 

Zdroj: www.cssz.cz 

1.2.8 Výhled do budoucna 
V současnosti vláda České republiky pracuje na reformě důchodového systému ČR na základě 

schválení novelizace zákona ze dne 17.7.2008 (předpokládaná účinnost od 1.1.2010) do něj 

vnáší následující změny. Dochází k postupnému prodlužování doby pojištění potřebné pro 

výplatu důchodu ze stávajících 25 let až na 35 let včetně náhradních dob pojištění a na 30 let 
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bez těchto dob. Postupně dochází k omezení počtu vyloučených dob. Prodlužuje se věk pro 

odchod do důchodu na 65 let u mužů a žen, které nevychovaly žádné dítě nebo jedno dítě 

a 62 až 64 let u žen (podle počtu vychovaných dětí), pokud vychovaly aspoň dvě děti 

a v souvislosti s tím i věkové hranice pro nárok na starobní důchod při získání kratší doby 

pojištění. Prodlužuje se období pro předčasný odchod do důchodu ze tří na pět let. Rušení doby 

studia získané v období po účinnosti návrhu zákona jako náhradní doby pojištění s výjimkou 

posuzování nároku na invalidní důchody. Zvýšení redukce procentní výměry při předčasném 

odchodu do důchodu, a to od třetího roku (za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby 

ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku činí snížení 

procentní výměry důchodu 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů 

a 1,5 % výpočtového základu od 721. kalendářního dne).  

K poměrně významnému zásahu došlo ve věci invalidních důchodů. Při dosažení věku 

65 let je invalidní důchod zkonvertován na důchod starobní ve stejné výši. Tím došlo ke 

zprůhlednění systému a jeho přiblížení EU. Detailnější analýza pro zdůvodnění zavedení tohoto 

kroku spolu s dalšími návrhy je dostupná ve studii [3] publikované Výzkumným ústavem práce 

a sociálních věcí. Došlo k novému vymezení invalidity (zavedení třístupňové invalidity) 

s „trvalou“ ochranou výše dosavadních částečných invalidních důchodů v případě změny 

invalidity z II. stupně invalidity na I. stupeň (dosud existují dva druhy invalidních důchodů, a to 

plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod). 

Těmito změnami dochází k ukončení I. etapy důchodové reformy, jejíž snahou je lepší 

finanční udržitelnost současného systému. S ohledem na stárnutí populace a tím i zvyšování 

nároků na finanční zatížení systému veřejných financí je třeba v dalších letech dokončit reformu 

důchodového systému a zaměřit se na přenos části odpovědnosti zajištění na stáří přímo na 

občany této republiky. 

V následujícím grafu je znázorněno jak rostou náklady na výplaty důchodů a nelze 

očekávat, že by se tento trend v budoucnu nějak zvrátil. Posun věku pro odchod do důchodu na 

65 let problém financování nijak nezmírní, pouze ho odsune na pozdější dobu. 

Tab. 5 – Výdaje důchodového pojištění (v tis. Kč) 

 
Výdaje 

(v tisících Kč) 
Z toho na starobní důchody 

(v tisících Kč) 
Index změny starobních důchodů 

1996 122 364 692 85 063 170 X 
1997 147 281 108 104 198 248 122,50 % 
1998 161 805 063 114 605 484 109,99 % 
1999 173 014 133 123 666 158 107,91 % 
2000 181 921 261 130 932 093 105,88 % 
2001 195 813 711 140 656 510 107,43 % 
2002 210 439 949 150 772 339 107,19 % 
2003 218 273 276 156 272 738 103,65 % 
2004 226 883 064 163 025 907 104,32 % 
2005 243 647 897 175 668 780 107,76 % 
2006 261 463 875 188 948 637 107,56 % 
2007 282 876 084 203 932 710 107,93 % 

Zdroj: http://ww.cssz.cz, [4] 
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Graf 5 – Výdaje důchodového pojištění na starobní důchody (v tis. Kč) 

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Zdroj: http://ww.cssz.cz, [4] 

Pokud dojde k reformě důchodového systému, zvýší se i role produktů určených pro 

zajištění na stáří nabízených komerčními společnostmi. Tyto by se měly stát součástí třetího 

pilíře systému a měly by veřejnosti dát možnost investovat své volné prostředky do zajištění na 

stáří. Jako ideální se jeví penzijní připojištění, vybrané typy životního pojištění (kapitálové na 

dožití, důchodové, investiční) a investiční fondy životního cyklu. 
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Kapitola 2  
 
Postoj obyvatel ČR k zajištění stáří a mezinárodní srovnání 

Práce se ve své nezanedbatelné části bude věnovat důchodovému a životnímu pojištění jakožto 

jednomu z pilířů budoucího důchodového systému a problémům při správném nastavení jeho 

výpočtových podkladů. Zajištění na stáří není pouze věcí výpočtů, ale jeho využívání 

a nastavení je i záležitostí pohledu na věc případných klientů/účastníků. Z tohoto důvodu jsem 

se rozhodla zahrnout do své práce i vybrané informace několika šetření a výzkumů veřejného 

mínění z poslední doby. 

Nejrozsáhlejším výzkumem veřejného mínění na toto téma byl výzkum zadaný 

Ministerstvem práce a sociálních věcí agentuře Factum Invenio [5]. Cílem tohoto výzkumu bylo 

získat poznatky o představách české veřejnosti o současném fungování systému důchodového 

pojištění a možnostech jeho reformy. 

Nejnovější informace týkající se názoru obyvatel ČR na současnou důchodovou situaci 

obsahuje reprezentativní výzkum agentury STEM [6] publikovaný v květnu 2008. 

Pro možnost mezinárodního srovnání postojů do této kapitoly začleníme i vybrané výsledky 

studie AXA Retirement Scope 2007 [7] publikované v lednu 2008. 

2.1 Výzkum veřejného mínění agentury Factum Invenio 

V tomto výzkumu byli zahrnuti nejen pojištěnci, ale i OSVČ a zaměstnavatelé. Tento výzkum 

zabíral širokou škálu témat od informovanosti a názorů obyvatel ČR na problematiku 

důchodového systému přes zkušenosti obyvatel s ČSSZ, životními pojišťovnami a penzijními 

fondy; investiční chování až k názorům na očekávanou reformu důchodového systému. 

Dotazování zahrnovalo obyvatelstvo starší 15 let a bylo provedeno metodou kvótního výběru. 

2.1.1 Informovanost o současném důchodovém systému 
Z výsledků vyplynulo, že dostatečnou informovanost o současném systému proklamuje 37 % 

obyvatel, ale jen 18 % obyvatel má pocit, že jsou dostatečně informováni o chystaných 

změnách. Toto číslo je poměrně alarmující a dává vládě informaci o nutnosti informační 

kampaně, která zasáhne celou populaci. Pro srovnání – o možnostech penzijního připojištění a 

životního pojištění se cítí dostatečně informována téměř polovina populace (resp. dvě pětiny).  
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Největší zájem mají obyvatelé ČR o informace týkající se stanovení výše důchodu a 

zvyšování věku pro odchod do důchodu. Pokud se zaměříme na společné znaky skupiny 

obyvatel mající pocit dostatečné informovanosti zjistíme, že se jedná obvykle o lidi starší (věk 

nad 50 let nebo důchodci), s vyšším vzděláním a pracující v nemanuálních profesích. Tato 

skupina společně sdílí názor, že současný systém je příliš solidární a málo výkonově 

orientovaný. 

2.1.2 Zkušenosti s ČSSZ, penzijními fondy a životními pojišťovnami 
Dle výsledků výzkumu vládne se službami ČSSZ spokojenost. Objevily se i návrhy na zlepšení, 

které by měly dopad na lepší informovanost populace. Jedná se o pravidelné informace o nároku 

na důchod, změnách v systému důchodového pojištění, servis, poradenství a kvalifikované 

služby zajišťované kvalifikovanými pracovníky. 

Do kontaktu s penzijními fondy přišla zhruba polovina obyvatel ČR a 90 % z nich mělo 

s jednáním dobré zkušenosti. Jistým deficitem je pocit nedostatečné informovanosti 

o možnostech penzijního připojištění, podrobné a srozumitelné vysvětlení pravidel a pravidelné 

přehledy o naspořených prostředcích. Nejistota vládne i v oblasti zajištění naspořených 

prostředků.  

Mezi účastníky penzijního připojištění se státním příspěvkem se počítají dvě pětiny obyvatel 

ČR a sjednávají si nejčastěji starobní penzi. Dvě třetiny osob si příspěvky do penzijního fondu 

platí sami a nejčastěji přispívají částkou 500 Kč měsíčně. Daňové odpočty uplatňují dvě pětiny 

účastníků penzijního připojištění. Čtvrtina zaměstnavatelů poskytuje všem svým zaměstnancům 

v rámci zaměstnaneckých výhod příspěvek na penzijní připojištění, dalších téměř dvacet 

procent poskytuje tuto výhodu vybraným zaměstnancům. Nejčastěji se jedná o firmy s více než 

250 zaměstnanci a pokud tuto možnost poskytují, bývá využívána 75 – 100 % zaměstnanců. 

Důvodem pro poskytování příspěvku pouze určité skupině zaměstnanců bývá zaměstnavateli 

uváděn nezájem ostatních skupin zaměstnanců. 

Podobně často jako s penzijními fondy přišli obyvatelé ČR do styku s životními 

pojišťovnami. V tomto případě šlo o čtyři pětiny a 80 % z těchto lidí nemělo proti jednání 

pojišťoven žádných námitek. Mezi návrhy na zlepšení se objevily následující body – zvýšení 

zhodnocení vložených peněz, jasné vysvětlení fungování a pravidel a v neposlední řadě 

i informovanost o možnostech (porovnání produktů jednotlivých pojišťoven, porovnání 

zhodnocení vkladů). Životní pojištění má sjednáno 25 % populace a nejčastěji se jedná 

o kapitálové životní pojištění (60 %). Celých 90 % si hradí pojistné samo, nejčastěji platí 500 

Kč měsíčního pojistného a téměř polovina jich využívá možnosti daňových odpočtů. 

Zaměstnavateli je příspěvek na životní pojištění poskytován méně často než v případě 

penzijního připojištění – všem zaměstnancům 11 % a vybrané skupině dalších 14 % 

zaměstnavatelů. Pokud je příspěvek nabízen, využívá jej většina zaměstnanců. 

Možností penzijního připojištění a životního pojištění využívá převážně populace 

v produktivním věku (38 – 50 let a pracující nad 50 let) s vyšší úrovní vzdělání, pracující 

v nemanuálních profesích a mající vyšší průměrný příjem domácnosti.  

Co se týká víry v důvěryhodnost systému penzijních fondů a životních pojišťoven je česká 

populace rozdělena do dvou zhruba stejně velkých táborů. Celé dvě pětiny respondentů si myslí, 
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že systém penzijních fondů potřebuje reformu a mají obavu o naspořené prostředky. Ideálním 

řešením této nejistoty jim přijde státní garance prostředků. 

2.1.3 Investiční chování obyvatel 
V České republice se nejčastěji investuje do nástrojů s jistým ziskem a minimálním rizikem. 

Proto na žebříčku finančních instrumentů používaných pro spoření s přehledem vedou běžné 

účty a peníze uložené doma, následované stavebním spořením, penzijními fondy a vkladními 

knížkami. Do budoucna je plánovanou investicí většiny dotazovaných koupě nemovitosti (dům, 

byt). Pokud si lidé chtějí nějak zabezpečit prostředky na stáří, pak přemýšlí o sjednání 

penzijního připojištění nebo stavebního spoření (cca polovina dotazovaných), další třetina by 

uvažovala o životním pojištění. Tak jak v současnosti obyvatelstvo nakládá se spořením 

a penězi, tak má v plánu postupovat i v budoucnu při spoření na stáří. Rozdíl je pouze 

v současné intenzitě užívání porovnané s intenzitou plánovaného využití v budoucnu. Na pomoc 

rodiny se dotazovaní nespoléhali. 

2.1.4 Názory obyvatel na současný důchodový systém 
Sazba pojistného na sociální zabezpečení je čtvrtinou obyvatel označována jako příliš vysoká 

a to i bez ohledu na to, zda respondenti dokázali správně určit její výši. Respondenti, kteří tuto 

sazbu znali, ji hodnotili jako přiměřenou. Téměř polovinou populace není důchodový systém 

jako celek považován za spravedlivý. Třetinou je vnímám jako spravedlivý, zde šlo převážně 

o voliče levicových stran. Pro téměř polovinu obyvatelstva je systém příliš solidární a málo 

výkonově orientovaný (vysokoškoláci, nemanuální profese, volí pravici a žijí ve velkých 

městech), pro jednu čtvrtinu je systém vyrovnaný (voliči levice, obyvatelé venkova) a pro další 

čtvrtinu je příliš výkonově orientovaný. 

Více než devět z deseti obyvatel, kteří nepobírají starobní důchod, nemá představu o jeho 

budoucí výši. Přesnější představu mají lidé starší padesát let. Celých 60 % z těch, kteří dokázali 

konkretizovat svou představu o výši důchodu jeho výši považují za nedostatečnou. Častěji 

budoucí důchod takto hodnotí obyvatelé velkých měst – zde je zřejmá souvislost s existující 

platovou úrovní a vyššími životními náklady. Nadpoloviční většina dotazovaných nepovažuje 

výši důchodu za adekvátní odvodům pojistného. Celé dvě třetiny populace pobírající starobní 

důchod ho považuje za nedostatečný. 

2.1.5 Názory obyvatel na reformu důchodového systému 
O možné budoucí krizi a jejích důvodech má představu 85 % obyvatel. Celé dvě třetiny 

obyvatel mají představu o tom, v čem by plánovaná reforma měla spočívat – celková změna 

financování, více finančních prostředků, hlavním aktérem změn by měl být stát. Jen menší část 

populace spojuje reformu s větší aktivitou jednotlivce. Od reformy jsou požadovány jasné a 

průhledné podmínky, přehlednost a funkčnost. 

Zajímavý je i názor na pracovní aktivitu důchodců – celé tři čtvrtiny populace se ztotožňují 

s názorem, že by důchodci neměli pracovat a uvolnit tak pozice mladým a nezaměstnaným.  

Dvě třetiny respondentů by uvítali stanovení výše důchodů dle odvedeného pojistného. 

V souvislosti s tímto byly zjišťovány názory na možné vyvázání ze systému – pozitivní je, že 

pro zachování povinného pojištění se vyjádřilo více než 90 % obyvatel. Současně je naše 
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populace ztotožněna s generovým charakterem našeho důchodového systému a nemá proti 

němu námitek. 

2.2 Reprezentativní výzkum agentury STEM 

V pravidelně vydávaných informacích Trendy z května tohoto roku publikovala agentura STEM 

výsledky reprezentativního výzkumu prováděného metodou kvótního výběru.  

Dle zveřejněných výsledků je veřejnost velmi nespokojena se současným stavem důchodů. 

Současný systém dle čtyř pětin respondentů neumožňuje důstojné stáří a neposkytuje 

důchodcům postačující finanční prostředky. Pokud se zaměříme pouze na skupinu důchodců, 

zjistíme, že tato je ještě kritičtější – více než 90 % dotázaných považuje výši důchodů za 

nepřiměřenou a čtyřem pětinám nepostačuje k pokrytí základních potřeb. 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti je velká část české veřejnosti přesvědčena 

o nutnosti zásadní změny důchodového systému. Zatímco se politická reprezentace naší země 

zatím dohodla pouze na drobných změnách, v populaci ČR sílí přesvědčení, že se bez 

důchodové reformy neobejdeme (ať již úpravou systému nebo kompletní změnou). Tím se 

výrazně změnila situace z konce devadesátých let, kdy byly názory na změnu vyrovnané. Mezi 

žadatele nejradikálnější změny patří vysokoškolsky vzdělaní lidé, oproti tomu zastánci 

drobných úprav jsou lidé se základním vzděláním.  

2.3 AXA Retirement Scope 

Studie AXA Retirement Scope je pravidelně prováděna finanční skupinou AXA od roku 2004 a 

v lednu 2008 byly tedy zveřejněny výsledky její čtvrté vlny. Do této vlny bylo zahrnuto 26 zemí 

a poprvé byla začleněna i Česká republika 

Studie si klade následující cíle: 

• Zjištění a pochopení vztahu k životu po ukončení ekonomicky aktivního období u 

obyvatel hodnoceného státu 

• Porovnat očekávání a realitu  

• Analyzovat výsledky pro ČR v mezinárodním kontextu  

Větší část ekonomicky aktivní populace v České republice si uvědomuje odpovědnost za 

výši svého důchodu a začala se na něj již připravovat. Současně si uvědomuje i hrozící krizi 

současného důchodového systému. Spolu s USA zaujímá naše republika přední místa ve studii 

v rámci aktivity spoření si na stáří. Ale i přes tuto skutečnost se spoléháme, že větší část našeho 

důchodového příjmu zajistí státní důchod. Na obranu přístupu obyvatel ČR můžeme použít i 

fakt, že v USA, zemi s nejvíce individualistickým přístupem na podporu státu ve stáří spoléhá 

nadpoloviční většina populace. V mladších věkových skupinách 25 – 34 let panuje představa 

o zajištění na důchod rovnoměrně rozděleném mezi stát a jednotlivce. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo si začíná na důchod spořit dříve než současní důchodci. 

Klíčovým okamžikem pro rozhodnutí spořit si na důchod se jeví věk 40 let a výběr produktu 

bývá obvykle konzultován s odborníkem. 
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Nadpoloviční většina současných pracujících si plánuje udržet zaměstnání i po odchodu do 

důchodu. V současnosti je v naší republice cca 22 % důchodů stále ekonomicky aktivních, což 

je ve srovnání s průměrem zemí Evropské unie pouhá polovina. 

Čeští důchodci odcházejí do důchodu relativně brzy (v 57 letech v porovnání s průměrem 

v Evropě, který je 58) a mají před sebou 15 „dobrých let“ než opravdu zestárnou. Na druhou 

stranu, pracující jsou si vědomi, že budou muset pracovat déle, do 64 let (do 62 let v Evropě) 

nebo až do 68 let pro ty mladší 30 let. Rádi by ovšem šli do důchodu dříve (v 57), protože si 

nemyslí, že budou schopni pracovat po svých 61. narozeninách. 

Obecné tendence týkající se doby trávené v důchodu jsou v ČR následující: užívat si 

důchodu co nejdéle, odejít do něj relativně brzy a aktivně jej naplánovat a připravit. 

2.4 Závěry 

Česká společnost pociťuje nedostatečnou informovanost o fungování důchodového systému 

a jeho plánované reformě. Je zajedno že by k reformě mělo dojít a jsou jí známy i důvody krize 

systému. Nejhůře informovaná se cítí nejzranitelnější část populace – lidé s nižším vzděláním, 

příjmy a manuálně pracující.  

Většina obyvatel se spoléhá na stát jako dodavatele finančních prostředků po odchodu do 

důchodu. Stát by měl být v očích veřejnosti garantem důchodového systému i v případě, že 

důchod nebude do budoucna financován výlučně z veřejných prostředků. 

Nemalá část obyvatel ČR si již na důchod spoří a to buď formou penzijního připojištění 

nebo formou životního pojištění. Bohužel se opět jedná o část populace, která bude případnou 

krizí systému zasažena nejméně – vysokoškoláky a obyvatelstvo s vyššími příjmy. V těchto 

bodech doporučilo Factum Invenio Ministerstvu práce a sociálních věcí rozsáhlou informační 

kampaň, která by měla zajistit zvýšení povědomí obyvatel ČR o nutnosti zajištění na stáří 

i vlastními prostředky. S ohledem na výsledky výzkumů je třeba více prosazovat možnosti 

zajištění na stáří penzijním připojištěním se státním příspěvkem a životním pojištěním. V tomto 

bodě je třeba posílit důvěryhodnost a průhlednost služeb poskytovaných těmito institucemi. 

Paradoxně směřuje spoření na důchod i do stavebního spoření, ale zde je možno předpokládat, 

že se tak děje díky státním příspěvkům na tento finanční produkt a tím i jeho zajímavější 

výnosnosti. 

Systém důchodového pojištění není považován za spravedlivý a průhledný. Při jeho reformě 

by mělo být postupováno maximálně srozumitelně a zdůvodnit všechny nutné kroky. 

Případná krize státního důchodového systému nejvíce zasáhne nejohroženější skupinu 

obyvatelstva. Tato skupina je méně informována o současném fungování systému a jeho rizicích 

do budoucna. Vzhledem k jejich omezeným investicím do budoucnosti mohou dospět do stádia 

chudoby. 
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Kapitola 3  
 
Historie a současnost pojišťovnictví a penzijních fondů 
v České republice 

3.1 Pojištění 

3.1.1 Historie pojišťovnictví 
Zdrojem podkladů pro tuto subkapitolu se staly internetové stránky 

http://ww.financnivzdelavani.cz. 

První zmínky o pojišťovnictví na území současné České republiky se objevují v 17. století. 

Po roce 1822 začínají v Čechách působit dvě pojišťovny ze „zahraničí“ se sídly v Terstu 

a Vídni. 

V roce 1827 respektive 1864 byla založena První česká vzájemná pojišťovna se sídlem 

v Praze a Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna se sídlem v Brně. Obě pojišťovny se zabývaly 

hlavně pojištěním nemovitostí. Až v roce 1909 byla jejich činnost rozšířena na pojištění osob. 

V druhé polovině 19. století došlo k boomu zakládání pojišťovacích společností na našem 

území. Vznikla dokonce i první a velmi významná zajišťovací společnost – První česká 

zajišťovací banka v Praze (založena 1872). 

Po vzniku samostatné Československé republiky byla zahájena další etapa vývoje – 

československé pojišťovnictví. I přes útlum v době protektorátu a druhé světové války bylo na 

našem území v roce 1945 evidováno 733 pojišťoven, pojišťovacích spolků a zahraničních 

prezentací. Tyto společnosti byly znárodněny Dekretem prezidenta republiky z 24.října 1945. 

Řízením byl pověřena Pojišťovací rada se sídlem v Praze. 

Po únoru 1948 vzniká jediný ústav – Československá pojišťovna, národní podnik. Tímto 

krokem byl násilně přerušen na několik desítek let přirozený vývoj tohoto odvětví. V roce 1968 

s ohledem na nové federativní uspořádání se Státní pojišťovna rozštěpuje na Českou státní 

pojišťovnu se sídlem v Praze a Slovenskú štátnu poisťovňu se sídlem v Bratislavě (s účinností 

k 1. lednu 1969). Tento státní monopol pokračoval až do roku 1989. 

V roce 1991 byl schválen právní rámec pro zavádění tržní ekonomiky a soukromého 

podnikání do oblasti pojišťovnictví. Jednalo se o zákony o pojišťovnictví. Rozdělením státu 

1.ledna 1993 byly vytvořeny podmínky pro samostatný rozvoj českého pojistného trhu. 

České pojišťovnictví se vyvíjí v souladu s normami EU. Souladu s normami se již podařilo 

dosáhnout v ekonomice pojištění (účetnictví, technické rezervy, solventnost). Jedním 
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z otevřených témat byl donedávna například přístup českých pojišťovacích subjektů ke 

Směrnici rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného 

zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Tato směrnice 

při striktním výkladu ve své podstatě požaduje, aby pojistné pro muže i ženy se stejnými 

vstupními parametry pojištění bylo shodné.  

Na poli pojišťovnictví se rozšířila mezinárodní spolupráce jak na úrovni státu, tak i České 

asociace pojišťoven a České společnosti aktuárů. Obě výše uvedené společnosti spolupracují se 

společnostmi okolních států, jsou stálými členy mezinárodních sdružení zastřešujících asociace 

pojišťoven respektive společnosti aktuárů. 

3.1.2 Současný pojistný trh v ČR 
V současnosti působí na českém pojistném trhu (a má sídlo v ČR) dle dat uváděných Českou 

národní bankou v její internetové prezentaci 34 pojišťoven a subjektů vlastnících licenci na 

provozování pojišťovací činnosti. Životnímu pojištění se věnuje 18 společností. 

Většina pojišťoven je sdružena v České asociaci pojišťoven (ČAP), která vznikla 1.1.1994 

a sdružuje v sobě 27 subjektů působících na českém pojistném trhu, jejichž podíl na 

předepsaném pojistném v ČR činí 97,28 %. Úkolem ČAP je primárně zastupování a hájení 

zájmu pojišťoven v jednání se státními orgány, EU; sjednocení postupů používaných 

v pojišťovnictví pro celý pojistný trh. Dále vydává předpisy, pomáhá organizovat odborné 

vzdělávání a spoluvytváří etické zásady pojišťovnictví. 

Z dat ČAP (zdroj: http://ww.cap.cz) vycházíme v následujících tabulkách a grafech, které se 

týkají vývoje životního pojištění a jeho částí v letech 1992 -2007. Obvykle jsou data o pojištění 

srovnávána na základě objemu předepsaného pojistného což je pojistné, které má po započtení 

všech slev a přirážek klient platit pojišťovně. 

Tab. 6 – Vývoj předepsaného pojistného za životního pojištění   

Rok Objem (v tis. Kč) Meziroční změna 

1992 5 222 423 X 

1993 5 905 465 113,08 % 

1994 7 461 924 126,36 % 

1995 9 341 715 125,19 % 

1996 10 937 216 117,08 % 

1997 12 692 286 116,05 % 

1998 15 089 372 118,89 % 

1999 19 793 331 131,17 % 

2000 22 770 132 115,04 % 

2001 28 281 966 124,21 % 

2002 34 036 346 120,35 % 

2003 41 128 802 120,84 % 

2004 44 201 009 107,47 % 

2005 44 954 269 101,70 % 

2006 47 233 389 105,07 % 

2007* 53 864 836 114,04 % 

* data za rok 2007 jsou pouze za členy ČAP 
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Graf 6 – Vývoj předepsaného pojistného na životní pojištění 

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

P
ře

d
ep

sa
n

é 
p

o
jis

tn
é(

v 
ti

s.
K
č
)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rok
 

V předchozí tabulce a grafu je znatelný dynamický nárůst prostředků vydávaných na životní 

pojištění.  Největšího meziročního nárůstu bylo dosaženo v letech 2001 – 2003, kdy se naplno 

rozvinulo povědomí o daňové uznatelnosti pojistného na přesně specifikované typy životního 

pojištění, která byla zavedena v roce 1999 novelizací zákona 586/1992 Sb. 

Dle dat za rok 2007 jsou největšími pojistnými subjekty na českém trhu v životním pojištění 

společnosti – Česká pojišťovna, a.s.; ING Životní pojišťovna N. V., pobočka pro Českou 

republiku; Kooperativa pojišťovna, a.s.; Pojišťovna České spořitelny, a.s. a ČSOB 

Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. Zdrojem dat uvedených v grafu jsou údaje České 

asociace pojišťoven o předepsaném pojistném na životní pojištění za měsíce 1-12/2007. 

Graf 7 – Podíly na trhu životního pojištění dle předepsaného pojistného za 1-12/2007 
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Pokud se zaměříme na pět společností s největším podílem na trhu životního pojištění a 

jejich nabídku, zjistíme, že klasické důchodové pojištění nabízí pouze tři z nich. Jedním 

z důvodů pro tuto skutečnost může být i problém s volbou vhodných úmrtnostních tabulek pro 

důchodová a dlouhodobá pojištění. Této problematice se budeme podrobněji věnovat 

v kapitole 6 této práce.  
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3.1.3 Státní dozor v pojišťovnictví a právní normy 
Dohledovým orgánem v pojišťovnictví je Česká národní banka. Jejímu dohledu podléhají 

pojišťovny, které na území České republiky provozují pojišťovací činnost, tuzemské 

pojišťovny, zajišťovny a právnické a fyzické osoby, které na tomto území provozují 

zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, činnost samostatných likvidátorů pojistných 

událostí a další činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností. 

Předmětem kontrolní činnosti České národní banky vůči osobám podle §6 odst. 2 zákona 

363/1999 Sb. je 

a) dodržování tohoto zákona a ustanovení zvláštních právních předpisů, která se vztahují 

k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností s nimi souvisejících, 

b) soulad provozovaných činností s uděleným povolením, 

c) hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích 

závazků, 

d) způsob tvorby a použití technických rezerv, finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem 

jsou technické rezervy, a solventnost pojišťovny nebo zajišťovny, 

e) plnění opatření uložených Českou národní bankou, 

f) způsob vedení administrativních a účetních postupů a vnitřní kontroly. 

Legislativní rámec pojišťovnictví je poměrně obsáhlý a nebudeme se podrobně věnovat 

všem normám níže uvedeným.  

Jde o následující zákony a vyhlášky: 

• Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných 

událostí, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem a o změně některých souvisejících 

zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Základními normami vymezujícími postupy a výpočtové metody používané v pojišťovnictví 

jsou zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 

č. 303/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Vyhláška například omezuje technickou úrokovou míru používanou ve 

výpočtech pojišťovny, definuje postupy při výpočtu některých ukazatelů a tak podobně. 
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3.2 Penzijní fondy 

3.2.1 Historie penzijních fondů 
Zdrojem pro subkapitolu je internetová prezentace  http://ww.financnivzdelavani.cz. 

Penzijní připojištění nemá na rozdíl od pojištění v naší zemi dlouhou tradici. Penzijní 

připojištění se státním příspěvkem u nás vzniklo jako odpověď na demografické stárnutí české 

populace. Jeho vznikem se vláda snažila podpořit individuální spoření občanů na vlastní penzi. 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem vzniklo v roce 1994 a do roka poté vzniklo v ČR 

47 penzijních fondů, z nichž dva nikdy nezahájily svou činnost. Tento sektor byl v průběhu let 

ušetřen výrazných otřesů a počet penzijních fondů se do současnosti postupně zredukoval na 

deset subjektů. K této konsolidaci došlo převážně na základě fúzí penzijních fondů. 

3.2.2 Současný trh v ČR 
Na českém trhu v současnosti působí 10 penzijních fondů. Tyto jsou sdruženy v Asociaci 

penzijních fondů, která vznikla v roce 1996. Jeho úlohou je dle webové prezentace Asociace 

(zdroj: http://ww.apfcr.cz) koordinace a zastupování členů, propagace myšlenky penzijního 

připojištění, připomínkovat legislativní a jiné návrhy, podporovat a organizovat vědeckou 

a vzdělávací činnost, reprezentovat společné zájmy v zahraničí, spolupracovat na přiblížení 

podmínek penzijního připojištění v ČR podmínkám Evropské unie a dbát na dodržování etiky 

v tomto druhu podnikání.  

Největší zájem o penzijní připojištění byl v prvních třech letech jeho fungování a potom 

znovu po roce 1999 kdy vstoupila v platnost daňová reforma umožňující si o příspěvek na 

penzijní připojištění (za určitých přesně definovaných podmínek a pouze do určité výše) snížit 

daňový základ, jak pojištěnce, tak zaměstnavatele do fondu přispívajícího. 

V tabulce budeme na vybraných ukazatelích demonstrovat vývoj penzijního připojištění 

v ČR od roku 2000 do současnosti. Zdrojem pro uvedená data byly informace z webové 

prezentace Ministerstva financí České republiky (zdroj: http://ww.mfcr.cz). 

Tab. 7 – Vývoj vybraných ukazatelů o penzijním připojištění se státním příspěvkem  

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet penz.připojištění1)     

(v tisících) 
2 372,1 2 534,4 2 621,9 2 739,6 2 963,7 3 279,7 3 593,6 3 936,4 

Nová penz.připojištění       

(v tisících) 
595,4 407,8 347,4 372,1 435,7 544,3 558,6 586,3 

Penz.připojištění s 

přísp.zaměstnavatele2)       

(v tisících) 

416,4 567,7 650,2 728,0 801,6 927,9 1 028,9 1 129,6 

Státní příspěvky 

poukázané za příslušný 

rok (v mld. Kč) 

2,470 2,658 2,770 2,930 3,222 3,683 4,162 4,651 

Příspěvky účastníků3)        

(v mld. Kč) 
9,084 10,040 10,957 11,770 13,146 15,335 17,607 20,211 
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Tab. 7  pokračování 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Průměrný měsíční státní 

příspěvek (v Kč) 
88,98 90,24 89,83 96,02 97,73 98,65 102,19 103,85 

Průměrný měs.příspěvek 

účastníka (v Kč) 
326,17 340,27 354,02 383,69 396,84 407,9 430,75 449,67 

1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet připojištění, která nejsou v evidenci ukončena 
2) Stav ke konci období od účinnosti novely zákona č. 42/1994 Sb. zákonem č. 170/1999 Sb.   
3) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance 

Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období, není-li uvedeno jinak.  

Graf 8 – Vývoj počtu penzijních připojištění a příspěvků účastníků 
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Dle dat ke konci roku 2007 je trh rozdělen mezi penzijní fondy následujícím způsobem – 

jako ukazatel pro porovnání byl zvolen počet aktivních klientů. 
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Graf 9 – Podíl na trhu penzijního připojištění dle počtu aktivních klientů 
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Zdroj dat: Asociace penzijních fondů, neauditované údaje k 31. 12. 2007  

3.2.3 Státní dozor pro penzijní fondy a právní normy 
Penzijní připojištění se státním příspěvkem podléhá stejnému dohledovému orgánu jako 

pojištění a to České národní bance v oblasti činnosti penzijních fondů a činnosti depozitáře. 

Státní dozor nad poskytováním státního příspěvku má ministerstvo financí.  

Role ministerstva financí ve státním dozoru nad poskytováním státního příspěvku je dle 

§ 45a zákona 42/1994 Sb. spočívá hlavně v prověřování seznamů účastníků všech penzijních 

fondů tak, aby byl státní příspěvek vyplacen každé pojištěné osobě pouze jednou (na jedno 

sjednané penzijní připojištění) a prověřuje vzniky nároku na dávku.  

Úloha České národní banky je velmi obdobná provádění státního dozoru nad 

pojišťovnictvím. Dohled se zaměřuje hlavně na následující činnosti (dle § 42 zákona 

č. 42/1994 Sb.), a to ochranu spotřebitele (v tomto případě účastníků penzijního připojištění) 

a dohlíží na dodržování závazných právních norem a předpisů penzijními fondy. Veškeré 

investice penzijních fondů a jejich hospodaření podléhají dozoru. Ve směru investičních 

strategií je investování omezeno přísnými investičními limity. 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem se řídí zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů (ZPP). Tento zákon upravuje činnost fondů (z hlediska 

regulace investic, rozdělení zisku, smluv a penzijních plánů), definuje podmínky pro udělení 

licence a zavádí státní dozor prováděný Českou národní bankou. V oblastech, ve kterých není 

zavedena speciální právní úprava, se penzijní připojištění řídí obchodním zákoníkem (zákon č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník). 
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Kapitola 4  
 
Terminologie a základní pojmy 

V následujících podkapitolách vycházíme z terminologie a pojmů používaných v publikacích 

[8] a [9]. 

4.1 Pojistná terminologie 

Níže uvedené pojmy se týkají pojištění jako celku, nejen pojištění životního. 

Na život jedince můžeme nahlížet jako na řadu událostí, které byly buď náhodné nebo 

pečlivě plánované. Všechny události sebou ale nesou nějaké následky. Pojištění tedy můžeme 

přeneseně nazývat nástrojem ke zmírnění důsledků náhodných událostí, hlavně těch 

negativních. Předmětem pojištění jsou pouze náhodné jevy různého charakteru, výsledkem 

jejichž působení je vznik škody. Takovéto jevy jsou obecně nazývány pojistnými riziky. Pokud 

dojde k uskutečnění těchto nahodilých jevů, hovoříme v kontextu pojištění o pojistné události, 

při níž pojišťovna v souladu s pojistnou smlouvou vyplácí sjednané pojistné plnění. Pojistné 

plnění je vždy ve formě finanční náhrady. 

Pojistná rizika můžeme klasifikovat z různých hledisek: 

• Čisté riziko = riziko je prokazatelně náhodného charakteru (např. úraz, povodeň, délka 

života). 

• Objektivní riziko = riziko je určeno objektivními faktory (např. věk, pohlaví, profese). 

 

Výrazy vyskytující se v pojištění: 

• Pojistník – osoba (fyzická nebo právnická), která s pojistitelem sjednala pojistnou 

smlouvu a má povinnost platit pojistné. 

• Pojistitel – obvykle pojišťovna, provozovatel pojištění. 

• Pojištěný – osoba, na níž je pojistná smlouva vztahuje, vztahuje se na její zdraví nebo 

život. 

• Obmyšlená osoba – osoba, která má právo na výplatu pojistného plnění v případě smrti 

pojištěného (má smysl pouze u produktů pojištění pro případ smrti). 

• Pojistná částka – finanční kompenzace, která je vyplacena pojištěnému/obmyšlené 

osobě při pojistné události. 

• Pojistná doba – doba trvání pojištění, ve které je pojištěný pod pojistnou ochranou. 
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• Pojistná událost – událost, při jejímž výskytu v průběhu pojistné doby dochází k výplatě 

pojistného plnění. 

• Zaručená doba – doba, po kterou pojistitel zaručuje výplatu důchodu. 

• Vstupní věk – věk, ve kterém pojištěný vstoupil do pojištění, zpravidla se počítá jako 

rozdíl kalendářního roku, ve kterém je počátek pojištění a kalendářního roku narození 

pojištěné osoby. 

• Rezerva – kryje budoucí závazky pojišťovny plynoucích ze životního pojištění vůči 

pojištěným 

• Technická úroková míra – zaručená úroková míra, kterou jsou úročeny rezervy. 

Vstupuje do všech výpočtů spojených s pojištěním. 

4.2 Základní typy životního pojištění 

Vzhledem k zaměření této práce ponecháme stranou odvětví pojištění neživotního a budeme se 

zabývat pouze pojištěním životním v jeho nejryzejší podobě. Pro potřeby této práce budeme za 

životní pojištění považovat pojištění, ve kterém je pojistným rizikem smrt pojištěného nebo 

dožití se konce pojistné doby pojištěným. V dalším textu neopomeneme ani vybrané typy 

životního pojištění, ve kterém se používá jisté formy úmrtnostních tabulek. Jde o investiční 

životní pojištění, pojištění invalidity a pojištění závažných onemocnění. 
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4.2.1 Pojištění pro případ smrti 
Pro pojištění pro případ smrti je pojistnou událostí smrt pojištěné osoby během sjednané 

pojistné doby. Pokud pojištěný zemře, obdrží obmyšlená osoba pojistné plnění ve sjednané výši. 

Pokud pojištěný „přežije“ pojistnou dobu pojistná ochrana končí. Veškeré pojistné zaplacené 

pojistníkem bylo spotřebováno na krytí rizika smrti pojištěné osoby. Toto pojištění se používá 

jako prostředek pro zajištění rodiny v případě úmrtí „živitele“ rodiny, slouží k zajištění 

hypotečních úvěrů. Bývá často označováno za „nejryzejší“ formou životního pojištění.  

U tohoto druhu pojištění je možno volit ze dvou druhů výplaty pojistného plnění: 

• Ihned splatná výplata – kdy k výplatě dochází ihned po pojistné události 

• Odložená výplata – kdy k výplatě dochází na konci sjednané pojistné doby 

Obrázek 1 – Schéma pojištění pro případ smrti 
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4.2.2 Pojištění pro případ dožití 
Opakem pojištění pro případ smrti je pojištění pro případ dožití. Pojistnou událostí je zde dožití 

se konce sjednané pojistné doby. Pojištěnému je vyplacena pojistná částka, pokud se dožije 

konce sjednané pojistné doby. Pokud pojištěný zemře během pojistné doby, bývá obvykle za 

strany pojišťovny přistoupeno k vrácení zaplaceného pojistného. Jiný typ pojištění by totiž 

v konkurenčních podmínkách pojistného trhu nepřinášel instituci ani pojištěným žádného 

užitku. Další z možností pro výplatu v případě úmrtí pojištěné osoby v průběhu pojistní doby je 

výplata hodnoty pojistné smlouvy k datu úmrtí pojištěného. 

Toto pojištění bývá používáno jako jedna z alternativ k penzijnímu připojištění se státním 

příspěvkem a současně jako nadstavba ke státem vyplácené starobní penzi. Obvykle je klientům 

nabízena možnost vybrat si výplatu pojistného plnění formou finančního důchodu po 

dohodnutou dobu. 

Obrázek 2 – Schéma pojištění pro případ dožití  
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4.2.3 Smíšené životní pojištění 
Takzvané smíšené pojištění – pojištění pro případ smrti nebo dožití je kombinací obou výše 

uvedených typů pojištění. Pojistnou událostí je v tomto případě buď smrt pojištěného během 

pojistné doby nebo to že se dožije konce sjednané pojistné doby s tím, že k výplatě dochází 

v případě události která nastane dříve. Pokud pojištěný zemře v průběhu pojistné doby je 

obmyšlené osobě vyplaceno pojistné plnění sjednané pro případ smrti, pokud pojištěný nezemře 

v průběhu pojistné doby a dožije se konce pojištění je mu vyplacena sjednaná pojistná částka 

pro případ dožití. Pojistná částka pro případ smrti a pojistná částka pro případ dožití se nemusí 

nutně shodovat, variant vyskytujících se na pojistném trhu je mnoho. Klient si může zvolit 

poměr, v jakém tyto obě částky vůči sobě mají být – např. při úmrtí vyplatíme dvojnásobek 

pojistné částky pro případ dožití. 

Obrázek 3 – Schéma smíšeného pojištění  
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4.2.4 Důchodové pojištění 
Důchodovým pojištěním rozumíme pojištění pro případ dožití, kdy na konci pojistné doby není 

pojištěné osobě vyplacena jednorázová pojistná částka, ale plnění je uskutečněno formou 

výplaty důchodu. U této formy je možno volit dobu výplaty důchodu (doba, do věku, 

doživotní), odklad důchodu apod. Tento druh pojištění se může stát doplňkem státního 

starobního důchodu stejně jako penzijní připojištění se státním příspěvkem. 

Zaručenou dobou u důchodových pojistek je myšlena doba, po kterou je důchod vyplácen, 

ať už klientovi, nebo jeho pozůstalým. Mám – li tedy pojistnou smlouvu s doživotní výplatou 

důchodu od 60 let a se zaručenou dobou 10 let, znamená to, že důchod bude vyplácen 

minimálně po tuto zaručenou dobu. Pokud by klient zemřel ve věku 62 let, pak výplata důchodu 

bude prováděna dalších 8 let obmyšlené osobě. Pokud klient zemře v 85 letech, je mu důchod 

vyplácen až do jeho smrti, jelikož si sjednal doživotní důchod. 

 

Obrázek 4 – Schéma důchodového pojištění 
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4.2.5 Investiční pojištění 
Investiční pojištění v sobě sdružuje pojistnou ochranu s investicí do podílových fondů. Toto 

pojištění kryje riziko smrti a současně investuje pojistné do investičních fondů. V tomto druhu 

pojištění není nijak operováno s technickou úrokovou mírou a ani pro něj není stanoven žádný 

garantovaný výnos. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii a vývoji na finančních 

trzích. Investiční riziko je zcela neseno klientem. Vzhledem k investování do podílových fondů 

dochází u tohoto typu pojištění k vyššímu zhodnocení než u standardních kapitálových druhů 

pojištění, jejichž zhodnocení je omezeno technickou úrokovou mírou stanovenou vyhláškou 

303/2004 Sb. 

Při dožití se konce pojistné doby obdrží klient hodnotu fondu a při úmrtí bývá pozůstalým 

obvykle vyplaceno maximum ze zaplaceného pojistného a hodnoty fondu k datu úmrtí 

pojištěného.  

Obrázek 5 – Schéma investičního pojištění 

 

4.2.6 Pojištění závažných onemocnění 
Pojištění závažných onemocnění bývá nabízeno pojišťovnami jako doplňkové pojištění ke 

kapitálovému nebo investičnímu pojištění. Tento druh pojištění kryje riziko onemocnění 

chorobami přesně vyjmenovanými v pojistných podmínkách tohoto pojištění.  

Nejčastěji je pojistná částka vyplácena v případě onemocnění následujícími chorobami (jde 

o nejčastěji uváděné nemoci v tomto druhu pojištění): 

• Vážný infarkt myokardu 

• Mozková mrtvice 

• Rakovina 
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• Totální selhání ledvin 

• Roztroušená skleróza 

Dále bývají obvykle pokryta onemocnění AIDS, transplantace a ochrnutí. 

Pro tento druh pojištění, stejně jako tomu bylo u pojištění pro případ smrti, se setkáváme 

s dvěma druhy výplaty pojistného plnění. Jde o následující typy: 

• Předčasné plnění, kdy je pojistná částka vyplacena ve formě stanovené části pojistné 

částky hlavního pojištění. Jedná se o jakési zrychlení výplaty, kdy při pojistné události 

hlavního pojištění je pak vyplacena zbývající část pojistné částky. Například si klient 

sjedná pojištění pro případ smrti na pojistnou částku 1 000 000 Kč a připojištění 

závažných onemocnění s 50 % akcelerací a tedy pojistnou částkou 500 000 Kč. Při 

diagnóze závažné choroby je mu vyplaceno 500 000 Kč a při případné následné smrti 

pozůstalí obdrží zbylých 500 000 Kč z pojištění pro případ smrti. Pokud se pojištěný 

dožije konce pojistné doby není mu vyplaceno žádné pojistné plnění. 

• Dodatečné plnění, kdy je vyplacena sjednaná pojistná částka tohoto pojištění aniž by se 

jakkoli dotkla pojistné částky pojištění hlavního ke kterému bylo připojištění sjednáno. 

Například si klient sjedná pojištění pro případ smrti na pojistnou částku 1 000 000 Kč 

a připojištění závažných onemocnění s dodatečným plněním a pojistnou částkou 

500 000 Kč. Při diagnóze závažné choroby je mu vyplaceno 500 000 Kč a při případné 

následné smrti pozůstalí obdrží celých 1 000 000 Kč z pojištění pro případ smrti. Pokud 

by se pojištěný dožil konce pojistné doby není mu vyplaceno žádné pojistné plnění. 

V tomto typu pojištění se také můžeme setkat s čekací dobou, kterou si pojišťovna stanoví 

v pojistných podmínkách jako svou ochranu proti zneužití tohoto typu pojištění. Jde o zpravidla 

tříměsíční až šestiměsíční období, kdy při diagnóze závažného onemocnění nedochází k výplatě 

pojistného plnění. Jde o jistý způsob ochrany proti případům, kdy má klient již jisté projevy 

choroby, ale nepřizná je lékařům a uzavře si toto pojištění. Dle statistik pro pojištění bez čekací 

doby je počet takovýchto případů, kdy došlo k diagnóze vážné choroby v prvních třech 

měsících, nezanedbatelný. 
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Obrázek 6 – Schéma pojištění závažných onemocnění 

 

4.2.7 Pojištění invalidity 
Pojištění invalidity se obvykle vyskytuje ve dvou variantách – pojištění invalidního důchodu 

a pojištění zproštění od placení pojistného.  

Pojistná částkou pro pojištění invalidního důchodu bývá obvykle pravidelný důchod, který 

je vyplácen v případě invalidity pojištěného. Toto pojištění bývá také často pojištěním 

doplňkovým stejně, jak tomu bylo u pojištění závažných onemocnění. Pro výplatu pojistné 

částky je nutno splnit podmínky přesně specifikované v pojistných podmínkách. Tyto podmínky 

se nemusí nutně shodovat s podmínkami pro invalidní důchod poskytovaný státem ze sociálního 

pojištění. 

Pojištění zproštění od placení pojistného je pojištěním, ve kterém je pojistník zproštěn od 

placení pojistného na pojistné smlouvě, ke které bylo pojištění sjednáno. Pro zproštění od 

placení je nutno splnit požadavky specifikované v pojistných podmínkách k tomuto pojištění. 

Tyto podmínky nemusí nutně kopírovat podmínky pro invalidní důchod poskytovaný státem ze 

sociálního pojištění. 

Pro toto pojištění je také využíván institut čekací doby a to zpravidla v délce dvou let. 
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Obrázek 7 – Schéma pojištění invalidního důchodu 

 

4.2.8 Penzijní připojištění se státním příspěvkem 
Penzijní připojištění se státním příspěvkem vzniklo jako reakce na demografickou situaci 

v České republice. Stát se tímto způsobem pokusil postavit jeden z pilířů důchodového systému, 

který by ve své finální podobě měl zajistit důstojné stáří naší populace. Není provozováno 

pojišťovnami, ale penzijními fondy a právně se řídí jinými pravidly než životní pojištění. 

Tento způsob spoření je státem podpořen dvěma způsoby – příspěvkem státu k zaplaceným 

příspěvkům klientů a daňovými úlevami na příspěvky klientem a zaměstnavatelem placené na 

penzijní připojištění. V obou případech klient musí spořit alespoň určitou minimální dobu 

a nesmí prostředky vybrat dříve než v 60 letech. Současně pro penzijní připojištění se státním 

příspěvkem platí i podmínka, že účastník nemůže platit příspěvky do penzijního připojištění 

u více fondů současně. 

Tab. 8 -  Výše měsíčního státního příspěvku  

Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč 

100 – 199  50 + 40 % z částky nad 100 Kč 

200 – 299  90 + 30 % z částky nad 200 Kč 

300 – 399 120 + 20 % z částky nad 300 Kč 

400 – 499 140 + 10 % z částky nad 400 Kč 

500 a více 150  

 

Nejdříve zavedeme některé pojmy, které vychází z definic zákona č. 42/1994 Sb.: 

• Statut penzijního fondu – obsahuje rozsah činnosti penzijního fondu, zaměření a cíle 

investiční politiky penzijního fondu, zásady hospodaření, způsob použití zisku, 
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obchodní firmu a sídlo depozitáře, způsob zveřejňování zpráv o hospodaření s majetkem 

penzijního fondu. 

• Penzijní plán – stanovuje druhy penzí a ostatních dávek vyplácených fondem, podmínky 

nároku na dávky a jejich výplatu, způsob výpočtu dávek, důvody vypovězení, výši 

příspěvků, podmínky odkladu nebo přerušení placení příspěvků a změny výše 

příspěvků, pravidla a způsob placení příspěvků a postup při neplacení a opožděném 

nebo nesprávném placení příspěvků, podmínky převzetí peněžních prostředků 

z penzijního připojištění u jiného penzijního fondu a úpravu nároků na základě tohoto 

převzetí, zásady, podle kterých se účastníci včetně příjemců penzí podílejí na výnosech 

hospodaření penzijního fondu. 

• Účastník – fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, 

která uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění nebo 

fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, 

pokud je účastna důchodového pojištění nebo je poživatelem důchodu z českého 

důchodového pojištění nebo je účastna veřejného zdravotního pojištění v České 

republice, která uzavře s penzijním fondem smlouvu. 

• Pojištěná doba – doba po kterou se platí příspěvky do fondu. Je stanovená penzijním 

plánem. 

• Dávka – platba z penzijního plánu 

• Příspěvek – platba do penzijního plánu 

Penzijní plány jsou na základě ustanovení zákona vedeny jako příspěvkově definované.  To 

znamená, že výše penze je závislá na součtu prostředků zaplacených do penzijního fondu ve 

prospěch účastníka, podílů na zisku a státních příspěvků. Na základě této sumy jsou následně 

vypočteny hodnoty jednotlivých sjednaných dávek. Pro výpočet se používá pojistně – 

matematických metod. Tyto metody si osvětlíme v kapitole 5.2. 

Penzijní fondy ze zákona musí poskytovat následující dávky: 

• Jednorázové vyrovnání – klient si po konci pojištěné doby vybere jednorázově celou 

naspořenou částku včetně připsané státní podpory a připsaného zhodnocení za celou 

dobu spoření.  

• Odbytné – připojištění zanikne výpovědí nebo dohodou, pokud mu není vyplácena 

penze a nejdříve však po 12 kalendářních měsících placení příspěvků. Jedná se 

o příspěvky zaplacené účastníkem a podíl na výnosech za celou dobu spoření. 

• Starobní penze – nárok na ní vzniká nejdříve po dosažení 60ti let věku účastníka, je 

přesně stanoven penzijním plánem a tento věk je stejný pro muže i pro ženy. Penze 

náleží jen účastníkovi. 

Zákon 42/1994 Sb. umožňuje za přesně specifikovaných podmínek sjednat i další typy 

dávek: 

• Invalidní penze – nárok na ní je stanoven penzijním plánem a jedná se obvykle o penzi 

vyplácenou v případě invalidity účastníka. Penze náleží jen účastníkovi. 

• Výsluhová penze – nárok na ní je stanoven penzijním plánem a jde o penzi, která je 

vyplácena před dosažením věku potřebného pro výplatu starobní penze. Pro výplatu této 

penze lze použít až polovinu naspořených prostředků. Penze náleží jen účastníkovi. 
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• Pozůstalostní penze – nárok na ní je stanoven penzijním plánem. Obvykle se jedná 

o penzi vyplácenou pozůstalým po smrti účastníka. Osobu nebo osoby, kterým penze 

bude vyplácena určuje ve smlouvě účastník. Podmínkou nároku je úmrtí účastníka. 

Obrázek 8 – Schéma dávek z penzijního připojištění se státním příspěvkem 
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Kapitola 5  
 
Základní pojmy a principy pojistné matematiky 

Pojistná matematika používá ve svých postupech metod pravděpodobnosti a matematické 

statistiky, kombinuje matematický aparát s procesy, které jsou předmětem pojištění. Je 

postavena na náhodných procesech, teorii rizika a teorii pravděpodobnosti. V této kapitole se 

pokusíme přiblížit principy finanční a pojistné matematiky potřebné k základním výpočtům 

v oblasti životního pojištění. V dalším textu této kapitoly vycházíme opět z [8] a [9]. 

5.1 Základní principy výpočtů pojistné matematiky 

5.1.1 Úrok 
V pojistně – matematických výpočtech pracujeme se základním stavebním kamenem finanční 

matematiky a to úročením a diskontováním. 

Úrok je značen symbolem i  a vyjadřuje částku, kterou splácí například dlužník věřiteli. 

S  označuje splatnou částku, P  základ a n  dobu v letech. 

Jednoduché úročení se obvykle používá pro období kratší než jeden rok a splatnou částku 

vytvořenou jednoduchým úročením získáme jako 

( )niPS ⋅+⋅= 1          (1)  

Jak je viditelné ze vzorce, zde nedochází k výpočtu úroku z úroků a jejich nárůst má tedy 

lineární trend. 

Pro období delší než jeden rok se standardně používá složeného úročení, kde splatnou 

částku vyjádříme jako 

( )niPS +⋅= 1          (2) 

Pro složené úročení platí, že při úročení oproti jednoduchému úročení úročíme i dříve 

vzniklý úrok. 

Obvykle nám úročení dává odpověď na otázku – „Nyní mám k dispozici tento obnos, kolik 

z něj bude za určité období při úrokové míře?“ 
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Příklad 3. – Porovnání jednoduchého a složeného úročení 

Porovnejte kolik bude mít střadatel na kontě při úročení jednoduchém a složeném, pokud vloží obnos 

100 000 Kč na dobu 5 let a bude úročen 4% roční úrokovou mírou. 

Postupně dosadíme do vzorců (1) a (2) a vypočteme hodnotu S . 

=P  100 000, i = 4 % = 0,04, n = 5 

Vzorec (1) =S 100 000.(1+0,04.5) = 100 000.1,2 = 120 000,00 

Vzorec (2) =S 100 000.(1+0,04)5 = 100 000.1,045 = 121 665, 29 

           □ 

Pro ilustraci uvádíme v následujícím grafu porovnání splatných částek při úročení částky 

100 000 Kč roční úrokovou mírou 4 % pro jednoduché a složené úročení. 

Graf 10 – Porovnání vývoji jednoduchého a složeného úročení v čase 
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5.1.2 Diskont 
Diskont je opakem úročení, je to jiný termín pro odúročení. Používá se ho k řešení úloh typu: 

“kolik prostředků musím mít nyní k dispozici, abych při dané úrokové míře měl k dispozici za 

určitou dobu požadovaný obnos?“. Diskontování se používá u finančních toků na dobu delší než 

jeden rok, a proto pro odvození použijeme vzorce pro složené úročení. 

Z rovnice (2) lze odvodit počáteční částku z částky splatné jako 

( )
( )n

n

i
SPiPS

+
⋅=⇒+⋅=

1

1
1        (3) 

Člen  
i+1

1
 nazýváme diskontním faktorem a značíme jej v .  

Rovnost (3) tedy můžeme přepsat do tvaru 

nvSP ⋅=           (4) 
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Příklad 4. – Použití diskontního faktoru 

Kolik musí mít střadatel na kontě dnes, aby při ročním úročení 4 % měl na kontě za 5 let 100 000 Kč? 

Dosadíme do vzorce (3) a vypočteme hodnotu P . 

=S  100 000, i = 4 % = 0,04, n = 5 

Nejprve si vypočteme diskontní faktor v = 1/(1+0,04) = 0,96153846  

Vzorec (3) =P 100 000.0,961538465 = 82 192,71 

           □ 

5.1.3 Finanční důchod 
Důchodem ve smyslu finanční matematiky chápeme posloupnost opakujících se plateb se 

stejnou nebo proměnlivou výší. 

Na finanční důchody můžeme nahlížet z několika aspektů – z pohledu doby trvání výplat, 

z pohledu doby kdy dochází k výplatě důchodu a z pohledu veličiny, která důchod ovlivňuje. 

Důchody mohou být jisté, tj. pokud platby jsou pevně zaručené nebo důchody ve formě 

náhodné veličiny. Důchodem ve formě náhodné veličiny myslíme důchody vyplácené 

z důchodového pojištění, invalidní důchody apod. 

Dále můžeme důchody dělit dle doby výplaty. Důchody věčné jsou vypláceny po časově 

neomezenou dobu. Mezi tyto typy důchodů patří například Nobelova cena. Důchody dočasné 

jsou vypláceny pouze po určitou dočasnou dobu. 

Důchody můžeme také dělit dle doby kdy jsou vypláceny. Z tohoto pohledu je dělíme na 

předlhůtní a polhůtní. Předlhůtní jsou vypláceny na počátku a polhůtní na konci výplatního 

období. 

Finančních důchodů se používá při řešení úloh typu: „Kolik mám teď vložit prostředků, aby 

mi za určitou dobu při určité úrokové míře bylo vypláceno pravidelně požadované množství 

prostředků? Kolik budu splácet, pokud si vezmu půjčku v této výši a budu ji splácet po určitou 

dobu?“ 

Ve výpočtech finančních důchodů často pracujeme s pojmy současná hodnota PV  

a budoucí hodnota FV . V obou případech se jedná o systém finančních toků tvořených 

důchodovými platbami. 

Pojem současná hodnota vyjadřuje objem prostředků, který nám při dané úrokové míře 

umožní vyplácení požadovaného důchodu. Matematicky se jedná o postup, kdy vztáhneme 

všechny platby důchodu před jejich první výplatu. Někdy se v souvislosti s pojmem současné 

hodnoty můžeme také setkat s označením počáteční hodnota důchodu. 

Oproti tomu se budoucí hodnota důchodu vyznačuje vztažením všech plateb důchodu za 

jeho poslední výplatu. Bývá označována také jako koncová hodnota důchodu a jde o výši 

důchodu, která nám umožní za požadovanou dobu a při požadované úrokové míře naspořit 

potřebnou částku.  

V následujícím odstavci zavedeme vzorce a proměnné pro současné a budoucí hodnoty 

důchodů vyplácených předlhůtně i polhůtně. Budeme se pohybovat v jednotkových hodnotách. 
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Praktické použití vzorců si předvedeme v příkladech 3 a 4. Pro příklad pro zjednodušení 

předpokládáme, že výplatní období je shodné s obdobím úrokovacím. 

 

Příklad 5. – Současná hodnota finančních důchodů 

Jakou částku musím nyní vložit, aby bylo možné vyplácet z ní jednou ročně důchod ve výši 120 000Kč po 

dobu 10 let, když je úročení stanoveno na 3 %? Vypočtěte obě varianty – předlhůtní i polhůtní. 

Dle zadání se jedná o výpočet současné hodnoty, jelikož mě zajímá kolik musím nyní uložit, abych mohla 

vyplácet požadovaný důchod. 

Budeme postupovat dle vzorce (5) pro předlhůtní a dle vzorce (6) pro polhůtní variantu. 

i = 5 % ⇒ v = 0,952380952, P = 500 000, n = 5 

Dle (5) vypočtu nä = 120 000.(1 - 0,970874)10/(1 - 0,970874) = 1 054 333,07 

Dle (6) vypočtu na = 120 000.0,970874.(1 - 0,970874)10/(1 - 0,970874) = 1 023 624,34 

           □ 

Příklad 6. – Budoucí hodnota finančních důchodů  

Kolik naspořím za dobu 5 let  pokud budu ročně přispívat do fondu na vzdělání svých dětí ukládat 120 

000 Kč při roční úrokové míře 5 %?  Vypočtěte obě varianty – předlhůtní i polhůtní. 

Dle zadání se jedná o výpočet budoucí hodnoty, jelikož mě zajímá částka, která bude za určitou dobu k 

dispozici. 

Budeme postupovat dle vzorce (7) pro předlhůtní a dle vzorce (8) pro polhůtní variantu. 

i = 5 % ⇒ v = 0,952381, D = 120 000, n = 5 

Dle (7) vypočtu ns&& = 120 000.(((1+0,05)5-1)/(1-0,952381)) = 696 229,54 

Dle (8) vypočtu ns = 120 000.(((1+0,05)5-1)/(0,05)) = 663 075,75  

           □ 
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5.1.4 Princip ekvivalence 
Základním principem, na kterém jsou založeny všechny pojistně-matematické výpočty, je 

princip ekvivalence. 

Požadavkem v pojištění je, aby příjmy i výdaje pojišťovny byly v rovnováze. Takový 

princip nazýváme principem ekvivalence. Jedná se zde samozřejmě o teoretický požadavek, 

protože vzhledem k ekonomickému tržnímu prostředí se každý pojišťovací ústav snaží, aby jeho 

příjmy přesáhly jeho výdaje. Aby mohlo dojít k uplatnění principu ekvivalence, je nutné pokusit 

se odhadnout budoucí příjmy a výdaje pojišťovny. 

Pojištění a speciálně pojištění životní je obvykle smlouvou s dlouhodobým závazkem. Proto 

je nutné zohlednit v principu ekvivalence aspekt časového rozložení příjmů a výdajů (časová 

hodnota peněz). Přistupuje se obvykle postupem běžným z finanční matematiky – finanční toky 

rozložené v čase vztáhnou diskontováním do jejich počáteční hodnoty.  

Druhým z aspektů zasahujících do principu ekvivalence je náhodný charakter finančních 

toků v pojištění. Týká se to obou stran vztahu – jak pojišťovny, pro niž je výplata pojistného 

plnění náhodného charakteru podle nahodilosti pojistných událostí, tak na straně pojistníka, kdy 

placení pojistného obvykle končí úmrtím. Z těchto důvodů se obvykle pracuje s očekávanými 

počátečními hodnotami tj. středními hodnotami příslušných náhodných veličin. 

Na základě výše uvedeného je možné princip ekvivalence pro netto pojistné převést do 

rovnice: 

Očekávaná počáteční hodnota pojistného = očekávaná počáteční hodnota pojistného plnění              (9) 

Pokud tuto rovnici převedeme do srozumitelnějšího jazyka tak nám říká, že by pojišťovna 

měla vybrat tolik pojistného, aby nedošlo k narušení rovnováhy s vyplaceným pojistným 

plněním.   

Očekávané příjmy (tj. očekávaná hodnota pojistného) a očekávané výdaje (tj. očekávaná 

hodnota pojistného plnění) je možné si představit jako počáteční hodnoty finančních toků. 

Počáteční hodnotu pojistného )( pojPV  obvykle modelujeme jako střední současnou hodnotu 

očekávaného pojistného k okamžiku, kdy uzavřeme pojištění. Oproti tomu očekávanou hodnotu 

pojistného plnění )(PČPV vyjadřujeme pomocí náhodné veličiny vyjadřující očekávané 

pojistné plnění diskontované k okamžiku uzavření pojištění (diskont ošetří vztažení ke stejnému 

časovému okamžiku). 

Pokud se budeme pohybovat v rovině principu ekvivalence bez započtení jakýchkoli 

nákladů, můžeme princip ekvivalence vyjádřit na základě výše uvedeného jako 

0)()( =− PČPVpojPV         (10) 

A jaké finanční toky jsou s pojistnou smlouvou životního pojištění obvykle spojovány? 

Na straně příjmů jde o pojistné jakožto ceny za riziko a výnos z investic, jelikož rezervy 

jsou investovány do derivátů finančního trhu omezených zákonem o pojišťovnictví. 

Na straně výdajů se jedná o pojistné plnění, provizi zprostředkovateli pojištění, odkupné, 

tvorbu rezerv, daně a náklady. 
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5.1.5 Technická úroková míra 
Ve všech pojistně – matematických výpočtech často pracujeme s pojmem a hodnotou technické 

úrokové míry. Technická úroková míra je definována jako úroková míra, kterou je hodnocena 

rezerva. Nejedná se tedy, jak je někdy mylně vykládáno – zaručeným zhodnocením vložených 

prostředků klientů pojišťoven.  

Technická úroková míra je omezena vyhláškou 303/2004 Sb., § 3 následujícím způsobem: 

• Maximální výše technické úrokové míry se stanoví v rozsahu maximálně 60 % 

průměrného výnosu z dluhopisů vydaných Českou republikou, s dobou splatnosti 

alespoň 5 let, vydaných během posledních dvanácti měsíců bezprostředně 

předcházejících šesti kalendářním měsícům přede dnem, od něhož má nově stanovená 

úroková míra vstoupit v platnost. Průměrný výnos se vypočítá jako vážený aritmetický 

průměr výnosů dlouhodobých státních dluhopisů uveřejňovaných Českou národní 

bankou formou oznámení o aukci státních dluhopisů. 

• Maximální výše technické úrokové míry činí 2,4 %. Ministerstvo financí (dále jen 

„ministerstvo“) změní maximální výši technické úrokové míry, jestliže průměrný výnos 

vypočtený podle odstavce 1 je rozdílný nejméně o 0,5 procentního bodu oproti platné 

maximální výši technické úrokové míry. Pojišťovna uvede svou technickou úrokovou 

míru do souladu s vyhlášenou maximální technickou úrokovou mírou ve lhůtě do 

6 měsíců od jejího vyhlášení. 

Ustanovení odstavců 1 a se nepoužije pro pojistné smlouvy 

• kde investiční riziko nese zcela pojistník nebo 

• s jednorázově zaplaceným pojistným s pojistnou dobou maximálně 8 let 

Dále se o ní zmiňuje i zákon o pojišťovnictví v §18, odstavec 4 -  maximální výši technické 

úrokové míry a postup, kterým se určí, stanoví Česká národní banka vyhláškou. Použitá 

technická úroková míra však nesmí přesáhnout výnos z aktiv vypočítaný způsobem, který je 

potvrzen odpovědným pojistným matematikem. 

Na příkladu v této kapitole zjednodušeně ukážeme, jaký je rozdíl mezi tvrzením, že 

technická úroková míra zhodnocuje vložené prostředky klienta a mezi její reálnou definicí 

a použitím. Technická úroková míra totiž zhodnocuje rezervu pojistného která je menší než 

zaplacené pojistné klientem. Někteří z prodejců pojištění prezentují jako „takové lepší spoření“ 

a tím také přidávají na vnímání nedůvěryhodnosti pojišťoven veřejností. 

 

Příklad 7. – Technická úroková míra 

Klient si sjedná pojištění na dožití na dobu 10 let. Technická úroková míra je 2,4 % a klient vložil 

100 000 Kč jednorázově. Pojistná částka byla pojišťovnou stanovena na 116 752Kč splatná při dožití se 

konce sjednané pojistné doby. Počáteční náklady pojišťovny strhávané při uzavření pojištění jsme 

vyčíslili na 3,5 % z pojistného (tj. 3500 Kč) a každoroční náklady spojené se správou pojištění činí 0,5 % 

z pojistného (tj. 500 Kč). V tomto případě zanedbáme jakýkoliv vliv úmrtnosti. 

V následující tabulce zjednodušeně vymodelujeme hodnotu rezervy pojistného včetně sjednaného 

zhodnocení a porovnáme jej s prostým úročením zaplaceného pojistného. 
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Rok Pojistné Počáteční náklady Běžné náklady 
Zhodnocená rezerva po 

odečtu nákladů 
Pojistné zhodnocené 

o 2,4 % 

0 100 000 3 500 0 96 500 100 000 
1 0 0 500 98 316 102 400 
2 0 0 500 100 176 104 858 
3 0 0 500 102 080 107 374 
4 0 0 500 104 030 109 951 
5 0 0 500 106 026 112 590 
6 0 0 500 108 071 115 292 
7 0 0 500 110 165 118 059 
8 0 0 500 112 309 120 893 
9 0 0 500 114 504 123 794 

10 0 0 500 116 752 126 765 
 

Pokud by se tedy klientovi nedostalo řádného vysvětlení podmínek a fungování životního pojištění, mohl 

by na konci pojistné doby neprávem očekávat výplatu o deset tisíc korun vyšší, než jaká ve skutečnosti 

bude. 

                      □ 

5.1.6 Úmrtnostní tabulky 
Úmrtnostní tabulky je dalším ze základních vstupů do výpočtu pojistně matematických veličin. 

Vstupuje spolu s diskontem do výpočtu komutačních čísel, kterým je věnována následující 

podkapitola. 

Obecně se úmrtnostních tabulek používá pro vyjádření počtu žijících a zemřelých a tímto 

způsobem nám dává jistou informaci o tom, jak bude pojišťovna přijímat pojistné a vyplácet 

škody. Samozřejmě se jedná o hodnoty, které nastanou s určitou pravděpodobností. Pro zemřelé 

je tedy schopna modelovat výplatu škod a pro žijící zase objemy přijatého pojistného. V obou 

skupinách se ale pohybujeme v úrovni modelování a realita může být od modelů značně odlišná. 

Pokud by byly používány jako podklad tabulky vydávané Českým statistickým úřadem 

(ČSÚ), pak v dlouhodobém časovém horizontu vykazují (stejně jako populace vyspělých zemí) 

pokles pravděpodobnosti úmrtí v daném věku a prodlužování střední délky života. Tyto tabulky 

proto nevyjadřují průběh života jednotlivce či generace. Největším problémem se stalo, že 

stejná úmrtnostní tabulka se používá i pro konstrukci sazeb přes dlouhé časové intervaly a tím 

není respektována skutečnost, že tabulka zobrazuje okamžitý pohled na populaci v daném roce. 

Tyto problémy jsou nejvýraznější v důchodovém pojištění. 

Praktický přístup pojišťoven k úmrtnostním tabulkám: 

• Pro muže jsou používány mužské úmrtnostní tabulky, pro ženy ženské úmrtnostní 

tabulky. Sazebníky jsou tedy vypracovány zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. 

• Úmrtnostní tabulky ČSÚ jsou opatřovány tzv.“bezpečnostní“ přirážkou, jelikož 

úmrtnost v čase prochází vývojem a tento vývoj může pojišťovně přinést nemalé ztráty. 

• Úmrtnostní tabulky jsou také opatřovány přirážkou za zdravotní riziko a následně 

používány pro výpočty přirážek k pojistnému pro klienty, jejichž zdravotní stav přináší 

zvýšené riziko pro pojistitele. 
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Pro pojištění invalidity a závažných onemocnění se používá jiného typu úmrtnostních 

tabulek, které v sobě zahrnutí i informace o rizicích s těmito pojištěními spojenými.  

Přístupům a modelování úmrtnostních tabulek pro potřeby pojistných výpočtů věnujeme 

samostatnou kapitolu. 

Ve výpočtech uvedených v následujících kapitolách budeme používat neupravené 

úmrtnostní tabulky za rok 2006 pro Českou republiky vydané ČSÚ. Jejich obsah je uveden 

v příloze 1. Zdrojem pro tyto tabulky je http://ww.czso.cz. 

5.1.7 Komutační čísla 
Při výpočtu pojistného a rezervy se vychází z komutačních čísel, která zjednodušují výpočty 

pojistných sazeb (viz porovnání příkladů 8 a 9 s odvozením pojistného v kapitole 5.2.). 

Komutační čísla jsou zjednodušujícími proměnnými, které zkracují zápisy pojistně 

matematických vzorců.  

Při odvození komutačních čísel vycházíme z úmrtnostních tabulek (z hodnot xl  a xd ), které 

chceme pro výpočet sazby pojistného použít a technické úrokové míry. Hodnoty xl  a xd  jsou 

v pojistně matematické praxi použity včetně případných desetinných míst. 

Nejprve si zavedeme komutační čísla nultého řádu, kterými jsou: 

• diskontovaný počet dožívajících se určitého věku x   

 x
xx vlD =          (11) 

• diskontovaný počet zemřelých v určitém věku x  

 1+= x
xx vdC          (12) 

V případě výpočtu xC , ve kterém pracujeme s počtem zemřelých xd  diskontujeme o jeden 

rok více. Počet zemřelých je tedy vztažen časově k období 1+x . 

Z komutačních čísel nultého řádu odvozujeme komutační čísla řádu prvního, kterými jsou 

xN , jež je odvozeno od xD  a xM  odvozené od xC . 

ω
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j
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=
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      (13) 
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x

j
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      (14) 

Tato komutační čísla se hojně používají při konstrukci pojistných produktů. 

Pro produkty s proměnlivou výší pojistného plnění se používá komutačních čísel druhého 

řádu xS  a xR , která jsou odvozena od xN  a xM . 
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V tabulkách v příloze 2jsou vypočtena komutační čísla s technickou úrokovou mírou 2,4 % 

na základě neupravených úmrtnostních tabulek ČSÚ z roku 2006 (tabulky v příloze 1). 

5.1.8 Základní konstrukce pojistného 
Pojistné je očekávaným příjmem pojistitele a je cenou, za kterou je prodávána specifická 

pojistná ochrana. Pojistné se můžeme rozdělit na několik částí – ryzí (netto) pojistné, provizi a 

náklady. Pojistné složené z těchto složek je pojistným brutto a jde o částku, která je pojistníkem 

placena pojistiteli. 

5.1.9 Netto pojistné 
Netto pojistným rozumíme „čisté“ pojistné bez jakýchkoli přirážek či nákladů. Jedná se 

v podstatě o cenu rizika bez nákladů pojišťovny a jakýchkoliv dalších faktorů vstupujících do 

konstrukce brutto pojistného. 

K výpočtu netto pojistného potřebujeme znát hodnoty následujících vstupů: 

• Technickou úrokovou míru 

• Pojistnou částku 

• Úmrtnostní tabulky 

• Pojistnou dobu 

• Vstupní věk pojištěného 

• Pohlaví pojištěného 

• Typ pojištění 

Základním principem výpočtu je princip ekvivalence a jeho praktické využití si přiblížíme 

na následujících modelových příkladech. Odvození provedeme bez použití komutačních čísel.  

 

Příklad 8. - Princip výpočtu netto pojistného pro pojištění na dožití 

Uvažujme klienta, muže ve věku 30 let, který uzavře pojištění pro případ dožití s pojistnou dobou 30 let a 

pojistné zaplatí jednou splátkou při uzavření smlouvy. Pojistnou částku si zvolil ve výši 1 000 000 Kč.  

V pojistných podmínkách klient zjistil, že pro tento typ pojištění se používá technické úrokové míry 2 %.  

Pro výpočet použijeme poslední úmrtnostní tabulky vydané ČSÚ tedy tabulky za rok 2006. 

Nejprve si vypočteme diskontní faktor pro úrokovou míru i. Diskontní faktor nabývá hodnoty  

v = 0,980392. 

V úmrtnostní tabulce najdeme hodnoty pro počet žijících mužů ve věku 30 a 60 let, použijeme hodnoty i 

případnými desetinnými místy. 

l30 = 98 225,93 

l60 = 84 661,67 

Abychom mohli použít principu ekvivalence, vypočteme počáteční hodnotu pojistného plnění. V tomto 

případě tedy pro počáteční hodnotu sjednané pojistné částky, kterou získáme prostým diskontem o 

příslušný počet let dle vzorce (4). 

S = 1 000 000.0,98039230 = 552 070,89 

Pojistnou událostí tohoto typu pojištění je dožití se konce pojistné doby. Té se podle úmrtnostních tabulek 

dožije l60 mužů. Dle modelu tedy vyplatím pojistné plnění ve výši, která se rovná počet žijících mužů 

násobený počáteční hodnotou pojistné částky. 
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Pro výplatu tedy potřebuji částku 84 661,67.552 070,89 = 46 739 245 122,37. 

Pojistné bude hrazeno jednou splátkou a budou ho platit všichni kdo vstoupí do pojištění. V tomto 

případě se jedná o muže ve věku 30 let, kterých je l30. Dle principu ekvivalence by mělo být očekávané 

pojistné plnění (zde vyjádřeno částkou pro výplatu) v rovnováze s očekávaným pojistným. 

Výsledné pojistné tedy získáme podělením očekávaného plnění počtem osob vstupujících do pojištění. 

Pojistné = 46 739 245 122,37 / 98 225,93 = 475 834,07 

           □  

Příklad 9. - Princip výpočtu netto pojistného pro pojištění pro případ smrti 

Uvažujme klientku, ženu ve věku 30 let, který uzavře pojištění pro případ smrti s pojistnou dobou 5 let a 

pojistné zaplatí jednou splátkou při uzavření smlouvy. Pojistnou částku si zvolila ve výši 1 000 000 Kč. 

V pojistných podmínkách zjistila, že pro tento typ pojištění se používá technické úrokové míry 2 %.  

Pro výpočet použijeme poslední úmrtnostní tabulky vydané ČSÚ, tedy tabulky za rok 2006. 

Pro tento případ je postup obdobný postupu uvedenému v příkladu 8. 

Vzhledem k tomu, že k pojistné události může dojít v každém roce pojištění, převedeme hodnoty počtu 

žijících, zemřelých (použijeme hodnoty i případnými desetinnými místy) a diskontů do tabulky. Doplníme 

je o diskontovanou hodnotu pojistného plnění, která bude závislá na tom, po jaké době k pojistné události 

došlo. Očekávanou hodnotu pojistného plnění násobíme počtem zemřelých, protože u tohoto pojištění je 

pojistnou událostí smrt pojištěné. 

 

Rok 

trvání 

Věk 

pojištěné 
Počet žijících 

Počet 

zemřelých 
Diskont 

Diskontovaná 

hodnota 

poj.plnění 

Očekávané 

poj.plnění 

0 30 99 222,37 35,96 X 980 392,16 35 257 868,37 

1 31 99 186,41 34,82 0,980392 961 168,78 33 471 549,71 

2 32 99 151,59 37,31 0,961169 942 322,33 35 157 416,86 

3 33 99 114,28 41,88 0,942322 923 845,43 38 689 133,00 

4 34 99 072,40 50,26 0,923845 905 730,81 45 524 946,85 

5 35 99 022,13 57,58 0,905731     

 

Pokud sečteme objem všech očekávaných plnění, dostaneme se na částku 188 100 914,79. 

Do pojištění vstoupí dle úmrtnostní tabulky 99 222,37 žen.Při předpokladu principu ekvivalence tedy opět 

získáme pojistné podělením očekávaného pojistného plnění počtem osob, které zaplatí pojistné. 

V tomto případě bude pojistné placené jednou splátkou při uzavření pojištění ve výši  

188 100 914,79 / 99 222,37 = 1 895,75. 

           □ 

V kapitole 5.2 odvodíme vzorce pro výpočet netto pojistného základních druhů životního 

pojištění, které jsme zmínili v kapitole 4.2. Všechna pojištění budou odvozena pro jednotkovou 

pojistnou částku a budou placena jednorázově tj. jednou platbou. Pro všechny uváděné typy 

pojištění budou modelové výpočty uvedeny i v příkladech, kterým věnujeme samostatný oddíl. 

Netto pojistné se dělí na jednorázové netto pojistné NJP , které je splatné jednou částkou 

splatnou při uzavření pojištění. Dále je možné pojistné platit pravidelnými splátkami, které 

značíme běžným netto pojistným NP . Pro běžné pojistné platí, že doba placení pojistného se 

nemusí nutně rovnat pojistné době, v takovémto případě hovoříme o zkráceném placení 
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pojistného. Vztah mezi jednorázovým netto pojistným a běžným netto pojistným můžeme 

vyjádřit pro jednotkovou částku a obecný typ pojištění následující rovností 

xnxnxn äNPNJP ⋅=           (17) 

Na netto běžné pojistné můžeme pohlížet jako na důchod vyplácený pojistiteli a jelikož je 

pojistné placeno pouze v době života pojištěné osoby, jde tedy o životní důchod. 

5.1.10 Brutto pojistné 
Brutto pojistné je cenou za krytí pojistného rizika se zahrnutím všech nákladů s pojištěním 

spojených. 

K výpočtu brutto pojistného je možno zvolit dva přístupy. Klasický, který náklady do 

pojistného zahrnuje formou stanovených koeficientů, nebo moderní přístup, který funguje na 

bázi modelování finančních toků. 

Klasický přístup používá definice následujících proměnných pro jednotlivé typy nákladů. 

Počáteční náklady α  bývají obvykle stanovovány procentem z pojistné částky nebo 

pojistného a zahrnují v sobě hlavně provizi za sjednání pojistné smlouvy a náklady spojené 

s uzavřením obchodu (lékařská prohlídka, vystavení pojistné smlouvy atp.). 

Běžné náklady β  jsou náklady vyjadřované obvykle také ve formě procent z pojistné 

částky nebo pojistného a jsou určeny na pokrytí provize za péči, pravidelných nákladů 

spojených se smlouvou jako jsou výroční dopisy, poplatky za investování atd. Někdy se dělí na 

správní náklady 1β , které trvají celou dobu pojištění a běžné náklady 2β , které jsou spojeny 

pouze s dobou placení pojistného. Tyto náklady se opakují, a proto jsou ve výpočtu násobeny 

životním důchodem. 

Inkasní náklady γ  jsou náklady spojené s inkasem pojistného a jsou vyjadřovány 

procentem z pojistného. 

Pro pojištění s výplatou důchodu se objevují náklady s výplatou důchodů δ , jež jsou 

procentem z vypláceného důchodu a hradí náklady spojené s výplatou důchodů – poplatky za 

převod, výroční dopisy atp. 

Z výše uvedených definic můžeme tedy odvodit obecný vzorec pro jednorázové brutto 

pojistné (za předpokladu jednotkové pojistné částky) 

xnäNJPBJP ⋅++= βα         (18) 

Resp. pro pojištění spojená s výplatou důchodu 

δβα +⋅++= xnäNJPBJP        (19) 

V obou výše uvedených vzorcích jsou počáteční, správní a náklady spojené s výplatou 

důchodu kalkulovány procentem z pojistné částky. V praxi se můžeme setkat i se započtením 

inkasních nákladů do brutto pojistného, jedná se o poměrně malou částku, protože k inkasu 

pojistného dochází u tohoto typu pojištění pouze jednou, a to na počátku pojištění. Někdy tyto 

náklady bývají zahrnovány u jednorázového pojištění do počátečních nákladů. 

Pro brutto běžné pojistné platí následující vzorec 

⇒⋅⋅+⋅++=⋅ xnxnxn äBPäNJPäBP γβα    
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( ) xn

xn
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äNJP
BP
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        (20) 

Vzorce (18), (19) a (20) jsou osvětlením principu konstrukce brutto pojistného. V reálných 

výpočtech jsou vzorce přizpůsobeny charakteru používaných nákladů a typu pojištění.  

V současnosti je ale častěji používán moderní přístup ke stanovení výše pojistného. Na 

pojistnou smlouvu je nahlíženo jako na systém finančních toků a pojišťovna se na portfoliu 

pojistných smluv snaží dosáhnout požadovaného zisku. Ke stanovení sazeb se používá metody 

profit testingu, která zjednodušeně spočívá v tom, že pro pojistnou smlouvu modeluji jednotlivé 

finanční toky dle stanovených předpokladů, kterými jsou například fixní náklady na pojistnou 

smlouvu, inflace, úmrtnost, předpokládané zhodnocení, způsobe dělení podílu na zisku atp. 

Pokud se pojišťovna rozhodne stanovit sazby pomocí profit testingu, postupuje dle 

následujícího scénáře: 

a) Analýzami získáme předpoklady, které jsou nutné k nastavení modelu – náklady 

pojišťovny odpovídající realitě, zhodnocení rezerv, skutečnou úmrtnost pojistného 

kmene, pravděpodobnosti stornování smluv atp. 

b) Vytvoříme model finančních toků spojených s daným typem pojištění 

c) Vybereme parametry (modelové body), na kterých budeme pojistné testovat. Jde 

o výběr věků, pojistných dob, lhůty placení a pojistných částek/pojistného tak, aby co 

nejvíce odpovídalo očekávané realitě prodeje pojištění 

d) Vypočteme ukazatele ziskovosti produktu na stanovených modelových bodech 

e) Úpravou proměnných parametrů se pokusíme model nastavit tak, aby dosahoval 

požadované ziskovosti (obvykle dochází k úpravám v parametrech týkajících se storen, 

provizí a nákladů). Profitabilita se zkoumá pro modelové body a jim se následně 

přiřazují váhy tak, jak se předpokládá struktura pojistného kmene daného typu pojištění. 
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f) Provedeme citlivostní analýzu, díky které jsme následně schopni přizpůsobit kroky 

pojišťovny vývoji trhu a například odhadnout moment, kdy došlo k natolik závažné 

změně parametrů, že je třeba sazby pojistného přepočítat. Například pokud je sazba 

citlivá na výši nákladů, pak při dramatičtějším zvýšení nákladů pojišťovny z důvodu 

nějakého vnějšího vlivu by mělo dojít ke kontrole ziskovosti sazeb za nových 

podmínek. 

g) Provedeme scénáře modelující pravděpodobný vývoj trhu a jeho parametrů. 

Následující obrázek nám zjednodušeně znázorňuje průběh profit testu. 

Obrázek 9 – Aktuárský kontrolní cyklus 

 

5.1.11 Základní konstrukce rezerv 
Rezervy v pojištění mají několik druhů a jde o rezervy finančních prostředků, které pojišťovna 

musí ze zákona vytvářet a spravovat stanovenými postupy. Vyhláška k zákonu o pojišťovnictví 

také upravuje i způsob umístění prostředků rezerv do přesně definovaných druhů investic. 

V průběhu pojištění dochází k jevu, kdy přijaté pojistné nedosahuje hodnot pro 

předpokládanou výši pojistného plnění. Pojistné je totiž obvykle konstantní v čase a riziko 

spojené s pojistnou událostí se v čase mění. Z tohoto důvodu je nutno vytvářet rezervu, která 

umožní pojišťovně v době, kdy již výše pojistného nedosahuje hodnot nutných pro pokrytí 

rizika dostát svým závazkům. Rezervu vytváří z přebytků pojistného z doby, kdy pojistné 

přesahovalo hodnotu nutnou k pokrytí rizika. Tuto rezervu nazýváme rezervou pojistného 

životních pojištění. 

V následujícím grafu vidíme rozdíl mezi pojistným plněním pro kapitálové pojištění pro 

případ smrti a jeho netto rezervou. Pokud nedosahuje rezerva výše pojistného plnění, je zbytek 

pojistné částky uhrazen z přebytků rizikových částek z ostatních pojistných smluv stejného typu 

v pojistném kmeni pojišťovny. Tento graf může sloužit i jako názorná ukázka principu 

kolektivního rizika, na kterém pojištění funguje. Rozdíl mezi rezervou a plněním hradí totiž 

v podstatě ostatní klienti, u kterých nedošlo k pojistné události. 

Počáteční předpoklady 

Model finančních toků 

Plánované finanční toky 

Analýza Monitoring 

Revize předpokladů 
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Graf 11 – Rezerva pojistného pro kapitálové pojištění pro případ smrti 

 
Rezervy se stejně jako pojistné dělí na netto rezervy a brutto rezervy. Netto rezerva pokrývá 

riziko, které v sobě pojistná smlouva nese, do brutto rezervy jsou navíc zahrnuty i náklady se 

smlouvou spojené. 

Obecně se dá rezerva vyjádřit jako následující rozdíl 

Budoucí hodnota očekávaného plnění – budoucí hodnota očekávaných příjmů  (20) 

Pro pojistné placené jednou platbou rezerva brutto přesahuje netto rezervu. Důvodem pro 

tuto skutečnost je to, že v brutto rezervě jsou zahrnuty celé náklady na zbývající pojistnou dobu, 

které byly uhrazeny v pojistném najednou a jsou postupně strhávány. 

Pro pojistné placené běžně je brutto rezerva menší než netto rezerva. Rozdíl je způsoben 

neuhrazenou částí počátečních nákladů zahrnutých do pojistného. 

Graf 12 – Porovnání rezervy s pojistnou částkou a pojistným -  pojištění pro případ smrti 
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5.2 Výpočtové vzorce pro základní typy pojištění 

Všechny výpočty v následujících kapitolách jsou provedeny na jednotkovou pojistnou částku. 

Vzorce a výpočty vychází [8] a [9]. 

V následujících kapitolách se setkáme s označením: 

• K  je náhodnou veličinou, která označuje celočíselný počet let 

• x  značí vstupní věk 

• n  je pojistná doba 

• Q  je náhodná veličina, vhodně zvolená tak, aby její střední hodnota odpovídala 

počáteční hodnotě pojištění 

• nä  současná hodnota předlhůtně vypláceného důchodu 
v

v n

−

−

1

1
 

• 
x

nxx
xn D

NN
ä +−

= , dočasný životní důchod, odvození bude provedeno v kapitole 5.2.5 

5.2.1 Pojištění pro případ smrti 
Pokud pojištěný zemře, bude vyplaceno pojistné plnění. Pojištění je doživotní, není omezeno 

žádnou pojistnou dobou. 
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Tento výraz můžeme převést na výraz složený z komutačních čísel nultého řádu a tato 

následně převést na čísla řádu prvního. 
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Pokud omezíme dobu pojištění na n let, platí, že pokud pojištěný zemře v době trvání 

pojištění, tak bude vyplacena pojistná částka. 

1+= kvQ   1,,0 −= nK K  
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Pro pojištění na dobu n  let níže uvádíme vzorce pojistného a rezerv pro pojištění 

s jednorázově placeným pojistným. 

1
xnxn ANJP =          (24) 

xnxnxnxnxn äAäNJPBJP ⋅++=⋅++= βαβα 1      (25) 

1
, mnmxxnm AV −+=          (26) 

mnmxmnmxmnmxxnm
B

xnm äAäVV −+−+−+ ⋅+=⋅+= ,
1

,, ββ     (27) 

Pro pojištění na dobu n  let níže uvádíme vzorce pojistného a rezerv pro pojištění s běžně 

placeným pojistným. 
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5.2.2 Pojištění pro případ dožití 
Pojistnou událostí je dožití se konce pojistné doby. Toto pojištění není uzavíráno na dobu 

neurčitou, protože to vzhledem k charakteru pojistné události ani není možné. 
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Pro pojištění na dobu n  let níže uvádíme vzorce pojistného a rezerv pro pojištění 

s jednorázově placeným pojistným. 

xnxn ENJP =          (33) 

xnxnxnxnxn äEäNJPBJP ⋅++=⋅++= βαβα      (34) 

mxmnxnm EV +−=          (35) 

mnmxmxmnmnmxxnm
B

xnm äEäVV −++−−+ ⋅+=⋅+= ,, ββ
     (36) 

Pro pojištění na dobu n  let níže uvádíme vzorce pojistného a rezerv pro pojištění s běžně 

placeným pojistným. 
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5.2.3 Smíšené pojištění 
Pojistnou událostí je dožití se konce pojistné doby nebo smrt v průběhu pojištění omezeného 

pojistnou dobou. Pojištění je tedy kombinací předchozích dvou pojištění – pojištění pro případ 

smrti a pojištění pro případ dožití. 
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Pro pojištění na dobu n  let níže uvádíme vzorce pojistného a rezerv pro pojištění 

s jednorázově placeným pojistným. 

xnxn ANJP =          (42) 

xnxnxn äABJP ⋅++= βα         (43) 

mnmxxnm AV −+= ,          (44) 
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B

xnm äAäVV −+−+−+ ⋅+=⋅+= ,,, ββ
    (45) 

Pro pojištění na dobu n  let níže uvádíme vzorce pojistného a rezerv pro pojištění s běžně 

placeným pojistným. 
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5.2.4 Důchodové pojištění 
Pojistnou událostí je dožití se určitého věku. Pro pojištění důchodu uvedeme několik základních 

typů, jelikož se jedná o velmi variabilní typ pojištění, který v sobě zahrnuje širokou škálu 

variant konstrukce a podmínek produktu. 

V dalších oddílech si odvodíme vzorce pro nejobvykleji používané typy důchodového 

pojištění. Všechny dále odvozené důchody jsou důchody předlhůtního typu. 

Základním rozlišením důchodových pojištění je to, zda je důchod vyplácen ihned či zda je 

jeho výplata odložena o určitý počet let do budoucnosti. 

Pro tento typ pojištění dochází k opakujícím se částečným výplatám a tedy se zde vytváří 

rezerva i v době výplaty důchodu. Tato se nadále zhodnocuje a je vypočtena na základě pojistně 

– matematických technik. 

5.2.5 Pojištění doživotního důchodu 
Důchod je vyplácen ihned po zaplacení pojistného a je vyplácen do smrti pojištěné osoby. 

Tento důchod se s ohledem na jeho charakter objevuje na pojistném trhu pouze ve variantě 

s jednorázovým pojistným. 
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Pro pojištění tohoto typu s jednorázově placeným pojistným platí následující vzorce: 

xx äNJP =           (51) 

( ) αδ ++⋅= 1xnx NJPBJP         (52) 

Protože dochází ihned k výplatě důchodu, je zde vytvářena rezerva po počátku výplaty. 

mxxm äV +=          (53) 

( ) mx
B

xm äV +⋅+= δ1         (54) 
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Obvyklejší ovšem bývá konstrukce, kdy je důchod vyplácen maximálně po sjednanou dobu. 

Výplata důchodu je během doby trvání výplaty zastavena, pokud dojde k úmrtí pojištěné osoby.  

Tento typ důchodu nazýváme dočasným životním důchodem a níže provádíme jeho odvození. 
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Pro jednorázovou variantu tohoto typu důchodového pojištění se používá následujících 

vzorců. 

xnxn äNJP =          (56) 

( ) αδ ++⋅= 1xnxn NJPBJP        (57) 

Opět má toto pojištění pouze rezervy pro důchod ve výplatě. 

mnmxxnm äV −+= ,          (58) 

( ) mnmx
B

xnm äV −+⋅+= ,1 δ         (59) 

5.2.6 Pojištění důchodu s výplatou na dobu určitou 
Tento typ důchodu je vyplácen pouze po dobu určitou bez ohledu, zda ji pojištěný přežije, či 

nikoliv. 

Používá se ho k účelům výplat stipendií, svěřeneckých fondů popřípadě pozůstalostních 

penzí (jiná forma výplaty pojistné částky pro případ smrti). 

V tomto případě se jedná o finanční důchod, jeho výplata je nezávislá jak na věku, tak na 

pohlaví pojištěného, a proto je pro výpočet pojistného použito vzorce pro současnou hodnotu 

předlhůtně vypláceného důchodu (5). 
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5.2.7 Pojištění odloženého doživotního důchodu 
Pro tento typ důchodového pojištění platí, že důchod je vyplácen pojištěnému od sjednaného 

věku, který nastane někdy v budoucnosti. Dále se pak k němu nabalují různé varianty – důchod 

se zaručenou dobou, doživotní důchod atp. Tento typ pojištění je v podstatě alternativou vůči 

penzijnímu připojištění. Vzhledem k charakteru pojištění je možné pro tento typ platit pojistné 

jak jednou splátkou při uzavření pojištění, tak běžným pojistným placeným v průběhu doby 

odkladu. 

Dobu odkladu v dalším textu značíme s . 

Odložený doživotní důchod odvodíme jako 
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Pro jednorázové pojistné platí následující vzorce 
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5.2.8 Investiční pojištění 
U investičního pojištění se úmrtnostních tabulek používá pouze k výpočtu rizikového 

pojistného, které se odečítá ze zaplaceného pojistného, které se následně investuje do 

investičního fondu dle zvolené investiční strategie. Pokud pojištěný zemře v pojistné době 

a před výplatou pojistného plnění, bývá obvykle vyplácena pojistná částka rovnající se doposud 

zaplacenému pojistnému. 

V tomto případě se pojistné za riziko smrti vyjadřuje velmi jednoduše, a to pouhou 

pravděpodobností úmrtí v příslušném věku přezásobenou pojistnou částkou. 

5.2.9 Pojištění závažných onemocnění 
Pro pojištění závažných chorob uvedeme vzorce pro netto běžné pojistné bez odvození. 

Důvodem pro tento krok je snaha o informativní ilustraci fungování pojištění, pro které, jak 

bude zmíněno v kapitole 6.1, se používá několika typů modelů pro vytváření úmrtnostních 

tabulek. 

Z hlediska pojistného plnění rozlišujeme pro tento druh pojištění dva typy.  

Předčasná výplata znamená, že při diagnóze závažného onemocnění je vyplacena sjednaná 

část pojistného plnění hlavního pojištění. V podstatě se jedná o variaci na smíšené pojištění, kdy 

pojistná částka je vyplacena v případě onemocnění nebo úmrtí na základě toho, která událost 

nastane dříve. Tak tomu je, pokud je sjednaná 100 % akcelerace pro tento typ pojištění. 

Pro 100 % akceleraci pojistného plnění je důležitými událostmi přechod do stavu 

nemocných vážnou chorobou nebo úmrtí. Vypočteme pravděpodobnost přechodu dle 

následujícího vztahu 
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xi … pravděpodobnost onemocnění závažné choroby zdravé osoby mezi věky x  a 1+x  

xk …poměr úmrtí na vážné onemocnění ve věku x  vůči všem úmrtím ve věku x  

Na základě takto definované pravděpodobnosti vypočteme komutační čísla 
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Vzorec pro netto pojistné pojištění smíšeného s akcelerovaným plněním je následující. 
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Dodatečná výplata, která vyjadřuje typ pojištění, kdy pojistné plnění z pojištění vážných 

onemocnění je nezávislé na hlavním pojištění. Tedy nijak neovlivňuje ostatní pojistná plnění. 

Pro dodatečné plnění je základní pravděpodobností pravděpodobnost diagnózy závažné 

choroby ve věku x , kterou značíme xi . 

Na základě této pravděpodobnosti vypočteme komutační čísla dle následujících vztahů 
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Vzorec pro netto pojistné pojištění s nezávislým (dodatečným) plněním je následující. 
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5.2.10 Pojištění invalidity 
Pojistná částka je vyplácena formou invalidního důchodu. Pojistnou událostí je invalidita 

pojištěného. 

Stejně jako v předchozí kapitole uvedeme jen vzorce netto pojistného. Konstrukci 

úmrtnostních tabulek a komutačních čísel se budeme podrobněji věnovat v kapitole 6.2. 

Odvodíme základní vzorce pro výpočet 
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Vzorec pro netto pojistné je následující 
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5.2.11 Modelové příklady výpočtu pojistného 
V této části provedeme modelové výpočty pojistného a rezerv pro typy pojištění uvedené 

v kapitolách 5.2.1 až 5.2.7. 

Výpočty kapitálových pojištění budou prováděny pro muže a ženu ve věku 30 let, pojistná 

doba je stanovena na 30 let, technická úroková míra je 2,4 %. Pro výpočty bylo použito 

neupravených úmrtnostních tabulek ČSÚ za rok 2006 (jsou uvedeny v kapitole 5.1.6 a výpočet 

příslušných komutačních čísel je v kapitole 5.1.7). Po analýzách pojišťovny byly náklady 

stanoveny ve formě nákladových koeficientů na následující výši: %50,3=α , %07,0=β , 

%00,6=γ , %00,4=δ . Pojistná částka byla klientem stanovena na 1 000 000 Kč a je 

v tabulce označena K. 

 

Proměnná Muž Žena 

i 0,024 0,024 

x 30 30 

v 0,976563 0,976563 

n 30 30 

K 1 000 000 1 000 000 

1
xnA  0,083302 0,037973 

xn E  0,423118 0,459996 

xnA  0,506421 0,497969 

xnä  21,059372 21,419985 

 

Za použití vzorců uvedených v kapitolách 5.2.1 až 5.2.3 získáme následující výše 

jednotlivých pojistných základních typů kapitálového životního pojištění a grafické znázornění 

vývoje jejich rezerv. 
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Pojištění pro případ smrti (kap. 5.2.1) 

 

Pojistné Muž Žena 

xnNJP  83 302 Kč 37 393 Kč 

xnNP  3 956 Kč 1 773 Kč 

xnBJP  131 991 Kč 86 896 Kč 

xnBP  6 668 Kč 4 316 Kč 
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Pojištění pro případ dožití (kap. 5.2.2) 

 

Pojistné Muž Žena 

xnNJP  423 118 Kč 459 996 Kč 

xnNP  20 092 Kč 21 275 Kč 

xnBJP  458 394 Kč 495 295 Kč 

xnBP  23 834 Kč 25 276 Kč 
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Pojištění pro případ smrti nebo dožití (kap. 5.2.3) 

 

Pojistné Muž Žena 

xnNJP  506 421 Kč 497 969 Kč 

xnNP  24 047 Kč 23 248 Kč 

xnBJP  541 696 Kč 533 268 Kč 

xnBP  28 042 Kč 27 162 Kč 
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Důchodová pojištění ( 5.2.5 – 5.2.7) 

Pro tyto typy pojištění vypočteme jen výše jednorázových pojistných 

Výpočty důchodových pojištění budou prováděny pro muže a ženu ve věku 50 let, pojistná 

doba/doba odkladu/doba výplaty je stanovena na 15 let, technická úroková míra je 2,4 %. Pro 

výpočty bylo použito neupravených úmrtnostních tabulek ČSÚ za rok 2006 (jsou uvedeny 

v kapitole 5.1.6 a výpočet příslušných komutačních čísel je v kapitole 5.1.7). Po analýzách 

pojišťovny byly náklady stanoveny ve formě nákladových koeficientů na následující výši: 

%50,3=α , %07,0=β , %00,6=γ , %00,4=δ . Pojistná částka byla klientem stanovena 

na 180 000 Kč a je v tabulce označena K. 

 

Proměnná Muž Žena 

i 0,024 0,024 

x 50 50 

v 0,976563 0,976563 

n,s 15 15 

K 180 000 180 000 

xä  19,134468 21,86805 

xnä  11,977208 12,423078 

nä  12,772299 12,772299 

xs ä  7,157260 9,444927 

 

Za použití vzorců uvedených v kapitolách 5.2.5až 5.2.7získáme následující výše 

jednotlivých jednorázových pojistných základních typů důchodového pojištění. 

 

 Doživotní Dočasný životní 

Pojistné Muž Žena Muž Žena 

NJPxn 3 444 204 Kč 3 936 241 Kč 2 155 898 Kč 2 236 154 Kč 

BJPxn 3 588 272 Kč 4 099 991 Kč 2 362 681 Kč 2 331 900 Kč 

     

 Doba určitá Odložený doživotní 

Pojistné Muž Žena Muž Žena 

NJPxn 2 299 014 Kč 2 299 014 Kč 1 288 307 Kč 1 700 087 Kč 

BJPxn 2 466 431 Kč 2 397 274 Kč 1 347 540 Kč 1 775 844 Kč 
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5.3 Výpočty v penzijním připojištění 

5.3.1 Obecný přístup k výpočtům 
V následujících podkapitolách se budeme věnovat penzijním fondům, které jsou definovány 

jako příspěvkové. Ve výpočtech pracujeme s úrokovou mírou, která zda značí zhodnocení 

zaručené penzijním fondem v penzijním plánu. Vzhledem k tomu, že se pro příspěvkově 

definované penzijní fondy vypočítává výše dávky až těsně před momentem výplaty, pak jsou 

pro výpočty používány co nejaktuálnější úmrtnostní tabulky. V tomto případě tedy částečně 

odpadá problém s jejich volbou. 

Pro výpočty v penzijním připojištění se obvykle používá jednoho ze tří přístupů: 

aktuárského přístupu, přístupu střední doby života nebo přepočtového přístupu.  

Aktuárský přístup vychází za základních vzorců pojistné matematiky, tak jak ji používají 

pojišťovny. 

Přístup střední doby života funguje podobně jako přístup aktuárský, v tomto případě však 

místo doživotních důchodů používáme doby do střední délky života. 

Oba výše uvedené přístupy fungují na principu solidarity. Co to znamená? Solidarita zde 

značí postup, kdy prostředky nevyčerpané předčasně zemřelých účastníků jsou použity na 

výplatu penzí žijících osob. Jedná se v podstatě o jakousi variaci na princip kolektivního rizika 

fungujícího v pojištění osob. 

Přepočtový přístup znamená, že je každý rok vypočítávána penze znovu (vždy po připsání 

podílu na zisku na účet účastníka). Nový zůstatek účtu se rozdělí na zbývající dobu života. 

Pokud výše penze při jednom z těchto přepočtů poklesne pod stanovenou hranici, pak penzijní 

fond vyplatí účastníkovi zbývající prostředky jednorázově. 

5.3.2 Označení 

C …souhrnná částka představující všechny prostředky nashromážděné na individuálním 

účtu účastníka 

P …roční výše penze 

x …věk účastníka při zahájení výplaty 

5.3.3 Výpočet jednotlivých typů penzí 
Pro všechny přístupy se používá stejných vzorců, pouze jsou do nich dosazovány jiné proměnné 

na základě daných vstupních parametrů. 

Doživotní penze 

x
x ä

C
PäPC =⇒⋅=         (94) 

Doživotní penze se zaručenou dobou výplaty 

( ) ( )xnn
xnn ää

C
PääPC

+
=⇒+⋅=       (95) 

Penze na dobu určitou 
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xn

xn
ä

C
PäPC =⇒⋅= , tohoto výpočtu se užívá zřídka    (96) 

Nebo je na tento typ penze pohlíženo jako důchod jistý 

n

n
ä

C
PäPC =⇒⋅= , pokud předpokládáme nulové zhodnocení pak 

n

C
P =  (97) 

Pozůstalostní penze 

Placeny zvláštní příspěvky, které jsou vedeny na zvláštním podúčtu účastníka. 

( )
( )nxx

nxx äAä

C
PäAäPC

⋅+
=⇒⋅+⋅=      (98) 

Pokud počítáme tuto penzi metodou střední doby života, pak je penze počítána na střední 

dobu života zvětšenou o sjednaný počet let pobírání pozůstalostní penze. 

5.3.4 Modelové výpočty 
Předpokládáme účastníky (muže a ženu) penzijního připojištění ve věku 60 let, kteří od tohoto 

věku mají nárok na výplatu dávek. Za dobu svého účastenství v penzijním fondu naspořili tito 

účastnící 1 000 000 Kč. Fond ve výpočtech pro stanovení penzí používá neupravené úmrtnostní 

tabulky ČSÚ z roku 2006 a počítá s úrokovou mírou ve výši 2,4 %. 

Za takto stanovených podmínek provedeme výpočet doživotní penze, doživotní penze se 

zaručenou dobou výplaty (ta je účastníky požadována na 15 let), penzi na dobu určitou (ta je 

účastníky požadována na 15 let) a pozůstalostní penzi (doba pobírání stanovena na 15 let). 

Úmrtnostní tabulky, na jejichž základě jsou provedeny výpočty najdete v kapitolách 5.1.6 a 

5.1.7. V následující tabulce uvedeme hodnoty jednotlivých proměnných vstupujících do 

výpočtu. Proměnná n značí v tabulce souhrnně hodnoty pro zaručenou dobu, dobu výplaty 

důchodu a dobu výplaty pozůstalostní penze. 

 

Proměnná Muž Žena 

i 0,024 0,024 

X 60 60 

v 0,976563 0,976563 

n 15 15 

65e  18,18 22,13 

C 1 000 000 1 000 000 

xä  14,642120 17,198333 

nä  12,772299 12,772299 

xn ä  3,633995 5,298041 

xnä  11,008125 11,900293 

xA  0,656825 5,298041 

neä +65
 23,245053 24,981792 
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Ze vzorců v kapitole 5.3.3 vypočteme výše jednotlivých důchodů. Jejich hodnoty jsou 

uvedeny v následující tabulce a jedná se o jejich roční hodnoty. 

 

Typ důchodu Muž Žena 

Doživotní  68 296 58 145 

Doživotní se zar. dobou 60 952 55 339 

Na dobu určitou 90 842 84 032 

Jistý na dobu určitou 78 294 78 294 

Pozůstalostní 33 434 31 143 
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Kapitola 6  
 
Úmrtnostní tabulky v pojištění 

6.1 Podkladové pravděpodobnosti pro pojištění závažných 
onemocnění 

Pojištění závažných onemocnění (ZN) a jeho konstrukci je možné interpretovat vícestavovými 

modely. Vzhledem k tomu, že se v této práci věnujeme převážně modelům z německy 

hovořících zemí, uvedeme v této kapitole modely používané právě v nich. 

Podkladem pro jednotlivé modely je [10]. 

Nejprve nadefinujeme parametry, které jsou v modelech používány (označení se lehce 

odlišuje od obecných definic v kapitole 5.2.9): 

Tab. 9 – Proměnné použité v konstrukci modelů pravděpodobností pro ZN 

Proměnná  Význam proměnné 

xl  počet osob dožívajících se věku x 

xd  počet zemřelých osob ve věku mezi věky x  a x+1 

xq  pravděpodobnost úmrtí mezi věky x a x+1 

DD
xl

 
počet žijících ve veku x  trpících vážnou chorobou 

nDD
xl  počet žijících osob ve věku x netrpících vážnou chorobou 

g
xi  

pravděpodobnost onemocnění vážnou chorobou mezi věky x a x+1 pro osobu ve  

věku x(měřeno k celkové populaci) 

nDD
xi  

pravděpodobnost onemocnění vážnou chorobou mezi věky x a x+1 pro osobu ve věku 

x(měřeno k populaci netrpící vážnou chorobou) 

DD
xd

 
počet osob zemřelých mezi věky x a x+1 trpících vážnou chorobou, ale příčinou smrti 

nebyla vážná choroba 

nDD
xd

 
počet osob zemřelých mezi věky x a x+1, tyto osoby nikdy netrpěly vážnou chorobou 

DD
xd

 
počet osob zemřelých mezi věky x a x+1 trpících vážnou chorobou, příčinou smrti byla 

vážná choroba 

xa  Podíl osob zemřelých na vážnou chorobu mezi věky x  a 1+x  na všech osobách mezi 

těmito věky 
x

DD
x

x d

d
a =  
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6.1.1 Model Kölnischer Rück 
Předpokladem pro tento model je 100 % akcelerace pojistné částky. 

Obrázek 10 – Schéma Kölnischer Rück 

 
 

Počet žijících osob netrpících ZN můžeme vyjádřit rovnicí 

DD
xx

nDD
x lll −=          (99) 

Z tohoto stavu se může klient dostat buď do stavu onemocnění ZN  nDD
x

nDD
x il ⋅  nebo úmrtí 

bez diagnózy ZN nDD
xd . 

Sestrojme celkový počet případů plnění, které nastanou v rámci pojištění pro případ smrti 

nebo onemocnění ZN: 

nDD
x

nDD
x

nDD
x dil +⋅          (100) 

Ze statistických podkladů je možné získat hodnoty pro DD
xd  a DD

xd . Dále lze vypočítat 

hodnoty  .,, xxx dai  Z definice xa  lze odvodit 

xx
DD
x dad ⋅=          (101) 

Následně můžeme odvodit počet zemřelých osob, které nezemřely na ZN 

DD
x

nDD
xxx ddda +=⋅− )1(                     (102) 

Ze (101) můžeme odvodit počet všech případů plnění pro případ úmrtí nebo ZN 

DD
xxx

nDD
x

nDD
x

nDD
x

nDD
x

nDD
x ddaildil −⋅−+⋅=+⋅ )1(            (103) 

Předpokládejme nyní, že pravděpodobnost úmrtí osoby trpící ZN na jinou příčinu než ZN 

)1( xnDD
xx

nDD
x

DD
x

DD
x m

ll

d

l

d
+⋅

−
= , kde 0≥xm                 (104) 

je větší než pro osoby zdravé. 

Vyjádřením DD
xd  v (103) a následným dosazením do (101) získáme 

xxxDD
xx

DD
x

nDD
xnDD

x dam
ll

ld
d ⋅−=+

−

⋅
+ )1()1(       (105) 

Počet žijících osob netrpících ZN 
DD
xx

nDD
x lll −=  

Nově onemocněvší ZN 
nDD
x

nDD
x il ⋅  

Zemřelí, kteří nikdy netrpěli ZN 
nDD
xd
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Po úpravě  

DD
xxx

xxx
DD
xx

nDD
x

lml

lqa

ll

d

⋅+

⋅⋅−
=

−

)1(

                     (106) 

Celkový počet plnění pro případ smrti nebo onemocnění ZN činí tedy  

nDD
x

nDD
x

nDD
x dil +⋅          (107) 

Ze (105) vyplývá pravděpodobnost výskytu ZN u zcela zdravé osoby 

=
−

+⋅
=

+⋅
DD
xx

nDD
x

nDD
x

nDD
x

nDD
x

nDD
x

nDD
x

nDD
x

ll

dil

l

dil
 

                               

x

DD
x

x

xxnDD
xDD

xxx

xx
DD
xx

nDD
x

nDD
x

l

l
m

qa
i

lml

qa

ll

il

⋅+

⋅−
+=

⋅+

⋅−
+

−

⋅
=

1

)1()1(
  (108) 

Pokud položíme 0=xm , dostaneme horní odhad této pravděpodobnosti. 

Je zřejmé, že podíl  
x

DD
x

l

l
 se blíží nule.  

Za výše uvedených předpokladů získáme pravděpodobnost 
i
xq  = P( zdravá osoba onemocní ZN nebo zemře) 

ve tvaru 

)()1( xx
nDD
xxxx

nDD
x

i
x qaiqqaiq ⋅−+=⋅−+=              (109)  

V posledním kroku vyjádříme doplňující pravděpodobnost i
xk p  k pravděpodobnosti i

xq , 

což je pravděpodobnost, že x-letý člověk se dožije věku x+k  bez předchozího onemocnění ZN. 

)1()1()1( 1111
i

kx
i
x

i
x

i
kx

i
x

i
x

i
xk qqqpppp −++−++ −−⋅−=⋅= KK                   (110) 

00 =i
xp           (111) 
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6.1.2 Model Pagler & Pagler 
Pro tento typ modelu nejsou k dispozici dostatečná podkladová data, která by rozdělila populaci 

na zdravé a nemocné. 

Modifikovaný model se dá znázornit následujícím schématem. 

Obrázek 11 – Schéma Pager & Pagler 

 
 

Ve zvýrazněných rámečcích jsou data pro který je dostupný podkladový materiál. 

Počet všech případů plnění pojištění pro případ smrti nebo ZN můžeme stanovit 

následujícím způsobem: 

nDD
x

g
xx dil +⋅          (112) 

V tomto modelu zohledňujeme, že do nově onemocněvších osob jsou zahrnuty osoby již 

nemocné ZN. 

Z výše uvedeného snadno odvodíme: 

xx
DD
x dad ⋅=          (113) 

Z toho získáme pro zemřelé, kteří nezemřeli na ZN následující vztah 

xx
DD

x
nDD
x dadd ⋅−=+ )1(        (114) 

A pak lze získat celkový počet případů plnění pro případ smrti nebo  ZN : 

DD
xxx

g
xx

nDD
x

g
xx ddaildil −⋅−+⋅=+⋅ )1(      (115) 

V modelu Pager & Pager předpokládáme, že v populaci existují osoby, které trpěly ZN, ale 

příčinou smrti bylo něco jiného než ZN (tj. 0>DD
xd ). 

Z tohoto předpokladu vyplývá: 

 xx
g
xx

DD
xxx

g
xx

nDD
x

g
xx dailddaildil ⋅−+⋅<−⋅−+⋅=+⋅ )1()1(  (116) 

Počet pojistných událostí smrti nebo předčasného plnění se pak dá vyjádřit vztahem 

Celá populace 
DD
x

nDD
xx lll +=

 

Počet nově onemocněvších ZN 
g
xx il ⋅

 

Počet zemřelých 

xd  

Počet zemřelých, kteří 

nikdy netrpěli ZN 
nDD
xd  

Počet nemocných ZN, 

které i na ZN zemřeli 
DD
xd  

Počet nemocných ZN, 

kteří na ZN nezemřeli 
DD

xd  

xa  
    1- xa  
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nDD
x

g
xx dil +⋅          (117) 

Následně pravděpodobnost výskytu znormováním přes počet žijících: 

xx
g
x

x

xxx

x

g
xx

x

nDD
x

g
xx qai

l

lqa

l

il

l

dil
⋅−+=

⋅⋅−
+

⋅
<

+⋅
)1(

)1(
   (118) 

Za výše uvedených odvození dojdeme k následující pravděpodobnosti: 

=P(zdravá osoba onemocní ZN nebo zemře) 

xx
g
xxxx

g
x

i
x qaiqqaiq ⋅−+=⋅−+= )1(                (119) 

Pomocí modelu jsme odvodili pravděpodobnost toho, že zdravá osoba onemocní ZN nebo 

zemře na základě dat pro celou (nerozdělenou) populaci. Model se z větší části shoduje 

s modelem předchozím, rozdílem je pouze absence dělení dat o populaci na zdravé a nemocné. 

6.1.3 Model Münchener Rück 
Model Münchener Rück vychází ze stejného schématu(obr.10) jako model Pagler&Pagler a oba 

modely jsou si velmi blízké. 

Počet všech pojistných událostí z pojištění pro případ smrti nebo onemocnění ZN je 

určujeme jako 

nDD
x

g
xx dil +⋅            (120)    

Výraz (117) sčítá počet nových případů onemocnění ZN a počet zemřelých bez předchozí 

diagnózy ZN. 

Ze statistických podkladů máme hodnoty pro DD
xd  a nDD

xd . Dalšími výpočty můžeme získat  

xx
g
x dai ,, . 

Platí vztah  

xx
DD
x dad ⋅=          (121) 

Ze (118) získáme pro osoby zemřelé z jiných důvodů než ZN : 

xx
DD
x

nDD
x dadd ⋅−=+ )1(         (122) 

Dosazením do rovnice (117) dostaneme 

DD
xxx

g
xx

nDD
x

g
xx ddaildil −⋅−+⋅=+⋅ )1(      (123) 

Pokud chceme získat pravděpodobnost výskytu ZN pro naprosto zdravé osoby, učiníme tak 

normováním přes počet žijících osob v daném věku 

x

DD
x

x

xx

x

g
xx

x

nDD
x

g
xx

l

d

l

da

l

il

l

dil
−

⋅−
+

⋅
=

+⋅ )1(

     (124) 

Po úpravě dostáváme 

x

DD
x

xx
g
x

x

DD
x

x

xxxg
x l

d
qai

l

d

l

lqa
i −⋅−+=−

⋅⋅−
+ )1(

)1(

    (125) 
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Za výše uvedených předpokladů a odvození získáme finální pravděpodobnost: 

i
xq = P( zdravá osoba onemocní ZN nebo zemře) 

x

DD
x

xx
g
x

i
x l

d
qaiq −⋅−+= )1(

                         (126) 

Což je pro případ kdy se DD
xd  rovná nule stejná pravděpodobnost jako ta kterou jsme 

odvodili v modelu Pagler&Pagler. 

6.2 Konstrukce úmrtnostních tabulek pro pojištění invalidity 

Konstrukce opět vychází z vícestavového modelu. Zavedeme si označení: 

a
xl … počet žijících ve stavu aktivní ve věku x  

i
xl … počet žijících ve stavu aktivní ve věku x  

xi …pravděpodobnost invalidizace pro osobu ve věku x  

xr …pravděpodobnost reaktivace/rehabilitace pro osobu ve věku x 

( )xx
a
x

a
x iqll −−⋅=+ 11         (127) 

( )xx
i
x

i
x rqll −−⋅=+ 11         (128) 

Model bývá obvykle zobecňován, protože nepředpokládá, že by u invalidní osoby došlo 

k její rehabilitaci a také předpokládá stejnou pravděpodobnost úmrtí jak pro aktivní, tak pro 

invalidní osoby. Důvodem pro toto zjednodušení je nedostupnost statistických dat potřebných 

pro konstrukci těchto parametrů. V následujícím schématu znázorňujeme přechody mezi 

jednotlivými stavy a pravděpodobnosti s těmito přechody souvisejícími. 

Obrázek 12 – Schéma modelu pro pojištění invalidity 

 

Osoba je ve stavu - Aktivní 
a
xl  

Osoba je ve stavu - Invalidní 
i
xl  

Osoba zemřela 
i
xl  

i
xq  a

xq  

xi  

xr  
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Odvodíme komutační čísla pro oba stavy. 

Pro aktivní     Pro invalidní 

xa
x

a
x vlD =      xxi

x
i
x cvlD )1( +=     

∑
∞

=
+=

0k

a
kx

a
x DN

    
∑

∞

=
+=

0k

i
kx

i
x DN

 

6.3 Úpravy úmrtnostních tabulek pro výpočty v klasickém životním 
pojištění 

Z předchozích kapitol je patrné, že výběr úmrtnostních tabulek má velký vliv na výši pojistného 

a na zisk z pojistné smlouvy. V této kapitole si popíšeme nejjednodušší metody úprav, které 

jsou nejčastěji užívány pojišťovnami. Modelům tvorby vlastních tabulek věnujeme následující 

kapitolu. 

Při samotné konstrukci má pojišťovna dvě možnosti. Buď na základě vlastních dat a analýzy 

úmrtnosti odhadnout „vlastní“ úmrtnosti pojistného kmene, nebo upravit úmrtnostní tabulky 

vydávané ČSÚ. Detailněji bude metoda tohoto odhadování popsána v následující kapitole.  

Přístup první nebývá v našich podmínkách často používán, protože ji komplikuje nedostatek 

dat o pojistných událostech. Jedinou společností, která by v podmínkách českého pojistného 

trhu měla dostatek dat na vytvoření tohoto typu tabulek, je Česká pojišťovna, a.s. V zahraničí 

(například Německo, Rakousko, Švýcarsko) již došlo k dohodě mezi pojišťovnami a ve 

vzájemné spolupráci byly vytvořeny úmrtnostní tabulky pro důchodové a kapitálové pojištění 

založené na datech z pojistných kmenů pojišťoven na trhu. Modelům týkajícím se takovéto 

tvorby se budeme věnovat v další kapitole. 

Přístup druhý je oproti tomu hojně rozšířený. V tomto případě pojišťovna dle svých potřeb 

upraví úmrtnostní tabulky vydávané ČSÚ. Do úpravy je možno zohlednit budoucí 

předpokládaný vývoj úmrtnosti, selekci, antiselekci a podobně. 

V souvislosti s úmrtností a zdravotními faktory se v pojišťovnictví setkáváme s principy 

selekce a antiselekce. Pojišťovny pro uzavření některých typů pojištění (typicky je to pojištění 

pro případ smrti) a od určitých pojistných částek požadují, aby klient, kromě vyplnění 

zdravotního dotazníku, který je součástí téměř každého návrhu pojistné smlouvy, prošel 

lékařskou prohlídkou. Tímto krokem se pojišťovny snaží eliminovat skutečnost, že například 

k uzavírání pojištění rizikového obvykle mívají větší tendenci klienti s horším zdravotním 

stavem. Výše uvedenému principu říkáme princip selekce. 

Naopak s principem antiselekce se můžeme setkat u důchodových pojištění (obecně u 

pojistek kryjících riziko dožití), kde je možno očekávat, že si jej sjednávají klienti v dobrém 

zdravotním stavu. Jejich úmrtnost pak obvykle bývá nižší než ta, která je dána úmrtnostními 

tabulkami. S ohledem na tyto skutečnosti dochází k úpravám úmrtnostních tabulek dle typu 

pojištění, ke kterému jsou jako podklady používány. 

Pojišťovny používají pro úpravu úmrtnostních tabulek (ÚT) ČSÚ několik postupů: 

• Postaršování – tabulka je pro účely výpočtu věkově posunuta – tj. pro věk 48 let počítáme 

s daty pro 50letého 
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• Bezpečnostní přirážky – snaha o přizpůsobení tabulek ČSÚ s ohledem na vývoj v čase 

• Zavedení selekčních koeficientů – u rizikových pojištění je v prvních letech tabulková 

úmrtnost ČSÚ zvýší o selekční koeficient, který v sobě nese zvýšení rizika pojistné události 

například pro rizikové pojištění. Vliv selekčního koeficientu se po určitém čase od počátku 

pojištění ustálí na konstantní úrovni, protože v čase postupně zeslabuje vliv vstupního 

výběru klientů na hodnoty úmrtnosti.  

• Zavedení redukčních koeficientů – funguje podobně jako selekční koeficient, slouží ale ke 

snížení pravděpodobnosti úmrtí a tím se přizpůsobuje očekávanému lepšímu zdravotnímu 

stavu klientů sjednávajících si pojištění na dožití. 

• Vyrovnávání – pokud je pravděpodobnost úmrtní konstruována z vlastního kmene bývá 

nutné provést její vyrovnání, aby byly eliminovány lokální extrémy, které nejsou nijak 

vysvětlitelné. Tabulky z ČSÚ již bývají dodány vyrovnané. Důvodem pro vyrovnávání je i 

požadavek na monotonii sazeb pojistného. 

 

Praktický přístup pojišťoven: 

• Pro muže jsou používány úmrtnostní tabulky pro muže, pro ženy úmrtnostní tabulky pro 

ženy. Sazebníky jsou tedy vypracovány zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy 

• Úmrtnostní tabulky ČSÚ jsou opatřovány tzv.“bezpečnostní“ přirážkou, jelikož úmrtnost 

v čase prochází vývojem a tento vývoj může pojišťovně přinést nemalé ztráty. Tato přirážka 

bývá konstruována na základě analýzy dat o pojistných událostech v pojistném kmeni 

pojišťovny. Snad s výjimkou České pojišťovny mají všechny ostatní subjekty na českém 

pojistném trhu za dobu své existence velmi málo podkladů pro analýzu a proto není 

stanovení této přirážky jednoduché. 

• Vzhledem k tomu, že do pojištění bývají přijaty i osoby trpící nějakou chorobou nebo v ne 

úplně ideálním zdravotním stavu, bývá ze strany pojistitelů zvyšováno standardně 

vypočtené pojistné o přirážku za zvýšené riziko.  

• Jsou použity dva druhy ÚT, jedny na pojištění pro případ smrti či smíšené pojištění, a druhé 

pro pojištění na dožití. Pro účely tohoto pojištění se nechává ÚT zpravidla o 2 roky 

omládnout. 

6.3.1 Výpočet selekčních koeficientů závislých na délce trvání pojištění 
Selekční koeficienty se snažíme vyjádřit rozdíly v úmrtnosti kmene pojišťovny v závislosti na 

délce trvání pojištění oproti standardní úmrtnosti dané úmrtnostní tabulkou ČSÚ. 

Selekční koeficient a jeho souvislost s pravděpodobností úmrtí můžeme definovat vztahem 

xttx
S qsq ⋅=,          (129) 

Jeho odhad pak bývá obvykle vypočten dle vzorce 

( )∑

∑

=

=

⋅

=
w

x
xtx

w

x
tx

t

v

d

s

18
,

18
,

µ

, kde        (130) 

txd , …je počet úmrtí pojištěných ve věku x , který byl pojištěn více než t  let a zemřel před    
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          1+t  rokem pojištění 

txv , …je počet člověkoroků prožitých osobami ve věku x , pojištěných t  let za období  

    sledovaného kalendářního roku 

xµ …intenzita úmrtnosti populace ve věku x  na základě dat z tabulky ČSÚ 

Obvykle jsou při této analýze zkoumána pouze úmrtí klientů se smlouvami životního 

pojištění. Někdy s ohledem na nedostatek dat bývá nutné agregovat data do jiných (větších) než 

ročních celků. Vzhledem k nedostatku dat bývá přistoupeno i k pětileté agregaci. Pro malé 

počty pojistných událostí jsou výsledky takových analýz poměrně rozkolísané. Pro dosažení 

statisticky věrohodnějších dat je třeba disponovat pojistným kmenem v řádu desetitisíců osob 

pro daný věk a pohlaví. Toto je v podmínkách českého pojistného trhu poměrně nereálný 

požadavek, kterého může dosáhnout pouze několik málo pojišťoven. 

 

Příklad 10. - Princip výpočtu selekčních koeficientů 

Fiktivní pojišťovna mající v kmeni kolem 200 000 pojistných smluv chce stanovit na základě svého 

portfolia selekční koeficienty, které následně použije pro výpočet nových sazeb. Své výsledky chce 

porovnávat s daty o úmrtnosti za rok 2006, které vydalo ČSÚ. 

S ohledem na malý počet pojistných událostí se rozhodla data agregovat do pětiletých skupin. Výsledek 

analýzy týkající se počtu úmrtí a počtu člověkoroků byl následující. 

Počet úmrtí M Délka trvání 

Věk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

20-24 3 0 1 0 1 0 0 0 0 

25-29 1 2 1 1 1 1 1 0 0 

30-34 1 2 0 1 4 0 2 1 3 

35-39 1 0 5 1 2 1 0 2 2 

40-44 0 0 0 4 0 2 0 1 2 

45-49 0 1 2 1 2 2 0 0 1 

50-54 2 4 2 5 2 4 1 1 2 

55-59 1 2 3 1 3 2 1 0 1 

60-64 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

Celkový součet 9 11 14 14 16 12 5 5 13 
          

Počet úmrtí Ž Délka trvání 

Věk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

20-24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

30-34 1 2 0 0 0 1 0 1 0 

35-39 0 3 0 0 1 1 0 1 0 

40-44 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

45-49 0 2 1 0 0 0 0 1 0 

50-54 0 0 3 1 1 1 1 0 1 

55-59 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

60-64 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

65-69 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

70-75 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Celkový součet 2 8 4 5 3 4 2 4 4 
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Člověko- 
roky M Délka trvání 

Věk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

20-24 666,30 714,27 640,96 428,30 253,16 119,83 37,10 26,74 14,49 

25-29 1 569,31 1 594,04 1 747,27 1 420,08 1 143,77 791,32 599,63 538,55 328,14 

30-34 1 298,97 1 472,23 1 827,17 1 851,35 1 663,44 1 446,05 1 487,71 1 800,04 1 798,36 

35-39 985,81 1 113,85 1 378,74 1 250,80 1 204,21 1 156,64 1 274,83 1 728,94 1 981,08 

40-44 849,17 807,09 904,48 795,55 764,32 624,18 562,08 929,74 989,96 

45-49 819,45 836,25 971,45 714,03 699,94 504,75 306,47 530,69 667,26 

50-54 792,18 826,15 703,50 549,78 556,60 407,55 190,21 325,45 344,36 

55-59 472,57 568,31 366,72 289,38 268,84 234,29 73,81 174,11 182,74 

60-64 83,25 172,99 52,64 53,96 47,70 33,97 14,48 41,30 42,57 

65-69 15,46 55,72 5,63 3,28 2,04 4,75 0,78 4,51 7,03 

70-75 2,38 12,60 0,23 0,77 0,89 0,11 0,89 0,00 0,00 
Celkový 
součet 7 554,85 8 173,50 8 598,79 7 357,28 6 604,91 5 323,44 4 547,99 6 100,07 6 355,99 

          
Člověko-
roky Ž Délka trvání 

Věk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

20-24 749,32 849,78 825,38 631,29 331,42 149,99 39,94 21,41 11,97 

25-29 1 511,47 1 700,81 2 125,33 2 060,83 1 718,59 1 349,25 1 134,44 653,27 573,11 

30-34 977,77 1 159,64 1 702,27 1 757,38 1 668,74 1 520,92 1 517,77 1 265,86 1 427,51 

35-39 687,37 777,25 1 051,79 984,68 1 022,70 906,10 874,66 891,07 1 097,99 

40-44 533,85 559,81 736,66 591,85 590,99 476,28 348,43 489,05 507,64 

45-49 606,70 662,55 755,06 560,63 562,73 450,63 205,36 325,70 354,51 

50-54 628,93 679,43 596,47 455,63 495,76 371,76 146,55 254,07 275,95 

55-59 227,40 334,48 208,91 150,68 160,13 136,10 42,31 124,67 124,79 

60-64 36,62 153,27 40,25 34,64 22,85 17,46 4,82 20,23 21,83 

65-69 9,91 61,37 4,57 5,39 2,00 0,78 4,28 4,40 2,24 

70-75 3,46 6,22 1,66 0,63 0,00 0,00 0,00 0,27 3,52 
Celkový 
součet 5 972,80 6 944,61 8 048,35 7 233,63 6 575,91 5 379,27 4 318,56 4 050,00 4 401,06 

 

Dále byla použita intenzita úmrtnosti, která byla pro každou věkovou skupinu stanovena jako hodnota 

jejího středu. 

 

Intenzita úmrtnosti z tabulky ČSÚ 2006 

Skupina Věk zástupce M Ž 
20-24 22 0,00090 0,00026 

25-29 27 0,00077 0,00022 

30-34 32 0,00094 0,00036 

35-39 37 0,00144 0,00065 

40-44 42 0,00227 0,00120 

45-49 47 0,00436 0,00193 

50-54 52 0,00738 0,00308 

55-59 57 0,01164 0,00511 

60-64 62 0,01910 0,00835 

65-69 67 0,02708 0,01267 
70-75 72 0,04027 0,02144 
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Po dosazení do vzorce (130) byly vypočteny následující hodnoty. 

 

 Délka trvání 
Selekční 
koeficienty 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Muži 0,38442 0,38758 0,62075 0,75579 0,91749 0,86448 0,55924 0,34752 0,83114 
Ženy 0,29660 0,84547 0,52254 0,80294 0,49283 0,8145 0,67749 0,98718 0,90364 

 

Výsledné hodnoty vykazují značnou rozkolísanost a proto bude třeba expertního odhadu odpovědného 

pojistného matematika jaké koeficienty pro výpočty stanovit. Jelikož budou používány jedny koeficienty 

pro obě pohlaví. Nakonec byly koeficienty stanoveny následujícím způsobem: 

 Délka trvání 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Selekční 
koeficienty 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 80 % 80 % 80 % 90 % 90 % 100 % 

 

Při výpočtech sazeb  budou tedy na základě analýzy vlastního pojistného kmene, která ukázala, že 

úmrtnost v prvních letech pojištění je signifikantně nižší než úmrtnost v populace, použity pro výpočty 

během prvních devíti let pojištění příslušně snížené pravděpodobnosti úmrtí. Tyto koeficienty závislé na 

délce trvání pojištění jsou využívány při stanovení sazeb pojistného pomocí modelů finančních toků.  

                     □ 

6.3.2 Přirážky za zvýšené riziko 
Tyto přirážky bývají aplikovány, pokud zdravotní stav klienta neodpovídá požadavkům 

pojišťovny, ale klient je pro pojišťovnu stále akceptovatelný se zvýšeným pojistným. Přirážky v 

Pro přirážky za zvýšené riziko je možno zvolit několika přístupů (popřípadě jejich 

kombinací): 

• Věkový posun – klientův vstupní věk je posunut o definovaný počet let, pojistná doba je 

zachována ve sjednané délce. Díky požadavku na monotonii pojistných sazeb je pak 

pojistné pro klienta vyšší, než by byla sazba standardní.  

• Procento extramortality – dochází k výpočtu pojistného dle standardních výpočetních 

postupů, ale úmrtnost vstupující do výpočtu je navýšena o procento extramortality.  

• Promile sjednané pojistné částky – k pojistnému ze sazebníku je přičteno stanovené 

promile z pojistné částky. Tato přirážka bývá časově omezená a používá se v případech, 

kdy klient podstoupil před uzavřením pojištění léčbu a pojišťovna tímto způsobem 

překlene rizikové období než je klient plně vyléčen. 

6.3.3 Vyrovnávání úmrtnostních tabulek 
Vyhlazením úmrtnostní tabulky pro potřeby životního pojištění se snažíme dosáhnout růstu 

pravděpodobnosti úmrtí s věkem v případech, kde se nejedná o typické věkové skupiny 

s poklesy úmrtnosti. Pojišťovny k tomu kroku přistupují z toho důvodu, protože se očekává, že 

pojistné sazby budou monotónní a tedy pojištěný ve věku 45 let bude za podobných podmínek 

pojištění platit méně než pojištěný ve věku 46 let. 
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K vyrovnání pravděpodobností úmrtí dochází převážně v případech, kdy pojišťovna používá 

upravené úmrtnostní tabulky ze statistického úřadu nebo úmrtnostní tabulky konstruované na 

základě vlastního pojistného kmene. Tabulky publikované Českým statickým úřadem jsou 

oproti tomu vydávány ve vyrovnaném tvaru. 

Nejčastěji jsou dle [8] a [12] používány následující jednoduché metody, které si pro ilustraci 

stručně popíšeme v následujících bodech: 

• Schärtlinova 9bodová metoda – jedná se o vyrovnání pravděpodobnosti úmrtí 

principem klouzavých průměrů, jejichž obecný tvar je 

 ∑
−=

+⋅=
s

rk
kxkx qaq̂  pro vhodný systém vah { }ka      (131) 

 Pro Schärtlinovu metodu se používá následujícího vzorce: 

 ( )421124 28982
27

1
ˆ +++−−− −⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+−⋅= xxxxxxxx qqqqqqqq   (132) 

• Wittsteinova 9bodová metoda je podobně jako metoda předchozí založena na metodě 

klouzavých průměrů a její formule je následující:    (133) 

 ( )43211234 2345432
25

1
ˆ

++++−−−− +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= xxxxxxxxxx qqqqqqqqqq  

• Whittaker – Henderson metoda – je dalším zástupce mechanického vyrovnání s tím, že 

váhy klouzavých průměrů jsou hledány pomocí optimalizace. 

• Analytické vyrovnávání matematickou křivkou – pravděpodobností úmrtí prokládáme 

matematickou křivkou. Dle Koster [] jsou dobré praktické zkušenosti s vyrovnáním 

xqln  pomocí lomené čáry v normě založené na absolutní hodnotě následované řešením 

optimalizační úlohy. 

6.3.4 Ilustrace vlivu volby úmrtnostních tabulek na výši pojistného 
Jak bylo výše uvedeno, volba úmrtnostních tabulek má vliv na výši pojistného. Ilustrace tohoto 

tvrzení bude provedena na klientech z příkladů 8 a 9. S ohledem na jejich současný věk byla 

vybrána jako první podkladová tabulka z roku 1978. Důvodem pro její volbu je pokus 

o modelování toho jak by pojišťovna v tom roce napočetla pojistné stejně starému klientovi za 

stejných podmínek jako jsou v současnosti. Další tabulky byly zvoleny s pětiletými odstupy 

a od roku 2005 jsou uvedeny výpočty pro každý rok.  
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Tab. 10 – Pojistné v závislosti na volbě roku úmrtnostní tabulky   

Typ/Rok tabulky Pojištění pro případ dožití Pojištění pro případ smrti 

1978 438 562 2 936 

1983 434 354 3 067 

1988 439 308 2 855 

1993 447 619 2 914 

1998 459 369 1 928 

2003 465 952 2 184 

2005 471 961 2 062 

2006 475 834 1 896 

2007 477 260 1 649 

 

Graf 13 – Závislost výše pojistného na dožití a délky života ve vstupním věku 
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Graf 14 – Závislost výše pojistného pro případ smrti a pravděpodobností úmrtí  
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Z výše uvedených grafů je zřejmá závislost vývoje sazby pojistného na některých 

ukazatelích mapujících délku života a úmrtnost jedince. Pojistné pro pojištění na dožití vykazuje 
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stejné trendy ve svých změnách jako vývoj délky života pro muže ve vstupním věku. Oproti 

tomu pojistné pro případ smrti vykazuje podobný trend jako pravděpodobnost úmrtí mezi 

vstupním věkem a koncem pojistné doby.  

Tyto skutečnosti jsou důvodem proč je třeba při modelování výpočtů dlouhodobých 

pojistných smluv přesahujících i několik desetiletí, brát v úvahu i budoucí vývoj populace 

České republiky. Některé modely prezentované v další kapitole se dlouhodobý vývoj pokouší 

do svých úvah zahrnout.  

 
 



Jana Kadlecová: Aplikace tabulek života v životním pojištění    91 

Kapitola 7  
 
Pokročilejší metody tvorby úmrtnostních tabulek 

7.1 Tvorba úmrtnostních tabulek na základě úmrtnosti vlastního 
portfolia 

V popisu modelu tvorby úmrtnostních tabulek na základě vlastního portfolia budeme vycházet 

z práce [12]. Tyto tabulky jsou konstruovány na základě zkušeností s vlastním portfoliem 

pojistných smluv, ať se to již týká věkové skupiny nebo úmrtnosti daného pojistného kmene. 

Rozsah pojistného kmene je značně nižší než rozsah populace a proto metody tvorby tabulek 

jsou odlišné od těch, které se používají pro tvorbu úmrtnostních tabulek populace. S ohledem na 

to, že není možné chování pojistného kmene naprosto odtrhnout od chování celé populace, je 

vhodné tabulku pojistného kmene kombinovat s tabulkou celé populace. 

7.1.1 Odhad pravděpodobnosti úmrtí pojistného kmene 
Prvním krokem ve tvorbě úmrtnostní tabulky je odhad pravděpodobností úmrtí. 

Pravděpodobnost úmrtí ve věku x odpovídající úmrtnostní tabulce je vyjádřena jako 

x

x
x l

d
q =           (134) 

Kde xd  je počet zemřelých ve věku x a xl  je počet dožívajících se věku x. V pojišťovací 

praxi nemáme k dispozici tato data. Obvykle máme možnost zjistit z pojistného kmene 

informaci o počtu zemřelých ve věku x v určitém specifikovaném časovém období. To ale může 

znamenat, že mezi těmito zemřelými jsou osoby které dosáhly věku x před počátkem 

sledovaného období a zemřely v něm nebo nezahrnutí osob, které se dožily věku x během 

tohoto období, ale zemřely ve věku x až po jeho skončení.  

Odhad pravděpodobností úmrtí v pojistném kmeni pojišťovny může být tedy vypočtena jako 

x

x
x L

T
q =ˆ           (135) 

Kde xT  vyjadřuje počet úmrtí ve věku x během sledovaného období a xL  počáteční 

expozici upravenou tak aby odpovídala hodnotám v čitateli. Úprava spočívá v tom, že za 

každou osobu která by mohla během sledovaného období zemřít ve věku x započteme 

maximální dobu po kterou mohl být tento jedinec vystaven riziku úmrtí ve věku x. Pro pojistný 
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kmen máme díky přesným informacím o počátku pojištění, datu narození, datu úmrtí a konci 

pojištění velmi přesné informace pro výpočet xL .  

Pro samotný výpočet xL  máme možnost vybrat z několika metod. Zde na příkladu uvedeme 

ty, které jsou v německé literatuře nejčastěji uváděny. 

 

Příklad 11 - Metody stanovení xL  

Chceme odhadnout pravděpodobnost úmrtí pro osobu ve věku 30 let na základě pozorování v období 

1.1.2005 – 31.12.2007. V kmeni pojišťovny je 10 smluv ke kterým máme k dispozici následující údaje. 

Číslo smlouvy Datum narození Datum úmrtí 

1 1.3.1974 X 

2 4.7.1974 3.2.2005 

3 9.10.1974 X 

4 1.2.1975 X 

5 4.8.1975 8.7.2005 

6 21.11.1975 X 

7 1.3.1976 4.12.2006 

8 4.7.1976 X 

9 6.10.1976 X 

10 14.12.1976 1.12.2007 

 

Během pozorování došlo ke dvěma úmrtím ve věku 30 let (smlouvy 7 a 10). Pro stanovení jmenovatele ve 

vzorci (135) můžeme použít následujících metod. 

Metoda délky pobytu – odpovídá přesnému výpočtu doby expozice tak jak byla zmíněna výše. 

416,81111111
12

9

12

5

12

3
30 =+++++++++=L  

Dle vzorce(135) pak vyjde výsledný odhad pravděpodobnosti úmrtí 238,0
416,8

2
ˆ30 ==q . 

Metoda roku úmrtí –za osoby, které byly vystaveny riziku smrti ve věku 30 let po dobu kratší než jeden rok 

započítáváme půl roku. Tato metoda odpovídá metodě, která je používána při konstrukci populačních 

úmrtnostních tabulek.   

5,81111111
2

1

2

1

2

1
30 =+++++++++=L  

Dle vzorce(135) pak vyjde výsledný odhad pravděpodobnosti úmrtí 235,0
5,8

2
ˆ30 ==q . 

Postupy v sobě nezahrnují odchody z pojistného kmene způsobené storny. 

                    □ 

7.1.2 Vyrovnání pravděpodobnosti úmrtí 
Odhady pravděpodobností úmrtí získané pomocí metody popsané v 7.1.3 jsou založeny na 

krátkodobém pozorování nepříliš obsáhlé skupiny obyvatel. Toto s sebou nese možnost velkých 

a náhodných fluktuací. Ze znalosti vývoje naší populace nemůžeme očekávat, že by křivka 
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zobrazující pravděpodobnost úmrtí neměla být hladká. Abychom dosáhli přijatelně hladkého 

průběhu, který v sobě ponese specifické informace týkající se specifického průběhu 

pravděpodobností úmrtí v dané populaci, musíme zvolit vhodnou vyrovnávací metodu.  

Pro vyrovnání hrubých pravděpodobností získaných z analýzy portfolia jsou nejvhodnější 

pomocí metody které využívají srovnání s populační úmrtnostní tabulkou. Postup navržený v 

[12] stanovuje metodou lineární regrese násobitele závislé na věku. 

Označme jako hrubé
xq  pravděpodobnosti úmrtí získané výpočtem z pojistného kmene, pop

xq  

pravděpodobnosti úmrtí definované populační úmrtnostní tabulkou a P
xL  rozsah sledovaného 

pojistného kmene ve věku x. Vyrovnání se v praxi provádí pro každé pohlaví zvlášť. 

Nejprve transformujeme pravděpodobnosti úmrtí do logaritmického měřítka. Tato 

transformace nám dá hodnoty ( )hrubé
xqlog  a ( )pop

xqlog , které pak po částech proložíme 

lineárními funkcemi. Tyto funkce jsou obvykle ve tvaru 

af x = , [ ]BA xxx ,∈         (136) 

cxbf x +⋅= , [ ]DC xxx ,∈  

Odhady parametrů najdeme pomocí minimalizace vzdálenosti 

( )∑
=

−⋅=
D

A

x

xx
xx

P
x fqLD log         (137) 

Kde za xq  dosazujeme hrubé
xq  resp. pop

xq . Užitím absolutní hodnoty a P
xL  se snažíme docílit 

snížení vlivu případných extrémních hodnot získaných z málo početných věkových skupin 

pojistného kmene. 

Pokud dosadíme parametry a, b, c do (136) získáme funkci ∗
xf , která bude využita ke 

zpětnému přechodu k pravděpodobnostem úmrtí. 









+= ∗

2

ˆ
exp

2
hrubéhrubé

x
hrubé
x

r fq
σ

 














+= ∗

2

ˆ
exp

2
poppop

x
pop
x

r fq
σ

        (138) 
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Kde 2ˆ hrubéσ  a 2ˆ popσ  jsou odhady rozptylů reziduí ( )∗− xx fqlog 1. 

Z hodnot (138) odvodíme příslušné násobitele 

pop
x

r

hrubé
x

r

x
q

q
k =           (139) 

které užijeme pro výpočet hodnot odpovídajících dané populaci a pojistnému kmeni 
pop
xx

FIN
x qkq ⋅=          (140) 

Pro málo početně zastoupené věkové skupiny může hodnota hrubé
xq  dosahovat nulových hodnot. 

V tomto případě můžeme hodnotu P
xL  položit rovnu nule, ale spíše se doporučuje nahradit 

hodnotu )log( hrubé
xq minimální pozorovanou kladnou hodnotou. 

7.1.3 Bezpečnostní přirážka a úpravy na budoucí změny rizika 
Vypočtené hodnoty jsou upravovány odhadnuté bezpečnostní přirážky, které mají za úkol 

tabulku maximálně přizpůsobit účelu jejího použití. Proto se typ přirážky liší dle druhu pojištění 

pro který bude tabulka používána. Pro pojištění smrti pak dochází ke zvýšení pravděpodobnosti 

úmrtí aby skutečná úmrtnost nepřesáhla pravděpodobnost modelovanou ve výpočtech. Opačně 

pro důchodová pojištění dochází ke snížení pravděpodobnosti úmrtí tak, aby reflektovala 

skutečnost, že osoby uzavírající si důchodové pojištění jsou obvykle zdravější než běžná 

populace. Podrobné metody pro výpočty bezpečnostních přirážek pro vlastní tabulky pojistného 

kmene jsou uvedeny například v [13]. 

U pojištění pro případ smrti postrádá na významu úprava na budoucí změnu rizika, ale pro 

pojištění důchodová s ohledem na stárnutí populace, prodlužování střední doby života a 

zlepšování medicínských metod smyslu má. Úprava je prováděna pomocí zavedení časového 

trendu.  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 
1Při použití regresního modelu ve tvaru xx cxbq ξ++⋅=log , kde xξ  jsou náhodné veličiny 

s rozdělením ( )2,0 σN , platí pro střední hodnotu původních xq  







++⋅=

2
exp

2σ
cxbEqx . 
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7.2 Generační úmrtnostní tabulky pro důch. pojištění a penz. 
připojištění v ČR 

Publikováno v [14].  Autor se problematikou úmrtnostních tabulek v pojištění již zabýval ve 

svých minulých pracích a ve spolupráci s P.Smetanou doplnil i generační pohled na tabulky pro 

pojištění pro případ smrti [15], který bude přiblížen v kapitole 7.3. 

Autor se zaměřil na generační úmrtnostní tabulky, které by bylo možné prakticky použít 

v komerčním důchodovém pojištění a penzijním připojištění. Ve své konstrukci vycházel 

z konstrukce generačních úmrtnostních tabulek německé společnosti aktuárů – DAV 

1994R[16]. DAV 1994R je tabulka, která předcházela konstrukci tabulky DAV 2004R 

publikované v [17]. 

Tabulky určené pro důchodové pojištění musí respektovat dva trendy – klesající trend 

pravděpodobností úmrtí téměř v celém věkovém spektru a princip selekce, dle kterého si 

důchodové pojištění sjednává ta část populace, která se subjektivně cítí zdravá. Důchodové 

pojistky jsou sjednávány s odkladem výplaty pojistné částky až o několik desítek let a v tu dobu 

může být úmrtnost populace řádově jiná než byla v době uzavření pojistné smlouvy (kterou se 

pojišťovna zavázala k výplatě určitého důchodu).  

Charakteristická rizika zmíněná výše v odstavci může pojišťovna eliminovat volbou 

vhodných úmrtnostních tabulek popřípadě začleněním selekčních koeficientů (v tomto případě 

redukčních). Úmrtnostní tabulky může pojistitel vytvořit na základě vlastního kmene (viz. 

kapitola 7.1) nebo může vhodně upravit globální úmrtnostní tabulky publikované statistickým 

úřadem a začlenit do nich projekci budoucího vývoje. 

7.2.1 Projekce a selekce 
Autor při konstrukci použil podkladových dat získaných z klasickým úmrtnostních tabulek pro 

populaci Čech a Moravy za roky 1899/1902, 1909/1912, 1920/1922, 1929/1932, 1949/51, 

1960/61, 1971, 1981, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 a s věkovým rozsahem vždy 

0 – 103 let. 

Průběhy přirozených logaritmů těchto pravděpodobností úmrtí jsou proloženy regresními 

přímkami. Jejich zápis je pro pevně zvolený věk x u mužů použito vztahu (podobně i pro věk 

ženy) 

( ) ( ) ( ) txFxBtqx ⋅−~ln , 1996,,1900 K=t      (141) 

Odhadnuté regresní koeficienty ( )xF  získané za delší období 1900 – 1996 vykazují větší 

stabilitu a ty za kratší období 1990 -1996 jsou značně rozkolísané. Tím vzniká problém se 

kterými koeficienty dále pokračovat ve výpočtu. Autor zvolil kompromis: jako základ vzal 

hodnoty pro delší období a vynásobil je vhodnými koeficienty xr tak, že hodnoty xx Fr ⋅  leží 

přibližně mezi odhady ( )xF  za období 1900 – 1996 a 1990 – 1996. 
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Konkrétní odhady byly zvoleny takto: 

Muži 1,1=xr    , 300 ≤≤ x      (142) 

      ( )301,01,1 −⋅+= x   , 5931 ≤≤ x  

      4=     , 9560 ≤≤ x  

     ( ) ( )9595 FrxFrx ⋅=⋅=  , 10396 ≤≤ x  

Ženy 1,1=xr    , 500 ≤≤ y      (143) 

      ( )5005,01,1 −⋅+= y  , 6051 ≤≤ y   

       ( )601,06,1 −⋅+= y  , 8461 ≤≤ y   

      4=     , 9085 ≤≤ y  

      ( ) ( )9191 FryFry ⋅=⋅=  , 10391 ≤≤ y  

Koeficienty ( )xFrx ⋅  a ( )yFry ⋅  upravíme na konečný tvar ( )xG  a ( )yG s dvěma cíli: 

posloupnosti by s rostoucím věkem měly být nerostoucí aby dle (141) odpovídali s věkem 

rostoucí pravděpodobnosti úmrtí. Za druhé by měly splňovat podmínku ( ) ( )yGxG ≤  , aby byla 

dodržena podmínka že úmrtnost žen by měla být nižší než úmrtnost mužů. 

7.2.2 Volba bazické úmrtnostní tabulky a zohlednění selekce 
Bazická úmrtnostní tabulka je základní tabulkou pro konstrukci projekcí nutných k dosažení 

výsledné generační úmrtnostní tabulky. Při konstrukci bazické úmrtnostní tabulky 

s pravděpodobnostmi úmrtí B
xq  autor vycházel z v té době nejaktuálnější úmrtnostní tabulky 

vydané statistickým úřadem za rok 1996 ( )1996xq .  

Koeficient selekce důchodových kmenů by měl být odhadnut na základě chování pojistného 

kmene pojišťovny. Pro jeho lepší vypovídající schopnost by měl být ideálně tvořen na základě 

dat celého pojistného trhu tak jako tomu bylo v případě německých tabulek DAV [16],[17] 

rakouských AVÖ[19],[20] a švýcarských ER. V jeho výpočtu dáváme do poměru skutečnou 

úmrtnost pojistného kmene k úmrtnosti globální populace.  

Pro nedostupnost dat o českém pojistném trhu použil ve svých výpočtech autor selekčních 

koeficientů odhadnutých při konstrukci DAV1994R. Tyto selekční koeficienty byly stanoveny 

na základě dat poskytnutých zajišťovnou Münich Re za období 1967 – 1992 (celkem 367 000 

člověkoroků pro muže a 442 000 pro ženy). 

yx ff =   9,0=    , 200 ≤≤ x      (144) 

  ( )2001,09,0 −⋅−= x  , 2921 ≤≤ x  

  8,0=    , 5030 ≤≤ x  

  ( )5002,08,0 −⋅−= x  , 5951 ≤≤ x  

  6,0=    , 6560 ≤≤ x  

  ( )65015,06,0 −⋅+= x , 7466 ≤≤ x   

  75,0=    , 10375 ≤≤ x  
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Redukované úmrtnosti ( )1996xx qf ⋅  jsou mezikrokem při konstrukci bazické úmrtnostní 

tabulky. 

7.2.3 Bezpečnostní přirážka vzhledem k riziku statistického odhadu 
Nezbytnost zahrnutí bezpečnostní přirážky do konstrukce tabulek plyne ze skutečnosti, že jsou 

používány odhadnuté hodnoty, které jsou zatíženy statistickou chybou. 

Bezpečnostní přirážka α
xs  pro tuto tabulku byly konstruována jako 

( ) α
xxx

B
x sqfq −⋅= 1996         (145) 

Tak, aby v modelu se středně velkým pojistným kmenem platilo 

( )( ) αα −=







⋅−⋅≥∑ 11996

x
xxxx LsqfTP      (146) 

přičemž α−1  je předepsaná hladina spolehlivosti pro konstruovanou bezpečnostní 

přirážku, xL  je počet žijících ve věku x v použitém modelu, xT  je počet zemřelých ve věku x 

v použitém modelu a ∑=
x

xTT  je počet všech zemřelých v rámci modelu. Vztah (146) 

můžeme interpretovat tak, že při použití bezpečnostní přirážky tvoří se spolehlivostí α−1  

tabulkový počet zemřelých v modelu dolní hranici pro skutečný počet zemřelých. 

Sadou odvození byla výsledná přirážka stanovena na  

( )
( )

( )

x

xx

x

x L

qq

T

T
us

−⋅
⋅⋅=

∑
−

1

var

var
1 α

α       (147) 

kde α−1u  je příslušný kvantil normálního rozdělení, T  je náhodná veličina s binomickým 

rozdělením odpovídající xT . 

7.2.4 Konstrukce výsledných generačních tabulek 
Posledním krokem je konstrukce výsledných generačních tabulek. Pravděpodobnost úmrtí 

( )tqx  ve věku x v kalendářním roce t lze odvodit na základě vzorce  

( ) ( ) ( ){ } B
xx qtxGtq ⋅−⋅−= 1996exp       (148) 

který odpovídá vztahu ( ) ( ) ( )1996lnln −⋅−= txGqtq B
xx . 

7.2.5 Příklad výpočtu 
V [14] je provedena číselná ilustrace porovnání tabulek. Tabulky bylo použito pro výpočet 

jednotkového ročního předlhůtního důchodu vypláceného od věku 60 let v roce 1996 pro muže 

narozeného v roce 1936 (technická úroková míra 4 %). Hodnota stanovená na základě generační 

tabulky je 1936
60ä  = 14 223,07 a na základě standardní tabulky roku 1996 by hodnota byla 

60ä =11 718,58. 
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7.3 Generační úmrtnostní tabulky pro nedůchodová pojištění 

Publikováno v [15].  Autor vychází z [14] a [18]. Ve své práci provádí opačný postup, protože 

pro nedůchodová pojištění resp.pro pojištění obsahující riziko smrti je žádoucí, aby pojišťovna 

ve svých podkladech počítala s vyššími pravděpodobnostmi úmrtí než jsou ty pro obecnou 

populaci. Jaké důvody jsou pro požadavek na takovouto úpravu tabulek? Jde o vytvoření 

dodatečné rezervy, která pokryje případy kdy nebyl korektně oceněn zdravotní stav klienta, 

popřípadě může tato úprava vést k úplnému zrušení nároků na oceňování zdravotního stavu. 

V poslední době se pojištění stává součástí nějakých služeb – kreditních karet, úvěrů atp.. Je 

sice prezentováno jako bezplatné, ale jeho cena je ve skutečnosti zakalkulována do ceny 

produktu v rámci jehož je pojištění prodáváno. 

7.3.1 Projekce a selekce 
Podkladová data pro výpočet tabulek byla vybrána stejně jako v případě konstrukce generačních 

úmrtnostních tabulek pro důchodová pojištění, byla pouze doplněna o roky 1997, 1999 a 2002.  

Byly zvoleny i stejné vzorce pro regresní přímky  

( ) ( ) ( ) txFxBtqx ⋅−~ln , 2002,,1900 K=t      (149) 

Opět byl proveden kompromis a hodnoty ( )xF  byly přezásobeny koeficienty xr . 

Hodnoty xr  jsou odhadnuty jako 

Muži 62,0=xr    , 400 ≤≤ x      (150) 

      ( )4003,062,0 −⋅+= x  , 5041 ≤≤ x  

      ( )5002,082,0 −⋅+= x  , 6151 ≤≤ x  

      04,1=    , 8262 ≤≤ x  

     ( )8201,006,1 −⋅+= x  , 10383 ≤≤ x  

Ženy 61,0=xr    , 500 ≤≤ y      (151) 

      ( )50015,061,0 −⋅+= y  , 6051 ≤≤ y   

      775,0=    , 8061 ≤≤ y   

      ( )80015,0775,0 −⋅+= y  , 9581 ≤≤ y  

      1=     , 10396 ≤≤ y  

Pro výsledné koeficienty ( )xG  a ( )yG  platí stejné podmínky jako pro koeficienty 

v kapitole 7.2. Pro muže byly upraveny hodnoty pro věky 16 – 20 a 65 – 81 včetně. 

7.3.2 Bazická tabulka a selekce 
Postup při volbě bazické tabulky byl použit shodný jako u generačních úmrtnostních tabulek pro 

důchodová pojištění. Jako základ pro bazickou tabulku byly zvoleny pravděpodobnosti úmrtí 

z tabulky roku 2002 vydané ČSÚ a označené v dalším textu jako ( )2002xq . 

Autor měl k dispozici data jedné z menších pojišťoven na českém pojistném trhu a proto se 

rozhodl vypočítat selekční koeficienty – šlo o data v rozsahu 136 000 člověkoroků.  
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P
y

P
x ff =  44,0=    , 200 ≤≤ x      (152) 

  x⋅−= 006,056,0  , 6421 ≤≤ x  

  17,0=    , 10365 ≤≤ x  

S ohledem na malý rozsah pojistného kmene pojišťovny byla provedena lineární kombinace 

koeficientů z Münich Re  a koeficientů vypočtených na základě dat pojišťovny. Lineární 

kombinace byla vypočtena na základě následujícího vzorce (data zajišťovny označíme jako 
MR

xf ) – lineární kombinace je uskutečněna na základě počtu člověkoroků. 

404500136000

404500136000

+

⋅+⋅
=

MR
x

P
x

x

ff
f        (153) 

Výsledná bazická pravděpodobnost bude konstruována jako  

( ) ( )20022002 xx
B
x qfq ⋅=         (154) 

7.3.3 Stanovení bezpečnostní přirážky vzhledem k riziku statistického odhadu 
Zde byl na rozdíl od kapitoly 7.2.3 zvolen postup popsaný v [14]. Jedná se o postup 

doporučovaný kanadskými pojistnými matematiky. 

Pravděpodobnosti úmrtí mají tvar 

( )
( )2002

2002
x

B
x

c
x e

c
qq +=B        (155) 

Kde ( )2002B
xq  je bazická pravděpodobnost úmrtí, ( )2002xe  je očekávaná zbývající doba 

života osoby ve věku x dle standardní úmrtnostní tabulky a c je vhodně zvolená konstanta. 

V praxi je pro hodnotu c používána hodnota 0,015 pro velmi bezpečnou přirážku. 

7.3.4 Konstrukce výsledných generačních tabulek 
V předchozích subkapitolách jsme odvodili vše potřebné pro konstrukci výsledných 

generačních tabulek. Pravděpodobnost úmrtí pro osobu ve věku x a v kalendářním roce t je 

vypočtena jako  

( ) ( ) ( ){ } cB
xx qtxGtq ⋅−⋅−= 2002exp        (156) 

Což je ekvivalentní se vztahem ( ) ( ) ( )2002lnln −⋅−= txGqtq B
xx . 

7.3.5 Příklad výpočtu 
V [15] je uvedena i matematická ilustrace použití generačních tabulek v rizikovém životním 

pojištění. Bylo vypočteno jednorázové pojistné pro dvacetileté muže z jednotlivých generací 

1952, 1962 a 1972. Pojištění je vždy uzavřeno do šedesáti let věku a pojistná částka je 

stanovena na 100 000 Kč. 

Věk Doba Ročník 1952 Ročník 1962 Ročník 1972 

20 40 12 494 7 273 4 289 

30 30   8 829 5 681 3 683 

40 20   7 472 5 140 3 535 

50 10   5 187 3 739 2 690 
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7.4 Závěr 

V sedmé kapitole byly představeny složitější modely používané pro konstrukci úmrtnostních 

tabulek pro životní pojištění.  

První část se věnovala tvorbě úmrtnostních tabulek na základě dat vlastního kmene. Pojistné 

kmeny českých pojišťovacích subjektů jsou poměrně malé a nemají dostatečně dlouhou historii 

(s výjimkou České pojišťovny, a.s.) – k uvolnění trhu došlo až v roce 1991. Zde se otevírají 

pouze dvě možnosti řešení. První z nich je dohoda pojišťovacích subjektů na českém pojistném 

trhu a poskytnutí dat jedné organizaci, která tabulky vytvoří. Tohoto úkolu by se mohla zhostit 

jak Česká asociace pojišťoven, tak Česká společnost aktuárů. Druhou možností je v případě 

malých pojišťoven, které jsou součástí větší finanční skupiny, využití dat z penzijního fondu 

pokud nějaký společnost vlastní, popřípadě kombinace obou dat. Tento postup by byl ale 

vhodný spíše pro tvorbu úmrtnostních tabulek pro důchodové pojištění. Při tvorbě jakéhokoli 

typu tabulek postavených na základě vlastních dat pojišťovny by měl být zohledněn pohled 

vývoje celkové populace, aby nedošlo k zanedbání specifických rysů. 

Druhá a třetí část konstruovala na základě německé literatury generační úmrtnostní tabulky 

jak pro důchodová, tak i nedůchodová pojištění. Odhady vývoje úmrtnosti byly uskutečněny na 

základě proložení trendů úmrtnosti regresními přímkami a v rámci výpočtu byly zohledněny 

i koeficienty selekce. Zde byly do výpočtu selekce zahrnuta data získaná z Münich Re, jelikož 

český pojistný trh těmito daty nedisponuje. V tomto případě se opět dostáváme k možnosti 

vytvoření těchto podkladů na základě sběru dat z pojišťoven či penzijních fondů (pro případ 

důchodového pojištění), popřípadě od některé z velkých zajišťoven, které zajišťují pojišťovny 

na českém pojistném trhu. Pokud porovnáme úmrtnost v rámci populace SRN s úmrtností 

v České republice, zjistíme že úmrtnost v ČR je pro muže a některé věkové skupiny žen odlišná 

od té ze SRN.  

Graf 15 – Porovnání pravděpodobnosti úmrtí pro SRN a ČR za rok 2007 - muži. 
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Graf 16 – Porovnání pravděpodobnosti úmrtí pro SRN a ČR za rok 2007 - ženy. 
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Toto nemá samo o sobě na výši selekčních koeficientů jako takových vliv. Vliv ale může 

mít skutečnost, že v SRN je prodej pojistných produktů více rozšířen, lidé mají větší osobní 

zodpovědnost vůči zajištění na stáří. Tato skutečnost by mohla znamenat mírné nadhodnocení 

selekčních koeficientů oproti hodnotám, které by mohly vyjít na základě dat získaných v České 

republice. Motivací pro sjednání důchodového pojištění totiž nemusí být pocit, že budeme 

dlouho žít, ale nutnost zajistit se na stáří daná nastavením důchodového systému. 

V neposlední řadě je třeba věnovat důslednou péči volbě části modelu, která predikuje vývoj 

do budoucna. V tomto směru by k případnému vývoji tabulek pro Českou republiku bylo 

vhodné přizvat demografy s prognostickou zkušeností. 

Díky pokročilým výpočetním systémům nebudou mít softwary určené pro stanovování 

sazeb a jiných pojistně matematických výpočtů problémy s operacemi nad rozsáhlou tabulkou 

generačního typu. Použitím tohoto typu tabulek dojde ke vztažení výpočtů ke generaci, nikoliv 

pouze k okamžitému stavu populace tak jak je tomu v současné praxi. 
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PŘÍLOHA 1 – Úmrtnostní tabulky ČSU pro rok 2006 

Tab. 11 – Úmrtnostní tabulky ČSÚ pro muže za rok 2006, ČR  

věk  age qx px lx dx Lx Tx ex 

0 0,003911 0,996089 100 000 391 99 640 7 344 842 73,45 

1 0,000253 0,999747 99 609 25 99 596 7 245 202 72,74 

2 0,000162 0,999838 99 584 16 99 576 7 145 605 71,75 

3 0,000249 0,999751 99 568 25 99 555 7 046 030 70,77 

4 0,000186 0,999814 99 543 18 99 534 6 946 474 69,78 

5 0,000196 0,999804 99 524 20 99 515 6 846 941 68,80 

6 0,000159 0,999841 99 505 16 99 497 6 747 426 67,81 

7 0,000188 0,999812 99 489 19 99 480 6 647 930 66,82 

8 0,000204 0,999796 99 470 20 99 460 6 548 450 65,83 

9 0,000184 0,999816 99 450 18 99 441 6 448 990 64,85 

10 0,000167 0,999833 99 432 17 99 423 6 349 549 63,86 

11 0,000154 0,999846 99 415 15 99 407 6 250 126 62,87 

12 0,000137 0,999863 99 400 14 99 393 6 150 718 61,88 

13 0,000173 0,999827 99 386 17 99 378 6 051 326 60,89 

14 0,000253 0,999747 99 369 25 99 356 5 951 948 59,90 

15 0,000289 0,999711 99 344 29 99 329 5 852 592 58,91 

16 0,000426 0,999574 99 315 42 99 294 5 753 262 57,93 

17 0,000566 0,999434 99 273 56 99 245 5 653 968 56,95 

18 0,000705 0,999295 99 217 70 99 182 5 554 724 55,99 

19 0,000845 0,999155 99 147 84 99 105 5 455 542 55,02 

20 0,000909 0,999091 99 063 90 99 018 5 356 437 54,07 

21 0,000876 0,999124 98 973 87 98 929 5 257 420 53,12 

22 0,000929 0,999071 98 886 92 98 840 5 158 490 52,17 

23 0,000878 0,999122 98 794 87 98 751 5 059 650 51,21 

24 0,000860 0,999140 98 707 85 98 665 4 960 899 50,26 

25 0,000856 0,999144 98 622 84 98 580 4 862 234 49,30 

26 0,000770 0,999230 98 538 76 98 500 4 763 654 48,34 

27 0,000779 0,999221 98 462 77 98 424 4 665 154 47,38 

28 0,000801 0,999199 98 385 79 98 346 4 566 730 46,42 

29 0,000821 0,999179 98 307 81 98 266 4 468 384 45,45 

30 0,000865 0,999135 98 226 85 98 183 4 370 118 44,49 

31 0,000923 0,999077 98 141 91 98 096 4 271 935 43,53 

32 0,000949 0,999051 98 050 93 98 004 4 173 839 42,57 

33 0,001079 0,998921 97 957 106 97 905 4 075 835 41,61 

34 0,001124 0,998876 97 852 110 97 797 3 977 930 40,65 

35 0,001280 0,998720 97 742 125 97 679 3 880 134 39,70 

36 0,001377 0,998623 97 617 134 97 549 3 782 454 38,75 

37 0,001510 0,998490 97 482 147 97 409 3 684 905 37,80 

38 0,001630 0,998370 97 335 159 97 256 3 587 497 36,86 

39 0,001830 0,998170 97 176 178 97 087 3 490 241 35,92 

40 0,001988 0,998012 96 998 193 96 902 3 393 154 34,98 
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Tab. 11 – Úmrtnostní tabulky ČSÚ pro muže za rok 2006, ČR - pokračování 

věk  age qx px lx dx Lx Tx ex 

41 0,002130 0,997870 96 806 206 96 702 3 296 252 34,05 

42 0,002397 0,997603 96 599 232 96 484 3 199 549 33,12 

43 0,002714 0,997286 96 368 262 96 237 3 103 066 32,20 

44 0,003099 0,996901 96 106 298 95 957 3 006 829 31,29 

45 0,003587 0,996413 95 808 344 95 637 2 910 871 30,38 

46 0,004125 0,995875 95 465 394 95 268 2 815 235 29,49 

47 0,004583 0,995417 95 071 436 94 853 2 719 967 28,61 

48 0,005029 0,994971 94 635 476 94 397 2 625 113 27,74 

49 0,005518 0,994482 94 159 520 93 900 2 530 716 26,88 

50 0,006209 0,993791 93 640 581 93 349 2 436 816 26,02 

51 0,006913 0,993087 93 059 643 92 737 2 343 467 25,18 

52 0,007796 0,992204 92 415 720 92 055 2 250 730 24,35 

53 0,008875 0,991125 91 695 814 91 288 2 158 675 23,54 

54 0,009620 0,990380 90 881 874 90 444 2 067 388 22,75 

55 0,010433 0,989567 90 007 939 89 537 1 976 944 21,96 

56 0,011277 0,988723 89 068 1 004 88 565 1 887 407 21,19 

57 0,011871 0,988129 88 063 1 045 87 541 1 798 841 20,43 

58 0,012918 0,987082 87 018 1 124 86 456 1 711 301 19,67 

59 0,014344 0,985656 85 894 1 232 85 278 1 624 845 18,92 

60 0,016186 0,983814 84 662 1 370 83 977 1 539 567 18,18 

61 0,018030 0,981970 83 291 1 502 82 540 1 455 591 17,48 

62 0,019815 0,980185 81 790 1 621 80 979 1 373 050 16,79 

63 0,021083 0,978917 80 169 1 690 79 324 1 292 071 16,12 

64 0,022152 0,977848 78 479 1 738 77 610 1 212 747 15,45 

65 0,023548 0,976452 76 740 1 807 75 837 1 135 138 14,79 

66 0,025503 0,974497 74 933 1 911 73 978 1 059 301 14,14 

67 0,027935 0,972065 73 022 2 040 72 002 985 323 13,49 

68 0,030428 0,969572 70 982 2 160 69 902 913 321 12,87 

69 0,032720 0,967280 68 823 2 252 67 697 843 418 12,25 

70 0,035057 0,964943 66 571 2 334 65 404 775 722 11,65 

71 0,037918 0,962082 64 237 2 436 63 019 710 318 11,06 

72 0,041019 0,958981 61 801 2 535 60 534 647 299 10,47 

73 0,045818 0,954182 59 266 2 715 57 908 586 765 9,90 

74 0,050406 0,949594 56 551 2 850 55 125 528 857 9,35 

75 0,055056 0,944944 53 700 2 957 52 222 473 731 8,82 

76 0,059605 0,940395 50 744 3 025 49 231 421 509 8,31 

77 0,066022 0,933978 47 719 3 151 46 144 372 278 7,80 

78 0,072667 0,927333 44 569 3 239 42 949 326 134 7,32 

79 0,079768 0,920232 41 330 3 297 39 682 283 185 6,85 

80 0,088397 0,911603 38 033 3 362 36 352 243 503 6,40 
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Tab. 11 – Úmrtnostní tabulky ČSÚ pro muže za rok 2006, ČR - pokračování 

věk  age qx px lx dx Lx Tx ex 

81 0,097464 0,902536 34 671 3 379 32 982 207 151 5,97 

82 0,107255 0,892745 31 292 3 356 29 614 174 170 5,57 

83 0,119275 0,880725 27 936 3 332 26 270 144 556 5,17 

84 0,131372 0,868628 24 604 3 232 22 988 118 286 4,81 

85 0,145264 0,854736 21 371 3 105 19 819 95 298 4,46 

86 0,158943 0,841057 18 267 2 903 16 815 75 479 4,13 

87 0,175167 0,824833 15 364 2 691 14 018 58 664 3,82 

88 0,192938 0,807062 12 672 2 445 11 450 44 646 3,52 

89 0,212355 0,787645 10 227 2 172 9 141 33 196 3,25 

90 0,233514 0,766486 8 056 1 881 7 115 24 054 2,99 

91 0,256500 0,743500 6 174 1 584 5 383 16 939 2,74 

92 0,281386 0,718614 4 591 1 292 3 945 11 557 2,52 

93 0,308228 0,691772 3 299 1 017 2 791 7 612 2,31 

94 0,337055 0,662945 2 282 769 1 898 4 821 2,11 

95 0,367868 0,632132 1 513 557 1 235 2 924 1,93 

96 0,400628 0,599372 956 383 765 1 689 1,77 

97 0,435253 0,564747 573 249 448 925 1,61 

98 0,471605 0,528395 324 153 247 476 1,47 

99 0,509488 0,490512 171 87 127 229 1,34 

100 0,548640 0,451360 84 46 61 101 1,21 

101 0,588728 0,411272 38 22 27 40 1,06 

102 0,629352 0,370648 16 10 11 14 0,87 

103 1,000000 0,000000 6 6 3 3 0,50 
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Tab. 12 – Úmrtnostní tabulky ČSÚ pro ženy za rok 2006, ČR  

věk  age qx px lx dx Lx Tx ex 

0 0,002691 0,997309 100 000 269 99 752 7 967 177 79,67 

1 0,000246 0,999754 99 731 25 99 719 7 867 424 78,89 

2 0,000300 0,999700 99 706 30 99 691 7 767 706 77,91 

3 0,000066 0,999934 99 676 7 99 673 7 668 014 76,93 

4 0,000092 0,999908 99 670 9 99 665 7 568 341 75,93 

5 0,000068 0,999932 99 661 7 99 657 7 468 676 74,94 

6 0,000091 0,999909 99 654 9 99 649 7 369 018 73,95 

7 0,000092 0,999908 99 645 9 99 640 7 269 369 72,95 

8 0,000103 0,999897 99 636 10 99 631 7 169 729 71,96 

9 0,000106 0,999894 99 625 11 99 620 7 070 098 70,97 

10 0,000078 0,999922 99 615 8 99 611 6 970 478 69,97 

11 0,000069 0,999931 99 607 7 99 604 6 870 867 68,98 

12 0,000050 0,999950 99 600 5 99 598 6 771 263 67,98 

13 0,000060 0,999940 99 595 6 99 592 6 671 666 66,99 

14 0,000078 0,999922 99 589 8 99 585 6 572 073 65,99 

15 0,000112 0,999888 99 581 11 99 576 6 472 488 65,00 

16 0,000155 0,999845 99 570 15 99 563 6 372 912 64,00 

17 0,000187 0,999813 99 555 19 99 546 6 273 349 63,01 

18 0,000231 0,999769 99 536 23 99 525 6 173 804 62,03 

19 0,000265 0,999735 99 513 26 99 500 6 074 279 61,04 

20 0,000247 0,999753 99 487 25 99 475 5 974 779 60,06 

21 0,000242 0,999758 99 462 24 99 450 5 875 304 59,07 

22 0,000278 0,999722 99 438 28 99 425 5 775 854 58,08 

23 0,000288 0,999712 99 411 29 99 396 5 676 429 57,10 

24 0,000272 0,999728 99 382 27 99 369 5 577 033 56,12 

25 0,000247 0,999753 99 355 25 99 343 5 477 664 55,13 

26 0,000213 0,999787 99 330 21 99 320 5 378 321 54,15 

27 0,000220 0,999780 99 309 22 99 298 5 279 002 53,16 

28 0,000293 0,999707 99 287 29 99 273 5 179 703 52,17 

29 0,000362 0,999638 99 258 36 99 240 5 080 430 51,18 

30 0,000362 0,999638 99 222 36 99 204 4 981 190 50,20 

31 0,000351 0,999649 99 186 35 99 169 4 881 986 49,22 

32 0,000376 0,999624 99 152 37 99 133 4 782 817 48,24 

33 0,000423 0,999577 99 114 42 99 093 4 683 684 47,26 

34 0,000507 0,999493 99 072 50 99 047 4 584 590 46,28 

35 0,000581 0,999419 99 022 58 98 993 4 485 543 45,30 

36 0,000614 0,999386 98 965 61 98 934 4 386 550 44,32 

37 0,000680 0,999320 98 904 67 98 870 4 287 615 43,35 

38 0,000773 0,999227 98 837 76 98 798 4 188 745 42,38 

39 0,000866 0,999134 98 760 86 98 717 4 089 947 41,41 

40 0,000999 0,999001 98 675 99 98 625 3 991 230 40,45 
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Tab. 12 – Úmrtnostní tabulky ČSÚ pro ženy za rok 2006, ČR - pokračování 

věk  age qx px lx dx Lx Tx ex 

41 0,001120 0,998880 98 576 110 98 521 3 892 604 39,49 

42 0,001282 0,998718 98 466 126 98 402 3 794 084 38,53 

43 0,001402 0,998598 98 339 138 98 270 3 695 681 37,58 

44 0,001477 0,998523 98 201 145 98 129 3 597 411 36,63 

45 0,001615 0,998385 98 056 158 97 977 3 499 282 35,69 

46 0,001815 0,998185 97 898 178 97 809 3 401 304 34,74 

47 0,002044 0,997956 97 720 200 97 621 3 303 495 33,81 

48 0,002276 0,997724 97 521 222 97 410 3 205 875 32,87 

49 0,002355 0,997645 97 299 229 97 184 3 108 465 31,95 

50 0,002568 0,997432 97 070 249 96 945 3 011 281 31,02 

51 0,002907 0,997093 96 820 281 96 680 2 914 336 30,10 

52 0,003247 0,996753 96 539 313 96 382 2 817 656 29,19 

53 0,003614 0,996386 96 225 348 96 052 2 721 274 28,28 

54 0,004076 0,995924 95 878 391 95 682 2 625 222 27,38 

55 0,004364 0,995636 95 487 417 95 279 2 529 540 26,49 

56 0,004840 0,995160 95 070 460 94 840 2 434 261 25,60 

57 0,005361 0,994639 94 610 507 94 356 2 339 421 24,73 

58 0,005768 0,994232 94 103 543 93 831 2 245 065 23,86 

59 0,006261 0,993739 93 560 586 93 267 2 151 233 22,99 

60 0,007100 0,992900 92 974 660 92 644 2 057 966 22,13 

61 0,007875 0,992125 92 314 727 91 951 1 965 322 21,29 

62 0,008758 0,991242 91 587 802 91 186 1 873 371 20,45 

63 0,009542 0,990458 90 785 866 90 352 1 782 185 19,63 

64 0,010302 0,989698 89 919 926 89 456 1 691 833 18,82 

65 0,010971 0,989029 88 992 976 88 504 1 602 377 18,01 

66 0,011996 0,988004 88 016 1 056 87 488 1 513 873 17,20 

67 0,013185 0,986815 86 960 1 147 86 387 1 426 385 16,40 

68 0,014516 0,985484 85 814 1 246 85 191 1 339 998 15,62 

69 0,015628 0,984372 84 568 1 322 83 907 1 254 807 14,84 

70 0,017707 0,982293 83 246 1 474 82 509 1 170 899 14,07 

71 0,019938 0,980062 81 772 1 630 80 957 1 088 390 13,31 

72 0,022487 0,977513 80 142 1 802 79 241 1 007 433 12,57 

73 0,025550 0,974450 78 340 2 002 77 339 928 192 11,85 

74 0,028781 0,971219 76 338 2 197 75 240 850 852 11,15 

75 0,032492 0,967508 74 141 2 409 72 937 775 613 10,46 

76 0,036931 0,963069 71 732 2 649 70 408 702 676 9,80 

77 0,042050 0,957950 69 083 2 905 67 631 632 268 9,15 

78 0,047605 0,952395 66 178 3 150 64 603 564 637 8,53 

79 0,053895 0,946105 63 028 3 397 61 329 500 034 7,93 
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Tab. 12 – Úmrtnostní tabulky ČSÚ pro ženy za rok 2006, ČR - pokračování 

věk  age qx px lx dx Lx Tx ex 

80 0,061185 0,938815 59 631 3 649 57 807 438 705 7,36 

81 0,069370 0,930630 55 982 3 883 54 041 380 898 6,80 

82 0,078804 0,921196 52 099 4 106 50 046 326 858 6,27 

83 0,089242 0,910758 47 993 4 283 45 852 276 812 5,77 

84 0,102334 0,897666 43 710 4 473 41 474 230 960 5,28 

85 0,116487 0,883513 39 237 4 571 36 952 189 486 4,83 

86 0,133446 0,866554 34 667 4 626 32 353 152 535 4,40 

87 0,151935 0,848065 30 040 4 564 27 758 120 181 4,00 

88 0,172805 0,827195 25 476 4 402 23 275 92 423 3,63 

89 0,196275 0,803725 21 074 4 136 19 006 69 148 3,28 

90 0,222562 0,777438 16 938 3 770 15 053 50 142 2,96 

91 0,251862 0,748138 13 168 3 316 11 510 35 089 2,66 

92 0,284338 0,715662 9 851 2 801 8 451 23 580 2,39 

93 0,320106 0,679894 7 050 2 257 5 922 15 129 2,15 

94 0,359207 0,640793 4 793 1 722 3 933 9 207 1,92 

95 0,401588 0,598412 3 072 1 234 2 455 5 274 1,72 

96 0,447071 0,552929 1 838 822 1 427 2 820 1,53 

97 0,495329 0,504671 1 016 503 765 1 392 1,37 

98 0,545860 0,454140 513 280 373 628 1,22 

99 0,597971 0,402029 233 139 163 255 1,09 

100 0,650774 0,349226 94 61 63 92 0,98 

101 0,703201 0,296799 33 23 21 28 0,87 

102 0,754049 0,245951 10 7 6 7 0,75 

103 1,000000 0,000000 2 2 1 1 0,50 
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PŘÍLOHA 2 – Odvozená komutační čísla z tabulky ČSÚ 

 

Tab. 13 – Komutační čísla pro muže odvozená s TÚM 2,4 % z tabulky ČSÚ 2006  

věk  age Cx Dx Mx Nx Rx Sx 

0 381,92 100 000,00 18 659,87 3 470 512,28 1 249 200,68 94 775 961,61 

1 24,01 97 274,33 18 277,95 3 370 512,28 1 230 540,81 91 305 449,33 

2 15,04 94 970,45 18 253,94 3 273 237,95 1 212 262,87 87 934 937,05 

3 22,58 92 729,54 18 238,90 3 178 267,50 1 194 008,93 84 661 699,10 

4 16,40 90 533,61 18 216,31 3 085 537,96 1 175 770,03 81 483 431,59 

5 16,92 88 395,33 18 199,91 2 995 004,35 1 157 553,72 78 397 893,64 

6 13,44 86 306,64 18 182,99 2 906 609,02 1 139 353,81 75 402 889,29 

7 15,50 84 270,39 18 169,55 2 820 302,38 1 121 170,82 72 496 280,26 

8 16,36 82 279,80 18 154,05 2 736 032,00 1 103 001,27 69 675 977,88 

9 14,43 80 335,01 18 137,69 2 653 752,20 1 084 847,22 66 939 945,88 

10 12,80 78 437,73 18 123,26 2 573 417,19 1 066 709,52 64 286 193,68 

11 11,50 76 586,54 18 110,46 2 494 979,46 1 048 586,26 61 712 776,49 

12 10,02 74 780,05 18 098,96 2 418 392,92 1 030 475,80 59 217 797,03 

13 12,30 73 017,37 18 088,94 2 343 612,87 1 012 376,84 56 799 404,12 

14 17,62 71 293,72 18 076,64 2 270 595,50 994 287,89 54 455 791,25 

15 19,66 69 605,16 18 059,02 2 199 301,78 976 211,26 52 185 195,74 

16 28,30 67 954,13 18 039,36 2 129 696,63 958 152,24 49 985 893,96 

17 36,64 66 333,15 18 011,06 2 061 742,50 940 112,87 47 856 197,33 

18 44,55 64 741,83 17 974,43 1 995 409,35 922 101,81 45 794 454,83 

19 52,16 63 179,90 17 929,88 1 930 667,51 904 127,39 43 799 045,49 

20 54,73 61 646,95 17 877,71 1 867 487,62 886 197,51 41 868 377,97 

21 51,48 60 147,37 17 822,98 1 805 840,67 868 319,80 40 000 890,35 

22 53,27 58 686,18 17 771,50 1 745 693,30 850 496,82 38 195 049,69 

23 49,10 57 257,46 17 718,23 1 687 007,11 832 725,32 36 449 356,39 

24 46,93 55 866,39 17 669,13 1 629 749,66 815 007,10 34 762 349,27 

25 45,58 54 510,09 17 622,20 1 573 883,27 797 337,97 33 132 599,62 

26 40,00 53 186,92 17 576,61 1 519 373,18 779 715,77 31 558 716,35 

27 39,47 51 900,36 17 536,62 1 466 186,26 762 139,16 30 039 343,16 

28 39,59 50 644,47 17 497,15 1 414 285,91 744 602,54 28 573 156,90 

29 39,64 49 417,90 17 457,56 1 363 641,43 727 105,40 27 158 870,99 

30 40,72 48 220,03 17 417,91 1 314 223,53 709 647,84 25 795 229,56 

31 42,40 47 049,15 17 377,19 1 266 003,50 692 229,93 24 481 006,02 

32 42,53 45 904,03 17 334,79 1 218 954,36 674 852,73 23 215 002,52 

33 47,19 44 785,63 17 292,26 1 173 050,32 657 517,94 21 996 048,16 

34 47,95 43 688,78 17 245,07 1 128 264,69 640 225,68 20 822 997,84 

35 53,29 42 616,87 17 197,12 1 084 575,92 622 980,61 19 694 733,15 

36 55,91 41 564,75 17 143,83 1 041 959,05 605 783,49 18 610 157,23 

37 59,79 40 534,67 17 087,93 1 000 394,30 588 639,66 17 568 198,18 

38 62,92 39 524,85 17 028,14 959 859,63 571 551,73 16 567 803,88 

39 68,86 38 535,57 16 965,22 920 334,79 554 523,59 15 607 944,25 

40 72,93 37 563,53 16 896,36 881 799,22 537 558,37 14 687 609,46 
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Tab. 13 – Komutační čísla pro muže odvozená s TÚM 2,4 % z tabulky ČSÚ 2006 - pokračování 

věk  age Cx Dx Mx Nx Rx Sx 

41 76,14 36 610,20 16 823,43 844 235,69 520 662,01 13 805 810,24 

42 83,52 35 676,01 16 747,28 807 625,49 503 838,59 12 961 574,54 

43 92,12 34 756,33 16 663,77 771 949,48 487 091,30 12 153 949,05 

44 102,44 33 849,61 16 571,64 737 193,15 470 427,54 11 381 999,57 

45 115,42 32 953,82 16 469,21 703 343,54 453 855,89 10 644 806,42 

46 129,16 32 066,04 16 353,78 670 389,72 437 386,69 9 941 462,87 

47 139,58 31 185,34 16 224,63 638 323,68 421 032,90 9 271 073,15 

48 148,89 30 314,86 16 085,05 607 138,34 404 808,27 8 632 749,47 

49 158,71 29 455,46 15 936,16 576 823,48 388 723,22 8 025 611,13 

50 173,44 28 606,39 15 777,45 547 368,02 372 787,06 7 448 787,65 

51 187,43 27 762,49 15 604,01 518 761,63 357 009,61 6 901 419,63 

52 204,97 26 924,37 15 416,58 490 999,15 341 405,60 6 382 658,00 

53 226,11 26 088,36 15 211,60 464 074,78 325 989,02 5 891 658,85 

54 237,22 25 250,80 14 985,49 437 986,42 310 777,42 5 427 584,07 

55 248,82 24 421,76 14 748,27 412 735,63 295 791,93 4 989 597,65 

56 259,90 23 600,56 14 499,45 388 313,86 281 043,66 4 576 862,02 

57 264,18 22 787,52 14 239,55 364 713,30 266 544,21 4 188 548,16 

58 277,39 21 989,26 13 975,37 341 925,78 252 304,65 3 823 834,86 

59 296,92 21 196,50 13 697,98 319 936,52 238 329,28 3 481 909,07 

60 322,50 20 402,78 13 401,07 298 740,03 224 631,30 3 161 972,55 

61 345,14 19 602,10 13 078,57 278 337,24 211 230,23 2 863 232,52 

62 363,74 18 797,53 12 733,43 258 735,15 198 151,66 2 584 895,28 

63 370,46 17 993,22 12 369,68 239 937,61 185 418,24 2 326 160,14 

64 372,10 17 201,05 11 999,22 221 944,39 173 048,55 2 086 222,52 

65 377,73 16 425,80 11 627,12 204 743,35 161 049,33 1 864 278,13 

66 390,10 15 663,09 11 249,40 188 317,55 149 422,20 1 659 534,78 

67 406,63 14 905,89 10 859,30 172 654,46 138 172,81 1 471 217,23 

68 420,46 14 149,90 10 452,67 157 748,57 127 313,51 1 298 562,77 

69 428,10 13 397,80 10 032,21 143 598,67 116 860,84 1 140 814,20 

70 433,27 12 655,69 9 604,11 130 200,87 106 828,63 997 215,53 

71 441,60 11 925,80 9 170,84 117 545,18 97 224,52 867 014,66 

72 448,83 11 204,69 8 729,24 105 619,37 88 053,68 749 469,49 

73 469,51 10 493,25 8 280,41 94 414,68 79 324,44 643 850,12 

74 481,31 9 777,80 7 810,89 83 921,43 71 044,04 549 435,44 

75 487,51 9 067,33 7 329,59 74 143,63 63 233,14 465 514,01 

76 487,04 8 367,30 6 842,08 65 076,30 55 903,55 391 370,38 

77 495,43 7 684,15 6 355,03 56 709,00 49 061,48 326 294,09 

78 497,36 7 008,62 5 859,60 49 024,84 42 706,44 269 585,09 

79 494,42 6 347,00 5 362,24 42 016,22 36 846,84 220 560,25 

80 492,38 5 703,82 4 867,82 35 669,23 31 484,60 178 544,02 
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Tab. 13 – Komutační čísla pro muže  odvozená s TÚM 2,4 % z tabulky ČSÚ 2006 - pokračování 

věk  age Cx Dx Mx Nx Rx Sx 

81 483,30 5 077,75 4 375,44 29 965,41 26 616,78 142 874,80 

82 468,76 4 475,45 3 892,14 24 887,65 22 241,34 112 909,39 

83 454,48 3 901,79 3 423,38 20 412,21 18 349,20 88 021,74 

84 430,53 3 355,86 2 968,90 16 510,42 14 925,82 67 609,53 

85 403,83 2 846,68 2 538,37 13 154,55 11 956,92 51 099,12 

86 368,82 2 376,13 2 134,54 10 307,87 9 418,55 37 944,57 

87 333,85 1 951,62 1 765,72 7 931,74 7 284,01 27 636,69 

88 296,20 1 572,03 1 431,88 5 980,12 5 518,29 19 704,95 

89 256,94 1 238,99 1 135,68 4 408,09 4 086,41 13 724,83 

90 217,33 953,01 878,74 3 169,09 2 950,73 9 316,74 

91 178,69 713,35 661,41 2 216,08 2 071,99 6 147,65 

92 142,33 517,95 482,73 1 502,73 1 410,58 3 931,57 

93 109,41 363,48 340,40 984,78 927,85 2 428,85 

94 80,82 245,55 230,99 621,30 587,45 1 444,07 

95 57,11 158,97 150,17 375,75 356,46 822,77 

96 38,39 98,14 93,06 216,77 206,30 447,03 

97 24,42 57,44 54,66 118,64 113,24 230,25 

98 14,59 31,68 30,25 61,20 58,58 111,61 

99 8,13 16,35 15,66 29,52 28,34 50,42 

100 4,20 7,83 7,52 13,17 12,68 20,90 

101 1,98 3,45 3,33 5,34 5,16 7,73 

102 0,85 1,39 1,34 1,89 1,83 2,39 

103 0,49 0,50 0,49 0,50 0,49 0,50 
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Tab. 14 – Komutační čísla pro ženy odvozená s TÚM 2,4 % z tabulky ČSÚ 2006  

věk  age Cx Dx Mx Nx Rx Sx 

0 262,76 100 000,00 15 820,05 3 591 677,71 1 180 951,71 102 857 642,68 

1 23,43 97 393,49 15 557,29 3 491 677,71 1 165 131,65 99 265 964,97 

2 27,87 95 087,39 15 533,86 3 394 284,22 1 149 574,36 95 774 287,27 

3 5,97 92 830,92 15 505,99 3 299 196,82 1 134 040,50 92 380 003,05 

4 8,11 90 649,22 15 500,02 3 206 365,91 1 118 534,51 89 080 806,23 

5 5,92 88 516,52 15 491,91 3 115 716,69 1 103 034,49 85 874 440,32 

6 7,66 86 436,00 15 485,99 3 027 200,17 1 087 542,58 82 758 723,63 

7 7,62 84 402,50 15 478,34 2 940 764,17 1 072 056,59 79 731 523,46 

8 8,30 82 416,69 15 470,72 2 856 361,68 1 056 578,25 76 790 759,29 

9 8,31 80 476,75 15 462,42 2 773 944,98 1 041 107,54 73 934 397,62 

10 5,97 78 582,27 15 454,11 2 693 468,23 1 025 645,12 71 160 452,63 

11 5,17 76 734,53 15 448,14 2 614 885,96 1 010 191,01 68 466 984,40 

12 3,66 74 930,89 15 442,97 2 538 151,43 994 742,87 65 852 098,45 

13 4,32 73 171,04 15 439,31 2 463 220,54 979 299,91 63 313 947,02 

14 5,45 71 451,77 15 434,99 2 390 049,50 963 860,60 60 850 726,47 

15 7,61 69 771,68 15 429,54 2 318 597,73 948 425,61 58 460 676,97 

16 10,29 68 128,79 15 421,93 2 248 826,05 932 996,07 56 142 079,25 

17 12,15 66 521,74 15 411,65 2 180 697,26 917 574,14 53 893 253,20 

18 14,62 64 950,49 15 399,50 2 114 175,52 902 162,49 51 712 555,94 

19 16,41 63 413,59 15 384,87 2 049 225,03 886 762,99 49 598 380,41 

20 14,92 61 910,92 15 368,46 1 985 811,45 871 378,12 47 549 155,38 

21 14,30 60 444,97 15 353,55 1 923 900,53 856 009,65 45 563 343,93 

22 16,04 59 013,99 15 339,25 1 863 455,56 840 656,11 43 639 443,40 

23 16,18 57 614,80 15 323,20 1 804 441,58 825 316,86 41 775 987,84 

24 14,96 56 248,27 15 307,02 1 746 826,78 809 993,66 39 971 546,27 

25 13,27 54 915,00 15 292,06 1 690 578,51 794 686,64 38 224 719,49 

26 11,16 53 614,66 15 278,79 1 635 663,51 779 394,58 36 534 140,99 

27 11,25 52 346,90 15 267,63 1 582 048,85 764 115,79 34 898 477,48 

28 14,64 51 108,77 15 256,38 1 529 701,95 748 848,15 33 316 428,62 

29 17,64 49 896,27 15 241,75 1 478 593,18 733 591,77 31 786 726,67 

30 17,24 48 709,19 15 224,11 1 428 696,90 718 350,02 30 308 133,50 

31 16,30 47 550,33 15 206,87 1 379 987,71 703 125,92 28 879 436,59 

32 17,06 46 419,56 15 190,56 1 332 437,38 687 919,05 27 499 448,88 

33 18,70 45 314,55 15 173,50 1 286 017,82 672 728,49 26 167 011,50 

34 21,92 44 233,79 15 154,81 1 240 703,27 657 554,98 24 880 993,68 

35 24,52 43 175,14 15 132,89 1 196 469,48 642 400,18 23 640 290,40 

36 25,25 42 138,71 15 108,37 1 153 294,34 627 267,29 22 443 820,92 

37 27,32 41 125,83 15 083,12 1 111 155,63 612 158,91 21 290 526,58 

38 30,32 40 134,62 15 055,80 1 070 029,80 597 075,79 20 179 370,95 

39 33,12 39 163,65 15 025,49 1 029 895,17 582 019,99 19 109 341,15 

40 37,28 38 212,63 14 992,36 990 731,52 566 994,50 18 079 445,98 
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Tab. 14 – Komutační čísla pro ženy  odvozená s TÚM 2,4 % z tabulky ČSÚ 2006 - pokračování 

věk  age Cx Dx Mx Nx Rx Sx 

41 40,78 37 279,74 14 955,08 952 518,89 552 002,14 17 088 714,46 

42 45,51 36 365,22 14 914,30 915 239,15 537 047,06 16 136 195,57 

43 48,56 35 467,39 14 868,78 878 873,93 522 132,76 15 220 956,43 

44 49,89 34 587,57 14 820,23 843 406,54 507 263,98 14 342 082,50 

45 53,19 33 727,03 14 770,34 808 818,97 492 443,76 13 498 675,95 

46 58,29 32 883,37 14 717,15 775 091,94 477 673,42 12 689 856,98 

47 63,98 32 054,38 14 658,87 742 208,57 462 956,27 11 914 765,04 

48 69,43 31 239,13 14 594,89 710 154,19 448 297,40 11 172 556,47 

49 69,99 30 437,54 14 525,46 678 915,06 433 702,51 10 462 402,28 

50 74,36 29 654,17 14 455,48 648 477,53 419 177,04 9 783 487,22 

51 82,01 28 884,79 14 381,12 618 823,36 404 721,57 9 135 009,69 

52 89,19 28 125,80 14 299,12 589 938,56 390 340,45 8 516 186,33 

53 96,61 27 377,41 14 209,93 561 812,76 376 041,33 7 926 247,77 

54 106,04 26 639,14 14 113,31 534 435,35 361 831,40 7 364 435,01 

55 110,42 25 908,75 14 007,27 507 796,21 347 718,09 6 829 999,66 

56 119,07 25 191,09 13 896,85 481 887,46 333 710,82 6 322 203,45 

57 128,18 24 481,60 13 777,78 456 696,37 319 813,97 5 840 315,99 

58 133,96 23 779,64 13 649,60 432 214,77 306 036,19 5 383 619,62 

59 141,16 23 088,34 13 515,65 408 435,14 292 386,58 4 951 404,85 

60 155,35 22 406,05 13 374,49 385 346,79 278 870,94 4 542 969,71 

61 167,07 21 725,56 13 219,14 362 940,74 265 496,45 4 157 622,92 

62 180,03 21 049,30 13 052,07 341 215,18 252 277,31 3 794 682,18 

63 189,87 20 375,92 12 872,04 320 165,88 239 225,25 3 453 467,01 

64 198,27 19 708,49 12 682,16 299 789,96 226 353,21 3 133 301,13 

65 204,09 19 048,30 12 483,89 280 081,47 213 671,05 2 833 511,17 

66 215,52 18 397,77 12 279,80 261 033,17 201 187,16 2 553 429,70 

67 228,56 17 751,05 12 064,28 242 635,40 188 907,35 2 292 396,54 

68 242,49 17 106,46 11 835,73 224 884,35 176 843,07 2 049 761,14 

69 251,26 16 463,03 11 593,23 207 777,89 165 007,34 1 824 876,79 

70 273,65 15 825,92 11 341,98 191 314,86 153 414,11 1 617 098,90 

71 295,59 15 181,34 11 068,32 175 488,94 142 072,13 1 425 784,04 

72 319,08 14 529,94 10 772,73 160 307,60 131 003,81 1 250 295,10 

73 346,08 13 870,32 10 453,65 145 777,66 120 231,08 1 089 987,50 

74 370,98 13 199,16 10 107,58 131 907,34 109 777,42 944 209,84 

75 397,23 12 518,82 9 736,60 118 708,18 99 669,84 812 302,50 

76 426,59 11 828,18 9 339,37 106 189,36 89 933,25 693 594,32 

77 456,82 11 124,38 8 912,79 94 361,18 80 593,88 587 404,95 

78 483,81 10 406,83 8 455,97 83 236,80 71 681,09 493 043,77 

79 509,43 9 679,11 7 972,16 72 829,98 63 225,12 409 806,97 

80 534,35 8 942,82 7 462,73 63 150,87 55 252,97 336 976,99 
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Tab. 14 – Komutační čísla pro ženy  odvozená s TÚM 2,4 % z tabulky ČSÚ 2006 - pokračování 

věk  age Cx Dx Mx Nx Rx Sx 

81 555,43 8 198,88 6 928,38 54 208,04 47 790,24 273 826,13 

82 573,43 7 451,29 6 372,95 46 009,16 40 861,86 219 618,08 

83 584,19 6 703,22 5 799,52 38 557,87 34 488,91 173 608,92 

84 595,81 5 961,93 5 215,33 31 854,64 28 689,38 135 051,06 

85 594,54 5 226,39 4 619,53 25 892,72 23 474,05 103 196,41 

86 587,65 4 509,35 4 024,99 20 666,33 18 854,53 77 303,70 

87 566,20 3 816,01 3 437,33 16 156,98 14 829,54 56 637,36 

88 533,33 3 160,38 2 871,13 12 340,97 11 392,21 40 480,39 

89 489,34 2 552,98 2 337,81 9 180,59 8 521,07 28 139,42 

90 435,52 2 003,80 1 848,46 6 627,61 6 183,27 18 958,83 

91 374,18 1 521,32 1 412,95 4 623,82 4 334,80 12 331,21 

92 308,63 1 111,48 1 038,77 3 102,50 2 921,86 7 707,40 

93 242,83 776,80 730,14 1 991,02 1 883,09 4 604,90 

94 180,92 515,76 487,31 1 214,22 1 152,95 2 613,88 

95 126,58 322,75 306,38 698,45 665,65 1 399,67 

96 82,35 188,61 179,81 375,70 359,27 701,21 

97 49,26 101,84 97,46 187,09 179,46 325,51 

98 26,76 50,19 48,20 85,25 82,00 138,42 

99 13,00 22,26 21,44 35,05 33,81 53,17 

100 5,55 8,74 8,44 12,79 12,37 18,12 

101 2,05 2,98 2,89 4,05 3,93 5,33 

102 0,64 0,86 0,84 1,07 1,04 1,28 

103 0,20 0,21 0,20 0,21 0,20 0,21 

 

 


