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Kapitola 1

Úvod

Jednou z hlavních položek rozvahy každé pojištovny jsou na straně pasiv
technické rezervy, přičemž největší částí z nich tvoří rezervy pojistného ži-
votních pojištění. Tyto rezervy slouží ke krytí budoucích závazků vzniklých
z provozované pojišťovací činnosti a pojišťovna má přímo ze zákona povin-
nost je vytvářet.

V současné době je způsob výpočtu popsaný v zákoně následující: ihned
po uzavření pojistné smlouvy je pevně určeno, jaké minimální rezervy musí
pojišťovna vytvářet pro každý rok pojistné smlouvy. Každý rok se navíc
pro rozhodnutí, zda je výše vytvořených technických rezerv dostatečná, pro-
vádí test postačitelnosti technických rezerv životního pojištění. V případě, že
jejich výše není postačující, musí pojišťovna navíc vytvořit rezervu na vývoj
početních podkladů.

Oproti tomu návrh rámcové směrnice Solvency II směřuje k jinému způ-
sobu určení techických rezerv. Přepokládá, že výše technické rezervy v da-
ném okamžiku bude vypočítána jako součet nejlepšího odhadu současné hod-
noty očekávaných budoucích finančních toků a rizikové přirážky.

Klíčovým krokem je stanovení bezrizikové výnosové křivky. Díky ní právě
lze odhadnout současnou hodnotu očekávaných budoucích závazků a příjmů.
Údaje pro konstrukci bezrizikové výnosové křivky zpravidla vychází ze trž-
ních sazeb státních dluhopisů či úrokových swapů. Základem její tvorby je
totiž dostupnost dostatečného množství podkladových aktiv stejného typu
o různých dobách splatnosti.

Existuje mnoho teorií, které se zabývají tvarem výnosové křivky, jejich
popis ale není předmětem této práce, odkazujeme tedy např. na literaturu
[10] nebo [4].
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Kapitola 2

Výnosové křivky

Výnosová křivka (yield curve, YC), někdy též nazývaná časová struktura
úrokových měr (term structure of interest rates), patří mezi základní nástroje
ekonomické analýzy. Rozlišujeme mnoho typů výnosových křivek, přičemž
jednou z nejdůležitějších je bezriziková výnosová křivka, která se používá při
výpočtech současné hodnoty budoucích finančních toků.

2.1 Spotové a forwardové úrokové míry

Připomeňme, že spotovou (promptní) úrokovou mírou rozumíme úrokovou
míru platnou od nynějšího okamžiku. Forwardová úroková míra je pak platná
po určité časové období od konkrétního okamžiku v budoucnosti; je impli-
kovaná (nynější) spotovou úrokovou mírou. V této kapitole budeme předpo-
kládat spojité úročení, pokud nebude řečeno jinak.

Označme ft,k forwardovou úrokovou míru platnou po časové období k
počínající okamžikem t, kde t, k > 0. (Tedy ft,k je platná pro časový interval
[t, t + k].) Nechť rt (resp. rt+k) je spotová úroková míra na časové období
délky t (resp. t + k). Potom platí rovnost:

ert·t · eft,k·k = ert+k·(t+k). (2.1)

Z čehož dostáváme:

ft,k =
rt+k · (t + k)− rt · t

k
. (2.2)

Definujme navíc ft jako okamžitou forwardovou úrokovou míru (instan-
taneous forward interest rate) v okamžiku t; touto rozumíme forwardovou
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úrokovou míru pro období infinitezimální délky počínající v čase t. Ze vztahu
(2.2) potom pro k → 0+ máme:

ft = lim
k→0+

ft,k = lim
k→0+

rt+k + t · rt+k − rt

k
= r(t) + t

∂r(t)
∂t

=
∂[r(t) · t]

∂t
, (2.3)

kde r je brána jako spojitá funkce spotových úrokových měr (tj. r(t) = rt).
Z (2.3) pak dostáváme:

rt =
1
t

∫ t

0
f(x) dx, (2.4)

kde f je brána jako spojitá funkce spotových úrokových měr (tj. f(t) = ft).

2.2 Spotové a forwardové výnosové křivky

Spotová (promptní) výnosová křivka graficky zobrazuje závislost mezi spo-
tovými výnosy a dobou do splatnosti. Forwardových výnosových křivek pak
existuje několik druhů.

Nechť 0 < t1 < t2 < . . . jsou budoucí časové okamžiky, předpokládejme,
že máme k dispozici spotovou výnosovou křivku. Můžeme například zvolit
pevný budoucí okamžik t > 0 a odvodit pro k > 0 forwardovou výnosovou
křivku pomocí vztahu (2.2). Tato výnosová křivka pak zobrazuje závislost
forwardových výnosů příslušných času t na době do splatnosti — získáme
tedy množinu hodnot ft,t1 , ft,t2 , . . . Jiným přístupem je vytvoření okamžité
forwardové výnosové křivky; ta zobrazuje okamžité forwardové úrokové míry
ft1 , ft2 , . . . Další možností je vytvořit výnosovou křivku jednoletých forwar-
dových sazeb, která je tvořena hodnotami ft1,1, ft2,1, . . .

2.3 Tvorba výnosových křivek

Nyní se budeme zabývat konstrukcí spotové výnosové křivky (vytvoření for-
wardové výnosové křivky, známe-li spotovou, je pak snadné, viz předchozí
oddíl).

Základním problémem je výběr vhodných dat. Aby výnosová křivka měla
dostatečnou vypovídací hodnotu, musí být konstruována z investičních in-
strumentů, jež mají velmi podobné vlastnosti. Požadujeme hlavně podobnou
likviditu těchto instrumentů a schopnost protistrany dostát svým závazkům.
Velmi důležitým faktorem je také dostatečné množství různých dob splat-
nosti těchto instrumentů. V praxi se tedy křivka sestavuje buď na základě

7



státních dluhopisů či na základě úrokových swapů, v malé míře se využívá
např. korporátních dluhopisů. Výnosová křivka se vždy sestavuje k určitému
dni (bývá jím den účetní uzávěrky), vychází se tedy z tržních cen platných
k tomuto konkrétnímu datu.

2.4 Úrokové swapy

Připomeňme, že úrokový swap (interest rate swap, IRS) je finanční derivát,
kterým se dvě smluvní strany zavazují k budoucí výměně různých úrokových
plateb ze stejné (pouze pomyslné) jistiny v pravidelných časových okamžicích
po dohodnuté období. Základní typem tohoto derivátu je kupónový swap
(fixed-for-floating rate swap) sjednaný na jistinu jedné měny.

Prodávající strana zde platí pohyblivé úroky, které se stanoví na za-
čátku každého úrokovacího období (v ČR jsou většinou odvozeny od sazby
6M PRIBOR), kupující strana platí po celou dobu kontraktu sjednaný pevný
úrok. Prodávající se tak dlouhodobě zajišťuje proti poklesu úrokových sa-
zeb, kupující proti jejich růstu. K výměně pomyslné jistiny vůbec nedo-
chází. Obchodování probíhá na mimoburzovním (over-the-counter, OTC)
trhu. Agentury (např. Bloomberg, Reuters) v současné době kótují sazby
IRS pro splatnosti 1, 2, . . . , 10, 12, 15, 20 let; přičemž sazby se sestavují
díky informacím od významných tvůrců trhu.

2.5 České státní dluhopisy

České státní dluhopisy jsou emitovány Českou republikou1 a jsou nástrojem
sloužícím především k pokrytí výpůjčních potřeb vlády. Rozlišujeme dva zá-
kladní typy. Krátkodobé (nazývané státní pokladniční poukázky, SPP) mají
splatnost do 1 roku a jsou bezkupónové — jsou prodávány pod svojí jme-
novitou hodnotou, přičemž jejich výnos je pak rozdílem jmenovité hodnoty
a emisní ceny. Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy (SDD) pak mají
splatnost delší než jeden rok (v současné době je nejkratší doba splatnosti
emitovaných SDD 3 roky, standardní doby splatnosti jsou 3, 5, 8, 10 a 15 let2)
a jsou kupónové. Většinou jsou úročené fixně s ročními výplatami kupónů,
i když v poslední době byly vydány i variabilně úročené SDD (s půlročně

1Zastoupenou Ministerstvem financí.
2V roce 2007 byl vydán SDD s dosud nejdelší dobou splatnosti — 50 let, ale objem

emise byl velmi malý — necelých 5 mld. Kč.
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vypláceným kupónem; úroková sazba je vždy stanovena pevně na začátku
každého úrokového období a je odvozena od sazby 6M PRIBOR.)

2.6 Výnos do splatnosti dluhopisu

Jedním ze základních způsobů určení výnosu investice do dluhopisu je sta-
novení výnosu do splatnosti (yield to maturity, YTM). Popišme zde stano-
vení YTM u fixně úročeného kupónového dluhopisu. Buďte P pořizovací3

a N nominální cena dluhopisu, nechť C je kupón, jež obdržíme v časech
0 < t1 < . . . < tn. Potom výnos do splatnosti rn získáme jako řešení rovnice

P = Ce−rnt1 + Ce−rnt2 + . . . + Ce−rntn + Ne−rntn = C

n∑
i=1

e−rnti + Ne−rntn .

(2.5)
(Kupón obdržený v okamžiku ti diskontujeme vždy přes interval tvaru (0, ti),
i = 1, . . . , n; předpokládáme, že investor drží dluhopis až do doby splatnosti.)
Zjednodušeně řečeno, výnos do splatnosti rn je taková úroková sazba, která
by nám při uložení částky P po časový interval (0, tn) zajistila stejný výnos,
jako kdybychom v čase 0 investovali do výše popsaného dluhopisu a drželi
ho až do jeho splatnosti.

Způsob určení výnosu dluhopisu pomocí výnosu do splatnosti ale předpo-
kládá, že obdržené kupóny bychom vždy ihned znovu investovali za úrokovou
sazbu rn. V praxi se úrokové míry v čase stále mění — což nám brání sesta-
vit použitelnou výnosovou křivku přímo z výnosů do splatnosti kupónových
dluhopisů. Předchozí problém by zřejmě odstranilo použití bezkupónových
dluhopisů (zero-coupon bonds) — ty ale nejsou emitovány pro delší splat-
nosti. Řešením je určit výnos pomyslných bezkupónových dluhopisů na zá-
kladě výnosů dluhopisů kupónových. Tato metoda se nazývá bootstrapping;
v následujícím oddíle ji blíže popíšeme.

3Na trhu je u státních dluhopisů kótována tzv. tržní cena — skutečná pořizovací cena
je pak součtem tržní ceny a alikvótního úrokového výnosu (AÚV), viz [1].
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2.7 Bootstrapping

V tomto oddíle budeme uvažovat roční složené úročení. Nechť máme k dis-
pozici výnosy c1, . . . , cn kupónových dluhopisů o dobách splatnosti 1, . . . , n
celých let. Nechť P1, . . . , Pn jsou jejich pořizovací ceny, nechť mají všechny
shodnou nominální hodnotu N .

Vycházíme z následujícího konceptu: známe-li výnosy bezkupónových
dluhopisů cB

1 , . . . , cB
t−1 o splatnostech 1, . . . , t− 1, 1 < t ≤ n− 1, potom pro

výnos cB
t pomyslného bezkupónového dluhopisu o splatnosti t musí platit:

Pt =
ctN

(1 + c1)
+

ctN

(1 + c2)2
+ . . . +

ctN

(1 + ct−1)t−1
+

(ct + 1)N
(1 + cB

t )t
(2.6)

A tedy po úpravách:

cB
t = t

√
(ct + 1)N

P − ctN
∑t−1

i=1(1 + ci)−i
− 1, (2.7)

Přičemž cB
1 = c1, neboť ročně úročený kupónový dluhopis s roční splatností

je vlastně bezkupónový.
Díky bootstrappingu tedy získáváme dostatečné množství pomyslných

bezkupónových dluhopisů, které nám budou sloužit ke konstrukci bezkupó-
nové výnosové křivky (zero-coupon yield curve); tato křivka pak má vhodnou
vypovídací hodnotu pro diskontování budoucích finančních toků.

Obdobnou situaci můžeme uvažovat i pro úrokové swapy. Nechť máme
sazby c′1, . . . , c

′
n úrokových swapů o splatnostech 1, . . . , n celých let, nechť N

je výše pomyslná jistina. Zřejmě bezkupónová sazba c′B1 je rovna c1.
Pro bezkupónové sazby c′Bt , 1 < t ≤ n dále platí:4

N =
c′tN

1 + c′1
+

c′tN
(1 + c′2)2

+ . . . +
c′tN

(1 + c′t−1)t−1
+

(c′t + 1)N
(1 + c′Bt )t

, (2.8)

Z čehož dostáváme:

c′Bt = t

√
c′t + 1

1− c′t
∑t−1

i=1(1 + c′i)−i
− 1. (2.9)

4Pro podrobnější informace odkazujeme na literaturu [2].
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2.8 Odvození bezkupónové výnosové křivky

Česká společnost aktuárů (ČSpA) ve svém Odborném doporučení č. 1 (viz
[8]) uvádí metodu5 stanovení výnosové křivky na základě úrokových swapů;
stručně jí nyní popišme.

1. Získáme tržní sazby (střední kurz) korunových úrokových swapů. Tyto
jsou kótovány dle standardu Act/360 — pro získání ročních sazeb je

tato data třeba přenásobit zlomkem
t
√∏t

i=1 Ni

360 , kde Ni je počet dní
v i-tém roce ode dne ocenění. Tímto jsme získali konkrétní hodnoty
c′t, t ∈ Λ := {1, 2, . . . , 10, 12, 15, 20}, kde c′t označuje sazbu t-letého
úrokového swapu.

2. Dále chceme získat hodnoty c′11, c
′
13, c

′
14, c

′
16, . . . , c

′
19 a c′21, c

′
22, . . . , c

′
N ,

kde N je maximální požadovaná doba do splatnosti. K tomu využijeme
parametrický Nelson-Sieglův model (viz [14] nebo [13]). Tento model
předpokládá, že okamžitou forwardovou výnosovou křivku lze popsat
vztahem:

f(t) = β0 + β1 · e−t/τ + β2 · t

τ
· e−t/τ , (2.10)

kde β0 > 0, β1, β2 a τ > 0 jsou parametry modelu,6 které potřebu-
jeme odhadnout. Z (2.10) pomocí vztahu (2.4) pak pro spotovou VK
dostáváme:

r(t) = β0 + β1 · 1− e−t/τ

t/τ
− β2 · (1− e−t/τ

t/τ
− e−t/τ ). (2.11)

Odhad θ̂ = (β̂0, β̂1, β̂2, τ̂) parametrů β0, β1, β2 a τ získáme z (2.11)
metodou nejmenších čtverců pomocí vhodného numerického softwaru.
Jako počáteční hodnoty těchto parametrů zvolíme β0 = c′20, β1 = c′1 −
c′20, β2 = 0 a τ = 0. Pro lepší aproximaci skutečných c′t na dlouhém
konci výnosové křivky navíc při minimalizaci zvolíme váhy ωt = (2

5t)
3,

jestliže t ∈ {12, 20} a ωt = t3, pro t ∈ {1, 2, . . . , 10, 15}. Položme

5Je zde uvedena jedna konkrétní metoda, jež může případně vyžadovat úpravy.
6Často se také užívá Svenssonova modelu, jež rozšiřuje Nelson-Sieglův model o další

dva parametry. Předpokládá, že okamžitou forwardovou výnosovou křivku lze popsat
vztahem f(t) = β0 + β1 · e−t/τ1 + β2 · t

τ1
· e−t/τ1 + β3 · t

τ2
· e−t/τ2 , β0 > 0, τ1 > 0, τ2 > 0.

Viz [13].
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c′′t = 1−e−r(t)∑t
i=1 e−r(i) , t = 1, . . . , N . Z (2.11) pak dostáváme odhad

θ̂ = arg min
β0,β1,β2,τ

∑

t∈Λ

ωt(c
′′
t − c′t)

2. (2.12)

3. Posledním krokem je odvození bezkupónové spotové výnosové křivky
pomocí bootstrapingu; použijeme hodnoty c′1, . . . , c

′
5 a c′′6, . . . , c

′′
N . Nechť

ct =

{
c′t jestliže t = 1, . . . , 5
c′′t jestliže t = 6, . . . , N

(2.13)

K jednotlivým ct pak vypočítáme jejich diskontní faktory:

DFt =
1− ct

∑t−1
i=0 DFt

1 + ct

, t = 1, . . . , N, (2.14)

kde jsme položili DF0 = 0. Spotové úrokové míry pro období t pak
dostáváme jako

rt = −1
t

ln DFt, t = 1, . . . , N. (2.15)

Pro jednoroční forwardové míry ft,1 máme z (2.3):

ft,1 = rt+1 · (t + 1)− rt · t, t = 1, . . . , N. (2.16)

Pokud bychom uvažovali roční složené úročení a potřebovali roční spo-
tové míry r′t, a jednoroční forwardové míry f ′t,1 pak dostáváme:

r′t = ert − 1, f ′t,1 = ert+1·(t+1)−rt·t − 1, t = 1, . . . , N. (2.17)

Odvození výnosové křivky na základě státních dluhopisů je obdobné;
je však komplikovanější. Totiž úrokové swapy jsou každý den kótovány s
celoročními splatnostmi, kdežto doby splatnosti jednotlivých českých stát-
ních dluhopisů se každý den mění. Dluhopisy dostupné na trhu pak vyplácí
různý kupón, a to v nestejných časových okamžicích v průběhu roku. Musíme
tedy interpolovat námi požadované celoroční hodnoty více, než při odvození
z úrokových swapů.
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2.9 Výnosové křivky k 31. 12. 2008

ČSpA zveřejnila výnosovou křivku jednoletých forwardových sazeb odvoze-
nou z českých státních dluhopisů platnou k 31. 12. 2008, uvádíme ji na ob-
rázku 2.1. Oproti tomu Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím
a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) pro účely své kvantita-
tivní dopadové studie (QIS) poskytl výnosovou křivku jednoletých forwardo-
vých sazeb k 31. 12. 2008 vycházející z úrokových swapů — viz obrázek 2.2.
Přesné hodnoty pro obě křivky uvádíme v příloze.

Intuitivní představou je, že by obě křivky by měly být velmi podobné.
Totiž obě lze použít pro diskontování budoucích finančních toků. Kdyby
současná hodnota budoucích finančních toků při diskontování, které používá
výnosovou křivku z dluhopisů, byla značně odlišná od současné hodnoty
při diskontování dle výnosové křivky sestavené z úrokových swapů, dostali
bychom se např. před otázku, kterou křivku vybrat pro test postačitelnosti.

Přesto jsou křivky k 31. 12. 2008 zveřejněné ČSpA a CEIOPS značně
rozdílné, jak můžeme vidět na obrázku 2.3. Jednoroční forwardové sazby
z úrokových swapů jsou zde vždy nižší, a to nezanedbatelně. Největší rozdíl
je přibližně 2,4 % (pro dobu do splatnosti 11 let).

V důsledku by toto vedlo k velkému rozdílu mezi technickými rezervami
vypočítanými na základě našich křivek — rezerva vypočítaná z křivky slo-
žené s úrokových swapů by byla o mnoho vyšší.
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Obrázek 2.1: Jednoroční forwardové sazby k 31. 12. 2008 — ČSpA
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Obrázek 2.2: Jednoroční forwardové sazby k 31. 12. 2008 — CEIOPS
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Obrázek 2.3: Porovnání jednoroční forwardových sazeb poskytnutých
ČSpA a CEIOPS
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Kapitola 3

Volba mezi úrokovými swapy
a státními dluhopisy

Problém popsaný na konci předchozí kapitoly je velmi aktuální. Tak velký
rozdíl mezi křivkami je neobvyklý a je způsoben mimo jiné současným ne-
uspořádaným stavem na finančním trhu. Za normální situace jsou výnosy
úrokových swapů a státních dluhopisů srovnatelné (porovnání pro určité
splatnosti lze najít např. v [9]), a výnosové křivky jsou si velmi podobné.
Stojíme tedy před problémem, zda bezrizikovou výnosovou křivku konstru-
ovat ze státních dluhopisů či z úrokových swapů.

ČSpA ji až do roku 2007 doporučovala sestavovat na základě swapů,
ovšem v roce 2008 nakonec jako podkladový finanční instrument doporučila
dluhopisy. Domníváme se, že tento přístup je nevyhovující a bylo by dobré
jednoznačně určit, jakým způsobem mají být křivky v budoucnu stanoveny.

V [11] jsou uvedeny dva z možných důvodů, proč jsou nyní sazby úroko-
vých swapů tak nízké. Za prvé, pády velkých bank — poskytovatelů swapo-
vých kontraktů — způsobily, že je na trhu velký zájem o uzavírání nových
swapových obchodů, jež budou náhradou za kontrakty právě se zkracho-
valými bankami. Druhý uváděný důvod je, že banky mají v současnosti
nedostatek likvidity. Snaží se tedy půjčovat na co nejkratší období. Z krát-
kých proměnlivých sazeb pak pomocí swapu vytvoří fixní. Zvýšená poptávka
po uzavírání swapových kontraktů pak v důsledku vede k nižším swapovým
sazbám nabízeným na trhu.

V této kapitole nejprve zmíníme několik aspektů výběru mezi úroko-
vými swapy a státními dluhopisy, dále se budeme věnovat doporučení, které
ohledně tohoto výběru vydal CEIOPS.
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3.1 Pojem bezrizikovosti

Finanční instrumenty používané ke stanovení výnosové křivky, díky které
pak diskontujeme budoucí závazky (např. v testu postačitelnosti), by měly
být takzvaně bezrizikové. Pod tímto pojmem bychom si mohli představit,
že nikdy nenastane úvěrové selhání — situace, kdy by protistrana nedo-
stála svým závazkům. Takový finanční nástroj ale neexistuje, riziko selhání
protistrany je vždy nenulové. Za bezrizikové tedy bývají pokládány ty in-
strumenty, které nesou co nejmenší možné riziko. Díky nim pak dostáváme
bezrizikovou výnosovou křivku (risk-free yield curve).

Uveďme příklad: státní dluhopisy USA mají rating AAA (resp. Aaa)1

a jsou považovány za bezrizikové. Přesto, jak je uvedeno v [11], na ně exis-
tují tzv. swapy úvěrového selhání (Credit default swaps, CDS). Zjednodušeně
řečeno — pro tento konkrétní případ — pokud by USA nebyly schopny do-
stát svým závazkům (úvěrové selhání), pak by poskytovatel CDS kupujícímu
uhradil dohodnutou částku. (Kupující za to pravidelně platí — buď do doby,
než nastane úvěrové selhání, nebo do vypršení smlouvy.)

3.2 Konstrukce křivky z úrokových swapů a
státních dluhopisů

Při stanovení výnosové křivky je výhodou úrokových swapů, že jsou kóto-
vány každý den s celoročními splatnostmi, nedochází pak k tak velké inter-
polaci jako u státních dluhopisů (různé dluhopisy navíc vyplácejí nejednotné
kupóny v odlišných časových okamžicích v průběhu roku, což dále kompli-
kuje situaci). Dále mají swapy pro všechny splatnosti poměrně vysokou li-
kviditu, což nám též umožňuje sestavit dobře vypovídající výnosovou křivku
i pro delší doby splatnosti.

Další výhodou swapů je, že nenesou riziko nesplacení jistiny na rozdíl
od dluhopisů. V případě úvěrového selhání pouze protistrana přestane vy-
plácet kupóny. V [11] je též uvedena možnost arbitráže, jež je uskutečnitelná
díky swapovým sazbám, jež jsou nyní níže než dluhopisové, a na tomto pří-
kladu je poukázáno na to, že státní dluhopisy nejsou zcela bezrizikové.

Na druhou stranu úrokové swapy jsou nositelé většího úvěrového rizika
než státní dluhopisy, přičemž bezrizikovost považujeme za jeden z nejdůle-
žitějších faktorů při výběru podkladového instrumentu. Pro použití státních

1Standard & Poor’s (resp. Moody’s)
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dluhopisů zaznívá i jeden další, velmi důležitý argument. Totiž do úrokového
swapu (dohody o pravidelné výměně budoucích úrokových plateb) vlastně
neinvestujeme, jistina je zde pouze pomyslná. Volné prostředky jsou pak
stejně vloženy do jiné transakce, která ale ponese větší riziko, než koupě
státních dluhopisů.

3.3 Doporučení CEIOPS

CEIOPS se také mimo jiné zabývá doporučeným postupem stanovení bezri-
zikové výnosové křivky. Ve svém konzultačním materiálu [3], jež byl vytvořen
pro účely legislativní směrnice Solventnost II, stanovuje obecně použitelnou
metodu výběru podkladových instrumentů pro výnosovou křivku. Nakonec
doporučuje (pokud je to možné a jsou splněny základní podmínky, které
budou uvedeny v dalším textu) sestavovat výnosovou křivku ze státních
dluhopisů.

Ve výše zmíněném materiálu zveřejnil CEIOPS pět hlavních zásad, které
by měla splňovat bezriziková výnosová křivka. Předně nesmí nést žádné úvě-
rové riziko. Za druhé musí odpovídat skutečnosti. Měla by být hodnověrná.
Též by měla být odvozena z dostatečně likvidních finančních instrumentů,
které jsou obchodovány na rozvinutém a průhledném trhu. A konečně data,
z nichž křivka vychází, by neměla být zatížena chybou už sama o sobě.
Podívejme se nyní blíže na tato kritéria.

První podmínka bývá pokládána za vůbec nejdůležitější. Finanční in-
strument, ze kterého výnosovou křivku odvozujeme, by měl být bezrizikový.
Z tohoto důvodu CEIOPS doporučuje jako podkladový materiál státní dlu-
hopisy (pokud neexistují věcné překážky; viz níže). A to pro všechny státy,
nejen pro ty s nejvyšším ratingem. Naopak úrokové swapy, jakožto nositele
nezanedbatelného úvěrového rizika, nedoporučuje.

Druhou podmínkou míníme, že úrokové míry zobrazené na výnosové
křivce lze získat bez potíží i ve skutečnosti.

Dalším kritériem je hodnověrnost — tou myslíme, že data ze kterých
vycházíme a metoda, jakou je výnosová křivka vytvořena, by měly být dů-
věryhodné a spolehlivé.

Ve čtvrté podmínce CEIOPS požaduje, aby trh s finanční instrumenty byl
vysoce rozvinutý, s veřejně dostupnými informacemi. Použité instrumenty
mají být velmi likvidní a ani velké transakce s nimi by neměly mít větší
dopad na jejich cenu.
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Poslední kritérium je zaměřeno na případné nepřirozené výchylky v ce-
nách podkladových instrumentů. Je zde uváděn následující příklad pokřivení
trhu: uměle zvýšený zájem o desetileté dluhopisy vede k tomu, že mají ne-
zanedbatelně nižší výnos, než by měly odpovídající devítileté a jedenáctileté
dluhopisy. Při výběru podkladových instrumentů bychom se měli snažit tyto
výchylky minimalizovat, aby výnosová křivka měla dostatečnou vypovídací
hodnotu.

CEIOPS nakonec shrnuje problém výběru podkladových instrumentů
do následujících tří kroků:

1. Pokud státní dluhopisy splňují všechny předchozí hlavní zásady, pak
je použijeme pro stanovení bezrizikové výnosové křivky.

2. Jestliže jsou státní dluhopisy dostupné, ale požadované podmínky ne-
jsou splněny, potom, pokud to lze, jejich výnosy upravíme tak, aby už
tato kritéria byla splněna. Upravené výnosy, jež už budou ve shodě
s našimi kritérii, pak použijeme jako podkladový instrument.

3. V případě, že předchozí možnosti selžou (tj. státní dluhopisy nejsou
dostupné, nebo jsou, ale jejich výnosy nelze vhodně upravit), snažíme
se použít finanční instrumenty co nejpodobnější státním dluhopisům.
Jejich výnos pak musí být upraven o úvěrové riziko. Z tohoto důvodu
nelze např. ihned použít úrokové swapy.
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Kapitola 4

Dopad volby bezrizikové
výnosové křivky na konkrétním
produktu životního pojištění

Pojišťovnictví je dnes neodmyslitelnou součástí fungování každé ekonomiky.
Rozlišujeme dvě základní odvětví pojištění — životní a neživotní.1

Hlavními typy životního pak jsou: pojištění pro případ smrti, pro případ
dožití, smíšené (je kombinací obou předchozích) a důchodové. Pojišťovna
se v nich zavazuje v případě pojistné události vyplatit pojistné plnění, a to
buď pojištěnci, nebo oprávněné osobě (to v případě, kde je pojistnou událostí
smrt pojištěného). Pojistné plnění má formu buď jednorázové výplaty, nebo
— u pojištění důchodového — důchodu. Na druhé straně pojištenec odvádí
pojistiteli pojistné, jež může být uhrazeno např. jednorázově či pravidlenými
konstantními platbami (tzv. běžné pojistné).

Velmi důležitou součástí pojišťovací činnosti je tvorba technických re-
zerv — finančních prostředků, jež pojišťovna používá k uhrazení závazků
vzniklých z pojišťovací činnosti. Podrobné rozdělení, podmínky stanovení,
použití a finanční umístění technických rezerv jsou popsány v zákoně o po-
jišťovnictví č. 363/1999 Sb. Zdaleka největší částí z těchto prostředků je pak
rezerva pojistného životních pojištění,2 která je tvořena, aby pojišťovna byla
v budoucnu schopna dostát závazkům plynoucím z již uzavřených pojistných

1Jasné vymezení těchto odvětví je v zákonu o pojišťovnictví (zákon č. 363/1999 Sb.).
2Uveďme, že k 31. 12. 2008 tato rezerva tvořila v rozvaze tuzemských pojišťoven téměř

polovinu hodnoty všech pasiv — 148 z 333 mld. Kč. (Zdroj: [5], nezahrnuje Českou kan-
celář pojistitelů.)
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smluv životního pojištění.
Celková výše rezervy pojistného životních pojištění je stanovena jako

součet rezerv jednotlivých pojistných smluv. K datu účetní uzávěrky (bývá
jím konec kalendářního roku) pak musí odpovědný pojistný matematik pro-
vést test postačitelnosti technických rezerv životního pojištění.3 Pokud tento
test ukáže nedostatečnost rezervy, měla by pojišťovna vytvořit další rezervu
— rezervu vývoj početních podkladů.

V této kapitole ukážme dopad volby bezrizikové výnosové křivky na tech-
nickou rezervu konkrétního produktu životního pojištění. Vybrali jsme ná-
sledující příklad: smíšené pojištění na n let s bežně placeným pojistným.
Nejprve ale zavedeme některé pojmy.

4.1 Úmrtnostní tabulky

Úmrtnostní tabulky jsou základním vstupním údajem při výpočtech zohled-
ňujících např. pravděpodobnost dožití se určitého věku. Užívá se následují-
cího značení:

Tabulka 4.1: Značení

Symbol Význam
px Pravděpodobnost, že osoba ve věku x se dožije věku x + 1
qx Pravděpodobnost, že osoba ve věku x se nedožije věku x + 1

npx Pravděpodobnost, že osoba ve věku x dožije věku x + n

nqx Pravděpodobnost, že osoba ve věku x se nedožije věku x + n

n|qx Pravděpodobnost, že osoba ve věku x se dožije věku x + n
a zároveň se nedožije věku x + n + 1

Přičemž zřejmě platí px = 1 − qx, npx = pxpx+1 . . . px+n−1 a n|qx = npxqx+n.
Český statistický úřad (ČSÚ) v současné době tabeluje úmrtnostní tabulky
pro x = 0, 1, . . . , 103 (p103 = 0), a to pro muže a ženy zvlášť.

3Pro obecné zásady testu odkazujeme na literaturu [7].
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4.2 Stanovení počáteční hodnoty pojištění
a výpočet pojistného

Pro naše další výpočty bude důležitá počáteční hodnota pojistného — sou-
časná hodnota (present value, PV) očekávaných finančních toků spojených
s pojištěním, která nám umožní v budoucnu uhradit závazky z něho ply-
noucí. V naší práci nebudeme zohledňovat správní náklady pojišťovny a ri-
zika plynoucí z pojišťovnictví, uvažujeme tedy tzv. nettopojistné. Jestliže by
měl pojištěnec uhradit pojistné jednorázovou platbou při uzavření pojistné
smlouvy, měl by tedy zaplatit právě počáteční hodnotu pojistného.

Speciálně budeme uvažovat tzv. jednotkovou počáteční hodnotu pojiš-
tění. U smíšeného pojištění na n let ji budeme značit Axn ; pojištěnec její
úhradou pojišťovně v čase uzavření pojistné smlouvy získává v případě po-
jistné události nárok na jednorázové pojistné plnění 1 Kč, které bude vypla-
ceno na konci roku. Nechť DFn je diskontní faktor o splatnosti t let (Současná
hodnota 1 Kč v čase t).

Pro výpočet Axn platí následující rovnost:

Axn = qxDF1+1|qxDF2+. . .+n−1|qxDFn+npxDFn =
n−1∑
i=0

i|qxDFi+1+npxDFn.

(4.1)
V praxi ale pojistné podobných produktů nebývá hrazeno jednorázově

v okamžiku sepsání smlouvy, ale pravidelnými konstantními platbami —
běžným pojistným. Označme tyto roční předlhůtné běžné platby Pxn , dále
položme äxn =

∑n−1
i=0 ipxDFi. Potom platí rovnost:

Pxn =
Axn

äxn

. (4.2)

Při stanovení pojistného se užívá tzv. technická úroková míra. Její ma-
ximální výši stanovuje Česká národní banka vyhláškou; v současné době je
to 2,4 %.4 Zjednodušeně řečeno, technická úroková míra je taková úroková
míra, kterou se pojišťovna zavazuje zhodnocovat prostředky určené k vý-
platě pojistného. Označme v jako odpovídající diskontní faktor k technické
úrokové míře i (tj. v = 1

1+i
). Potom v při výpočtu Axn a Pxn volíme přímo

DFt = vt, t = 0, . . . , n.

4Vyhláška ČNB 303/2004 Sb.
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4.3 Vybraný příklad

Vybraný příklad je na smíšené pojištění na dobu n let. Uvažujme pojiš-
těnce, který ve věku x let. Roční běžné pojistné bude placeno předhlůtně
předlhůtně, jeho výši označme P . Pojistné plnění je 1 Kč.

Mohou nastat dvě možnosti. První je smrt pojištěnce v okamžiku t,
t ∈ (0, n) (poslední splátka pojistného pak proběhla v čase dt− 1e a pojistné
plnění je vyplaceno v čase dte). Alternativou je situace, kdy se pojištěnec
dožije n let (v tom případě je vyplaceno pojistné plnění v čase n). Předpoklá-
dané finanční toky i s jejich pravděpodobnostmi jsou uvedeny v tabulce 4.2.

Tabulka 4.2: Předpokládané finanční toky smíšeného pojištění

Rok Finanční tok Pravděpodobnost
0 P 1

1
P 1px

−1 0|qx

2
P 2px

−1 1|qx

...
...

...

n− 1
P n−1px

−1 n−2|qx

n −1 npx + n−1|qx

4.4 Výpočet pojistné rezervy

Jak již bylo zmíněno, pojišťovna musí mít k dispozici prostředky, jež budou
sloužit k uhrazení závazků plynoucích z pojišťovací činnosti. V případě život-
ního pojištění pak musí tvořit rezervu pojistného životních pojištění, kterou
v dalším textu budeme nazývat zkráceně nettorezervou (neuvažujeme totiž
ani správní náklady, ani rizikovou přirážku).

Nettorezerva se stanoví pro každou pojistnou smlouvu zvlášť a její výše
se s časem mění, neboť se mění i očekávaná hodnota budoucích závazků.
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Většinou se pro stanovení nettorezervy užívá tzv. prospektivního výpočtu:

nettorezerva v čase t = současná hodnota budoucích příjmů v čase t −
− současná hodnota budoucích výdajů v čase t

(4.3)

Označme tVxn , t = 0, 1, . . . , n, nettorezervu, která je vytvořena do konce
t-tého roku od uzavření pojistné smlouvy pro smíšené pojištění na n let
s pojistnou částkou 1 Kč. Potom dostáváme ([1]):

tVxn = Ax+tn−t − Pxn äx+tn−t . (4.4)

V současné době je v ČR dáno zákonem, že se při stanovení tVxn po-
užije totožná technická úroková míra i a k ní odpovídající diskontní fak-
tor v, jež byly se použity při výpočtech veličin Axn a Pxn , tj. pokládá se
DFt = vt, t = 0, . . . , n. Časový průběh minimální výše rezerv, které po-
jišťovna bude každopádně muset vytvořit v jednotlivých rocích pojistného,
je pak dopředu znám — např. u výše zmíněného smíšeného pojištění jsou
jimi hodnoty 0Vxn , 1Vxn , . . . , nVxn .

Každý rok ale pojišťovna musí navíc provést test postačitelnosti re-
zervy životního pojištění, ve kterém jsou očekávané budoucí závazky a pří-
jmy diskontovány úrokovou sazbou získanou z bezrizikové výnosové křivky.
Tedy máme-li k dispozici výnosovou křivku jednoročních forwardových sazeb
f0,1, ft1,1, . . . , fn−1,1, potom pro výpočet rezerv volíme ve (4.4):

DFt =
t−1∏
i=0

1
1 + fi,1

, t = 1, . . . , n, (4.5)

(zřejmě DF0 = 1).
Naopak, v návrhu rámcové směrnice Solvency II ([6]) je popsán jiný způ-

sob výpočtu technických rezerv. Předpokládá se, že nettorezerva v čase t
bude rovna součtu nejlepšího odhadu očekávaných budoucích finančních
toků a rizikové marže (tu v naší práci uvažovat nebudeme). Tedy je zde
podstatný rozdíl oproti výpočtu nettorezervy, který je dosud používán v ČR.
(Poznamenejme, že k diskontování budoucích finančních toků při výpočtu
nejlepšího odhadu jejich současné hodnoty má být použita bezriziková vý-
nosová křivka.)
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4.5 Numerický příklad

Navážeme na příklad, který jsme vybrali v oddíle 4.3. V tomto oddíle uká-
žeme na konkrétní hodnotách dopad výběru bezrizikové výnosové křivky
na nettorezervu, která bude vypočítána způsobem uváděným v návrhu směr-
nice Solvency II (rizikovou přirážku nebudeme uvažovat). Tedy nettorezerva
bude nejlepším odhadem očekávaných budoucích finančních toků. K diskon-
tování použijeme nejprve výnosovou křivku zveřejněnou ČSpA, která byla
odvozena ze státních dluhopisů. Dále použijeme výnosovou křivku poskyt-
nutou CEIOPS (ta byla získána z úrokových swapů). Poté porovnáme hod-
noty jednotlivých nettorezerv, které budou vytvořeny ve vybraných rocích
pojištění (viz níže). Výpočet rezerv je vztažen ke 31. 12. 2008. Při výpo-
čtech5 jsme vycházeli z úmrtnostních tabulek platných pro rok 2006, které
zveřejnil ČSÚ. Uvažme tedy situaci 30letého muže, který uzavře pojistnou
smlouvu na smíšené pojištění na dobu 30 let. Roční běžné pojistné P bude
placeno předlhůtně — jeho výše byla určena při použití technické úrokové
míry i = 2, 4 %. Pojistné plnění bylo stanoveno jako 1 mil. Kč.

Tedy dle (4.2) platí:

1000000 P3030 = 1000000
A3030

ä3030
. (4.6)

Vypočítali jsme A3030 = 0, 506421, dále ä3030 = 21, 059372, a tedy
P3030 = 0, 024047. Z čehož dostáváme roční pojistné P = 24047 Kč (zao-
krouhleno na celé koruny). Očekávané příjmy i závazky jsou tedy k okamžiku
uzavření smlouvy v rovnováze (princip ekvivalence — viz [1]), tj. je splněno
0V3030 = 0.

Nyní uvažujme následující situaci: předpokládejme, že obdobné pojistné
smlouvy byly uzavírány i v minulosti — před t roky, kde t = 20, . . . , 30.
Budeme modelovat hypotetickou výši technických rezerv, které mají být
vytvořeny pro předcházející pojištění v současném okamžiku. Tyto hodnoty
dále budeme značit 20V3030 , 21V3030 , . . . , 30V3030 .

Z (4.4) máme:

tV3030 = A30+t30−t − P3030 ä30+t30−t , t = 20, . . . , 30. (4.7)

V příloze jsou uvedeny hodnoty mezivýpočtů A30+t30−t a ä30+t30−t , kde
t = 20, . . . , 30. Při diskontování byla nejprve použita výnosová křivka, která

5K numerickým výpočtům byl použit Excel.
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byla poskytnutá CEIOPS (byla odvozena z úrokových swapů), a poté křivka
zveřejněná ČSpA vycházející ze státních dluhopisů (obě křivky jsou platné
k 31. 12. 2008). Výše technických rezerv, které by měly být vytvořeny pro
naše složené pojištění, je uvedena v tabulce 4.3. (Symboly (S)

t V3030 (resp.
(D)
t V3030 ) značíme jednotkovou nettorezervu tV3030 vypočítanou na základě
výnosové křivky od CEIOPS (resp. ČSpA).

Tabulka 4.3: Vypočítané nettorezervy

t 1000000 (S)
t V3030 1000000 (D)

t V3030

20 549611 468874
21 590016 519075
22 631097 570333
23 672764 620814
24 715249 671890
25 758821 724680
26 803665 779865
27 849862 834351
28 897414 888249
29 944369 943389
30 1000000 1000000

Na námi vybraných hodnotách je vidět následující: pokud bychom k ur-
čení výše nettorezervy k 31. 12. 2008 vybrali pro diskontování výnosovou
křivku sestavenou na základě úrokových swapů, pak by vytvořené netto-
rezervy byly vždy vyšší; největší rozdíl je pro 20V3030 — přibližně 80 tis.
Kč.
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Kapitola 5

Závěr

Předchozí konkrétní příklad smíšeného pojištění ukazuje na velký rozdíl
ve výši technických rezerv k 31. 12. 2008, kde jsme k výpočtu použili rozdílné
bezrizikové výnosové křivky. Pokud bychom uvažovali princip stanovení po-
jistného, jaký předpokládá rámcová směrnice Solvency II, potom pokud by
pojištovna k diskontování použila křivku stanovenou na základě státních dlu-
hopisů, stačilo by jí pro každou uvažovanou smlouvu vytvářet nižší rezervy,
než kdyby použila křivku vytvořenou ze sazeb úrokových swapů.

Domníváme se, že by bylo velmi potřebné, aby do budoucnosti byly jed-
noznačně určeny podkladové instrumenty, na jejichž základě bude bezrizi-
ková výnosový křivka stanovena. Dle našeho názoru by jimi měly být státní
dluhopisy, pro které především platí, že jsou v daných podmínkách bezrizi-
kové.
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Příloha

Tabulka P.1: Jednoroční forwardové sazby k 31. 12. 2008 — CEIOPS a ČSpA

Splatnost CEIOPS ČSpA CEIOPS ČSpA CEIOPS ČSpA
t [roky] ft−1,1 [%] ft−1,1 [%] 1

1+ft−1,1

1
1+ft−1,1

DFt DFt

1 3,2613 3,3659 0,9684 0,9674 0,9684 0,9674
2 2,5718 3,4870 0,9749 0,9663 0,9441 0,9348
3 2,8317 3,6269 0,9725 0,9650 0,9181 0,9021
4 2,8814 3,9978 0,9720 0,9616 0,8924 0,8674
5 2,9171 4,4169 0,9717 0,9577 0,8671 0,8307
6 2,9510 4,4520 0,9713 0,9574 0,8423 0,7953
7 2,9994 4,5640 0,9709 0,9564 0,8177 0,7606
8 3,0608 4,8190 0,9703 0,9540 0,7935 0,7257
9 3,1541 5,3243 0,9694 0,9494 0,7692 0,6890
10 3,2387 5,5843 0,9686 0,9471 0,7451 0,6525
11 3,2834 5,6900 0,9682 0,9462 0,7214 0,6174
12 3,3206 5,6009 0,9679 0,9470 0,6982 0,5847
13 3,3521 5,3849 0,9676 0,9489 0,6756 0,5548
14 3,3791 5,3047 0,9673 0,9496 0,6535 0,5268
15 3,4025 5,1629 0,9671 0,9509 0,6320 0,5010
16 3,3567 5,1322 0,9675 0,9512 0,6114 0,4765
17 3,3162 5,1121 0,9679 0,9514 0,5918 0,4533
18 3,2803 5,0991 0,9682 0,9515 0,5730 0,4313
19 3,2481 5,0914 0,9685 0,9516 0,5550 0,4104
20 3,2192 5,0871 0,9688 0,9516 0,5377 0,3906
21 3,1931 5,0854 0,9691 0,9516 0,5210 0,3717
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Tabulka P.1 (pokračování)

Splatnost CEIOPS ČSpA CEIOPS ČSpA CEIOPS ČSpA
t [roky] ft−1,1 [%] ft−1,1 [%] 1

1+ft−1,1

1
1+ft−1,1

DFt DFt

22 3,1693 5,0854 0,9693 0,9516 0,5050 0,3537
23 3,1476 5,0866 0,9695 0,9516 0,4896 0,3366
24 3,1277 5,0887 0,9697 0,9516 0,4748 0,3203
25 3,1094 5,0916 0,9698 0,9516 0,4605 0,3048
26 3,0925 5,0947 0,9700 0,9515 0,4466 0,2900
27 3,0769 5,0982 0,9701 0,9515 0,4333 0,2759
28 3,0623 5,1021 0,9703 0,9515 0,4204 0,2625
29 3,0488 5,1064 0,9704 0,9514 0,4080 0,2498
30 3,0362 5,1106 0,9705 0,9514 0,3960 0,2376
31 3,0244 5,1151 0,9706 0,9513 0,3844 0,2261
32 3,0134 5,1197 0,9707 0,9513 0,3731 0,2150
33 3,0030 0,9708 0,3622
34 2,9932 0,9709 0,3517
35 2,9899 0,9710 0,3415
36 2,9753 0,9711 0,3316
37 2,9671 0,9712 0,3221
38 2,9593 0,9713 0,3128
39 2,9519 0,9713 0,3039
40 2,9448 0,9714 0,2952
41 2,9382 0,9715 0,2867
42 2,9318 0,9715 0,2786
43 2,9258 0,9716 0,2707
44 2,9199 0,9716 0,2630
45 2,9144 0,9717 0,2555
46 2,9091 0,9717 0,2483
47 2,9040 0,9718 0,2413
48 2,8992 0,9718 0,2345
49 2,8945 0,9719 0,2279
50 2,8900 0,9719 0,2215
51 2,8858 0,9720 0,2153
52 2,8816 0,9720 0,2093
53 2,8776 0,9720 0,2034
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Tabulka P.1 (pokračování)

Splatnost CEIOPS ČSpA CEIOPS ČSpA CEIOPS ČSpA
t [roky] ft−1,1 [%] ft−1,1 [%] 1

1+ft−1,1

1
1+ft−1,1

DFt DFt

54 2,8738 0,9721 0,1977
55 2,8701 0,9721 0,1922
56 2,8666 0,9721 0,1869
57 2,8631 0,9722 0,1817
58 2,8598 0,9722 0,1766
59 2,8566 0,9722 0,1717
60 2,8535 0,9723 0,1669
61 2,8505 0,9723 0,1623
62 2,8476 0,9723 0,1578
63 2,8448 0,9723 0,1534
64 2,8421 0,9724 0,1492
65 2,8395 0,9724 0,1451
66 2,8369 0,9724 0,1411
67 2,8345 0,9724 0,1372
68 2,8321 0,9725 0,1334
69 2,8297 0,9725 0,1297
70 2,8275 0,9725 0,1262
71 2,8253 0,9725 0,1227
72 2,8231 0,9725 0,1193
73 2,8210 0,9726 0,1161
74 2,8190 0,9726 0,1129
75 2,8170 0,9726 0,1098
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Tabulka P.2: Pomocné hodnoty A3030 a ä3030 pro použité výnosové křivky

t A30+t30−t CEIOPS ä30+t30−t CEIOPS A30+t30−t ČSpA ä30+t30−t ČSpA
20 0,754157 8,505967 0,665725 8,185969
21 0,777004 7,775856 0,700168 7,530694
22 0,799982 7,023043 0,734848 6,841310
23 0,822996 6,247370 0,767965 6,119238
24 0,846261 5,448098 0,800884 5,364195
25 0,869952 4,621352 0,834623 4,571963
26 0,894211 3,765321 0,869798 3,739825
27 0,919065 2,877796 0,903313 2,867761
28 0,944449 1,955907 0,935260 1,954940
29 0,968417 1,000000 0,967437 1,000000
30 1,000000 0,000000 1,000000 0,000000
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