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Úvod
Tato bakalářská práce pojednává zejména o metodách výpočtu specifických

parametrů pro pojišťovnu v neživotním pojistném riziku a rezerv. Zaměřuje se
na odhadování jejich hodnot matematickými metodami. Použití těchto parametrů
přispívá k větší citlivosti rizika kapitálového požadavku a k usnadnění řízení rizik
pojištoven.

Zadání bakalářské práce vychází z projektu Solventnost II, který se v součastné
době zabývá mimo jiné právě metodami výpočtu specifických parametrů. Projekt
je orientován na nalezení vhodné metody, která lépe zohlední vazby mezi riziky,
kterým je pojišťovna vystavena a následně zpřesní tržní parametry. Solvent-
nost II má třípilířovou strukturu. První pilíř Solventnosti II se zabývá nalezením
metodiky pro stanovení požadovaného kapitálu. Druhý pilíř řeší vnitřní a vnější
kontrolu dodržováním opatření stanovení požadovaného kapitálu. Třetí pilíř se
zaměřuje na zvěřejňování informací o pojišťovně a porovnatelnost zvěřejněných
informací [6]. Práce začíná od obecných a širších aspektů této problematiky. Nej-
prve jsou definovány potřebné pojmy, posléze jsou vybrané problémy podrobeny
matematickému pohledu. Zpočátku jsou popsány ty oblasti, které souvisejí s jejich
pozdějším využitím při ukázkách matematických výpočtů či odvozením klíčových
proměnných.

V první kapitole se zaměříme na vysvětlení základních pojmů, je zde popisová-
na oblast kapitálového požadavku neživotního pojistného rizika a její specifika.
Pozornost budeme věnovat projektu Solventnost II, solventnostnímu kapitálové-
mu požadavku neživotního pojistného rizika, pojistnému riziku a riziku pojistného
a rezerv v neživotním pojištění.

Po vymezení oblasti po teoretické a popisné stránce budeme v druhé kapitole
popisovat výpočet kapitálového požadavku neživotního pojistného rizika, násled-
ně se zaměříme na výpočet směrodatných odchylek rizika pojistného a rezerv
pro jednotlivý druh pojištění a následné agregaci směrodatné odchylky pro jeden
druh pojištění.

Třetí kapitola bude zaměřena na teoretické výpočty specifických směrodat-
ných odchylek rizika pojistného, podle modelu uvedeného v materiálu Solvent-
nost II [4], který je dále rozšířen s využitím poznatků přednášených na MFF UK.
Ve výpočtech požadovaných specifických směrodatných odchylek jsme uvažovali
pouze jedno pojistné odvětví na rozdíl od Solventnosti II, který stanovuje speci-
fické odchylky s ohledem na závislosti mezi jednotlivými odvětvími. Tyto výpočty
většinou vycházejí z teorie pravděpodobnosti a statistiky.

Ve čtvrté kapitole se zaměříme na praktickou část projektu Solventnost II
a na hodnocení této studie. Zhodnotíme zohledněné parametry za použití uve-
dených metod při výpočtu kapitálového požadavku neživotního pojistného rizika
na pojišťovnách, které zpřesnily tržní odhady specifickými. Na závěr porovnáme
metody z páté studie.
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1. Základní pojmy
Solventnost II (Solvency II)

Z charakteru samotného výkonu pojišťovací činnosti vyplývá nutnost zave-
dení povinné tvorby zabezpečujících fondů. Dříve se prováděl materiální dohled,
kdy hospodaření pojišťoven bylo kontrolováno nejen na základě výkazu o čin-
nosti dané pojišťovny a dohledový orgán zároveň schvaloval pojistné podmínky
pro jednotlivé pojistné produkty. Nyní se prosazuje finanční dohled, kdy se sleduje
celková finanční stabilita a plnění požadavků solventnosti pojišťovny v programu
Solventnost II [6].

Projekt Solventnost II je v současné době velmi aktuálním problémem, týkající
se všech pojišťoven. Koncepce Solventnost II je vystavena na myšlence kvalitního
řízení systému řady jednotlivých identifikovatelných rizik, kterým je pojišťovna
vystavena [6]. Třípilířová struktura projektu vychází z koncepce Basel II, což
je právní úprava regulace pro oblast bankovnictví. V prvním pilíři Solventnos-
ti II jsou vymezeny kapitálové požadavky, v druhém je popsána činnost dozoru
v oblasti pojišťovnictví a třetí pilíř obsahuje povinnost výkaznictví dozoru a ozná-
mení veřejnosti.

Cíle Solventnosti II jsou zvýšená ochrana pojistníků, vyšší transparentnost,
srovnatelnost a ucelenost metodologie, která zohledňuje rizika jednotlivých po-
jišťoven. Zároveň je zde snaha zamezit nadbytečným nákladům na kapitál.

Solventnostní kapitálový požadavek neživotního pojistného rizika
(Solvency capital requiremnt for non-life underwriting risk)

Solventnostní kapitálový požadavek neživotního pojistného rizika (SCRnl)
slouží ke krytí neočekávaných ztrát ze stávajících smluv a zahrnuje všechna měřitel-
ná rizika, kterým je pojišťovna vystavena. Vypočte se z kapitálového požadavku
pro riziko pojistného a rezerv (NLpr) (capital requirement for non-life premium
and reserve risk), katastrofického rizika (NLcat) a rizika storen (NLlapse). V té-
to práci se budeme zabývat pouze výpočtem kapitálového požadavku pro riziko
pojistného a rezerv. Tento model kombinuje dva hlavní zdroje rizika spojené se
sjednáváním pojištění a to riziko pojistného a riziko rezerv.

Pojistné riziko (Underwriting risk)

Pojistné riziko vyplývá ze závazků neživotního pojištění v souvislosti s krytý-
mi riziky a postupy používanými při výkonu činnosti. Je často označováno pod
názvem upisovací riziko, pojistně-technické riziko nebo v obecném pojetí jako
riziko z pojištění. Pod těmito pojmy si lze představit rizika spojená s pojistný-
mi událostmi v jednotlivých pojistných odvětvích, tak i rizika spojená s provo-
zováním pojišťovací činnosti. Svou roli dále sehrává riziko volatility (volatili-
ta rizika znamená náhodné fluktuace ve frekvenci nebo závažnosti náhodných
událostí) a riziko extrémních situací, kam se řadí především katastrofické události.
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Nicméně nelze opomíjet i možné změny v chování pojistníků v pojistném kmeni
pojišťovny [5], [6]. Kvantifikace pojistného rizika se provádí přes systém pře-
dem definovaných možných odchylek od očekávaného scénáře budoucího vývoje.
Nutností a samozřejmostí je znalost pravděpodobnostních rozdělení, která nám
umožní simulaci rizikových scénářů. Odchylky představují kapitálový požada-
vek v rámci pojistného rizika. Právě v kapitálu je zohledněno riziko volatility.
Propočtené očekávané scénáře jsou zahrnuty v technických rezervách pojišťoven.
Pojistné riziko v neživotním pojištění se následně dělí do dílčích kategorií a to na
riziko pojistného a rezerv.

Riziko pojistného a rezerv (Premium and reserve risk)

Riziko pojistného a riziko rezerv vyplývájí z fluktuace v čase, četnosti a zá-
važnosti pojistných událostí. Riziko pojistného (premium risk) je riziko, že při-
jaté pojistné nebude dostatečné pro krytí pojistného plnění. Týká se především
předepsaného pojistného v tomto období včetně prodloužení a hrozící ztráty z po-
jištění na stávajících smlouvách. Lze ho vyjádřit jako výši variability očekávaného
stavu, který se odrazí ve vypláceném pojistném plnění. Přitom platí pravidlo, že
čím větší je pojistný kmen, tím více klesá pojistně-technické riziko [6].

Jako druhá podkategorie je pak riziko z nedostatečných rezerv, kdy pojišťovna
není schopna krýt již nastalé pojistné události, tj. pojistné události z předchozího
období. Označuje se pojmem riziko rezerv (reserve risk). Toto riziko vyplývá
z výše částek, které jsou zapotřebí na likvidaci škod [6].
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2. Kapitálový požadavek pro riziko
pojistného a rezerv

2.1 Výpočet kapitálového požadavku pro riziko po-
jistného a rezerv

Základem pro výpočet kapitálového požadavku pro riziko pojistného a rezerv
NLpr jsou hlavně statistické údaje pojišťovny. Pokud však pojišťovna nepůsobí na
trhu dostatečně dlouho, aby mohla vycházet z vlastních údajů, je možné použít
i globální statistické údaje. Statistické podklady se zjišťují pro různé skupiny
pojištění pro jednotlivé kalendářní roky. V součastné době se tímto výpočtem
zabývá projekt Solventnost II. Pojišťovny se snaží pojistné riziko snížit mimo jiné
především tím, že usilují o růst velikosti pojistného kmene. Tedy toto riziko je
jednoznačně závislé na počtu uzavřených pojistných smluv, a to nepřímo úměrně.
K výpočtu jsou zapotřebí následující data. Objemový ukazatel (volume measure)
V a kombinovaná standardní odchylka ϕ pro obě podrizika (sub-risks), tj. rizika
pojistného a rizika rezerv. Solventnost II definuje následující vzorec

NLpr = ρ (ϕ) · V, (2.1)

kde ρ (ϕ) je funkce kombinované standardní odchylky.

Předpokládáme, že ϕ má logaritmicko-normální rozdělení a rizika spojená se
sjednáváním pojištění odpovídají hodnotě rizika vlastních zdrojů VaR (Value at
Risk) na hladině spolehlivosti 99,5 % v časovém horizontu 1 rok. Funkce ρ (ϕ) je
definována vztahem

ρ (ϕ) =
exp

(
Φ−1 (0,995) ·

√
log (ϕ2 + 1)

)
√
ϕ2 + 1

− 1, (2.2)

kde Φ−1 (0,995) je kvantil normovaného normálního rozdělení.

2.2 Směrodatná odchylka pro riziko pojistného a
rezerv

Směrodatná odchylka udává riziko pojistného, pro které platí, že čím je vyšší,
tím je pojištění riskantnější. Směrodatnou odchylku ϕ pro obě dílčí rizika, tj.
riziko pojistného a riziko rezerv vypočteme pro potřebu vzorce (2.2) následující
formulí, ve které budeme sčítat přes všechny druhy pojištění (lines of business)
i = 1, . . . , I v roce j = 1, . . . , ni, kde ni je počet údajů které máme k dispozici
pro i-té pojistné odvětví v daném roce. V konečném důsledku dostáváme

ϕ2 =
I∑

i,j=1

ViVjϕiϕj
V 2

δi,j. (2.3)
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Vi, Vj jsou objemové ukazatele, ϕi je směrodatná odchylka pro i-tý druh pojištění,
ϕj je směrodatné odchylky v j-tém roce a δi,j = CorrLob jsou standartní hod-
noty korelační matice mezi jednotlivými druhy pojištění, které jsou stejné pro
všechny pojišťovny. Přesný popis proměnných včetně tabulky hodnot použivané
v Solventnosti II lze nalézt v [4].

2.3 Směrodatná odchylka pro jeden druh pojištění
Solventnost II rozlišuje mezi různými druhy pojištění, viz tabulka (A). Směro-

datnou odchylku pro jeden druh pojištění rizika pojistného a rezerv značíme ϕi,
i = 1, . . . , I. Tato odchylka je definována agregací směrodatných odchylek těch-
to dvou rizik v rámci předpokladu korelačního koeficientu α = 0,5 stanoveného
v Solventnosti II, tj. za předpokladu 50% rizika mezi jednotlivými druhy pojištění.
Vzorec pro standardní směrodatnou odchylku ϕi, pro i-tý druh pojištění je

ϕi =

√
(σiPi)

2 + 2ασiτiPiRi + (τiRi)
2

Pi +Ri

, (2.4)

kde σi značí směrodatnou odchylku rizika pojistného, τi je směrodatná odchylka
rizika rezerv, Pi, Ri jsou objemové ukazatele rizika pojistného a respektive rizika
rezerv [4].

Pojišťovny, které nepoužijí specifické odhady směrodatných odchylek, dosadí
do vzorce (2.4) tržní odhady směrodatných odchylkek rizika pojistného a rizika
rezerv, které jsou uvedeny v tabulce (A). Pojišťovny, které chtějí používat speci-
fické parametry, používají směrodatnou odchylku pro riziko pojistného s využitím
vzorce (2.5), ve kterém je používán i tržní odhad směrodatné specifické odchylky
pro riziko pojistného. Výpočtem této odchylky se budeme zabývat v následující
kapitole.

V tabulce (A) jsou uvedeny druhy pojištění, tržní odhad směrodatné odchylky
pro riziko pojistného značíme σi,t, zatímco symbolem τi,t rozumíme tržní odhad
směrodatné odchylky pro riziko rezerv, podle literatury [4].

Číslo Druh pojištění σi,t τi,t

1 Odpovědnost z provozu motorových vozidel 10% 9,5%
2 Další pojištění na motorových vozidlech 7% 10%
3 Námořnictví, letectví, doprava 17% 14%
4 Požár a jiné majetkové škody 10% 11%
5 Odpovědnost vůči 3.osobám 15% 11%
6 Pojištění úvěru, záruky a finančních ztrát 21,5% 19%
7 Pojištění právní ochrany 6,5% 9%
8 Asistenční služby 5% 11%
9 Různé 13% 15%

Tabulka A: Druhy pojištění a tržní odhady směrodatných odchylek.
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2.4 Specifická odchylka pro riziko pojistného a rizi-
ko rezerv

V této kapitole vypočítáme směrodatnou odchylku rizika pojistného s použitím
specifických parametrů pro pojišťovnu. Použití těchto parametrů přispívá k větší
citlivosti rizika kapitálového požadavku a k usnadnění řízení rizik pojišťoven.
Navíc použití těchto parametrů umožní lepší hodnocení pojistného rizika, které-
mu jsou pojišťovny vystaveny.

Specifická odchylka pro riziko pojistného

Směrodatná odchylka pro riziko pojistného σi je váženým průměrem specific-
kého odhadu směrodatné odchylky rizika pojistného σi,s a tržního odhadu směro-
datné odchylky rizika pojistného σi,t. Specifický parametr pro pojišťovnu budeme
počítat v kapitole 3. Směrodatná odchylka pro riziko pojistného σi s použitím
specifických parametrů je dána vzorcem

σi = ασi,s + (1− α)σi,t. (2.5)

Důvěryhodnostní faktor (credibility factor) α by měl být vybrán podle druhu
pojištění a v závislosti na délce časových řad Ni, viz v tabulkách (B) a (C).

Ni 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ≥ 15
α 34% 43% 51% 59% 67% 74% 81% 87% 92% 96% 100%

Tabulka B: Důvěryhodnostní faktory pro 1., 5. a 6. druh pojištění.

Ni 5 6 7 8 9 ≥ 10
α 34% 51% 67% 81% 92% 100%

Tabulka C: Důvěryhodnostní faktory pro ostatní druhy pojištění.

Specifická odchylka pro riziko rezerv

Pro riziko rezerv platí analogický vzorec (2.5), tedy v tomto případě je

τi = ατi,s + (1− α)τi,t, (2.6)

kde specifický odhad pojišťovny směrodatné odchylky pro riziko rezerv je τi,s
a τi,t je odhad tržní směrodatné odchylky pro riziko rezerv, hodnota je uvedená
v tabulce (A). Důvěryhodnostní faktor je stejný jako u rizika pojistného, viz ta-
bulky (B) a (C). Metody pro výpočet specifického parametru τi z větší míry závisí
na velikosti pojišťovny a na druhu pojištění, více o těchto metodách v literatuře
[4].
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3. Metody pro výpočet specifických
parametrů pro pojišťovnu

V této kapitole obrátíme pozornost na výpočet specifické směrodatné odchylky
rizika pojistného pomocí statistických metod. Pro zpřehlednění textu budeme
uvažovat směrodatné odchylky pro jeden druh pojištění, tj. index i už nadále
nebudeme uvádět u specifické směrodatné odchylky, tedy σi,s odpovídá σs a mís-
to j = 1, . . . , ni budeme předpokládat, že j = 1, . . . , n.

Pojišťovny, které budou počítat specifické parametry, musí použít data z dosta-
tečně dlouhého období - alespoň 5 let. Pokud však pojišťovna nepůsobí na trhu
dostatečně dlouho, aby mohla vycházet z vlastních údajů, je možné použít i globál-
ní statistické údaje. Vzhledem k tomu, že žádná z metod není považována za
ideální, pojišťovny by měly používat různé metody odhadu jejich příslušných
volatilit.

3.1 Metoda nejmenších čtverců
Předpokládejme, že u prvních dvou metod platí pro všechny pojišťovny, každý

rok

• očekávaná ztráta je přímo úměrná pojistnému,

• rozptyl očekávané ztráty je úměrný zaslouženému pojistnému,

• pojišťovna nemění pojistné sazby,

• pojišťovna má konstantní očekávaný škodný poměr.

Výši celkových ztrát v roce j označíme Uj, která je vyjádřena v [4] takto

Uj = VjR +
√
Vjβεj, (3.1)

kde j = 1, . . . , n a význam položek je následující
n je počet let,
R je očekávaný škodný poměr (expected loss ratio),
β2 je rozptyl ztrát, konstanta,
εj je náhodná chyba s normálním rozdělením N(0, 1), tj. Eεj = 0 a V arεj = 1,
Vj je objemový ukazatel nyní zasloužené pojistné v roce j (earned premium).

Snadno si pak z (3.1) vyjádříme náhodnou veličinu βεj. Dostaneme

βεj =
Uj − VjR√

Vj
. (3.2)

Spočteme rozptyl této náhodné veličiny

V ar (βεj) = β2V ar (εj) = β2.
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Odhadneme parametr β pomocí metody nejmenších čtverců. Výsledný odhad β̂2

je dán následujícím vzorcem

β̂2 =
1

n− 1

n∑
j=1

Uj − VjR√
Vj

2

=
1

n− 1

n∑
j=1

(Uj − VjR)2

Vj
, (3.3)

čerpali jsme z literatury [1].

Nyní minimalizací β̂2 odhadneme parametr R, jak známo odhad získáme

řešením rovnice
∂β̂2

∂R
= 0, tj. derivací (3.3) podle R

∂

∂R

 1

n− 1

n∑
j=1

(Uj − VjR)2

Vj

 =
1

n− 1

n∑
j=1

2(Uj − VjR)

Vj
(−Vj). (3.4)

Položíme (3.4) rovnu nule a vyjádříme si z ní odhad pro R̂

1

n− 1

n∑
j=1

2(Uj − VjR̂)

Vj
(−Vj) = 0

n∑
j=1

Uj − R̂
n∑
j=1

Vj = 0,

odhadem parametru R̂ je

R̂ =

n∑
j=1

Uj

n∑
j=1

Vj
. (3.5)

Dosadíme (3.5) do odhadu (3.3) a dostáváme výsledný odhad pro β̂

β̂ =

√√√√√√√√√√ 1

n− 1

n∑
j=1

Uj − Vj
n∑

j=1

Uj

n∑
j=1

Vj


2

Vj
. (3.6)

Nyní spočítáme směrodatnou odchylku celkových ztrát Uj, podle definice
směrodatné odchylky [7] a vzorce (3.1) je

σs =
√
V ar(Uj) =

√
V ar

(
VjR +

√
Vjβεj

)
=
√
Vjβ2V ar (εj) =

√
Vjβ. (3.7)

Odhad parametru β̂ (3.6) dosadíme do (3.7).

σs =
√
Vjβ̂. (3.8)

Směrodatnou odchylku vydělíme ještě zaslouženým pojistným Vj, abychom
dostali čistou specifickou směrodatnou odchylku. Činíme to z důvodu, že ve
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vzorci (2.4) násobíme směrodatnou odchylku pro riziko pojistného objemovým
ukazatelem. Výsledný odhad specifické směrodatné odchylky pro riziko pojist-
ného náhodné veličiny Uj tak je

σs =

√
Vjβ̂

Vj
=

β̂√
Vj
. (3.9)

Do směrodatné odchylky σi ve vzorci 2.5 nyní dosadíme právě spočtenou

směrodatnou odchylku σs =
β̂√
Vj

za σi,s.

3.2 Metoda maximální věrohodnosti
U této metody předpokládáme, že

• celkové ztráty Uj, j = 1, . . . n jsou modelovány jako náhodné veličiny s logarit-
micko-normálním rozdělením, tj. Uj ∼ LN (M,S), kde parametry rozdělení
jsou definovány podle Solventnosti II [4] takto

Mj = log (VjR)− 1

2
S2
j , (3.10)

Sj =

√√√√log

(
1 +

β2

VjR2

)
, (3.11)

kde položky R, Vj a β jsou definované v kapitole 3.1.

Pro zpřehlednění výpočtů budeme značit Mj = M a Sj = S. Vypočítáme
odhady parametrů logaritmicko-normálního rozdělení pomocí metody maximální
věrohodnosti. Hustota logaritmicko-normálního rozdělení náhodné veličiny U je
definována vzorcem

fU(u) =
1√

2πSu
exp

[
− (lnu−M)2

2S2

]
pro u > 0 viz [1]

Do věrohodnostní funkce

Ln(θ) = Ln(M,S) =
n∏
j=1

f(Uj, θ), θ = (M,S)T ,

dosazením hustoty logaritmicko-normálního rozdělení dostáváme

Ln(θ) =
n∏
j=1

1√
2πSUj

exp

[
− (lnUj −M)2

2S2

]
.

Logaritmická věrohodnostní funkce je definována jako logLn(θ) = ln(θ) [1], tj.
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ln(M,S) = log

 n∏
j=1

(f (Uj, θ))

 ,
čili

ln(M,S) =
n∑
j=1

log(f (Uj, θ)) =
n∑
j=1

log
1

UjS
√

2π
+ log e

(logUj−M)
2

2S2

.
Tudíž zjednodušená logaritmická věrohodnostní funkce je

ln(M,S) =
n∑
j=1

(
− logUj − logS − log

√
2π − (logUj −M)2

2S2

)
. (3.12)

Rovnost (3.12) zderivujeme podle θ, tj. zvlášť podle parametrů M a S

∂ln(M,S)

∂M
=

n∑
j=1

(
− 1

2S2
2(logUj −M)(−1)

)
=

=
1

S2

n∑
j=1

(logU j −M), (3.13)

∂ln(M,S)

∂S
=

n∑
j=1

(
− 1

S
− (logU j −M)2

2

−2

S3

)
=

=
n∑
j=1

(
− 1

S
+

(logU j −M)2

S3

)
=

= −n
S

+
1

S3

n∑
j=1

(logU j −M)2. (3.14)

Upravené derivace (3.13) a (3.14) položíme rovny 0. Máme

0 =
1

Ŝ2

n∑
j=1

(logU j − M̂) (3.15)

a

0 = −n 1

Ŝ
+

1

Ŝ3

n∑
j=1

(logU j − M̂)2. (3.16)

Z rovností (3.15) a (3.16) si vyjádříme M̂ a Ŝ dostáneme

M̂ =
1

n

n∑
j=1

logU j, (3.17)

Ŝ2 =
1

n

n∑
j=1

(logU j − M̂)2. (3.18)
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Pokud tedy Uj má logaritmicko-normální rozdělení s parametryM a S, maximál-
ně věrohodný odhad M̂ parametru M je (3.17) a maximálně věrohodný odhad
parametru S je (3.18). Odhady dosadíme do (3.10) a (3.11). Vyjádříme si z nich
R̂ a β̂, pro které dostáváme

R̂ = exp

 1

n

n∑
j=1

logU j +
1

2n

n∑
j=1

logU j −
1

n

n∑
j=1

logU j

− log V

 , (3.19)

β̂2 =

exp

 1

n

n∑
j=1

(logU j −
1

n

n∑
j=1

(logU j)
2)

− 1

V R. (3.20)

Dosazením R̂ (3.19) do odhadu β̂2 (3.20) konečně dostáváme výsledný odhad
parametru β̂2. Rozdělení celkových ztrát Uj je formulováno podle Solventnosti II
v [4] opět takto

Uj = VjR +
√
Vjβεj. (3.21)

Směrodatnou odchylku spočteme jako v kapitole (3.1).

σs =
√
V ar (Uj) =

√
V ar

(
VjR +

√
Vjβεj

)
=
√
Vjβ2V ar (εj) =

√
Vjβ.

Nyní dosadíme odhad β̂2 vypočítaný metodou maximální věrohodnosti. Směro-
datnou odchylku opět vydělíme zaslouženým pojistným Vj, vysvětlení je totožné
jako na konci kapitoly (3.1). Výsledná specifická směrodatná odchylka pro riziko
pojistného náhodné veličiny Uj je tak i v tomto případě

σs =
β̂√
Vj
. (3.22)

Do směrodatné odchylky σi ve vzorci (2.5) nyní dosadíme právě spočtenou
směrodatnou odchylku σs = β̂√

Vj
za σi,s.

3.3 Metoda založená na Švýcarském solventnost-
ním testu

Tato metoda se od předchozích dvou, které jsou stanoveny Solventnosti II,
výrazněji liší. Považujeme jí za další alternativu výpočtu odhadů specifických
směrodatných odchylek rizika pojistného. Funguje na principu Švýcarského sol-
ventnostního testu (Swiss Solvency Test, SST).

V této metodě je výpočet specifické směrodatné odchylky rizika pojistného
založen na předpokladu, že počet a velikost pojistných událostí za rok závisí na
náhodné proměnné θ, která představuje náhodné fluktuace. Odlišností od před-
chozích metod je předpoklad dat očištěných o inflaci. Pojišťovna musí tyto údaje
vypočítat na základě interních údajů týkajících se pojišťovny nebo na základě
údajů, které přímo souvisejí s provozem.
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Značení pro tuto metodu je následující: µ je průměrná hodnota velikosti pojist-
ných událostí (škod), σ je směrodatná odchylka pojistných událostí, λ je průměrný
počet pojistných událostí a V ar(θ) je odhad rozptylu náhodných faktorů počtu
pojistných událostí.

Pro výpočet směrodatné odchylky σs si definujeme objemový ukazatel P
známý na začátku roku (tentýž objemový ukazatel Pj jako ve vzorci (2.4)) a celkový

úhrn škod SN =
N∑
k=1

Xk, kde N je počet škod. Solventnost II definuje následující

vztah
σs =

1

P

√
V ar (SN). (3.23)

Je dáno 6 předpokladů Solventností II [4]:

1. X1, X2, . . . je posloupnost vzájemně nezávislých stejně rozdělených náhod-
ných veličin,

2. N je náhodná veličina, která vyjadřuje počet pojistných událostí nastalých
v daném roce,

3. náhodná veličina N |θ má Poissonovo rozdělení s parametrem λθ,
tj. N |θ ∼ Poiss(λθ),

4. náhodné veličiny X1, X2, . . . mají Fischerovo-Snedecorovo rozdělení s para-
metry µ, κ, tj. Xk ∼ F (µ, κ),

5. Xk, k = 1, . . . N a N jsou vzájemně nezávislé,

6. E(θ) = 1.

Za pomoci rozkladu nepodmíněného rozptylu, viz [1] a předchozích předpokladů
dostáváme

V ar (SN) = V ar (E (S|θ)) + E (V ar (S|θ)) . (3.24)

Vypočítáme si podmíněnou střední hodnotu [7]

E (S|θ) = λθE (X|θ) = λθµ (3.25)

a podmíněný rozptyl [7]

V ar (S|θ) = E (N |θ)V ar (X) + (EX)2 V ar (N |θ) = λθ (κ)2 + (µ)2 λθ. (3.26)

Dosadíme do (3.24) vypočtenou podmíněnou střední hodnotu (3.25) a podmíněný
rozptyl (3.26). Dostáváme

V ar(λθµ) + E
[
λθ(κ)2 + (µ)2λθ

]
= V ar(λθµ) + E(λθ(κ2 + µ2)) =

= λ2µ2V ar(θ) + λ(κ2 + µ2) =

= λ2µ2V ar(θ) + λκ2 + λµ2. (3.27)

Celkově máme
V ar (SN) = λ2µ2V ar(θ) + λκ2 + λµ2.
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Po dosazení do vzorce (3.23) je odhad specifické směrodatné odchylky dán vzta-
hem

σs =
1

P

√
V arSN =

1

P

√
λ2µ2V ar(θ) + λκ2 + λµ2.

Vypočítanou směrodatnou odchylku σs =
1

P

√
λ2µ2V ar(θ) + λκ2 + λµ2 opět

dosadíme do vzorce (2.5) za σi,s .
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4. Výsledky testování
Vývoj projektu Solventnost II

Vývoj Solventnosti II je průběžně mapován prostřednictvím dopadových studií
(Quantitative Impact Study, QIS), který vydává Výbor evropských dohledů v po-
jišťovnictví a zaměstnaneckém penzijním pojištění (Committee of European In-
surance and Occupational Pensions Supervisors, CEIOPS). Od 1.1.2011 Evropský
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ( The European In-
surance and Occupational Pensions Authority, EIOPA). V rámci těchto studií
probíhají kalibrace všech kvantitativních aspektů připravovaného návrhu. Během
dubna až června roku 2008 proběhlo čtvrté kolo kvantitativní dopadové studie
(QIS4), jehož cílem bylo posoudit dopad připravované regulace Solventnost II na
evropský pojišťovací trh. Studie se tentokrát zúčastnilo celkem 14 českých po-
jišťoven. Všichni čeští účastníci zapojení do studie QIS4 splnili kapitálové poža-
davky. V pořadí pátá kvantitativní dopadová studie byla vydána v červenci 2010.
Na rozdíl od předešlých dopadových studií, pátá studie již není tak komplexní.
Zaměřila se pouze na určitý výsek, např. skupinový dohled.

Kalibrace QIS5

CEIOPS předložil výsledky kalibrací k QIS5. Výsledné hodnoty prezentují
výsledky za použití různých metod z QIS4. Pouze jedna z metod je stejná v QIS5,
která je popsána v kapitole (3), jde o metodu maximální věrohodnosti. Analýza
zahrnuje údaje za použití specifických parametrů pro pojištovnu pro riziko po-
jistného a rezerv. Předpokládá se, že vzorek pojišťoven používaných v procesu
kalibrace je reprezentativní pro celou Evropu. Lepší výsledky jsou ale u po-
jišťoven, které mají větší procento pojištění v daném druhu pojištění. Největší
podíl na kapitálových požadavcích má neživotní pojistné riziko, které je násle-
dováno skupinou tržních rizik. Studie také umožnila všem zúčastněným vyjádřit
se k metodologii výpočtů [2].

Výsledky metod se liší, protože každá z metod má jiné předpoklady, např. něk-
teré metody kladou větší váhu na volatilitu, jiné dávají důraz na specifikaci dané
pojištovny a tím pádem budou produkovat lepší výsledek podle specifikace. Každá
z metod používá k odhadům jiné statistické metody (metoda nejmenších čtver-
ců, metoda maximální věrohodnosti apod.). Výběr konečného postupu výpočtu
specifických parametrů si každá pojišťovna zvolí sama.

CEIOPS doporučuje pro 1. druh pojištění, tj. odpovědnost z provozu mo-
torových vozidel, hrubý faktor pro riziko pojistného 11.5%. Do vzorku testovaných
pojišťoven byla zahrnuta data z 209 pojišťoven, která jsou zajištěna ze 14 evrop-
ských států hopodářského prostoru. CEIOPS testoval ještě další metody i z QIS4.
Vážený průměr ze všech metod byl stanoven 11.3% [2].

Jen velmi málo účastníků reagovalo na výsledky části QIS4 na nahrazení speci-
fických parametrů, takže je obtížné stanovit smysluplné výsledky. Účastníci ale
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vyjádřili pochybnosti ohledně nedostatků příslušných údajů na rozvoj specific-
kých parametrů pro pojišťovnu a někteří respondenti navrhli další postupy pro
výpočet specifických parametrů pro pojišťovnu. Modul neživotního pojistného
rizika přijal hodně kritiky od účastníků ohledně složitosti [2].

Závěrečné výsledky z QIS5

Výsledky QIS5 jsou již známy a zpracovány do podoby závěrečné zprávy,
která byla vydána v dubnu 2011 [3], s cílem poskytovat kvantitativní vstup do
dokončení návrhu. Jelikož účast na této studii mapující dopady směrnice Sol-
ventnost II na pojišťovny na území Evropské Unie byla zcela dobrovolná, ne
všechny pojišťovny se jí zúčastnily. Přesto byl zaznamenán nárůst zájmu v poč-
tu účastníků. Účast lze kvantifikovat počtem 1 412 pojišťoven ze všech 30 států
Evropského hospodářského prostoru (EHP). Jedná se o jednu třetinu všech po-
jišťoven operujících na území Evropské Unie. Za Českou republiku se zúčastnilo
14 tuzemských pojišťoven. Dvě pojišťovny z celkového počtu českých účastníků
byly klasifikovány jako životní a čtyři jako neživotní. Důležité je zmínit, že ani
jedna pojišťovna v České republice nespadá do kategorie velkých pojišťoven.

V tabulce (D) jsou uvedeny tržní odhady směrodatných odchylek pro riziko
pojistného, medián specifických odhadů směrodatných odchylek pro riziko po-
jistného (značíme m) a počet pojišťoven, ze kterých se počítaly tyto parametry.
Údaje jsou čerpány z [3].

Číslo σi,t mσi,s Počet pojišťoven
1 10% 7,7% 106
2 7% 6,8% 99
3 17% 13% 60
4 10% 8,4% 116
5 15% 10,7% 105
6 21,5% 20% 30
7 6,5% 4,9% 46
8 5% 6% 22
9 13% 9,8% 40

Tabulka D: Tržní odhad a medián specifických parametrů.

Podle [3] účastníci nezaujali společné stanovisko k problému používání speci-
fických odhadů parametrů. Nejvhodnější se jevila metoda nejmenších čtverců.
Následovala jí metoda maximální věrohodnosti, avšak výsledky těchto metod
byly podobné. Metoda založená na Švýcarském solventnostním testu byla zříd-
ka používána. Odhad tržního parametru a medián specifického parametru se
u jednotlivých pojistných odvětví příliš nelišil. Největší připomínky byly k složi-
tosti výpočtů a povinnosti mít údaje z jednotlivých pojistných odvětví alespoň
z období 5 let. Pojišťovnám, které splnily předpoklady, se odhady specifických
parametrů osvědčily.
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Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo ukázat způsoby odhadování specifického

parametru a význam jeho nahrazení. Ve čtvrté kapitole jsme zhodnotili použití
specifických parametrů na pojišťovnách. Pojednali jsme o druzích směrodatných
odchylek rozdělených podle jejich účelů, použití a rizicích v neživotním pojištění.
Z dostupných zdrojů byly vypočteny odhady specifických směrodatných odchylek
rizika pojistného v odvětví neživotního pojištění. Údaje byly čerpány z kvantita-
tivních studií, především z páté studie projektu Solventnost II [2], [3], [4].

Použití jednotlivých metod vykázalo podobné výsledky, ale předpoklady u jed-
notlivých metod se lišily. Metoda nejmenších čtverců a metoda maximální věro-
hodnoti má společné některé předpoklady, ale hlavní předpoklad na rozdělení
výše celkových ztrát je jiný. Výsledná specifická odchylka pro pojistné riziko vyšla
stejná, avšak odhad parametru β̂ byl docílen jiným postupem. Další rozdíl byl
mezi prvními dvěmi metodami, které vznikly v projektu Solventnosti II a třetí
metodou, která byla převzata ze Švýcarského solventnostního testu, ale byla za-
řazena do páté kvantitativní studie Solventnosti II. Solventnost II a Švýcarský
solventností test mají za cíl regulace rizik v pojišťovnictví. Hlavní odlišnost v neži-
votním pojistném riziku je, že Solventnost II předpokládá nezávislost rizika na
velikosti pojišťovny, zatímco ve Švýcarském solventnostním testu tomu tak není.
Rozdíl je způsoben jiným náhledem na objemové ukazatele. V prvním případě
přihlédnutím ve výpočtech k zaslouženému pojistnému, v druhém zda jsou počítá-
ny celkové nebo individuální škodní průběhy.

Z výroční zprávy páté kvantitativní studie jsme zjistili, že tržní odhady para-
metrů se příliš neliší od specifických parametrů viz tabulka (D) a většina po-
jišťoven považuje výpočty za velmi složité. Praktickým problémem jsou nedostate-
čně propracované škodní modely a modely řízení rizik v pojišťovnách. Modely
budou pracovat s obrovským objemem dat, které je těžké získat v potřebné struk-
tuře. Pojistitelé se tak potýkají s nedostatkem sofistikovaných metod k hodnocení
rizika ztrát základním nástrojem pro výpočet kapitálových požadavků.

V obecném pojetí nelze opomenout implementaci regulatorního projektu Sol-
ventnost II v rámci pojišťovnictví. Hlavním cílem tohoto projektu je snížení
asymetrie informací, vyšší stabilita pojistného trhu, transparentnost a srovnatel-
nost výkaznictví jednotlivých pojistitelů, vedoucí k vyšší klientské bezpečnosti.
Pojišťovny by proto měly i nadále spolupracovat s projektem Solventnost II, jenž
se bude jistě v budoucnu vyvíjet a zlepšovat.
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