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Úvod
Tato bakalářská práce pojednává o výpočtu kapitálového požadavku pro riziko

pojistného a rezerv v neživotním pojištění s použitím specifických parametrů pro
riziko pojistného. Specifickými parametry pro pojišťovnu v neživotním pojistném
riziku rozumíme směrodatné odchylky rizika pojistného a rezerv. Zaměřuje se na
odhadování hodnot specifických parametrů statisticko-matematickými metodami.
Použití těchto parametrů přispívá k větší citlivosti rizika kapitálového požadavku.

Zadání bakalářské práce vychází z páté kvantitativní dopadové studie QIS5
zveřejňované projektem Solventnost II, který se v současné době zabývá mimo
jiné právě metodami výpočtu specifických parametrů. Projekt je orientován na
nalezení vhodné metody, která lépe zohlední vazby mezi riziky, kterým je po-
jišťovna vystavena a následně zpřesní tržní odhady parametrů. Práce postupuje
od obecných a širších aspektů této problematiky ke konkrétním metodám. Nejpr-
ve jsou definovány základní pojmy, posléze je na vybrané problémy nazíráno z ma-
tematického hlediska.

První kapitola tvoří teoretickou základnu, předkládá vymezení základních poj-
mů. Je zde popisována oblast kapitálového požadavku neživotního pojistného
rizika a její specifika. Pozornost budeme věnovat projektu Solventnost II, sol-
ventnostnímu kapitálovému požadavku neživotního pojistného rizika, pojistnému
riziku a riziku pojistného a rezerv v neživotním pojištění.

Po vymezení teoretické a popisné stránky dané oblasti budeme v druhé kapi-
tole popisovat výpočet kapitálového požadavku neživotního pojistného rizika.
Dále je zde uveden postup výpočtu směrodatné odchylky rizika pojistného, násled-
ná agregace této směrodatné odchylky pro jeden druh pojištění a výpočtu směro-
datné odchylky pro riziko pojistného a riziko rezerv s použitím specifických od-
chylek, které budeme ve třetí kapitole odhadovat.

Třetí kapitola bude zaměřena na teoretické výpočty specifických směrodat-
ných odchylek rizika pojistného podle modelu uvedeného v páté kvantitativní
dopadové studii v materiálu [4], který je dále rozšířen o poznatky přednášené
na MFF UK. Ve výpočtech požadovaných specifických směrodatných odchylek
jsme uvažovali pouze jedno pojistné odvětví na rozdíl od Solventnosti II, která
stanovuje specifické odchylky s ohledem na závislosti mezi jednotlivými odvětví-
mi. Tyto výpočty většinou vycházejí z teorie pravděpodobnosti a statistiky.

Ve čtvrté kapitole se zaměříme na vývoj projektu Solventnost II, na kalibraci
ke kvantitativní dopadové studii QIS5 a shrneme závěry z výroční zprávy ke QIS5.
Na závěr této kapitoly porovnáme metody, pomocí kterých jsme odvodili odhady
specifických parametrů.
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1. Základní pojmy
Solventnost II (Solvency II)

Solventnost II je výraznou změnou regulatorního konceptu v pojišťovnictví
vyžadující systematický a komplexní přístup k řízení rizik. Předpokládá inte-
grovaný přístup ke všem druhům identifikovatelných rizik, stanovuje výrazné
nároky na vnitřní kontrolní systém pojišťoven, povzbuzuje tvorbu vnitřních mode-
lů, atd. [8].

Projekt Solventnost II v současné době představuje novou koncepcy právní
úpravy, způsobu regulace a dohledu v pojišťovnictví, který se týká všech po-
jišťoven. Koncepce Solventnosti II je založena na myšlence kvalitního řízení sys-
tému řady jednotlivých identifikovatelných rizik, kterým je pojišťovna vystavena.
Třípilířová struktura projektu vychází z koncepce Basel II, což je právní úprava
regulace pro oblast bankovnictví [6]. V prvním pilíři Solventnosti II jsou vymezeny
kapitálové požadavky, v druhém je popsána činnost dozoru v oblasti pojišťovnictví
a třetí pilíř obsahuje povinnost výkaznictví dozoru a oznámení 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. Model kombinuje dva hlavní zdroje rizika spojené se sjed-
náváním pojištění a to riziko pojistného a riziko rezerv.

Neživotní pojistné riziko ( Non-life underwriting risk)

Neživotní pojistné riziko vyplývá ze závazků neživotního pojištění v souvislosti
s krytými 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 jak rizika spojená s pojist-
nými událostmi v jednotlivých pojistných odvětvích, tak i rizika spojená s provo-
zováním činnosti. Svou roli dále sehrává volatilita rizika (volatilita rizika znamená
náhodné fluktuace ve frekvenci nebo závažnosti náhodných událostí) a riziko ex-
trémních situací, kam se řadí především katastrofické události. Nicméně nelze
opomíjet i možné změny v chování pojistníků v pojistném kmeni pojišťovny po
uzavření pojistné smlouvy. Pojistné riziko se v neživotním pojištění dělí na riziko
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pojistného a riziko rezerv.

Riziko pojistného a rezerv (Premium and reserve risk)

Riziko pojistného a riziko rezerv vyplývají z fluktuace v čase, četnosti a zá-
važnosti pojistných událostí. Riziko pojistného (premium risk) znamená, že při-
jaté pojistné nebude dostatečné pro krytí pojistného plnění (nedostatečné krytí
budoucích škod). Týká se především předepsaného pojistného v tomto období
(včetně prodloužení) a hrozící ztráty z pojištění na stávajících smlouvách [6].

Druhou podkategorií je pak riziko z nedostatečných rezerv, kdy pojišťovna
není schopna krýt již nastalé pojistné události, tj. nedostatečné krytí již nastalých
škod (na rozdíl od rizika pojistného). Označuje se pojmem riziko rezerv (reserve
risk). Vyplývá z výše částek, které jsou zapotřebí k likvidaci škod [6].
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2. Kapitálový požadavek pro riziko
pojistného a rezerv

V této části se soustředíme na kapitálový požadavek pro riziko pojistného
a rezerv. Pro výpočet tohoto požadavku jsou poskytovány standardní parametry,
někdy též nazývané tržní parametry, které jsou využívány ve standardním výpoč-
tu, pojišťovny ale mohou tržní parametry nahradit specifickými parametry (ve
kterých využijí i tržní parametry) a zpřesnit tak kapitálový požadavek. Způsob
nahrazení parametrů bude rozebrán později v této kapitole.

V současné době se tímto výpočtem zabývá projekt Solventnost II. Při defi-
nování a vysvětlení následujících formulí čerpáme z páté kvantitativní dopadové
studie QIS5, [4].

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. Pojišťovna, která však nepůsobí
na trhu dostatečně dlouho, aby mohla vycházet z vlastních údajů, může použít
i globální statistické údaje. Tyto statistické podklady se zjišťují pro různé skupiny
pojištění pro jednotlivé kalendářní roky. Vzorec použitý v [4] a upravený podle
[5] pro kapitálový požadavek rizika pojistného a rezerv je

NLpr = V ·

exp
(
Φ−1 (0,995) ·

√
log (ϕ2 + 1)

)
√
ϕ2 + 1

− 1

 = (2.1)

= V · V aR0,995 (Ψ) = V ·
(
F−1

Ψ (0, 995)− 1
)
,

kde

• V je objemový ukazatel (volume measure),

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

• předpokládáme, že Ψ je náhodná veličina s logaritmicko-normálním rozdě-
lením s E (Ψ) = 1 a V ar (Ψ) = ϕ2

• a V aR0,995 (Ψ) je hodnota rizika vlastních zdrojů VaR (Value at Risk)
na hladině spolehlivosti 99,5 % v časovém horizontu 1 rok.

VaR hodnotou rozumíme maximální potenciální ztrátu, jež lze realizovat na
daném portfoliu na hladině spolehlivosti a v daném časovém horizontu.
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2.2 Směrodatná odchylka pro riziko pojistného
a rezerv

Směrodatnou odchylku ϕ pro obě dílčí rizika (riziko pojistného a riziko re-
zerv) vypočteme následující formulí, ve které budeme sčítat přes všechny druhy
pojištění (Lines of Business, LoB) i, j = 1, . . . , I, kde I je počet druhů pojištění,
které máme k dispozici v daném roce. Dále předpokládáme, že δi,j = CorrLob
jsou standardní hodnoty korelační matice mezi jednotlivými druhy pojištění, které
jsou stejné pro všechny pojišťovny. Přesný popis proměnných včetně tabulky
hodnot lze nalézt v [4]. V konečném důsledku dostáváme vzorec pro směrodatnou
odchylku

ϕ2 =
I∑

i,j=1

ViVjϕiϕj
V 2

δi,j, (2.2)

kde

• ϕi, ϕj jsou směrodatné odchylky i-tého a j-tého druhu pojištění

• a V i, V j jsou objemové ukazatelé.

2.3 Směrodatná odchylka pro i-tý druh pojištění
Jak již bylo zmíněno projekt Solventnost II rozlišuje mezi různými druhy po-

jištění, viz tabulka (A). Směrodatnou odchylku pro i-tý druh pojištění rizika po-
jistného a rezerv značíme ϕi. Je definována agregací směrodatných odchylek rizika
pojistného a rizika rezerv v rámci předpokladu korelačního koeficientu ρ = 0,5
pro všechny druhy pojištění, který je stanovený ve QIS5. Vzorec pro standardní
směrodatnou odchylku ϕi pro i-tý druh pojištění je

ϕi =

√√√√(Piσi)
2 + 2ρPiσiRiτiPi + (Riτi)

2

(Pi +Ri)
2 , (2.3)

kde

• σi značí směrodatnou odchylku rizika pojistného,

• τi je směrodatná odchylka rizika rezerv,

• Pi je objemový ukazatel rizika pojistného

• a Ri je objemový ukazatel rizika rezerv.

Pojišťovny si dále mohou vybrat, jestli použijí specifické parametry či nikoliv.
Ty, které nepoužijí specifické parametry směrodatných odchylek, dosadí do vzorce
(2.3) za σi a τi tržní odhady směrodatných odchylek rizika pojistného a rizika re-
zerv (market wide estimate for the premium risk and the reserve risk) σ̂i,t a τ̂i,t,
které jsou uvedeny v tabulce (A).
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Číslo Druh pojištění σ̂i,t τ̂i,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.

2.4 Specifická odchylka pro riziko pojistného a rizi-
ko rezerv

V této kapitole uvedeme vzorce pro specifickou směrodatnou odchylku rizika
pojistného s použitím specifických parametrů pro pojišťovny.

Specifická odchylka pro riziko pojistného

Pojišťovny, které chtějí používat specifické parametry, dosadí odhad směro-
datné odchylky pro riziko pojistného do (2.3) za σi. Ve vzorci (2.4) je používán
specifický i tržní odhad směrodatné odchylky pro riziko pojistného.

Odhad směrodatné odchylky pro riziko pojistného σi je nyní váženým průmě-
rem tržního odhadu směrodatné odchylky rizika pojistného σi,t a specifického
odhadu směrodatné odchylky rizika pojistného σi,s, který závisí na datech dané
pojišťovny a budeme ho odhadovat v kapitole 3. Směrodatná odchylka pro riziko
pojistného σi je dána vzorcem

σi = ασi,s + (1− α)σi,t. (2.4)

Důvěryhodnostní faktor (credibility factor) α by měl být vybrán podle druhu
pojištění 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 kromě 1., 5.
a 6.
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Specifická odchylka pro riziko rezerv

Pro riziko rezerv platí analogický vzorec (2.4), tedy v tomto případě

τi = ατi,s + (1− α)τi,t, (2.5)

kde

• τi,s je specifická směrodatná odchylka pro riziko rezerv

• a τi,t je tržní směrodatná odchylka pro riziko rezerv.

Hodnota τi,t je uvedená v tabulce (A). Důvěryhodnostní faktor je stejný jako
u rizika pojistného, viz tabulky (B) a (C). Metody pro výpočet specifického
parametru τi,s 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 pojišťovny

V této kapitole obrátíme pozornost na odhadování specifické směrodatné od-
chylky rizika pojistného σi,s pomocí statistických metod. Pojišťovny, které budou
počítat specifické parametry, musí použít data z dostatečně dlouhého období (ale-
spoň 5 let). Pokud však pojišťovna nepůsobí na trhu dostatečně dlouho na to, aby
mohla vycházet z vlastních údajů, je možné použít i globální statistické údaje.
Vzhledem k tomu, že žádná z metod není považována za ideální, pojišťovny by
měly používat různé metody odhadu jejich příslušných odchylek. Ve QIS5 jsou
následující tři metody, z nichž první dvě jsou původní a třetí metoda je převzatá
ze Švýcarského solventnostního testu.

Pro zpřehlednění textu budeme uvažovat směrodatné odchylky pro jeden druh
pojištění, tj. index i už dále nebudeme uvádět. Tedy specifickou směrodatnou od-
chylku σi,s, která byla definována ve vzorci (2.4) nyní značíme σs. Tuto odchylku
odhadneme pomocí třech metod.

Označíme si pozorované ztráty individuální pojišťovny (observe loss ratio)
jako Xj, kde j = 1, . . . , n a n je počet let, které má pojišťovna dostupná data pro
určitý druh pojištění.

Předpokládejme, že u prvních dvou metod pro všechny pojišťovny a každý
rok platí:

• očekávaná ztráta je přímo úměrná zaslouženému pojistnému

• a pojišťovna nemění pojistné sazby.

3.1 Metoda nejmenších čtverců
Výše celkových ztrát Xj v roce j je vyjádřena v [4] takto

Xj = PjR +
√
Pjβεj, (3.1)

kde j = 1, . . . , n s následujícím významem položek
Pj je objemový ukazatel nyní zasloužené pojistné v roce j (earned premium),
R je očekávaný škodný poměr (expected loss ratio),
β2 je konstanta
a εj jsou nezávislé náhodné veličiny s normálním rozdělením N(0, 1),
tj. Eεj = 0 a V arεj = 1.

Střední hodnota a rozptyl ztrát je

E (Xj) = PjR,

V ar (Xj) = Pjβ
2.
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Rovnost (3.1) vydělíme
√
Pj dostaneme

Xj√
Pj

=
√
PjR + βεj. (3.2)

Spočteme si střední hodnotu a rozptyl náhodné veličiny βεj

E (βεj) = 0,

V ar (βεj) = β2.

Odhadneme parametr R pomocí metody nejmenších čtverců z (3.2), řešením
následující rovnice

R̂ = argminR

 n∑
j=1

 Xj√
Pj
−
√
PjR

2
 (3.3)

Nejprve formuli (3.3) zderivujeme podle R

∂

∂R

 n∑
j=1

 Xj√
Pj
−
√
PjR

2
 =

n∑
j=1

2

 Xj√
Pj
−
√
PjR

(−√Pj) (3.4)

a nyní (3.4) položíme rovnu nule. Upravíme a vyjádříme si z ní odhad pro R̂

n∑
j=1

2

 Xj√
Pj
−
√
PjR̂

(−√Pj) = 0,

n∑
j=1

(
Xj − PjR̂

)
= 0,

n∑
j=1

Xj −
n∑
j=1

PjR̂ = 0.

(3.5)

Výsledkem je

R̂ =

n∑
j=1

Xj

n∑
j=1

Pj
. (3.6)

Odhadneme parametr β2, který označíme β̂2. Je dán následujícím vzorcem

β̂2 =
1

n− 1

n∑
j=1

 Xj√
Pj
−
√
PjR̂

2

. (3.7)

Dosadíme (3.6) do vzorce (3.7) a dostáváme výsledek pro β̂2
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β̂2 =
1

n− 1

n∑
j=1

 Xj√
Pj
−
√
Pj

∑n
j=1Xj∑n
j=1 Pj

2

=
1

n− 1

n∑
j=1

Xj − Pj

n∑
j=1

Xj

n∑
j=1

Pj


2

Pj
. (3.8)

Podíl ztrát na zaslouženém pojistném v roce j je Xj

Pj
a tudíž směrodatnou

odchylku rizika pojistného dostaneme z rovnice

σs =

√√√√V ar(Xj

Pj

)
=

√
Pjβ

Pj
=

β√
Pj
. (3.9)

Výsledný odhad specifické směrodatné odchylky pro riziko pojistného je

σ̂s =
β̂√
Pj
. (3.10)

Do směrodatné odchylky σi ve vzorci (2.4) nyní dosadíme výsledek odhadu

směrodatné odchylky σ̂s =
β̂√
Pj

za σi,s.

3.2 Metoda maximální věrohodnosti
U této metody předpokládáme, že celkové ztráty Xj jsou dány rovností

Xj = PjR +
√
Pjβεj, (3.11)

kde j = 1, . . . n a navíc předpokládáme, že Xj je modelována jako náhodná
veličina s logaritmicko-normálním rozdělením, tj. Xj ∼ LN (Mj, Sj). Parametry
rozdělení jsou definovány podle [4] takto

Mj = log (PjR)− 1

2
S2
j , (3.12)

Sj =

√√√√log

(
1 +

β2

PjR2

)
, (3.13)

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

Postupně odhadneme parametry R a β metodou maximální věrohodnosti.
Hustota logaritmicko-normálního rozdělení fXj(x) náhodné veličiny Xj je defi-
nována vzorcem

fXj(x) =
1√

2πSjx
exp

[
− (lnx−Mj)

2

2S2
j

]

pro x > 0 viz [1].
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Označíme si vektor M = (M1, · · · ,Mn) a S = (S1, · · · , Sn). Věrohodnostní
funkce je definována

Ln(M,S) =
n∏
j=1

f(Xj,Mj, Sj).

Logaritmickou věrohodnostní funkci definujeme jako logLn(M,S) = ln(M,S),
tedy

ln(M,S) = log

 n∏
j=1

(f (Xj,Mj, Sj))

,
čili

ln(M,S) =
n∑
j=1

log(f (Xj,Mj, Sj)) =

=
n∑
j=1

(
log

1√
2πSjXj

+ log

(
exp

[
(logXj −Mj)

2

2S2
j

]))
.

Zjednodušením dostáváme

ln(M,S) =
n∑
j=1

(
− log

√
2π − logSj − logXj −

(logXj −Mj)
2

2S2
j

)
.

Za parametr Mj (3.12) a Sj (3.13) dosadíme do upravené logaritmické věrohod-
nostní funkce

ln(R, β) =
n∑
j=1

− log
√

2π − log

√√√√log

(
1 +

β2

PjR2

)
− logXj −

−

(
logXj − log (PjR)− 1

2
log

(
1 + β2

PjR2

))2

2 log
(
1 + β2

PjR2

) .

(3.15)

Maximalizací této funkce dostaneme maximálně věrohodné odhady R̂ a β̂.

Směrodatnou odchylku spočteme stejně jako v kapitole (3.1). Podíl ztrát na
zaslouženém pojistném v roce j je Xj

Pj
a směrodatná odchylka rizika pojistného je

σs =

√√√√V ar(Xj

Pj

)
=

√
Pjβ

Pj
=

β√
Pj
. (3.16)

Do (3.16) dosadíme β̂ odhadnutý metodou maximální věrohodnosti a výsledkem
je odhad specifické směrodatné odchylky pro riziko pojistného

σ̂s =
β̂√
Pj
. (3.17)

Místo σi,s ve vzorci (2.4) dosadíme odhadnutou směrodatnou odchylku σ̂s.
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3.3 Metoda založená na Švýcarském solventnost-
ním testu

Tato metoda se od předchozích dvou výrazně liší. Považujeme jí za další al-
ternativu výpočtu odhadů specifických směrodatných odchylek rizika pojistného.
Funguje na principu Švýcarského solventnostního testu (Swiss Solvency Test,
SST).

Výpočet specifické směrodatné odchylky rizika pojistného je založen na před-
pokladu, že počet a velikost pojistných událostí za rok závisí na náhodné proměn-
né θ, která představuje náhodné fluktuace. Od předchozích metod se odlišuje
předpokladem dat očištěných o inflaci. Tyto data se vypočítají na základě in-
terních údajů týkajících se dané pojišťovny.

Značení v metodě je následující: µ je průměrná hodnota velikosti pojistných
událostí (škod), σ je směrodatná odchylka pojistných událostí a λ je průměrný
počet pojistných událostí.

Pro výpočet směrodatné odchylky σs si definujeme objemový ukazatel P
známý na začátku roku (tentýž objemový ukazatel jako ve vzorci (2.3)) a celkový

úhrn škod SN =
N∑
k=1

Xk, kde N je počet škod. Ve QIS5 je definován následující

vztah
σs =

1

P

√
V ar (SN). (3.18)

Platí 6 předpokladů [4]:

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

2. N je náhodná veličina vyjadřující počet pojistných událostí, které nastaly
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. a E(θ) = 1.

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

V ar (SN) = V ar (E (SN |θ)) + E (V ar (SN |θ)) . (3.19)

Vypočítáme si podmíněnou střední hodnotu

E (SN |θ) = λθE (X|θ) = λθµ (3.20)
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a podmíněný rozptyl

V ar (SN |θ) = E (N |θ)V ar (X) + (EX)2 V ar (N |θ) = λθ (κ)2 + (µ)2 λθ. (3.21)

Dosadíme do (3.19) vypočtenou podmíněnou střední hodnotu ze (3.20) a pod-
míněný rozptyl ze (3.21). Výsledkem je

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. (3.22)

Celkově máme
V ar (SN) = λ2µ2V ar(θ) + λκ2 + λµ2.

Po dosazení do vzorce (3.18) je specifická směrodatná odchylka dána vztahem

σs =
1

P

√
V arSN =

1

P

√
λ2µ2V ar(θ) + λκ2 + λµ2.

Odhadnutím V ar (θ) získáme odhad směrodatnou odchylky σ̂s a dosadíme ho
do vzorce (2.4) 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), které mají za cíl prověřit pravidla před je-
jich zavedením v praxi, umožnit pojišťovnám aby se vyjádřily k problematice
a na základě dialogu zaujmout oboustranně akceptovatelný postoj. Kvantitativní
studie vydává Výbor evropských dohledů v pojišťovnictví a zaměstnaneckém pen-
zijním pojištění (Committee of European Insurance and Occupational Pensions
Supervisors, CEIOPS) od 1. ledna 2011 pod novým názvem Evropský orgán
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (The European Insurance
and Occupational Pensions Authority, EIOPA), který spolupracuje s Evropskou
komisí. Těchto studií se dobrovolně účastní pojišťovny z celé Evropské unie za
účelem zvýšení kvality dané směrnice. Současně probíhají kalibrace všech kvanti-
tativních aspektů připravovaného návrhu. V pořadí pátá kvantitativní dopadová
studie QIS5 byla vydána v červenci 2010. Ve QIS5 byly rozvinuty metody pro
odhadování specifických parametrů v neživotním pojistném riziku na rozdíl od
předchozích kvantitativních dopadových studií.

Kalibrace ke QIS5

CEIOPS předložil výsledky kalibrací ke QIS5. V této kalibraci zahrnuje pos-
tupy, pomocí nichž se dochází k závěrům uvedených v QIS5. Předpokládá se, že
vzorek pojišťoven používaných v procesu kalibrace je reprezentativní pro celou
Evropu.

Výsledné hodnoty z kalibrace ke QIS5 reflektují výsledky za použití různých
metod z QIS2, QIS3, QIS4, avšak pouze jedna z metod je stejná jako v páté
kvantitativní dopadové studii. Ta je popsána v kapitole 3 jako metoda maximální
věrohodnosti.

Na výsledcích z kalibrace ke QIS5 si uvedeme příklad pro jeden druh pojištění.
CEIOPS doporučuje pro 1. druh pojištění, tj. odpovědnost z provozu motorových
vozidel, hrubý faktor pro riziko pojistného 11,5 %. Do vzorku byla zahrnuta da-
ta z 209 testovaných pojišťoven ze 14 států evropského hospodářského prostoru.
Celkové výsledky jsou ale lepší u pojišťoven, které mají větší procento pojištění
v daném druhu pojištění. CEIOPS testoval i další metody a vážený průměr ze
všech metod byl stanoven na 11,3 % [2].

Výsledky se liší, protože každá z metod má jiné předpoklady. Další odlišnos-
tí jsou např. některé metody kladou větší váhu na volatilitu, jiné kladou důraz
na specifikaci dané pojišťovny, a tedy budou produkovat lepší výsledek podle
specifikace. Výběr konečného postupu výpočtu specifických parametrů si každá
pojišťovna volí sama.
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Závěrečné výsledky z QIS5

Výsledky QIS5 jsou již známy a zpracovány do podoby závěrečné zprávy, která
byla vydána v dubnu 2011 s cílem poskytovat kvantitativní vstup pro dokončení
návrhu. Jelikož účast na této studii, která mapuje dopady směrnice Solventnos-
ti II na pojišťovny v zemích Evropské unie byla zcela dobrovolná, nezúčastnily
se jí všechny pojišťovny. I přesto byl zaznamenán nárůst zájmu. Účast lze kvan-
tifikovat počtem 1 412 pojišťoven ze všech 30 států Evropského hospodářského
prostoru (EHP). Jedná se o jednu třetinu všech pojišťoven operujících na území
Evropské unie. Za Českou republiku se zúčastnilo 14 tuzemských pojišťoven [3].

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

Číslo σ̂i,t mσ̂i,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 pro pojišťovny.

Podle závěrečné zprávy účastníci nezaujali stejné stanovisko k problému použí-
vání specifických odhadů parametrů. Přesto nejvhodnější se jevila metoda nej-
menších čtverců a následovala ji metoda maximální věrohodnosti. Výsledky obou
byly podobné.

Metoda založená na Švýcarském solventnostním testu byla použita zřídka.
Odhad tržního parametru a medián specifického parametru se u jednotlivých
pojistných odvětví příliš neliší. Největší připomínky byly k složitosti výpočtů
a nutnosti mít údaje z jednotlivých pojistných odvětví alespoň z období 5 let.
Někteří respondenti navrhli další postupy pro odhadování specifických parametrů
pro pojišťovny. Odhady těchto parametrů se osvědčily pojišťovnám, které splnily
předpoklady [2].
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Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo přiblížit metody pro odhadování specifické-

ho parametru a význam jeho nahrazení. V třetí kapitole byly ukázány tři metody
pro odhadování specifického parametru pro riziko pojistného. Ve čtvrté kapitole
jsme zhodnotili použití specifických parametrů na pojišťovnách. V práci jsme
také pojednali o druzích směrodatných odchylek v neživotním pojistném riziku.
Z dostupných zdrojů byly vypočteny odhady specifických směrodatných odchylek
rizika pojistného v odvětví neživotního pojištění. Údaje byly čerpány z kvantita-
tivních dopadových studií, především z páté studie QIS5 projektu Solventnost II
[2], [3], [4].

Použití jednotlivých metod vykázalo podobné výsledky, ale předpoklady se
lišily. Metoda nejmenších čtverců a metoda maximální věrohodnosti má společné
předpoklady, ale hlavní předpoklad rozdělení výše celkových ztrát se liší. Další
rozdíl mezi metodami byl ten, že první dvě nepředpokládají data očištěná o iflaci
a třetí metoda převzata ze Švýcarského solventnostního testu, která byla zařazena
do páté kvantitativní dopadové studie předpokládá opak. Jak Solventnost II, tak
i Švýcarský solventnostní test mají za cíl regulaci rizik v pojišťovnictví. Vel-
kou odlišností v neživotním 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 se přihlédá k výpočtům zaslouženého pojistného a v druhém
k tomu, zda jsou počítány celkové nebo individuální škodní průběhy.

Ze závěrečné zprávy páté kvantitativní studie jsme zjistili, že tržní odhady
parametrů se příliš neliší od specifických (viz tabulka (D)) a že ve většině pří-
padů jsou specifické parametry pro riziko pojistného nižší než standardní. Nej-
oblíbenějším bylo použití specifických parametrů v těchto druzích pojištění: požár
a jiné majetkové škody, odpovědnost z provozu motorových vozidel, odpovědnost
vůči 3. osobám, další pojištění na motorových vozidlech. Výsledky ze závěrečné
zprávy ale nejsou považovány za velmi reprezentativní, protože nahrazení speci-
fických parametrů tržními učinilo málo pojišťoven. Praktickým problémem jsou
nedostatečně propracované škodní modely a modely řízení rizik v pojišťovnách.

V obecném pojetí nelze opomenout implementaci regulatorního projektu Sol-
ventnost II v rámci pojišťovnictví. Hlavním cílem je snížení asymetrie informací,
vyšší stabilita pojistného trhu, transparentnost a srovnatelnost výkaznictví jed-
notlivých pojistitelů, které povedou k vyšší klientské bezpečnosti. Pojišťovny by
proto měly i nadále spolupracovat s projektem Solventnosti II, jenž se bude určitě
v budoucnu vyvíjet a zlepšovat.
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