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Úvod 

Analýza solventnosti pojišťoven s důrazem na směrnicí 2009/138/ES schválený nový systém 

regulace evropského pojišťovnictví nazvaný Solvency II je klíčovým tématem pojistných trhů 

již řadu let. Motivací pro nový návrh je posílení ochrany pojistníka, zvýšení konkurence 

schopnosti pojišťoven na evropském trhu a posílit proces dohledu. Důsledkem je neustálá 

snaha o zdokonalení pravidel výpočtu kapitálového požadavku a zavedení přístupu risk 

managementu do běžného chodu pojišťoven. Nový regulační mechanismus by měl nahradit 

stávající systém, který byl zavedený v západní Evropě roku 1973 a který je pod vlivem nové 

metodiky často označován jako Solventnost I. Kromě řady pozitivních dopadů tato změna 

přinese v mnoha případech i zvýšení kapitálového požadavku a zcela určitě bude znamenat 

navýšení dodatečných nákladů na zajištění vnitřních procesů.  

Paralelu a inspiraci lze hledat v již zavedeném systému v oblasti bankovnictví, kde byl v roce 

2004
1
 představen Basel II. Obdobně jako Solvency II je vystavěn na třech pilířích a hodnotě 

v riziku. Ne náhodou bývá Solvency II často označována jako „Basel pro pojišťovnictví“. 

Zatímco v oblasti bankovnictví je tato regulace v platnosti již skoro celou dekádu, v oblasti 

pojišťovnictví se to zatím nepodařilo. Platnost Solvency II byla v minulosti několikrát 

odložena, nyní se však po schválení „prováděcích“ směrnic Omnibus II a Quick Fix II zdá, že 

rok 2016 by měl být definitivním termínem pro její zavedení. 

Na téma Solvency II byla i v České republice publikována řada článků, nicméně se zabývaly 

primárně obecnými dopady a nikoliv matematickou stránkou nové regulace s tak zásadním 

dopadem. Právě potřeba detailní matematické analýzy Solvency II stála za zrodem této 

disertační práce s názvem Interní modely solventnosti. 

Práce je s ohledem na rozsáhlou problematiku zaměřena jen na vybrané oblasti 

kvantitativních přístupů k hodnocení rizik. Tato oblast spadá do prvního pilíře problematiky 

solventnosti, která je nejvíce založena na matematicko-statistických základech. Největší 

pozornost pak je věnována částečnému internímu modelu v pojistně-technické oblasti 

neživotního pojištění.  

Cílem práce je popsat různé přístupy využité k modelaci požadovaného kapitálu a sestrojit 

vlastní návrh částečného interního modelu. Návrh je přitom založen na principech z aktuálně 

                                                 
1
 Implementace a zavedení do legislativy až v roce 2006 – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES 

o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí 
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vyvíjených modelů v pojišťovnách Evropské unie. Kromě teoretického popisu je součástí 

práce také reálná ukázka fungování modelu a jeho výsledků. 

Samotná práce je rozčleněná do 6 kapitol. První z nich je věnována historickému vývoji 

solventnosti v Evropě a USA, porovnání aktuální situace v Evropské unii a v dalších zemích 

s odlišným přístupem k výpočtu kapitálového požadavku. Dále je zaměřena na nejdůležitější 

rozdíly mezi aktuálním přístupem Solventnosti I a novým mechanismem Solvency II.  

Základní stavebním kamenem všech modelů je míra rizika, na která se v jejich rámci používá. 

Této problematice je věnována druhá kapitola. Především se zde pojednávat o hodnotě 

v riziku, která, ačkoliv je často kritizována, je navrhována jako nejlepší alternativa 

pro výpočet. V této kapitole jsou také navrženy alternativní míry rizika, které určité 

nedostatky hodnoty v riziku eliminují – například zbytková hodnota v riziku nebo hodnota 

středního očekávání použitá ve švýcarském testu solventnosti. 

Třetí kapitola je věnována standardnímu modelu Solvency II. Ačkoliv se nejedná o hlavní 

téma práce a nereprezentuje ani její hlavní cíl, měla by pomoci čtenáři k pochopení celé 

problematiky včetně aplikace navrhovaného modelu.  

Další kapitola pojednává o různých přístupech k výpočtu solventnosti. Jedná se o historické 

návrhy, které byly slepou vývojovou větví nebo se staly základem současného standardního 

modelu. Ve všech lze najít zajímavé metody a přístupy, které mohou být motivací 

pro sestavení vlastního interního modelu.  

Pátá kapitola představuje hlavní stanovený cíl této práce, kterým je tvorba vlastního modelu. 

Jedná se o část modelu, který by mohl být v praxi reálně využíván. Ke kompletnímu schválení 

státním dozorem nad pojišťovnictvím by bylo nutné doplnit zbývající část výpočtu, a to 

z oblasti kvantitativní výpočtu disponibilního kapitálu a dále celou oblast druhého a třetího 

pilíře.  

Poslední kapitola pak shrnuje veškeré numerické výpočty v rámci vlastního interního modelu. 

Vzhledem k (pravděpodobně) definitivnímu termínu zavedení Solvency II do praxe 

1. ledna 2016 může být tato práce mimo jiné vhodná i pro pojistné matematiky a risk 

manažery v pojišťovnách, kteří mohou najít inspiraci v uvedených modelech a přístupech 

modelování Solvency II. 
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1. Solventnost 

Solventností pojišťovny se dle § 3 odstavce (2) písmena h) zákona č. 277/2009 Sb., 

o pojišťovnictví rozumí: „schopnost pojišťovny nebo zajišťovny zabezpečit vlastními zdroji 

trvalou splnitelnost závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti“.  

Výkaz solventnosti je pravidelně předkládán státnímu dozoru, který v České republice 

vykonává Česká národní banka. Smyslem této kontroly je ověření, zda je pojišťovna schopna 

zabezpečit svoji hlavní funkci, a to plnit nynější závazky (především pojistná plnění) 

i v budoucnu. Za normálních okolností pojišťovna používá na úhradu závazků prostředky 

z přijatého pojistného, technických rezerv a z nich plynoucího finančního výnosu a ve většině 

případů i ze zajištění, pokud je sjednáno.  

Ne vždy se však budoucí vývoj musí odehrávat dle předpokládaného scénáře a může dojít 

k situaci, kdy pojišťovně nestačí standardní zdroje ani krytí zajistitelem a musí použít 

dodatečný kapitál na pokrytí závazků. Z tohoto důvodu je nutné držet určitou míru kapitálu, 

která je v současné době definována režimem nazývaným Solventnost I
2
. Postup výpočtu je 

v české legislativě upraven vyhláškou č. 434/2009 Sb. (viz Příloha A), která navazuje 

na legislativu Evropské Unie (více v historickém přehledu). 

1.1. Historický přehled 

1.1.1. Vývoj v Evropě 

Historický vývoj solventnosti v Evropě lze rozdělit na tři základní období. První z nich sahá 

do období před druhou světovou válkou, kdy koncept solventnost byl neznámý a společnosti, 

jež chtěly být solventní (aniž by explicitně používaly tento pojem), udržovaly dostatečně 

obezřetné marže v technických rezervách, používaly opatrnostní předpoklady při volbě 

úmrtnostních tabulek, technických úrokových měr apod. Tento stav byl v tehdejší době 

dostačující, ale i přesto se již ve 40. letech objevily první výzkumy v oblasti solventnosti, 

které připravili příchod druhého vývojového období, tzv. klasického období solventnosti.  

Výše zmíněný posun ve vývoji solventnosti byl vyvolán mimo jiné výzkumy nizozemského 

profesora Cornelia Campagneho a finského aktuára Teivo Pentikainena. Druhý zmíněný 

v roce 1952 publikoval studii na téma solventnost (Pentikainen, 1952). Za předpokladu 

principu trvale existující činnosti („going concern“) definoval solventnost jako stav, 

                                                 
2
 Označení „I“ není oficiálním názvem, ale je běžně používán k odlišení od vznikající verze Solvency I 
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za kterého je společnost schopna dostát svým závazkům vůči klientům. Přesněji řečeno 

se jedná o dodatečnou rezervu, kterou je nutné držet nad úroveň budoucího pojistného, aby 

pojišťovna byla schopna dostát svým nynějším i budoucím závazkům po uplynutí jednoho 

roku.  

Profesor Campagne pracoval na tématu solventnosti ještě dříve, a to již od čtyřicátých let, kdy 

se zajímal především o úlohu stabilizační rezervy jako nástroje na pokrytí kapitálově 

náročnějších období. Campagneho práce se stala základem standardů solventnosti, které byly 

finálně publikovány roku 1961. Pro životní pojištění použil koncept, který zformuloval 

na počátku svého výzkumu a který vychází z navýšení technických rezerv schopných zajistit 

dodržení závazků v případě málo pravděpodobných situací (viz tabulka 1). Hodnoty 

dodatečné rezervy byly stanoveny s použitím Pearsonova rozdělení typu IV. 

 

Pravděpodobnost nedodržení závazků Dodatečná rezerva 

1% 6 % hodnoty technických rezerv 

5% 4 % hodnoty technických rezerv 

Tabulka 1 – Velikost dodatečné rezervy dle pravděpodobnosti nedodržení závazků, Campagne (1948) 

Varianta dodržení závazků na úrovni 95% (druhý řádek tabulky 1) byla implementována 

evropskou směrnicí v roce 1979 (First Council Directive 79/267/EEC of 5th March 1979 on 

the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up 

and pursuit of the business of direct life assurance). 

Solventnost pro neživotní model byla původně založena na principu s náklady ve výši 42% 

z netto pojistného s tím, že zbytek pojistného může být použit na škodní plnění. Na základě 

analýzy hodnoty v riziku škodního poměru z různých evropských zemí (viz tabulka 2) se 

dostal k výsledku 𝑉𝑎𝑅0.9997% = 83% (odvozeno za použití beta rozdělení). 
 

 
Dánsko Francie Německo 

Spojené 
království 

Itálie Nizozemsko Švédsko Švýcarsko 

(1) Pojistné 100 100 100 100 100 100 100 100 

(2) Průměrný nákladový poměr 35 38 35 41 44 53 32 42 

(3) Průměrný škodní poměr 51 49 44 50 43 43 61 46 

(4) Hodnota v riziku škodního 
poměru 

74 97 68 72 83 78 90 83 

Součet (2) + (4) 109 135 103 113 127 131 122 125 

Dodatečná rezervy 9 35 3 13 27 31 22 25 

Tabulka 2 – Velikost dodatečné rezervy pro vybrané země Evropy (průměry z let 1952-1957) v neživotním 

pojištění, Campagne (1961) 
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Sečtením nákladové a škodní složky byl stanoven požadavek na vytvoření dodatečné rezervy 

ve výši 25%. Upravená verze tohoto modelu byla implementována v roce 1973 

prostřednictvím evropské směrnice (First Council Directive 73/239/EEC of 24th July 1973 on 

the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up 

and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance). 

V roce 2002 byly obě zmíněně direktivy revidovány a vznikla tak současné podoba 

Solventnosti I. Pro neživotní pojištění se jedná o direktivu (Directive 2002/13/EC of the 

European Parliament and of the Council of 5th March 2002 amending Council Directive 

73/239/EEC as regards the solvency margin requirements for non-life insurance 

undertakings) a pro životní pojištění (Directive 2002/83/EC of the European Parliament and 

of the Council of 5th November 2002 concerning life assurance). 

Poslední fáze vývoje je zaměřena na vývoj nového konceptu Solvency II. První myšlenky 

o potřebě nového systému se objevily kolem roku 2000 s cílem nahradit stávajícího systému, 

který je silně zaměřen na kapitálový požadavek a přitom nereflektuje skutečná rizika 

pojišťovny. Solvency II si klade za cíl přistupovat k hodnocení rizik detailnějším, 

individuálním způsobem.  

Prvním významným legislativním aktem bylo přijetí směrnice 2009/138/ES (EC 2009), která 

byla zveřejněna v úředním věstníku EU dne 17. prosince 2009. Tento text je označován jako 

úroveň 1 (Level 1) a definuje základní principy a mechanismy výpočtu.  

Navazujícím krokem bylo přijetí dokumentu úrovně 2 (Delegated Acts), který popisuje jakým 

způsobem výpočet provádět. Ke schválení došlo 10. října 2014 (publikováno 2015 viz EC 

2015) a nyní již mohou být přijaty prováděcí texty úrovně 3.  

1.1.2. Vývoj v USA 

Zájem o solventnost v USA vznikl ve srovnání s Evropou až v sedmdesátých letech 

v důsledku zvyšování počtu nesolventních pojišťoven. Zatímco v Evropě je systém založen na 

jednom či dvou ukazatelích, v USA se jedná o multi-dimenzionální systém varování 

(Insurance Regulation Information System Early Warning System, IRIS, 1972). Tento systém 

je založen na 12 ukazatelích spočítaných z rozvahy (viz Příloha B). V devadesátých letech byl 

model revidován a pod názvem FAST (Financial Analysis and Surveillance Tracking) jako 

typ RBC modelu (Risk Based Capital). Obsahuje téměř všechny informace jako IRIS a skládá 

se z 30 ukazatelů. 
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1.2. Solvency I a II  

V této části ve stručnosti popíšeme největší rozdíly mezi současným a novým konceptem 

solventnosti. S trochou nadsázky se dá říci, že pro nový koncept platí zcela nové principy a 

v zásadě se mění všechno. V dalším výkladu se omezíme jen na kvantitativní dopady (Pilíř I).  

Začneme pohledem na strukturu aktiv a pasiv v obou systémech: 

 

Obrázek 1 – Přehled aktiv a pasiv dle Solvency I a II 

Z obrázku je na první pohled vidět, že nový koncept zohledňuje přecenění jak na straně pasiv, 

tak na straně aktiv. V případě aktiv je použito tržně konzistentní ocenění. Závazky jsou 

vyjádřeny jako diskontovaná hodnota budoucích peněžních toků. Ve výpočtu je navíc 

zohledněn vliv zajištění s přihlédnutím k možnosti selhání protistrany dostát svým závazkům.  

Rozdíl mezi aktivní a pasivní stranou je hodnota disponibilního (volného) kapitálu (net assest 

value, NAV), která je v rámci různých scénářů testována. 

Zajímavou otázkou je, zda nová regulace přinese větší požadavek na požadovaný kapitál. 

Na první pohled lze těžko rozhodnout, neboť na výsledek působí několik protichůdných 

efektů. K porovnání využijeme informace poskytnuté Českou národní bankou k výsledkům 

páté kvantitativní studie (QIS 5).  

Z obrázku 2 je patrné, že solventnostní poměr (tj. dodatečný kapitál nad požadovanou 

hodnotou kapitálu) v průměru poklesl, ale není to vždy nutným pravidlem. Je však vidět, že 

ve většině případů získaný kapitál díky přecenění na tržní hodnotu má menší efekt než 

vyčíslení dopadu veškerých rizik, neboť solventnostní poměr je nižší pro Solvency II. 

Druhým pozorováním je slabá korelace mezi Solvency I a II, což opět potvrzuje, že vztah 

mezi těmito koncepty je jen velmi malý. 
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Obrázek 2 – Porovnání výsledků solventního poměru mezi Solvency I a II dle výsledků QIS5, ČNB 

Zásadní změna v solventnosti je ocenění závazků. Největší změny jsou schematicky dle 

očekávaného dopadu zachyceny na obrázku 3, kde je v absolutní hodnotě porovnávána 

hodnota současných technických rezerv a Solvency II. 

 

Obrázek 3 – Přecenění technických rezerv dle Solvency II, ilustrativní příklad 

1.2.1. Rezervy na pojistná plnění  

Technické rezervy držené na úhradu budoucích plnění nejsou drženy na úrovni statutorní 

rezervy, ale jsou vyjádřeny jako diskontovaná hodnota všech budoucích peněžních toků. 

K diskontování je použita bezriziková úroková míra. Peněžní toky musí být vyjádřeny bez 
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dodatečné rizikové marže (ocenění na úrovni nejlepšího odhadu). Ta je ve výpočtu sice 

explicitně uvedena, ale není chápána jako klasická riziková přirážka. Riziková marže 

v Solvency II je definována jako náklad na kapitál. 

1.2.2. Rezerva na nezasloužené pojistné 

Rezerva na nezasloužené pojistné doznala v novém konceptu výraznější změn, respektive se 

v něm vůbec nevyskytuje a je nahrazena rezervou na pojistné (premium provision). Je to dáno 

tím, že převod rezervy na nezasloužené pojistné do podoby peněžních toků je značně 

komplikovanější. Je nutno zohlednit veškeré očekávané toky (tedy škodní plnění, náklady, 

přijaté pojistné, pokud nebylo zaplaceno apod.). Je také nově zaváděn pojem málo 

pravděpodobných škod (více v práci Mertl (2012)). 

Za normálních okolností by hodnota této rezervy měla být ve střední hodnotě záporná, 

protože v případě profitabilního obchodu očekáváme větší in-flow než out-flow toku peněz. 

Ve výpočtech se uvažuje z toho důvodu, že její hodnota po aplikaci stresové události již 

zpravidla přináší ztrátu, a tak musí být zohledněna. 

Dále Solvency II klade za povinnost zohlednit také smluvní závazky ze smluv spadající 

do podmínky tzv. contract boundaries. To jsou závazky, které plynou ze smluvně přislíbených 

podmínek. Například se jedná o smlouvy, které jsou placeny področním způsobem, kdy dle 

českých účetních standardů je brán v potaz pouze aktuální předpis. Pokud pojišťovna nemá 

možnost smlouvu před dalším předpisem ukončit, musí být cash-flow plynoucí z tohoto 

předpisu zahrnuto ve výpočtu solventnosti obdobným způsobem jako pro rezervu 

na nezasloužené pojistné.  

 

Kromě kvantitativních dopadů přináší Solvency II také mnoho nových požadavků v oblasti 

řízení rizik (ORSA, Pilíř II) a výkaznictví (Pilíř III). Tyto požadavky v době psaní práce 

nejsou ještě zcela plně specifikovány, a proto nejsou obsahem této práce. 
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2. Způsoby měření rizik 

V druhé kapitole se budeme zajímat o ukazatele, které jsou nejběžněji používané při měření 

rizik v oblasti pojišťovnictví. Výklad se opírá o přístup podle Ambrož (2011). Rizikové míry 

lze rozdělit do tří základních skupin. První skupina je velmi známá, jedná se ukazatele 

založené na volatilitě kolem očekávané hodnoty. V pojišťovnictví se využívají například při 

stanovení pojistného (riziková přirážka). Na druhou stranu z pohledu solventnosti je jejich 

použití velmi omezené, jelikož v zásadě měří podobně pozitivní i negativní výchylku. 

Druhou skupinou jsou ukazatele, které měří velikost ztráty, resp. kapitálu, který je potřeba 

na eliminování této ztráty. Jsou založeny na kvantilech příslušných rozdělení. Tato skupina je 

z hlediska Solvency II nejdůležitější, a proto se na ni zaměříme nejvíce. Do této skupiny patří 

hodnota v riziku, zbytková hodnota v riziku či očekávaná ztráta. 

Poslední skupinou jsou speciální rizikové míry, jejichž škála je velmi široká a nelze je tak 

jednoznačně charakterizovat. V rámci Solvency II mohou být například využívány míry 

na měření tržního či kreditního rizika. 

2.1. Hodnota v riziku 

Hodnota v riziku (Value at Risk, VaR) je hlavní rizikovou mírou, která je v rámci Solvency II 

používána. Vznik této míry sahá do počátků devadesátých let a je spojen s bankou 

J. P. Morgen. Původně interní metoda měření rizika byla následně představena v roce 1994 

pod jménem Risk Metrics. Tento název se však příliš neujal a míra je nazývána hodnota 

v riziku. 

Od této doby se stala velmi rozšířenou metodou. Je například součástí bankovní regulace 

Basel II a III a stejně tak je navržena jako hlavní riziková míra pro Solvency II.  

Pro další výklad hodnoty v riziku použijeme pojmy dolní a horní kvantil. 

Definice 1: Dolní a horní kvantil se definují jako 

𝑞𝛼(𝑋) = 𝑠𝑢𝑝{𝑥|𝐹𝑋(𝑥) < 𝛼}    dolní α − kvantil, ( 2.1 ) 

𝑞𝛼(𝑋) = 𝑖𝑛𝑓{𝑥|𝐹𝑋(𝑥) > 𝛼}    horní α − kvantil. ( 2.2 ) 

Přitom 𝐹𝑋(𝑥) je distribuční funkce náhodné veličiny 𝑋.  
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Uvedené definice se dají ještě upravit dle následujících rovností 

𝑠𝑢𝑝{𝑥|𝐹𝑋(𝑥) < 𝛼} = 𝑖𝑛𝑓{𝑥|𝐹𝑋(𝑥) ≥ 𝛼}, ( 2.3 ) 

𝑖𝑛𝑓{𝑥|𝐹𝑋(𝑥) > 𝛼}  = 𝑠𝑢𝑝{𝑥|𝐹𝑋(𝑥) ≤ 𝛼}. ( 2.4 ) 

Spojením ( 2.1 ) - ( 2.4 ) dostaneme vztah mezi dolním a horním kvantilem 

𝑞𝛼(𝑋) = 𝑠𝑢𝑝{𝑥|𝐹𝑋(𝑥) < 𝛼} ≤ 𝑠𝑢𝑝{𝑥|𝐹𝑋(𝑥) ≤ 𝛼} = 𝑞𝛼(𝑋). ( 2.5 ) 

Rovnost dolního a horního kvantilu je v okamžiku, kdy pro nejvýše jediné 𝑥 platí 

𝑃[𝑋 ≤ 𝑥] = 𝛼 ( 2.6 ) 

tj. např. v případě spojité náhodné veličiny 𝑋 s rostoucí distribuční funkcí.  

Cílem hodnoty v riziku je odpovědět na otázku, jaká je maximální ztráta, která může nastat 

v určitém časovém horizontu s pravděpodobností (1 − 𝛼). Jelikož hodnota v riziku může být 

aplikována obecně na nespojitou veličinu 𝑋, definujeme horní a dolní hodnotu v riziku 

na základě výše uvedených kvantilů. 

Definice 2: Hodnota v riziku pro rozdělení škod 

Nechť 𝛼 ∈ (0; 1)  je zvolená hladina spolehlivosti, T daný časový horizont a X je náhodná 

veličina reprezentující úhrn škod portfolia. Pak je dolní, resp. horní hodnota v riziku určena 

dolním, resp. horním kvantilem příslušného rozdělení jako 

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = 𝑞𝛼(𝑋) = 𝑠𝑢𝑝{𝑥|𝐹𝑋(𝑥) < 𝛼}, ( 2.7 ) 

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = 𝑞𝛼(𝑋) = 𝑖𝑛𝑓{𝑥|𝐹𝑋(𝑥) > 𝛼}. ( 2.8 ) 

Jinými slovy je hodnota v riziku nejmenší možná ztráta, která nastane během sledovaného 

období v (1 − 𝛼)% nejhorších situací. To lze zapsat pro horní hodnotu v riziku jako 

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = 𝑞𝛼(𝑋) = 𝑖𝑛𝑓{𝑥|P[𝑋 > 𝑥] ≤ 1 − 𝛼}. ( 2.9 ) 

Co se týče aktuálního návrhu v rámci Solvency II, za daný časový horizont se bere jeden rok. 

Hodnota   je přijatelná od 99%, nejlépe však 99,5%, tj. negativní vývoj s pravděpodobností 

99,5% při časovém horizontu jednoho roku odpovídá negativnímu vývoji jednou za 200 let. 

Vztah mezi dolní a horní hodnotou v riziku plyne ze vztahu ( 2.5 ) 

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) ≥ 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋). ( 2.10 ) 
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Obrázek 4 - Hodnota VaR a TVaR pro asymetrické rozdělení ztrát X 

2.1.1. Hodnota v riziku pro některá rozdělení 

Přímo z definice lze vyjádřit hodnotu v riziku pro konkrétní rozdělení náhodné veličiny X. 

Například pro normální rozdělení 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎2), kde 𝜇 je střední hodnota a 𝜎 je směrodatná 

odchylka, je 

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = 𝜇 + 𝜎 𝑞𝛼, ( 2.11 ) 

kde  𝑞𝛼 je kvantil normálního rozdělení 𝑁(0,1). 

Pro log-normální rozdělení 𝑋~𝐿𝑁(𝜇, 𝜎2), kde 𝜇 je střední hodnota a 𝜎 je směrodatná 

odchylka veličiny ln (𝑋), je 

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = 𝑒𝑥𝑝{𝜇 + 𝜎 𝑞𝛼}. ( 2.12 ) 

2.1.2. Výhody použití hodnoty v riziku 

První výhodou a důvodem rozšířenosti hodnoty v riziku je její jednoduchost a srozumitelnost. 

Právě snadná pochopitelnost je důvodem jejího rozšíření, jelikož mohla být přijata 

ve společnostech bez detailních znalostí teorie rizika.  

K jednoduchosti přispívá také fakt, že měrnou jednotkou hodnoty v riziku je konkrétní měna 

(například miliony korun), a tak hodnota v riziku přímo kvantifikuje potenciální ztrátu, která 

v určité situaci může nastat. Zatímco v případě ostatních měr nemusí být výstup na první 

pohled pochopitelný, pro VaR je konkrétní finanční vyjádření jednoduše interpretovatelné.  

K rozšíření přispělo také to, že se jedná o poměrně univerzální metodu. Lze použít jak 

v bankovním sektoru na různé typy portfolií, tak i v pojišťovnictví. Tato výhoda je především 

způsobena tím, že je aplikovatelná na různé typy rizik (například i na rizika z operační 

oblasti), přičemž výsledky se dají následně agregovat. V případě ostatních rizikových měr 

může být značně obtížné tuto agregaci následně provést.  

   Šikmé asymetrické rozdělení ztrát/škod 
 

           střední hodnota 

  

      směrodatná odchylka 

    VaR (α – kvantil) 

  TVaR (střední hodnota části převyšující VaR) 
 

ztráta / škoda 
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Poslední výhodou je, že hodnota v riziku se počítá s danou pravděpodobností (opakování 

události). Z toho plyne, že je možné sestrojit pravděpodobnostní chování daného portfolia či 

společnosti a dle potřeby volit konkrétní hladinu spolehlivosti. Lze se tedy dívat na situace, 

co se například stane jednou za 10, 20 či 100 let. 

2.1.3. Nedostatky hodnoty v riziku 

Přestože je hodnota v riziku velmi rozšířená a uznávaná, najde se mnoho důvodů, proč tato 

míra není dokonalá a dokonce proč by se měly míry používat jiné.  

Prvním a velmi často zmiňovaným důvodem je, že hodnota v riziku není subaditivní (viz dále 

odstavec 2.2.2). Na druhou stranu v případě eliptických rozdělení je podmínka subaditivity 

splněna (viz. např. McNeil (2005)).  

Hodnota v riziku ale již necharakterizuje hodnotu ztráty pro méně pravděpodobné události. 

Hodnota v riziku pouze určí nejméně rizikový scénář ze všech (1 − 𝛼)% nejhorších scénářů. 

Ve výsledku vůbec nevíme, jaké jsou ostatní scénáře. V některých případech volbou o něco 

málo jiné pravděpodobnosti může dojít k podstatné změně hodnotě v riziku. Tuto 

nepříjemnou vlastnost lze například odstranit výpočtem pro více hladin 𝛼.  

Hodnota v riziku je založena na historických pozorováních, a proto nemusí vždy reflektovat 

adekvátně budoucí vývoj. Tento fakt lze zmírnit zahrnutím očekávaných změn, které mohou 

v budoucnu nastat. To lze provést například testováním sensitivity odhadu jednotlivých 

parametrů včetně analýzy modelu. Někdy je však velmi těžké takové změny postihnout, 

zvláště pokud je hodnota v riziku počítána na delší období jako v případě solventnosti. 
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2.2. Axiomy rizikových měr 

Výklad v následující části bude zaměřen na koherentní rizikovou míru a hodnotu v riziku. 

Pokud nebude řečeno jinak, hodnotu v riziku chápeme ve smyslu definice rozdělení škod. 

2.2.1. Koherentní riziková míra 

Definice 4: Koherentní míra rizika 

Uvažujme množinu V reálných náhodných veličin. Funkce RV :  se nazývá koherentní 

míra rizika, pokud splňuje následující vlastnosti pro libovolné VYX , : 

(i) monotónnost:    YXYX   ; 

(ii) subaditivita:      YXYX   ; 

(iii) pozitivní homogenita:    0 : X X     ; 

(iv) translační invariance (neměnnost vůči posunu): Ra :     aXaX   . 

Tyto axiomy nejsou zvoleny náhodně a mají daný ekonomický význam, který nyní zmíníme. 

Bod (i) se týká velikosti rizika daného portfolia. Pokud máme jedno portfolio větší než druhé 

(určeno náhodnou veličinou X, resp. Y), musí tuto vlastnost zachovat i míra rizika. Jako 

protipříklad uveďme následující rizikovou míru, která tento axiom nesplňuje, totiž 

𝜌(𝑋) = 𝜎[𝑋]. ( 2.13 ) 

Jelikož podmínka 𝑋 ≤ 𝑌 neimplikuje platnost 𝜎[𝑋] ≤  𝜎[𝑌], není tudíž nutně splněna 

nerovnost monotónnosti. 

Bod (ii) nám říká, že hodnota rizika součtu dvou portfolií by měla být menší nebo rovna 

součtu rizik portfolií oddělených. To znamená, že by neměla nastat situace, kdy pouhým 

dělením rizik dosáhneme zmenšení celkového rizika.  

Pokud by tento bod nebyl splněn, v případě hodnocení solventnosti by mohlo být výhodné 

rozdělit výpočet na více částí a počítat velikost rizika odděleně.  

Bod (iii) se týká násobení libovolným kladným parametrem. Uvažujeme-li platnost 

subaditivity, pak platí  

𝜌(𝜆𝑋) ≤ 𝜆𝜌(𝑋), ( 2.14 ) 

a proto pozitivní homogenita přidává opačnou nerovnost, která může být vyjádřena jako 

riziko likvidity, kdy při větším objemu stejného portfolia bude riziko větší díky menší 

likviditě.  
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Poslední bod (iv) vyjadřuje přidání resp. odebrání bezrizikové hodnoty, která implikuje 

zmenšení resp. zvětšení rizika právě o tuto hodnotu. Pokud bychom tedy k portfoliu přidali 

tolik kapitálu (záporné znaménko), kolik je riziko samotného portfolia, výsledná hodnota 

rizika takto vzniklého portfolia je nulová, neboť 

𝜌(𝑋 − 𝜌(𝑋)) = 𝜌(𝑋) − 𝜌(𝑋) = 0. ( 2.15 ) 

Translační invariance splňuje následující míra: 𝜌(𝑋) = 𝐸[𝑋]  

𝜌(𝑋 + 𝑎) = 𝐸[𝑋 + 𝑎] = 𝐸[𝑋] + 𝑎 = 𝜌(𝑋) + 𝑎. ( 2.16 ) 

Na druhou stranu tato míra 𝜌(𝑋) = −𝐸[𝑋] již translační invarianci nesplňuje, neboť 

𝜌(𝑋 + 𝑎) = −𝐸[𝑋 + 𝑎] = −𝐸[𝑋] − 𝑎 = 𝜌(𝑋) − 𝑎. ( 2.17 ) 

Rovněž směrodatná odchylka 𝜌(𝑋) = 𝜎[𝑋] nesplňuje translační invarianci, neboť 

𝜌(𝑋 + 𝑎) = 𝜎[𝑋 + 𝑎] = 𝜎[𝑋] = 𝜌(𝑋). ( 2.18 ) 

2.2.2. VaR není koherentní riziková míra 

Věta: Hodnota v riziku splňuje podmínky (i), (iii) a (iv), ale nesplňuje podmínku (ii), takže 

není koherentní míra. 

Důkaz (i): Nechť  PALYX ,,,   takové, že YX  . Vzhledem k monotonii distribuční 

funkce platí následující  

𝑋 ≤ 𝑌 ⇒ 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) ≥ 𝑃(𝑌 ≤ 𝑥) ⇒ 𝑃(𝑋 > 𝑥) ≤ 𝑃(𝑌 > 𝑥) 𝑝𝑟𝑜  ∀𝑥 ∈ 𝑅. ( 2.19 ) 

Pro dané 𝑥 platí  

{𝑥: 𝑃(𝑋 > 𝑥) ≤ 1 − 𝛼} ≤ {𝑥: 𝑃(𝑌 > 𝑥) ≤ 1 − 𝛼}. ( 2.20 ) 

Přechodem k infimu pro x a použitím definice hodnoty v riziku dostaneme požadované. 

𝑖𝑛𝑓{𝑥: 𝑃(𝑋 > 𝑥) ≤ 1 − 𝛼} ≤ 𝑖𝑛𝑓{𝑥: 𝑃(𝑌 > 𝑥) ≤ 1 − 𝛼} ⇒ 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) ≤ 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑌). ( 2.21 ) 
 

 

(iii) Nechť  PALX ,,  a 0 . Použitím definice hodnoty v riziku 

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝜆𝑋) = 𝑖𝑛𝑓{𝑥|𝑃(𝜆𝑋 > 𝑥) ≤ 1 − 𝛼} = 𝑖𝑛𝑓{𝜆𝑦|𝑃(𝜆𝑋 > 𝜆𝑦) ≤ 1 − 𝛼} 

= 𝜆𝑖𝑛𝑓{𝑦|𝑃(𝑋 > 𝑦) ≤ 1 − 𝛼} = 𝜆𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) . 
( 2.22 ) 
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(iv) Nechť  PALX ,,  a 0a . Opět použitím definice dokážeme, že 

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋 + 𝑎) = 𝑖𝑛𝑓{𝑥|𝑃(𝑋 + 𝑎 > 𝑥) ≤ 1 − 𝛼} = 

                                           = 𝑖𝑛𝑓{𝑦 + 𝑎|𝑃(𝑋 + 𝑎 > 𝑦 + 𝑎) ≤ 1 − 𝛼} = 

                                                      = 𝑖𝑛𝑓{𝑦|𝑃(𝑋 > 𝑦) ≤ 1 − 𝛼} + 𝑎 = 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) + 𝑎. 

( 2.23 ) 

Podmínka subaditivity (ii) není obecně pro hodnotu v riziku splněna. To lze ukázat na 

jednoduchém případu jednoho typu rizika.   

Příklad 1: Mějme pojišťovnu, která chce upsat riziko ve výši 2000 jednotek. Pravděpodobnost 

vzniku škody je 1%. Pojistné odpovídá 10% velikosti upsaného rizika. Pojišťovna uzavře dvě 

shodné smlouvy na identická nezávislá rizika R1 a R2, a to s pojistnou částkou 1000 jednotek 

a pojistným ve výši 100. Ve smyslu definice 3 budeme sledovat výši hodnoty v riziku pro 

škody očištěné o zisk z pojistného. 

 

Výsledná hodnota (zisk (-)/ztráta (+) bez vlivu nákladů) smlouvy R1, respektive R2 

R1, resp. R2 Pravděpodobnost 

900 1% 

-100 99% 

 

Pro agregaci rizik dostáváme možné kombinace 

R1 R2 R1 + R2 Pravděpodobnost 

900 900 1800 0,01% 

900 -100 800 0,99% 

-100 900 800 0,99% 

-100 -100 200 98,01% 

Nyní porovnáme hodnotu v riziku na hladině spolehlivosti 1,5%. Pro portfolio složené z obou 

rizik R1 a R2 je hodnota ztráty rovna 800 (odpovídá situaci, kdy na jedné smlouvě nastane 

škoda). Pokud bychom nyní smlouvy rozdělili a posuzovali je odděleně, pro každou z nich je 

hodnota v riziku rovna zisku -100 (záporné znaménko => zisk), protože ztráta nastává 

s pravděpodobností 1% (tj. menší než 1,5%). Platí tedy, že  

𝑉𝑎𝑅0,015(𝑅1 + 𝑅2) = 800 ≥ −200 = 𝑉𝑎𝑅0,015(𝑅1) + 𝑉𝑎𝑅0,015(𝑅2). ( 2.24 ) 

Tímto jsme porušili podmínku subaditivity z definice koherence, a hodnota v riziku není 

obecně koherentní míra.  
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2.3. Krajní podmíněné očekávání (zbytková hodnota v riziku) 

Dalším přístupem k měření rizik je krajní podmíněné očekávání (Tail Conditional 

Expectation, TCE), nebo také zbytková hodnota v riziku (Tail Value at Risk, TVaR). Česká 

terminologie je převzata z Ambrož (2011). 

Jak jsme již uvedli, jednou z nevýhod hodnoty v riziku je fakt, že se zaměřuje pouze na jednu 

hodnotu a nezajímá se o okolí. Jako možné řešení bylo nabízeno stanovit hodnotu v riziku pro 

více hodnot. Pokud bychom tento princip dovedli k dokonalosti, můžeme spočítat střední 

hodnotu přes všechny stavy překračující hodnotu v riziku. 

Zbytková hodnota v riziku je tedy definována jako podmíněná očekávaná ztráta převyšující 

hodnotu v riziku 

𝑇𝐶𝐸𝛼(𝑋) = 𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = 𝐸[𝑋|𝑋 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)]. ( 2.25 ) 

Horní krajní podmíněné očekávání se definuje stejně s použitím horní hodnoty v riziku. 

Zbytková hodnota v riziku je zřejmě vždy větší nebo rovna hodnotě v riziku. 

Co se týče vlastnosti koherence, tak ani zbytková hodnota v riziku nesplňuje podmínku 

subaditivity. Ta platí pouze za předpokladu spojitosti náhodné veličiny X. 

 

Příklad 2: Následující tabulka ukazuje zisk/ztrátu portfolia pojišťovny s odpovídajícími 

pravděpodobnostmi 

Zisk (-)/ztráta (+) Pravděpodobnost 

-1 000 95% 

10 4,5% 

100 0,5% 

Hodnota v riziku pro hladinu spolehlivosti 1% je z tabulky ihned patrná 

𝑉𝑎𝑅99% = 10. ( 2.26 ) 

Dle definice je zbytková hodnota v riziku střední hodnotou pro výsledky portfolia menší nebo 

rovna deseti, tj. 

𝑇𝑉𝑎𝑅99% =
4,5%∗10+0,5%∗100

5%
= 19. ( 2.27 ) 

Zdůrazněme, že jsme nebrali pouze (1 − 𝛼)% nejhorších případů. V tomto konkrétním 

příkladě jsme uvažovali 5% místo 1%.  
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2.4. Očekávaná ztráta 

Kromě již dvou zmíněných rizikových měr lze použít další míru, a to je očekávaná ztráta 

(Expected Shortfall, ES). Tato míra je využívána například ve švýcarském solvenčním testu. 

Hodnota bere v úvahu pouze průměrnou ztrátu v (1 − 𝛼)% nejhorších případech. Na první 

pohled by se mohlo zdát, že je tato hodnota stejná jako zbytková hodnota v riziku, ale příklad 

uvedený v předchozí části ukazuje, že tomu tak není. Pokud bychom v předchozím příkladu 

používali pouze 1% nejhorších případů, potom je střední hodnota 

0,5%∗10+0,5%∗100

1%
= 55. ( 2.28 ) 

Výsledek je značně odlišný od ( 2.27 ).  

Z požadavku na zahrnutí pouze (1 − 𝛼)% nejhorších výsledků plyne následující definice 

očekávané ztráty 

𝐸𝑆𝛼(𝑋) = (1 − 𝛼)−1 (𝐸[𝑋 ∙ 𝐼[𝑋≥𝑉𝑎𝑅𝛼]] − 𝑉𝑎𝑅𝛼 ∙ (𝑃[𝑋 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝛼] − (1 − 𝛼))). ( 2.29 ) 

Zde nedefinujeme horní a dolní variantu očekávané ztráty, neboť jsou obě hodnoty stejné. 

Tato definice je převzata z Acerbi (2003). 

První sčítanec vzorce odpovídá definici zbytkové hodnoty v riziku a druhý sčítanec zajišťuje, 

aby bylo bráno pouze 𝛼% nejhorších případů. 

Opět ukážeme na zvoleném příkladu 

𝐸𝑆99% =
4,5%∗10+0,5%∗100−10(5%−1%)

1%
= 55. ( 2.30 ) 

Z definice je patrné, že pokud je rozdělení náhodné veličiny spojité, tj. platí ( 2.31 ), tak 

očekávaná ztráta je rovna zbytkové v hodnotě v riziku, protože druhý sčítanec je nulový. 

𝑃[𝑋 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝛼] = 1 − 𝛼. ( 2.31 ) 

Lze také psát 

𝐸𝑆𝛼(𝑋) = (
𝑃[𝑋 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝛼]

1 − 𝛼
)

𝐸[𝑋𝐼[𝑋≥𝑉𝑎𝑅𝛼]]

𝑃[𝑋 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝛼]
+ (1 −

𝑃[𝑋 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝛼]

1 − 𝛼
) ∙ 𝑉𝑎𝑅𝛼 

tj. 

ESα(X) = λTVaRα + (1 − λ)VaRα = TVaRα + (λ − 1)(TVaRα − VaRα), 

kde 𝜆 =
𝑃[𝑋≥−𝑉𝑎𝑅𝛼]

1−𝛼
. 

( 2.32 ) 



24 

 

Při platnosti ( 2.31 ) je 𝜆 = 1 a očekávaná ztráta je opravdu rovna zbytkové hodnotě v riziku. 

Protože je obecně 𝜆 ≥ 1 a zbytková hodnota v riziku není menší než hodnota v riziku, tak 

odtud plyne, že 𝐸𝑆𝛼(𝑋) ≥ 𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼. 

Výhodou v porovnání s dříve zmíněnými měrami je koherentnost.  

Příklad 3: Vraťme se k příkladu 1 a spočteme očekávanou hodnotu v riziku. 

𝐸𝑆0.015(𝑅1) =
99%∗(−100)+1%(900)+100(100%−1,5%)

1,5%
= 566,7. ( 2.33 ) 

Pro součet obou rizik 

𝐸𝑆0.015(𝑅1 + 𝑅2) =
0,01%∗(1800)+1,98%∗(800)−100(1,99%−1,5%)

1,5%
= 1035,3. ( 2.34 ) 

Porovnáním dvojnásobku ( 2.33 ) s ( 2.34 ) zjistíme, že podmínka subaditivity je pro 

očekávanou ztrátu splněna  

𝐸𝑆0.015(𝑅1 + 𝑅2) = 1035,3 ≤ 1133,3 = 𝐸𝑆0.015(𝑅1) + 𝐸𝑆0.015(𝑅2). ( 2.35 ) 

Uveďme ještě další definici očekávané ztráty, která využívá definici kvantilové funkce  

𝐹−1(𝑝) = 𝑖𝑛𝑓{𝑥|𝐹𝑋(𝑥) ≥ 𝑝} = 𝑞𝑝. ( 2.36 ) 

Očekávaná ztráta tak může být vyjádřena následovně 

𝐸𝑆𝛼(𝑋) = −
1

𝛼
∫ 𝐹−1(𝑝)

𝛼

0
𝑑𝑝 = −

1

𝛼
∫ 𝑞𝑝

𝛼

0
𝑑𝑝. ( 2.37 ) 

Záměnou proměnné, dle které integrujeme, můžeme od kvantilové funkce přejít k funkci 

distribuční a následně dle definice hodnoty v riziku upravit očekávanou ztrátu 

𝐸𝑆𝛼(𝑋) = −
1

𝛼
∫ 𝑞𝑝

𝛼

0
𝑑𝑝 = −

1

𝛼
(− ∫ 𝐹𝑋(𝑥)𝑑𝑥 + 𝛼𝑞𝛼

𝑞𝛼

−∞
) = 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) +

1

𝛼
∫ 𝐹𝑋(𝑥)𝑑𝑥

𝑞𝛼

−∞
. ( 2.38 ) 

Vzhledem k tomu, že distribuční funkce je nezáporná, tak hodnota očekávané ztráty není 

menší než hodnota v riziku. 

Zbytková hodnota v riziku i očekávaná ztráta jsou „opatrnější“ než hodnota v riziku, protože 

berou ohled i na hodnoty překračující hodnotu v riziku. Vhodnou volbou hladin spolehlivosti 

pro VaR, resp. ES či TVaR můžeme dosáhnout rovnost těchto hodnot. Uvedeme odvození pro 

normální rozdělení pro hladiny   a  . Vzhledem k tomu, že standardního normální rozdělení 

je spojité, tak 𝐸𝑆 = 𝑇𝑉𝑎𝑅. 

Pro jednoduchost předpokládejme, že rozdělení je centrované. Hodnoty získáme dle definice 

zbytkové hodnoty v riziku ( 2.25 ), do které dosadíme hustotu standardního normálního 
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rozdělení  x . Navíc využijeme toho, že víme, jak vypadá hodnota v riziku pro toto 

rozdělení. Pro hladinu   je dána kvantilem normálního rozdělení z . 

𝑇𝑉𝑎𝑅𝛿 = −
1

𝛿
∫

1

𝜎√2𝜋
𝑦 ∙ 𝑒𝑥𝑝 {−

𝑦2

2𝜎2
} 𝑑𝑦

−𝑉𝑎𝑅𝛿

−∞

=
𝜎

𝛿√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 {−

𝑉𝑎𝑅𝛿
2

2𝜎2
} = 

=
𝜎

𝛿√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 {−

𝑧𝛿
2

2
} =

𝜎

𝛿
φ(zδ). 

( 2.39 ) 

Zvolíme-li hladinu   pro TVaR či ES, pak hodnotu   pro VaR dopočteme pomocí 

distribuční funkce standardního normálního rozdělení 

휀 = 1 − Φ (
σφ(𝑧𝛿)

δ
). ( 2.40 ) 

Pokud za   dosadíme konkrétní hodnoty, dostaneme výsledky v tabulce 3. Pro zvolené   

musíme volit menší  , což je v souladu s předchozím tvrzením, že zbytková hodnota v riziku 

je vždy větší nebo rovna hodnotě v riziku při stejné hladině spolehlivosti.  
 

𝜹 𝟏 − 𝜹 𝜺 𝟏 − 𝜺 𝑻𝑽𝒂𝒓𝜹 = 𝑽𝒂𝑹𝜺 

0,050 95% 0,0196 98,0% 2,06271 

0,025 97,5% 0,0097 99,0% 2,33780 

0,010 99% 0,0038 99,6% 2,66521 

0,005 99,5% 0,0019 99,8% 2,89195 

Tabulka 3 – porovnání hladin významnosti pro rovnost VaR a TVaR, výpočet Mathematica, 𝝈 = 𝟏 

Pro různé volby směrodatné odchylky normálního rozdělení dostáváme jinou velikost 

rizikových měr, ale hladiny spolehlivosti zůstávají pro obě rozdělení stejné. Při větší 

směrodatné odchylce je hodnota rizikové míry větší. 

2.5. Spektrální riziková míra 

Výklad o rizikových mírách dokončíme definicí spektrální rizikové míry.  

Definice 5: Nechť 𝐹−1(𝑝) je kvantilová funkce a 𝜙(𝑝) je váhová funkce splňující podmínky 

1) 𝜙(𝑝) je nezáporná na intervalu [0,1], 

2) 𝜙(𝑝) je nerostoucí na intervalu [0,1], 

3) ∫ 𝜙(𝑝)𝑑𝑝 = 1
1

0
. 

Pak spektrální riziková míra je definována jako 

𝑀𝜙(𝑋) = − ∫ 𝜙(𝑝)
1

0
𝐹−1(𝑝)𝑑𝑝. ( 2.41 ) 
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Jedním z důvodů, proč uvádíme spektrální rizikovou míru v této práci, je splnění 

koherentnosti (důkaz viz Acerbi, (2003)).  

Očekávaná ztráta (ES) je spektrální mírou, což lze dokázat jednoduše z definice, protože 

váhová funkce z definice očekávané ztráty  

𝜙(𝑝) =
1

𝛼
1[0≤𝑝≤𝛼] ( 2.42 ) 

splňuje zjevně všechny tři podmínky definice 5. Funkce ( 2.42 ) je zřejmě nezáporná a 

nerostoucí a platí 

∫ 𝜙(𝑝)𝑑𝑝𝛼

0
=

1

𝛼
∫ 1[0≤𝑝≤𝛼]

𝛼

0
𝑑𝑝 = 1. ( 2.43 ) 

Nevýhodou použití rizikových měr, které popisují rozdělení za hodnotou v riziku, je nutná 

znalost rozdělení konce rozdělení. Tento předpoklad není vždy v praxi splněn (způsobeno 

převážně nedostatkem dat), a tak do modelu vnášíme nový druh rizika – riziko odhadu 

modelu. V praxi to při výpočtu zbytkové hodnoty může být velmi nevýhodné. 

V současné době je v rámci Solvency II navrhována hodnota v riziku, a to jak pro standardní, 

tak interní model. V dřívějších v diskuzích byla uvažována pro interní modely i zbytková 

hodnota v riziku, respektive míra očekávané ztráty, ale v poslední době došlo k odklonu 

od těchto měr a dohled prosazuje použití hodnoty v riziku. Doba horizontu T je bez diskuze 

volena jako délka účetního období, a to jednoho roku. Volba hladiny spolehlivosti je 

na úrovni 99,5%, tj. frekvence ruinování jednou za 200 let.  

 

Na závěr těchto dvou kapitol uvedeme přehled základních vlastností. 

Vlastnost VaR ES 

Koherentní míra NE ANO 

Interpretovatelnost 

z „laického“ pohledu 

„snazší“ 

zajímá se jen o jednu konkrétní 

nejhorší škodu 

„obtížnější“ - potřeba matematických základů 

zajímá se o průměrnou výši určitého počtu nejhorších 

škod 

Data k výpočtu lépe dostupná možnost nedostatku extrémních hodnot 

Využití více pojišťovny více zajišťovny – širší použití interních modelů 

Tabulka 4 – porovnání VaR a ES 
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3. Standardní model 

Přestože je tato práce primárně zaměřena na interní modely v Solvency II, budeme se v této 

kapitole věnovat definici výpočtu dle standardního vzorce. To nám lépe pomůže pochopit 

důvody použití interních modelů a dále bude v praktické části provedeno srovnání 

standardního vzorce s interním modelem. 

Následující schéma představuje aktuální podobu struktury výpočtu kapitálového požadavku 

kompozitní pojišťovny. Tato struktura byla testována v pěti kvantitativních studiích (QIS 1-5) 

a na základě výsledků docházelo k drobným změnám ve struktuře a především v nastavení 

technických parametrů jednotlivých rizikových modulů. 

Aktuální podobu lze najít v návrhu úrovně II (tzv. Delegated Acts, EC (2015)). 

 

Obrázek 5 – Schéma modulární struktury výpočtu kapitálového požadavku dle standardního vzorce 

(viz EIOPA (2012)) 

Jelikož další část práce je zaměřena především na neživotní riziko, tak se i v této kapitole 

omezíme jen na tento typ rizika. 
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3.1. Modul neživotní rizika 

Tento modul je popsán v materiálu úrovně II (viz EC (2015)). V této kapitole bude ponecháno 

značení dle originální literatury v anglickém jazyce z důvodu přehlednosti a konzistence 

s původním návrhem. 

Riziko neživotního pojištění je rozděleno na tři kategorie – riziko pojistného a rezerv, riziko 

storna pojistných smluv a riziko katastrofických událostí. Z pohledu standardního modelu je 

tato struktura poměrně logická, na druhou stranu v dalších částech práce uvidíme, že toto 

členění nemusí být dostatečné. Ve standardním vzorci je tento postup uveden především 

z důvodu univerzálního přístupu ke kalibraci příslušných rizik. 

Agregace jednotlivých částí je dána vzorcem  

𝑆𝐶𝑅𝑁𝐿 = √𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟
2 + 𝑆𝐶𝑅lapse

2 + 𝑆𝐶𝑅CAT
2 + 2 ∙ 0.25 ∙ 𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟 ∙ 𝑆𝐶𝑅CAT, ( 3.1 ) 

kde 𝑆𝐶𝑅𝑋 je kapitálový požadavek (Solvency Capital Requirement) pro konkrétní druhy rizik 

(pr - pojistného a rezerv, lapse - storna a CAT – katastrofických událostí), viz jednotlivé 

odstavce 3.2 – 3.4. 

Z hlediska objemu do celkového dopadu na pojišťovnu je nejvýznamnější modul týkající se 

rizika pojistného a rezerv následovaný modulem katastrofického rizika. Velikost 

katastrofického rizika je pro každou pojišťovnu velmi individuální podle typu upisovaného 

obchodu a podle volby zajistné strategie. Riziko storna pojistného v neživotním pojištění není 

příliš významné vzhledem k majoritnímu podílu jednoročních smluv a relativně stabilního 

trhu v České republice. Dokazují to výsledky páté kvantitativní studie (QIS 5) z roku 2011 

(viz obrázek 6Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 – Výsledek páté kvantitativní studie EIOPA (2011), velikost modulů dána v procentech SCR 
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3.2. Riziko pojistného a technických rezerv 

Riziko pojistného a technických rezerv jsou hlavní složky neživotního pojistně-technického 

rizika. Ve standardním výpočtu tvoří tento modul obvykle 60-80% celkového kapitálového 

požadavku. Riziko pojistného plyne z volatility škodního vývoje (četnosti a výše škod), a to 

jak z nového obchodu, tak z již předepsaného, ale ještě nezaslouženého pojistného. Dále toto 

riziko také plyne z volatility nákladů, ať již správních či provizních.  

Riziko rezerv plyne z fluktuace v odhadu plnění z minulých let.  

Celkový kapitálový požadavek je stanoven na základě principu popsaného v nařízení 

Evropské komise 2015/35, článek 115 (viz EC (2015)) 

SCRpr = 3 ∙ σnl ∙ Vnl, ( 3.2 ) 

kde 𝑉𝑛𝑙 je objem vzniklý kombinací objemu očekávaného pojistného (jednotlivých 

homogenních skupin indexovaných pomocí 𝑠) 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠 a objemu rezerv jednotlivých 

homogenních skupin 𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑠 a σ𝑛𝑙 je celková směrodatná odchylka vzniklá analogicky 

kombinací 𝜎𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠 a 𝜎𝑟𝑒𝑠,𝑠. Výpočet parametrů 𝜎𝑛𝑙 a 𝑉𝑛𝑙 probíhá ve dvou krocích, nejprve na 

úrovni homogenní skupiny (viz Příloha C a odstavec 3.2.1), a pak následuje celková agregace 

(viz odst. 3.2.2). 

Pro zajímavost uvedeme i výpočet kapitálového požadavku dle páté kvantitativní dopadové 

studie QIS 5 

𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟 = 𝜌(𝜎𝑛𝑙) ∙ 𝑉𝑛𝑙, 
( 3.3 ) 

𝜌(𝜎) =
𝑒𝑥𝑝{𝑞0,995√𝑙𝑛(𝜎𝑛𝑙

2+1)}

√𝜎𝑛𝑙
2+1

− 1, ( 3.4 ) 

kde q0,995 je 2,576 (99,5% kvantil standardního normálního rozdělení).  

Současný návrh výpočtu ( 3.2 ) je zřejmým zjednodušením výše uvedeného vztahu, jehož 

vyjádření odpovídá požadavku na úrovni hodnoty v riziku na hladině 99,5% počítané jako 

kvantil log-normálního rozdělení. 

3.2.1. Riziko homogenní skupiny 

Definujme následující proměnné 

𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠  … míra objemu pojistného pro homogenní skupinu 𝑠 

𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑠  … míra objemu rezerv pro homogenní skupinu 𝑠 

𝜎𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠  … směrodatná odchylka pro riziko pojistného pro homogenní skupinu 𝑠 
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𝜎𝑟𝑒𝑠,𝑠  … směrodatná odchylka pro riziko rezerv pro homogenní skupinu 𝑠 

Míra objemu pojistného je dána  

𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠 = 𝑚𝑎𝑥(𝑃𝑠 , 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡,𝑠) + 𝐹𝑃𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑠 + 𝐹𝑃𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒,𝑠, ( 3.5 ) 

kde jednotlivé proměnné pro danou homogenní skupinu 𝑠 znamenají: 

𝑃𝑠 odhad pojistného, které má pojišťovna nebo zajišťovna získat v segmentu 𝑠 v následujících 

dvanácti měsících,  

𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡,𝑠 pojistné zasloužené pojišťovnou nebo zajišťovnou v segmentu 𝑠 v posledních dvanácti 

měsících,  

𝐹𝑃𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑠 očekávaná současná hodnota pojistného, které si má pojišťovna nebo zajišťovna 

zasloužit v segmentu s po následujících dvanácti měsících ze stávajících smluv,  

𝐹𝑃𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒,𝑠 očekávaná současná hodnota pojistného, které si má pojišťovna nebo zajišťovna 

zasloužit v segmentu 𝑠 ze smluv, u kterých datum počátečního vykázání spadá 

do následujících dvanácti měsíců, ale bez pojistného, které má být zaslouženo během dvanácti 

měsíců od data počátečního vykázání. 

Jako míru objemu rezerv je použit nejlepší odhad rezerv (bez aplikace rizikové přirážky).  

Směrodatné odchylky jsou určeny na základě analýzy trhu, která byla provedena v rámci 

jednotlivých kvantitativních studií organizací CEIOPS a jejíž výsledky pro jednotlivé 

homogenní skupiny jsou shrnuty v příloze D. 

Celková směrodatná odchylka pro homogenní skupinu 𝑠 je pak dána vztahem 

𝜎𝑠 =
√(𝜎𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠)

2
+𝜎𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠𝜎𝑟𝑒𝑠,𝑠𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑠+(𝜎𝑟𝑒𝑠,𝑠𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑠)

2

𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠+𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑠
. ( 3.6 ) 

Celková míra objemu rizika pro skupinu 𝑠 

𝑉𝑠 = (𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠 + 𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑠)(0,75 + 0,25 ∙ 𝐷𝐼𝑉𝑠), 

kde 

( 3.7 ) 

𝐷𝐼𝑉𝑠 =
∑ (𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑗,𝑠 + 𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑗,𝑠)

2
𝑗

(∑ (𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑗,𝑠 + 𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑗,𝑠)𝑗 )
2 ( 3.8 ) 

a 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑗,𝑠 je hodnota 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠 pro geografický celek 𝑗 (obdobně pro 𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑗,𝑠).  

Proměnná 𝐷𝐼𝑉𝑠 je ve vzorci kvůli diverzifikaci v rámci jednotlivých geografických celků 𝑗. 

Pokud je veškeré riziko upisováno v rámci jednoho geografického celku (typicky na území 
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jednoho státu), tak míra objemu rizika pro danou homogenní skupinu je součtem míry objemu 

rizika pojistného a rezerv, protože 𝐷𝐼𝑉𝑠 je rovna jedné pro všechny homogenní skupiny 𝑠. 

3.2.2. Agregace homogenních skupin 

Směrodatná odchylka pro celý modul pojistně-technického rizika je definována následovně 

𝜎𝑛𝑙 =
1

𝑉𝑛𝑙
√∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑆𝑠,𝑡 ∙ 𝜎𝑠 ∙ 𝑉𝑠 ∙ 𝜎𝑡 ∙ 𝑉𝑡𝑠,𝑡 , ( 3.9 ) 

kde 𝑠, 𝑡 jsou jednotlivé homogenní skupiny a 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑆𝑠,𝑡 prvky korelační matice (viz Příloha E). 

Celkový objem modulu pojistně technického rizika je dán prostým součtem dílčích objemů 

𝑉𝑛𝑙 = ∑ 𝑉𝑠𝑠 . ( 3.10 ) 

3.3. Riziko storna pojistných smluv 

Tento modul se v prvních verzích výpočtu solventnostího požadavku dle standardního vzorce 

nevyskytoval. Nicméně evropská Direktiva uvádí riziko storna jako jeden z požadavků, který 

je nutno zahrnout do výpočtu, a proto byl do páté kvantitativní studie doplněn a stejně tak 

zůstal v aktuálním návrhu. 

Výpočet probíhá dle dvou předdefinovaných scénářů a dopad na hodnotu aktiv a závazků 

musí pojišťovna vyhodnotit individuálně: 

𝑆𝐶𝑅𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒,𝑖 = ∆𝑁𝐴𝑉|𝑠𝑐é𝑛ář𝑖 , 𝑖 =  1,2 , ( 3.11 ) 

kde ∆𝑁𝐴𝑉 je změna hodnoty aktiv snížená o změnu hodnoty pasiv. 

V posledním návrhu úrovně II jsou definovány tyto dva scénáře: 

 ukončení 40% smluv, které způsobí zvýšení technických rezerv (bez zohlednění vlivu 

na marži), 

 pokud zajistné smlouvy pokrývají pojistné nebo zajistné smlouvy, které budou 

uzavřeny v budoucnosti, snížení počtu těchto budoucích pojistných nebo zajistných 

smluv, které se používají při výpočtu technických rezerv, o 40 %.  

Při určení ztráty se uvažují takové způsoby ukončení, které mají nejvíce nepříznivý vliv 

na stav kapitálu společnosti. 

Jak bylo vidět z grafu výsledků páté kvantitativní studie (obrázek 6), celkový dopad tohoto 

rizika na výsledek je velmi malý, proto se jím dále nebudeme zabývat. 
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3.4. Riziko katastrofických událostí 

Riziko katastrofických událostí je uvedeno v Direktivě 2009/138 (EC (2009)) v článku 105 

jako jeden ze základních stavebních kamenů výpočtu kapitálového požadavku. Je definováno 

jako „riziko ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných závazků vyplývajícího ze 

značné neurčitosti předpokladů při tvorbě cen a stanovení rezerv v souvislosti s mimořádnými 

nebo výjimečnými událostmi (neživotní katastrofické riziko).“ Pro úplnost dodejme, že se 

jedná o riziko, které není zohledněno v riziku pojistného a rezerv, jelikož tyto události byly 

při kalibraci rizik zmíněných v předchozím textu vynechány nebo se nikdy v historii nestaly.  

Dle posledního návrhu riziko katastrofických událostí obsahuje čtyři sub-moduly, které jsou 

agregovány následovně 

𝑆𝐶𝑅𝐶𝐴𝑇 = √(𝑆𝐶𝑅𝑛𝑎𝑡𝐶𝐴𝑇 + 𝑆𝐶𝑅𝑛𝑝𝑝𝑟𝑜𝑝)
2

+ 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑚𝐶𝐴𝑇
2 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝐶𝐴𝑇

2 , ( 3.12 ) 

kde 𝑆𝐶𝑅𝑛𝑎𝑡𝐶𝐴𝑇 je kapitálový požadavek pro riziko přírodních pohrom, 𝑆𝐶𝑅𝑛𝑝𝑝𝑟𝑜𝑝 kapitálový 

požadavek pro katastrofické riziko neproporčního zajištění, 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑚𝐶𝐴𝑇 je kapitálový 

požadavek pro rizika způsobená člověkem (man-made) a 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝐶𝐴𝑇 je kapitálový 

požadavek pro ostatní rizika nespecifikována dříve. 

Do detailu se jednotlivým sub-modulům věnovat nebudeme, protože jsou založeny na předem 

definovaných scénářích, které musí pojišťovna aplikovat na svoje portfolio. Scénáře jsou 

stanoveny před aplikací zajistného programu a každá z pojišťoven aplikuje svojí zajistnou 

strukturu. Uvádíme dva příklady, kde v prvním případě se nejprve aplikuje kvótové zajištění a 

poté XL zajištění  

SCR𝐶𝐴𝑇
𝑛𝑒𝑡 = 𝑚𝑎𝑥{SCR𝐶𝐴𝑇

𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠
∙ 𝑄𝑆 − 𝑋𝐿𝑈_𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡; 0} + 𝑚𝑖𝑛{SCR𝐶𝐴𝑇

𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠
∙ 𝑄𝑆; 𝑋𝐿𝐿_𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡} + 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡 ( 3.13 ) 

a ve druhém naopak 

SCR𝐶𝐴𝑇
𝑛𝑒𝑡 = 𝑚𝑎𝑥{SCR𝐶𝐴𝑇

𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠
− 𝑋𝐿𝑈_𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡; 0} ∙ 𝑄𝑆 + 𝑚𝑖𝑛{SCR𝐶𝐴𝑇

𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠
; 𝑋𝐿𝐿_𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡} ∙ 𝑄𝑆 + 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡, ( 3.14 ) 

kde SCR𝐶𝐴𝑇
𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠

 je kapitálový požadavek pro danou oblast katastrofického rizika, 𝑋𝐿𝐿_𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡, resp. 

𝑋𝐿𝑈_𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 je dolní resp. horní limit vrstvy XL-zajištění, 𝑄𝑆 je vlastní vrub na kvótovém 

zajištění a 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡 je případný náklad na doplnění vrstvy. 

Kalibrace jednotlivých scénářů je v detailu popsána v CEIOPS (2010). Vzhledem 

k nedostatku dat byla ke kalibraci primárně použita data z anglického trhu (analýza od FSA - 

Financial Services Authority) a německého trhu (analýza od GDV - Gesamtverband 

der Deutschen Versicherungswirtschaft), ze kterých byly určeny faktory pro všechny ostatní 



33 

 

trhy. Díky tomu je variabilita pro jednotlivé pojišťovny značně omezena a výsledný 

kapitálový požadavek neodpovídá skutečnému riziku, které pojišťovna podstupuje. Vzhledem 

k tomu, že tržní data jsou za český trh v oblasti interních modelů v potřebném detailu 

prozatím nezveřejňována, není možné provést komplexní analýzu. Vycházíme-li z dat, které 

má autor k dispozici za dvě pojišťovny pro přírodní katastrofická rizika (viz také kapitola 6), 

jsou rozdíly interního modelu (modelace konkrétního portfolia) a standardní formule 

následující (viz tabulka 5): 
 

Přírodní katastrofické riziko 
Poměr úhrnu škod standardního a interního modelu 

pro 200 letou událost 

povodeň, záplava 1,17 

vichřice 0,98 

zemětřesení 1,34 

Tabulka 5 – příklad porovnání standardního a interního modelu pro přírodní katastrofické riziko 

Ačkoliv se jedná o porovnání pouze části pojistného trhu na základě omezené zkušenosti, lze 

tvrdit, že riziko povodně a záplav je ve standardním vzorci přeceněno o 17% a riziko 

zemětřesení dokonce o 34%. Naopak riziko vichřice v porovnání odpovídá individuálnímu 

výpočtu. 

Na druhou stranu pro Českou republiku je riziko přírodních katastrof podhodnoceno, neboť 

riziko výskytu krupobití není směrnicí předepsáno, ale historické události ukazují, že i tyto 

události mohou dosáhnout značných rozměrů (např. při krupobití v Praze dne 15. srpna 2010 

činil tržní odhad škod 2 mld. Kč). 

Z tohoto důvodu se v interních modelech používají vlastní scénáře vzniklé na základě 

individualizovaných modelů pro danou pojišťovnu a zohledňující veškerá rizika. 
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4. Interní model 

V této části se budeme zabývat pojistně-technickým rizikem neživotního pojištění z jiného 

pohledu, než je prezentován ve standardní formuli. Jak již bylo v minulé kapitole naznačeno, 

jedná se o riziko, které plyne z volatility pojistně technického výsledku v průběhu 

následujícího roku (týkající se i škod z minulých období). Přestože výpočet je prováděn na 

hrubé i čisté bázi, výsledek je sledován pouze po očištění od zajištění, neboť část rizika 

připadající zajistiteli je součástí kreditního rizika selhání protistrany. 

Mezinárodní aktuárská asociace v roce 2004 vydala seznam rizik, která by měla být pokryta 

v rámci řízení rizik pojišťoven (IAA, (2004)). Seznam nedefinoval konkrétní způsoby 

výpočtu těchto rizik, ale zaměřil se na jejich detailní popis a význam. Tato rizika jsou 

aplikovatelná pro většinu skupin neživotního pojištění: 

 procesní riziko úpisu (Underwriting Process Risk); 

 riziko ocenění (Pricing Risk); 

 riziko struktury produktu (Product Design Risk); 

 riziko škodního průběhu (Claims Risk); 

 riziko ekonomické (Economic Enviroment Risk); 

 riziko zajištění (Net Retention Risk); 

 riziko chování pojistníků (Policyholder Behaviour Risk); 

 riziko rezerv (Reserve Risk). 

Výše zmíněné skupiny rizik lze seskupit do dvou kategorií dle způsobu výpočtu. Vše kromě 

poslední kategorie lze sjednotit do jedné kategorie, a to do rizika stanovení pojistného či 

krátce rizika pojistného (Premium Risk). Poslední kategorie je specifická, netýká se nového 

obchodu, ale dívá se na vývoj rezerv a z tohoto důvodu se nazývá rizikem stanovení 

technických rezerv či krátce riziko rezerv (Reserve Risk).  

Při vývoji standardního modelu byly definovány klíčové principy neživotního pojištění, které 

je nutné dodržet (IAA, 2004): 

 korelační efekt mezi kategoriemi rizika; 

 zachování rozdílu mezi závazky plynoucími ze škod a plynoucími z budoucího rizika; 

 zachycení charakteru ročních smluv (riziko storna); 

 riziko zajištění. 

V průběhu vývoje metodiky solventnosti byly navrhovány různé přístupy, jak vyjádřit 

pojistně technické riziko. Mezi ně například patří model IAA (IAA (2004)), finský model 

(Sandstrőm, (2005)) nebo švýcarský test solventnosti (SST (2006)). V dalším textu se 
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zaměříme na dva nejznámější modely tohoto typu (viz odst. 4.1. a 4.2.) a dále také na model 

zahrnující horizont jednoho roku, který je explicitně požadován pro Solvency II a bude 

základem pro návrh interního modelu (viz odst. 4.4). Navíc budou uvedeny různé přístupy 

s modelováním rizika rezerv (viz odst. 4.3). 

4.1. GDV model 

Německá asociace pojistitelů (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., 

GDV) publikovala první model, který byl typu RBC, v roce 2002. Model zahrnoval riziko 

stanovení pojistného a rezerv. V roce 2005 tato asociace prezentovala aktualizovaný model 

pro celý standardní výpočet, viz GDV (2005). Jelikož však CEIOPS na jaře 2006 publikoval 

svůj první návrh metodiky, k dalšímu vývoji modelu německou asociací již nedošlo. 

Výpočet kapitálového požadavku je založen ukazatelích kombinovaného poměru očištěných 

o zajištění. Model nerozlišuje mezi rizikem pojistného a rezerv a je počítán pro celé pojistně-

technické riziko dohromady.  

Pro každou homogenní skupinu 𝑘 je kombinovaný poměr definován 

𝐶𝑅𝑘 =
𝑁𝐶𝐸𝑘+𝑂𝐸𝑘

𝑁𝑃𝑘
, ( 4.1 ) 

kde 𝑁𝐶𝐸 (Net Claim Expenditure) je netto náklad na škody, který zahrnuje výsledek analýzy 

run-off i náklady na škody z běžného roku, 𝑂𝐸 odpovídá operačním nákladům (Operating 

Expenses) a 𝑁𝑃 je netto zasloužené pojistné (Net Earned Premium). 

Výsledek za celou pojišťovnu se dosáhne váženým součtem jednotlivých výsledků 

𝐶𝑅 = ∑ 𝑤𝑘𝐶𝑅𝑘𝑘 ,  

kde 

𝑤𝑘 =
𝑁𝑃𝑘

∑ 𝑁𝑃𝑗𝑗
. 

( 4.2 ) 

Předpokládáme-li, že jednotlivé kombinované poměry jsou náhodné veličiny s danou střední 

hodnotu a rozptylem 

𝜇𝑘 = 𝐸(𝐶𝑅𝑘), ( 4.3 ) 

𝜎𝑘
2 = 𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑅𝑘), ( 4.4 ) 

pak dostáváme pro střední hodnotu a rozptyl CR 

𝜇 = ∑ 𝑤𝑘𝜇𝑘𝑘 , ( 4.5 ) 
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𝜎2 = ∑ ∑ 𝑤𝑗𝑤𝑘  𝜎𝑗 𝜎𝑘𝑟𝑗𝑘𝑘𝑗 , ( 4.6 ) 

kde 𝑟𝑗𝑘 je korelační koeficient mezi kombinovanými poměry 𝐶𝑅𝑗 a 𝐶𝑅𝑘. 

GDV navrhuje, aby požadovaný kapitál SC (Solvency Capital) splňoval logickou podmínku, 

že příjmy převyšují náklady. Pojišťovna by se tedy neměla dostat do situace, kdy požadovaný 

kapitál je větší než zasloužené pojistné (poměr požadovaného kapitálu a zaslouženého 

pojistného označme SR – Solvency Ratio). Připustíme-li, že pojišťovna se může stát 

insolventní pouze s pravděpodobností menší než 1 − 𝛼, pak musí být postupně 

𝑃(𝐶𝑅 − 1 > 𝑆𝑅) ≤ 1 − 𝛼, ( 4.7 ) 

𝑃(𝐶𝑅 ≤ 𝑆𝑅 + 1) ≥ 𝛼, ( 4.8 ) 

𝑆𝑅 + 1 ≥ 𝑞𝛼, ( 4.9 ) 

kde 𝑞𝛼 je 𝛼-kvantil rozdělení kombinovaného poměru CR. Tento kvantil se dá přepsat do 

tvaru 

𝑞𝛼 = 𝜇 + 𝑎𝜎, ( 4.10 ) 

kde 𝑎 je zvoleno tak, aby odpovídalo příslušnému kvantilu 𝑞𝛼.  

Potom můžeme vyjádřit požadavek kapitálu v procentech, respektive v jednotkách dané měny 

následujícím způsobem 

𝑆𝑅 ≥ 𝜇 + 𝑎𝜎 − 1, ( 4.11 ) 

resp.  𝑆𝐶 ≥ 𝑁𝑃(𝜇 + 𝑎𝜎 − 1). ( 4.12 ) 

Jestliže položíme 

𝑆𝑅𝑘 = 𝑎𝑤𝑘𝜎𝑘, ( 4.13 ) 

pak vzhledem k ( 4.6 ) platí 

𝑎2𝜎2 = ∑ ∑ 𝑟𝑗𝑘𝑆𝑅𝑗𝑆𝑅𝑘𝑘𝑗 . ( 4.14 ) 

V návrhu se dále uvádí, že tento přístup je aplikovatelný pro pojišťovny mající historická data 

delší než 15 let. Protože i na tradičním německém trhu neměly všechny pojišťovny dostatečně 

dlouhou datovou řadu, GDV přišla se zjednodušením, jak odhadnout volatilitu pro jednotlivé 

homogenní skupiny. Ve vzorci pro 𝑆𝑅𝑘 nahradila směrodatnou odchylku součinem dvou 
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faktorů - 𝑠𝑓 (faktor velikosti, size factor) a 𝑓𝑘 (faktor variability pro každou skupinu 𝑘). Tyto 

faktory byly napočítány podle tržních dat a GDV je stanovila paušálně. 

Vzorec ( 4.13 ) bylo možné použít, pokud měl daný pojistitel delší historii než 15 let. Pokud 

měla pojišťovna kratší historii než 11 let, pak musela využít čistě tržních odhadů. Pokud měla 

historii v intervalu 11 až 15 let, bylo možné použít kombinovaný přístup  

𝑆𝑅𝑘 = 𝑎𝑤𝑘 [
15−𝑦

5
𝑠𝑓 ∙ 𝑓𝑘 +

𝑦−10

5
𝜎𝑘], pro 𝑦 = 11, … ,15. ( 4.15 ) 

GDV k riziku katastrofických událostí přistoupila jako ke speciální homogenní skupině. Pro 

jednoduchost bylo toto riziko omezeno pouze na riziko bouřky. Principiálně by však šlo 

rozšířit i ostatní rizika. Odhad potřebného kapitálu je založen na historických tržních údajích, 

ze kterých lze indikovat pravděpodobnou velikost ztráty trhu. Velikost požadavku pro 

konkrétní pojišťovnu je dána dle podílu zaslouženého pojistného dané pojišťovny 

za předpokladu, že individuální podíl pojistného a pojistné částky odpovídá tomuto podílu pro 

celý trh, tj. že její rizikový profil odpovídá tržnímu a je oceněn podobným způsobem jako 

na trhu. 

Tímto způsobem se získá hrubý kapitálový požadavek, který je nutno očistit o vlivy zajištění, 

což se provede přímou aplikací zajistných pravidel (viz například ( 3.13 ) nebo ( 3.14 )). 

4.2. CEA model 

V roce 2006 byl představen návrh modelu Evropského výboru pro pojišťovnictví (Comité 

Européen des Assurances, CEA). V tomto modelu bylo riziko pojistného a rezerv kalkulováno 

odděleně CEA (2006).  

Vývoj během následujícího roku se dá zachytit na následujícím trojúhelníkovém schématu. 

Trojúhelník se skládá z kumulativních plateb 𝐶𝑖,𝑗, kde 𝑖 ∈ {1, … , 𝐼} je škodní rok a 

𝑗 ∈ {1, . . , 𝐽} je vývojový rok. Index 𝐼 a 𝐽 značí aktuální rok.  

V případě znalosti všech vývojový roků pro všechny škodní roky, lze předpokládat, že 𝐼 =  𝐽. 

To zjednodušení se často objevuje, ale jelikož se v praxi vyskytují často deformované 

trojúhelníky, nebudeme tento předpoklad využívat. Množinu známých plateb uskutečněných 

do aktuálního roku značíme 𝐷𝐼𝐽 

𝐷𝐼𝐽 = {𝐶𝑖,𝑗|𝑖 + 𝑗 ≤ 𝐽 + 1 ∧ 𝑖 ≤ 𝐼}. ( 4.16 ) 

Vzhledem k tomu, že známe 𝐽 vývojových roků, lze na základě těchto dat odhadnout ultimátní 

škodu pro rok vzniku 𝑖 pouze do doby 𝐽 (označme ji 𝐶𝑖,𝐽). Tento fakt platí pouze při 

dostatečně velkém 𝐽 v závislosti na rychlosti konvergence k ultimátní hodnotě. Korektní 
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pohled na ultimátní škodu je až po nekonečně vývojových krocích jako 𝐶𝑖,∞. Aktuální 

hodnota rezervy na budoucí závazky pro škodní rok 𝑖 je 

𝑅𝑖 = 𝐶𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖,J+1−𝑖, pro 𝑖 = 1, … , 𝐼 ( 4.17 ) 

Riziko stanovení rezerv se týká škodních ročníků 𝑖 ≤ 𝐼 a jejich vývoje v dalších letech, 

respektive z pohledu solventnosti v roce následujícím (schematicky zobrazeno na diagonále 

v obrázku – modrá barva). V případě rizika stanovení pojistného se zajímáme o vývoj nových 

škod, respektive o jejich ultimátní odhad. V tomto případě jsou výplaty v trojúhelníku 

označeny zeleně a jejich ultimátní hodnotu je třeba dopočítat na základě historického vývoje.  

 

  

Obrázek 7 – Kumulativní trojúhelník plateb s vyznačeným vývojem v následujícím roce  

4.2.1. Riziko stanovení rezervy 

Princip výpočtu rizika rezerv je podle CEA založen na vynásobení objemu rizika konkrétním 

faktorem. Matematicky lze požadovaný kapitálový požadavek pro riziko rezerv ve skupině k 

(Capital Requirement for Reserve Risk, 𝐶𝑅𝑅𝑅
𝑘 ) zapsat 

𝐶𝑅𝑅𝑅
𝑘 = 𝐶𝑃𝑘 ∙ 𝑓𝑅𝑅

𝑘 , kde ( 4.18 ) 

𝐶𝑃𝑘 je netto hodnota technických rezerv pro homogenní skupinu 𝑘 a dle výše zavedeného 

značení ji lze vyjádřit 

𝐶𝑃𝑘 = ∑ 𝑅𝑖
𝑘 ∙ 𝑟𝑒𝑖

𝑘𝐼
𝑖=1 ,  ( 4.19 ) 

kde 𝑟𝑒𝑖
𝑘 je faktor určující podíl vlastního vrubu na rezervách pro škodní rok 𝑖 a homogenní 

skupinu 𝑘, dále se ve vzorci ( 4.18 ) vyskytuje faktor 𝑓𝑅𝑅
𝑘  volatility rizika rezerv pro 

homogenní skupinu 𝑘. Je obecně definován tak, aby hodnota technických rezerv navýšená 

o kapitálový požadavek pokryla s hladinou spolehlivosti 99,5% budoucí vývoj závazků. CEA 
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…
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nestanovuje žádný závazný způsob výpočtu faktoru volatility. Ukázka výpočtu je uvedena 

v příkladu 4 v následujícím odstavci.  

4.2.2. Riziko stanovení pojistného 

Princip výpočtu rizika nedostatečnosti pojistného je založen na podobném postupu s tím, že 

k měření objemu rizika není použita hodnota technických rezerv, ale objem předepsaného 

pojistného v následujícím roce (𝑊𝑃𝑘) a nezaslouženého pojistného k datu výpočtu (𝑈𝑃𝑘) 

𝐶𝑅𝑃𝑅
𝑘 = [𝑊𝑃𝑘 + 𝑈𝑃𝑘] ∙ 𝑓𝑃𝑅

𝑘  ( 4.20 ) 

a 𝑓𝑃𝑅
𝑘  je faktor volatility rizika pojistného pro homogenní skupinu 𝑘, který je obecně definován 

tak, aby hodnota předepsaného a nezaslouženého pojistného plus kapitálový požadavek 

pokryly s určitou hladinou spolehlivosti budoucí vývoj, tj. aby pokryly všechny nákladové 

složky pojišťovny (škody, provize a správní náklady). Tento faktor může být odvozen od 

volatility netto škodního poměru. 

Příklad 4 - Odhad rizika stanovení rezerv a pojistného stanovené pomocí modelu CEA si 

ukážeme na datech použitých v práci Taylor, Ashe (1983). Bez újmy na obecnosti 

předpokládejme, že tyto hodnoty jsou již na netto bázi (viz tabulka 6). 

 

𝐶𝑖𝑗 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 357 848 766 940 610 542 482 940 527 326 574 398 146 342 139 950 227 229 67 948 

1 352 118 884 021 933 894 1 183 289 445 745 320 996 527 804 266 172 425 046 
 

2 290 507 1 001 799 926 219 1 016 654 750 816 146 923 495 992 280 405 
  

3 310 608 1 108 250 776 189 1 562 400 272 482 352 053 206 286 
   

4 443 160 693 190 991 983 769 488 504 851 470 639 
    

5 396 132 937 085 847 498 805 037 705 960 
     

6 440 832 847 631 1 131 398 1 063 269 
      

7 359 480 1 061 648 1 443 370 
       

8 376 686 986 608 
        

9 344 014 
         

Tabulka 6: Přírůstkový trojúhelník výplat, viz Taylor, Ashe (1983) 
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1) Při výpočtu rizika rezerv jsme porovnali standardní metodu Chain Ladder s původním 

odhadem v práci Taylor, Ashe (1983), výsledky odhadu rezervy jsou tabulce 7. 

Skodní rok 

Chain 

Ladder 

Taylor, 

Ashe 

0 0 0 

1 94 634 298 000 

2 469 511 600 000 

3 709 638 745 000 

4 984 889 1 077 000 

5 1 419 459 1 788 000 

6 2 177 641 2 879 000 

7 3 920 301 4 221 000 

8 4 278 972 4 866 000 

9 4 625 811 5 827 000 

Celkem 18 680 856 22 301 000 

Tabulka 7: Odhady výše rezervy metodou Chain Ladder, viz Taylor, Ashe (1983) 

Jelikož dle Mack (1993) je odhad dle Taylor, Ashe v daném příkladu z řady testovaných 

metod nejvyšší, jedním ze způsobů výpočtu faktoru pro stanovení rizika rezervy je relativní 

vyjádření rozdílu mezi nejvyšším a použitým odhadem pro stanovenou rezervu 

𝑓𝑅𝑅 =
22 301−18 681

18 681
= 19.4%. ( 4.21 ) 

2) Riziko pojistného je možné stanovit na základě ultimátního škodního poměru pro 

jednotlivé škodní ročníky. V původní práci Taylora a Ashe nebyla uvedena expozice vůči 

zaslouženému pojistnému, proto v tabulce 8 přikládáme vlastní hodnoty (na základě odhadu 

škodního průběhu v daných letech) 

Škodní rok Zasloužené pojistné 

Ultimátní odhad 

(ChL) 

Škodní 

poměr 

0 7 042 352 3 901 463 55.4% 

1 9 163 101 5 433 719 59.3% 

2 9 403 542 5 378 826 57.2% 

3 10 110 507 5 297 906 52.4% 

4 10 034 969 4 858 200 48.4% 

5 10 002 292 5 111 171 51.1% 

6 10 802 997 5 660 771 52.4% 

7 10 838 337 6 784 799 62.6% 

8 10 410 085 5 642 266 54.2% 

9 10 946 750 4 969 825 45.4% 

Celkem 98 754 932 53 038 946 53.7% 

Tabulka 8: Zasloužené pojistné, ultimátní odhad a škodní poměr 
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Z ultimátního škodního poměru lze spočítat směrodatnou odchylku (z jednotlivých  hodnot 

ve třetím sloupci tabulky 8), kterou autoři CEA násobí konfidenčním faktorem 

(pravděpodobně stanoveného na základě kvantilu normálního rozdělení (v článku zaokrouhlen 

na hodnotu 3) pro hladinu spolehlivosti 99,5%) 

𝑓𝑃𝑅 = 5,1% ∗ 3 = 15,3%. ( 4.22 ) 

CEA ve svém návrhu také předkládá prvotní návrh těchto koeficientů pro jednotlivé 

homogenní skupiny (viz Příloha F). 

4.2.3. Katastrofické riziko 

CEA předpokládá modelování katastrofického rizika pomocí scénářů na hrubé bázi s aplikací 

konkrétní zajistné struktury dané pojišťovny, a to obdobně jako v předchozích případech. 

4.3. Modelování rizika rezerv  

V modelu CEA bylo poprvé v rámci návrhů Solvency II vyčísleno riziko stanovení pojistného 

a rezervy odděleně, nicméně i zde byl přístup k oběma rizikům velmi podobný. Nyní 

představíme dva modely zaměřené pouze na odhad rizika stanovení rezerv (viz Mertl (2014)). 

První z nich (viz odst. 4.3.1.) je založen na vývoji nejlepšího odhadu rezervy z ultimátního 

pohledu, tj. do konce vývoje každého ze škodních roků. Jedná se o odhad kvantifikovaný 

pomocí střední kvadratické odchylky odvozené v Mack (1993). Tento princip je nad rámec 

Solvency II, protože sleduje vývoj až do úplného vývoje škodního roku. Pro požadavky 

Solvency II je dostačující model vývoje rezerv s jednoročním horizontem (viz odst. 4.3.2.), 

k jehož ohodnocení použijeme práci Merz, Wüthrich (2007). 

4.3.1. Model s ultimátním odhadem volatility rezerv 

K odvození ultimátní volatility rezerv použijeme střední kvadratickou odchylku definovanou 

v práci Mack (1993). Nejprve uveďme předpoklady modelu, které vycházejí z metody Chain 

Ladder 

𝐸[𝐶𝑖,𝑠+1|𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝑠] = 𝐶𝑖,𝑠 ∙ 𝑓𝑠, ∀𝑖 = 1, … , 𝐼, ( 4.23 ) 

kde 𝑓𝑠 , 𝑠 = 1, … , 𝐽 − 1 jsou vývojové faktory. Tato podmínka implikuje odhad ultimátní 

hodnoty pro škodní rok 𝑖 

𝐸[𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼𝐽] = 𝐶𝑖,𝐽+1−𝑖 ∏ 𝑓𝑠
𝐽−1
𝑠=𝐽+1−𝑖 . ( 4.24 ) 

Vývojové faktory lze dle metody Chain Ladder odhadnout následovně, přičemž tyto odhady 

jsou nestranné a nekorelované (viz Mack (1993)) 
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𝑓𝑠 =
∑ 𝐶𝑖,𝑠+1

𝐼−𝑠
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑠
𝐼−𝑠
𝑖=1

, 1 ≤ 𝑠 ≤ 𝐽 − 1 . ( 4.25 ) 

Druhým předpokladem v modelu je vzájemná nekorelovanost škodních let, neboli vektory  

(𝐶𝑝,1, … , 𝐶𝑝,𝐽−1) 𝑎 (𝐶𝑟,1, … , 𝐶𝑟,𝐽−1), ∀𝑟 ≠ 𝑠 ,  

jsou vzájemně nekorelované. 

( 4.26 ) 

Pro odvození střední kvadratické odchylky je potřeba ještě jeden předpoklad, a to o rozptylu 

𝑣𝑎𝑟[𝐶𝑖,𝑠+1|𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝑠] = 𝐶𝑖,𝑠 ⋅ 𝜎𝑠
2, ∀𝑖 = 1, … , 𝐼, ∀𝑠 = 1, … , 𝐽 − 1. ( 4.27 ) 

Rozptyly lze odhadnout následovně 

�̂�𝑠
2 =

1

𝐼−𝑠−1
∑ 𝐶𝑖,𝑠 (

𝐶𝑖,𝑠+1

𝐶𝑖,𝑠
− 𝑓�̂�)

2

, ∀𝑠 =, … , 𝐽 − 2𝐼−𝑠
𝑖=1 . ( 4.28 ) 

Odhad rozptylu �̂�𝐽−1
2  může být nahrazen nulou (pokud je již trojúhelník dostatečně velký a 

vývojový faktor 𝑓𝐽−1 = 1) nebo aproximací předchozích hodnot (viz Mack (1993)) 

�̂�𝐽−1
2 = 𝑚𝑖𝑛 (

�̂�𝐽−2
4

�̂�𝐽−3
2 , 𝑚𝑖𝑛(�̂�𝐽−3

2 , �̂�𝐽−2
2 )). ( 4.29 ) 

Podobně jako odhad pro vývojové faktory je i tento odhad nestranný. 

Nyní již můžeme definovat střední kvadratickou odchylku rizika rezervy 

𝑚𝑠𝑒(�̂�𝑖,𝐽) = 𝐸 ((�̂�𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖,𝐽)
2

|𝐷𝐼,𝐽). ( 4.30 ) 

V ( 4.30 ) jsme pro riziko stanovení rezervy použili výplaty 𝐶𝑖,𝐽 místo rezerv 𝑅𝑖. S použitím 

vzorce ( 4.17 ) lze ukázat, že se jedná o ekvivalentní definici, neboť 

𝑚𝑠𝑒(�̂�𝑖) =  𝐸 ((�̂�𝑖 − 𝑅𝑖)
2

|𝐷𝐼,𝐽) =  𝐸 ((�̂�𝑖,𝐽 − �̂�𝑖,𝐽+1−𝑖 − 𝐶𝑖𝐽 + 𝐶𝑖,𝐽+1−𝑖)
2

|𝐷𝐼,𝐽)= 

                                    =  𝐸 ((�̂�𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖𝐽)
2

|𝐷𝐼,𝐽) = 𝑚𝑠𝑒(�̂�𝑖,𝐽). 

( 4.31 ) 

Definici střední kvadratické odchylky ( 4.30 ) lze přepsat za pomocí vztahu  

𝐸(𝑋 − 𝑎)2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + (𝐸(𝑋) − 𝑎)2. ( 4.32 ) 

Tím dostaneme rozklad střední kvadratické chyby na dvě části, první danou stochastickým 

charakterem odhadu a druhou část způsobenou chybou odhadu 

𝑚𝑠𝑒(�̂�𝑖,𝐽) = 𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼,𝐽) + (𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼,𝐽) − �̂�𝑖,𝐽)
2
. ( 4.33 ) 

Z předchozího vztahu lze odvodit odhad pro střední kvadratickou odchylku pro škodní rok 𝑖 

(viz Mack (1993)) 
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𝑚𝑠𝑒(�̂�𝑖,𝐽)̂ = �̂�𝑖,𝐽
2 ∑

�̂�𝑠
2

�̂�𝑠
2 (

1

�̂�𝑖,𝑠
+

1

∑ 𝐶𝑟,𝑠
𝐼−𝑠
𝑟=1

)𝐽−1
𝑠=𝐽+1−𝑖 .  ( 4.34 ) 

A odhad pro střední kvadratickou odchylku pro celkové hodnoty 

𝑚𝑠𝑒(�̂�𝐽)̂ = ∑ {(𝑚𝑠𝑒(�̂�𝑖,𝐽))
2

+�̂�𝑖,𝐽 ∑ �̂�𝑘,𝐽 ∑ 2𝐽−1
𝑠=𝐽+1−𝑖

�̂�𝑠
2

�̂�𝑠
2

1

∑ 𝐶𝑛,𝑠
𝐼−𝑠
𝑛=1

𝐼
𝑘=𝑖+1 }𝐼

𝑖=2 . ( 4.35 ) 

Aplikací výše zmíněných vzorců na trojúhelník v příkladu 4 dostáváme následující rozptyly 

pro jednotlivé vývojové roky 𝑠, (𝑠 = 1, … , 𝐽 − 1) 

𝑠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

�̂�𝑠
2 160 280 37 737 41 965 15 183 13 731 8 186 447 1 147 447 

Tabulka 9 – výsledek odhadu rozptylu v příkladu 4 

Odhad střední kvadratické odchylky, respektive střední směrodatné odchylky je uveden 

v tabulce 10 (součet celkem pro směrodatnou odchylku není součtem předchozích řádků výše 

vzhledem k diverzifikaci v rámci jednotlivých let). 

Škodní rok Chain Ladder (𝑅𝑖) √𝑚𝑠�̂�(𝑅𝑖) √𝑚𝑠�̂�(𝑅𝑖)  v % 𝑅𝑖 

0 0 

 

  

1 94 634 75 535 80% 

2 469 511 113 650 24% 

3 709 638 119 679 17% 

4 984 889 254 039 26% 

5 1 419 459 402 492 28% 

6 2 177 641 545 384 25% 

7 3 920 301 857 271 22% 

8 4 278 972 953 262 22% 

9 4 625 811 1 349 670 29% 

Celkem 18 680 856 2 401 360 13% 

Tabulka 10 – výsledek odhadu směrodatné odchylky v příkladu 4 

4.3.2. Model s jednoročním vývojem rezerv 

V článku 101 odstavci 3 Direktivy 2009/138 (EC (2009)) je kapitálový požadavek definován 

na období 12 měsíců. V předchozí části jsme se zabývali ultimátním odhadem, ale solventnost 

zaměřuje na vývoj mezi časem 𝐽 a  𝐽 + 1 pro škodní ročníky (𝑖 ≤ 𝐼). Je potřeba kvantifikovat 

nejistotu odhadu v rámci jednoročního vývoje. Skutečnost, že dlouhodobý pohled není tak 

důležitý, lze zdůvodnit několika argumenty. První z nich poukazuje na fakt, že pokud 

pojišťovna nebude mít dostatek kapitálu v krátkém období, tak v dlouhém období pojišťovna 

již vůbec nemusí existovat. Za druhé z pohledu řízení pojišťovny a testování modelu (use test) 

je krátkodobý pohled více relevantní. 



44 

 

Z hlediska solventnosti se proto stačí podívat na run-off rezervu v rámci jednoho roku, která 

je v článku Merz, Wüthrich (2007) označována jako vývoj škodních rezerv (CDR, Claim 

Development Result). Na vývoj této veličiny se dá dívat ze dvou pohledů. První z nich je 

prospektivní, kdy lze předpokládat, že ultimátní odhad je nejlepším možným odhadem. Pokud 

by totiž nebyl, tak by tento fakt musel být zohledněn. Proto lze CDR spočítat jako rozdíl 

nejlepšího očekávání ultimátních hodnot stanovených v čase 𝐽 a 𝐽 + 1 pro škodní ročníky 

𝑖 ≤ 𝐼 

𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐽 + 1) = E[𝑅𝑖
𝐽|𝐷𝐼,𝐽] − (𝐶𝑖,𝐽−𝑖+1 − 𝐶𝑖,𝐽−𝑖 + E[𝑅𝑖

𝐽+1|𝐷𝐼,𝐽+1]) = E[𝐶𝑖,𝐽
𝐽 |𝐷𝐼,𝐽] − E[𝐶𝑖,𝐽

𝐽+1|𝐷𝐼,𝐽+1],  

kde 

( 4.36 ) 

𝐷𝐼,𝐽+1 = {𝐶𝑖𝑗|𝑖 + 𝑗 ≤ 𝐽 + 2 ∧ 𝑖 ≤ 𝐼} = 𝐷𝐼,𝐽 ∪ {𝐶𝑖,𝐽−𝑖+2|𝑖 ≤ 𝐼}, ( 4.37 ) 

𝑅𝑖
𝐽
 je rezerva 𝑅𝑖  (viz ( 4.17 )) v čase 𝐽. 

Celkový vývoj škodních rezerv v čase 𝐽 + 1 pro všechny škodní ročníky 𝑖 ≤ 𝐼 je součtem 

jednotlivých škodních vývojů 

𝐶𝐷𝑅(𝐽 + 1) = ∑ 𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐽 + 1)𝐼
𝑖=1 . ( 4.38 ) 

Jelikož se jedná o nejlepší odhad, je střední hodnota jednoročního vývoje CDR nulová, což je 

dáno tím, že předpokládáme, že se ve skutečnosti škody vyvinou přesně dle odhadnutého 

faktoru 𝑓𝐼 a tedy jsou známé 

𝐸[𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐽 + 1)|𝐷𝐼,𝐽] = 0. ( 4.39 ) 

Střední kvadratická odchylka takto definovaného vývoje rezerv pro škodní ročník 𝑖 lze 

odvodit ve tvaru  

𝑚𝑠𝑒(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐽 + 1)|𝐷𝐼,𝐽) = 𝑉𝑎𝑟(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐽 + 1)|𝐷𝐼,𝐽) = 𝑉𝑎𝑟(E[𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼,𝐽] − E[𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼,𝐽+1]|𝐷𝐼,𝐽) =  

= 𝑉𝑎𝑟(E[𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼,𝐽+1]|𝐷𝐼,𝐽) = 𝐶𝑖,𝐽−𝑖+1 ∏ 𝑓𝑠
2𝜎𝐽−𝑖+1

2𝐽−1
𝑠=𝐽−𝑖+2 = E[𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼,𝐽]

2 𝜎𝐽−𝑖+1
2

𝑓𝐽−𝑖+1
2 𝐶𝑖,𝐽−𝑖+1

. 
( 4.40 ) 

Za předpokladu nezávislosti škodních let je rozptyl vývoj rezerv všech škodních ročníků dán 

dle ( 4.38 ) jako součet rozptylů jednotlivých let  

𝑚𝑠𝑒(CDR(𝐽 + 1)|𝐷𝐼,𝐽) = ∑ E[𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼,𝐽]
2 𝜎𝐽−𝑖+1

2

𝑓𝐽−𝑖+1
2 𝐶

𝑖,𝐽−𝑖+1

𝐼
𝑖=1 . ( 4.41 ) 

Jelikož faktory jsou do budoucna zpravidla neznámé, nahradíme střední hodnoty jejich 

odhady (pro odlišení je označme stříškou) a dostaneme tzv. "pozorovatelný“ vývoj rezerv pro 

škodní ročník 𝑖  
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𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐽 + 1) = �̂�𝑖,𝐽
𝐽 − �̂�𝑖,𝐽

𝐽+1
, ( 4.42 ) 

kde  

�̂�𝑖,𝐽
𝐽 = 𝐶𝑖,𝐽−𝑖+1

𝐽 ∙ 𝑓𝐽−𝑖+1
𝐽 ∙∙∙ 𝑓𝐽−2

𝐽 ∙ 𝑓𝐽+1
𝐽

, pro 𝑗 ≥ 𝐽 − 𝑖 + 1. ( 4.43 ) 

�̂�𝑖,𝐽
𝐽  𝑗e nestranný odhad E[𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼,𝐽]. Obdobně definujeme odhad �̂�𝑖,𝐽

𝐽+1
.  

Celkový vývoj „pozorovatelného“ vývoje rezerv dostaneme obdobně jako v ( 4.38 ) součtem 

dílčích vývojů pro všechny škodní ročníky. 

Pozorovatelný vývoj rezerv je odhadem vývoje rezerv pomocí metody Chain Ladder. Tento 

odhad by měl být zarezervován v čase 𝐽 a jeho reálný vývoj se dozvíme až v čase 𝐽 + 1. 

Z pohledu solventnosti je důležitá otázka variability vývoje rezerv, proto budeme hledat 

střední kvadratickou odchylku pro pozorovatelný vývoj rezerv od hodnoty 0 (prospektivní 

pohled)  

𝑚𝑠𝑒(𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐽 + 1)|𝐷𝐼,𝐽) = 𝐸 [(𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐽 + 1) − 0)
2

|𝐷𝐼,𝐽] ( 4.44 ) 

Odhad střední kvadratické odchylky chyb je následující (viz Merz, Wüthrich (2008)) 

𝑚𝑠𝑒̂ (𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐽 + 1)|𝐷𝐼,𝐽) = (�̂�𝑖,𝐽
𝐽 )

2
(Γ̂𝑖,𝐽

𝐽 + Δ̂𝑖,𝐽
𝐽 ), ( 4.45 ) 

Δ̂𝑖,𝐽
𝐽 =

�̂�𝐽−𝑖
2

(�̂�𝐽−𝑖
𝐽

)
2

𝑆𝐽−𝑖
𝐽

+ ∑ (
𝐶𝐽−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐽+1 )

2
�̂�𝐽−𝑖

2

(�̂�𝐽−𝑖
𝐽

)
2

𝑆𝑗
𝐽

𝐽−1
𝑗=𝐽−𝑖+1 , 

Γ̂𝑖,𝐽
𝐽 = Φ̂𝑖,𝐽

𝐽 + Ψ̂𝑖
𝐽
, 

Φ̂𝑖,𝐽
𝐽 = ∑ (

𝐶𝐽−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
J+1 )

2
�̂�𝐽−𝑖

2

(�̂�𝐽−𝑖
𝐽

)
2

𝐶𝐽−𝑗,𝑗

𝐽−1
𝑗=𝐽−𝑖+1 , 

Ψ̂𝑖
𝐽 =

�̂�𝐽−𝑖
2

(�̂�𝐽−𝑖
𝐽

)
2

𝐶𝑖,𝐽−𝑖

. 

 

( 4.46 ) 

A hodnota pro všechny škodní ročníky je 

𝑚𝑠𝑒̂ (𝐶𝐷�̂�(𝐽 + 1)|𝐷𝐼,𝐽) = ∑ 𝑚𝑠𝑒̂ (𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐽 + 1)|𝐷𝐼,𝐽)𝐼
𝑖=1 + 2 ∑ �̂�𝑖,𝐽

𝐽 �̂�𝑘,𝐽
𝐽 (�̂�𝑖,𝐽

𝐽 − �̂�𝑖,𝐽
𝐽 )𝑘>𝑖>0 , ( 4.47 ) 

kde 

Ξ̂𝑖,𝐽
𝐽 = Φ̂𝑖,𝐽

𝐽 +
𝜎𝐽−𝑖

2

(�̂�𝐽−𝑖
𝐽

)
2

𝑆𝐽−𝑖
𝐽+1

. ( 4.48 ) 

Příklad výpočtu bude uveden v praktické části, kde budou porovnány směrodatné odchylky 

jednoročního a ultimátního modelu.  
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4.4. Model s jednoročním horizontem vývoje rizika pojistného 

V odstavci 4.3. jsme se věnovali riziku rezerv. V této kapitole ukážeme jednoroční model 

rizika pojistného. Předchozí modely se explicitně nezabývaly periodou, pro kterou je model 

počítán. Pokud se na závazky díváme standardním způsobem, tak jsou stanovovány 

ultimátním pohledem. Z tohoto důvodu představujeme i tento model rizika pojistného 

s jednoročním horizontem, který přístupu Solvency II odpovídá lépe.  

4.4.1. Riziko stanovení pojistného 

Ve trojúhelníku škodního plnění (viz obrázek 7) jsme se prozatím věnovali pouze starším 

škodním ročníkům. Riziko nedostatečného pojistného je způsobeno škodním ročníkem 𝐼 + 1. 

Pokud zasloužené pojistné zapíšeme pomocí předepsaného pojistného a změny rezervy 

nezaslouženého pojistného  

𝐸𝐴𝑃𝐼+1 = 𝑊𝑃𝐼+1 + 𝑈𝑃𝑅𝐼+1 − 𝑈𝑃𝑅𝐼 , 
( 4.49 ) 

pak lze kombinovaný poměr bez vlivu run-off roku 𝐼 + 1 napsat jako 

𝐶𝑅 =
𝑅𝐼+1,1+𝐶𝐼+1,1+𝐸𝑥𝑝

𝐸𝐴𝑃𝐼+1
,  ( 4.50 ) 

kde 𝐸𝐴𝑃𝐼+1 je zasloužené pojistné roku v daném roce dle ( 4.49 ),𝑅𝐼+1,1 je rezerva škodního 

roku 𝐼 + 1 vytvořená v prvním roce (zahrnující i odhad škod do budoucnosti), 𝐶𝐼+1,1 je výplata 

plnění ze škodního roku 𝐼 + 1 v průběhu prvního roku a 𝐸𝑥𝑝 náklady v daném roce. 

Kombinovaný poměr je náhodnou veličinou a z důvodu přehlednosti jej dále budeme značit 

jako náhodnou veličinu 𝑋. Pokud by byl v nákladech zohledněn i zisk aktuálního roku, pak 

z principu ekvivalence při stanovení pojistného lze předpokládat, že střední hodnota této 

náhodné veličiny bude rovna jedné. 

V případě standardní formule Solvency II se předpokládá, že rozdělení náhodné veličiny 𝑋 

má log-normální rozdělení (viz odst. 3.2.) 

𝑋~𝐿𝑁(𝜇𝑋, 𝜎𝑋
2). ( 4.51 ) 

Za předpokladu rovnosti střední hodnoty jedné a volatility kombinovaného poměru 𝜎 

dostaneme následující vztahy pro parametry 𝜇𝑋 a 𝜎𝑋 

𝐸(𝑋): 𝑒𝑥𝑝 {𝜇𝑋 +
1

2
𝜎𝑋

2} = 1 ( 4.52 ) 

𝑉𝑎𝑟(𝑋): (𝑒𝑥𝑝{𝜎𝑋
2} − 1) ∙ 𝑒𝑥𝑝(2𝜇𝑋 + 𝜎𝑋

2) = 𝜎2. ( 4.53 ) 

Z výše uvedených rovnic lze vyjádřit parametry log-normálního rozdělení jako 
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𝜇𝑋 = −
1

2
𝜎𝑋

2 = −𝑙𝑛(√1 + 𝜎2), ( 4.54 ) 

𝜎𝑋 = √𝑙𝑛(1 + 𝜎2). ( 4.55 ) 

Pokud již známe parametry rozdělení, můžeme vyjádřit hodnotu v riziku pro technický 

výsledek daného roku (bez vlivu run-off) na hladině spolehlivosti (1 − 𝛼) jako 

𝑉𝑎𝑅1−𝛼(𝐶𝑅) = 𝑉𝑎𝑅1−𝛼(𝑋) = 𝑞𝐿𝑁,0,995, ( 4.56 ) 

kde kvantil logaritmicko normálního rozdělení lze vyjádřit (viz ( 2.12 )) až na opačné 

znaménko, neboť nyní extrémní situace nastává pro větší hodnotu CR) 

𝑞𝐿𝑁,0.995 = exp {−ln(√1 + σ2) + 𝑞𝑁,0.995√ln(1 + σ2)}. ( 4.57 ) 

Po úpravě 

𝑞𝐿𝑁,0.995 =
exp{𝑞𝑁,0.995√ln(1+σ2)}

√1+σ2
. ( 4.58 ) 

Tento vzorec odpovídá standardní formuli ( 3.4 ) představené v kapitole o standardním vzorci.  

V další kapitole se budeme v rámci ukázky návrhu částečného interního modelu věnovat 

detailněji možnostem modelování rozdělení kombinovaného škodního poměru pomocí 

simulačních metod. 
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5. Návrh částečného interního modelu 

V předchozích kapitolách jsme uvedli obecný přístup ke stanovení upisovacího rizika 

neživotního pojištění. V praxi je třeba však tento přístup rozpracovat do většího detailu, jinak 

by odhady byly značně nepřesné. Proto je tato kapitola věnována konkrétnímu návrhu 

částečného interního modelu, který je založen na principech modelů vyvíjených v rámci 

přípravy implementace Solvency II ve dvou nadnárodních skupinách. 

Pro úplnost uveďme porovnání se standardním výpočtem 
 

Standardní přístup   Interní model 

Riziko pojistného a rezerv 
Pojistné => Modelování velkých a malých škod 

Rezervy => Modelování volatility rezerv 

Katastrofické riziko 
Přírodní katastrofy => Externí scénáře 

Man-made katastrofy => Modelování velkých škod/explicitní scénáře 

Riziko storna pojistných 
smluv 

Storno pojistných 
smluv 

=> Zohledněno v plánu expozice 

Tabulka 11 – Porovnání standardního a interního modelu 

Vyjdeme z modelu s jednoročním horizontem vývoje představený v odst. 4.4. Pojistně 

technický výsledek podléhá rizikům plynoucím z aktuálního roku a z let minulých. V případě 

aktuálního roku se jedná o riziko adekvátnosti pojistného, v případě let minulých se jedná 

o riziko stanovení rezerv. 

 

Obrázek 8 – Schéma výpočtu interního modelu 

5.1. Riziko stanovení pojistného 

Výpočet pojistně technického rizika se týká kombinovaného poměru ( 4.50 ). Do výpočtu 

vstupují škody aktuálního roku dané výplatami a odhad závazků na roky budoucí. Tato složka 

je nejvíce volatilní, a proto je v interním modelu velmi detailně modelována. Jelikož se jedná 

o různorodé škody, je navrženo modelování ve třech kategoriích – malé škody, velké škody, 

katastrofické škody. Celkový úhrn škod je dán součtem jednotlivých složek 

Pojistně technický výsledek   

(gross/net) 

Pojistně technický  

výsledek minulých škodních let  (gross/net)  

Pojistně technický  

výsledek aktuálního škodního roku  (gross/net) 



49 

 

𝑈𝐿𝑎𝑙𝑙 = 𝑈𝐿𝑚𝑎𝑙é + 𝑈𝐿𝑣𝑒𝑙𝑘é + 𝑈𝐿𝑐𝑎𝑡. ( 5.1 ) 

Dále do výpočtu vstupuje zasloužené pojistné, které je dáno předepsaným pojistným a 

změnou rezervy na nezasloužené pojistné (viz ( 4.49 )), a dále náklady. Zasloužené pojistné 

i náklady daného roku jsou podobně jako škodní úhrn náhodnou veličinou. Na druhou stranu 

jsou obvykle daleko méně volatilní, a proto je možné obě veličiny nahradit deterministickým 

odhadem. Jedná se o zjednodušení modelu, které však v případě zachování poměrových 

ukazatelů (škodního a nákladového poměru) nemá tak výrazný dopad na výsledek. Pokud 

dojde ke změně zaslouženého pojistného, dojde k poměrnému snížení škod i nákladů. 

Jak získat data pro zasloužené pojistné a náklady? Vstupují do modelu z plánů pojišťovny pro 

daný rok, který je předmětem modelování. Jedná se o určité zjednodušení a je nutné ověřit, že 

plány jsou stanovovány obezřetně a odchylka reálných výsledků od plánů je málo volatilní.  

Zároveň lze v deterministicky stanovených veličinách pojistného a nákladů zohlednit riziko 

storna pojistného. V případě rezervy na nezasloužené pojistné, lze uvažovat, že pouze část 

této rezervy bude v příštím roce zasloužená, protože zbytek bude stornován. Stejně tak tomu 

je v případě předpisu daného roku, který je ovlivněn stornem v prvním roce trvání smluv. 

Z tohoto důvodu nemusí být storno v modelu explicitně modelováno a může být zahrnuto již 

jako předpoklad modelu. Tento předpoklad lze učinit, pokud lze prokázat stabilní vývoj 

storen. V případě významné volatility by riziko storna muselo být také explicitně 

modelováno. 

5.1.1. Katastrofické škody 

Nejprve začneme s popisem katastrofických škod, protože ty je obvykle nutné modelovat jako 

první. Je to z toho důvodu, že katastrofické škody jsou v rámci zajištění odlišovány od 

ostatních a také se modelují jinými způsoby než ostatní typy škod. U katastrofických škod 

nezáleží, zda jsou velké nebo malé, ale spojuje je společná událost, která je obvykle omezená 

časovým úsekem (typicky se může jednat o povodně, krupobití apod.). Jelikož jsou 

definovány pro danou událost a ne pro konkrétní riziko, mohou zasahovat i více pojištěných 

homogenních skupin (např. majetkové pojištění a havarijní pojištění). Přesná definice záleží 

na definici zajistné smlouvy. Pokud by katastrofická zajistná smlouva nepokrývala velké 

škody, bylo by nutné pořadí modelování katastrofických a velkých škod zaměnit. 
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V České republice se nejčastěji modelují následující živelní katastrofická rizika 

 povodně, 

 krupobití, 

 vichřice, 

 zemětřesení. 

Podobně jako pro standardní model je potřeba zohlednit i jiná katastrofická rizika, než jsou 

živelní. Tato rizika jsou velmi individuální pro každou pojišťovnu a popsat jednotný přístup 

k jejich modelování je prakticky nemožné. V případě, že pojišťovna není schopna dostatečně 

prokázat, že zvolený přístup je adekvátní, lze například použít stejné scénáře, které jsou 

definovány v rámci standardního přístupu. 

Vraťme se ke katastrofickým rizikům a popišme, jaké jsou možnosti modelování těchto škod. 

První možností je vyjít z vlastních dat a sestavit rozdělení pro dané typy rizik. Vzhledem 

k tomu, že málokterá pojišťovna má dostatek dat, aby byla schopna namodelovat taková 

rizika, je nutné vyjít z tržních modelů, které jsou adaptovány pro danou pojišťovnu. Obvykle 

jsou data dodávána v podobě množiny scénářů, které jsou následně aplikovány při 

jednotlivých simulacích a jsou z nich vybrány scénáře převyšující stanovenou dolní hranici 

pro katastrofické škody. Rozpad do jednotlivých druhů pojištění (například mezi pojištění 

majetku a havarijní pojištění apod.) následně probíhá poměrem výše škod pro daný druh 

pojištění z celku na základě historických katastrofických událostí. 

5.1.2. Velké škody 

Velké škody jsou události, které nesplňují definici katastrofické škody (pokud jsou 

modelovány až po riziku katastrofické události) a jsou větší než předem definovaná hladina, 

která je určena pro každý druh pojištění individuálně. Stanovení výše této hladiny je určeno 

dvěma faktory, jedním z nich je úroveň XL zajištění a druhou je dostatek pozorování velkých 

škod pro následující statistické zpracování. 

Modelování velkých škod je založeno na kolektivním modelu, tedy na modelování frekvence 

a výše škod. V každé simulaci dochází k náhodnému stanovení počtu velkých škod a pro 

každou škodu je vygenerována následně její výše. Součet takto vzniklých škod tvoří úhrn 

velkých škod pro daný druh pojištění. 
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Rozdělení frekvence velkých škod 

Odhad rozdělení počtu velkých škod vychází z trojúhelníku počtu velkých škod, ve kterém 

provedeme odhad ultimátního počtu škod. K tomuto odhadu lze využít například metodu 

Chain Ladder nebo jinou ze standardních technik pro kumulativní trojúhelník 

𝑁1,1 … 𝑁1,𝑗 ⋯ 𝑁1,𝐽

⋮ ⋮
𝑁𝑖,1 … 𝑁𝑖,𝑗

⋮
 𝑁𝐼,1

 ( 5.2 ) 

Při použití metody Chain-Ladder je faktor pro vývojový rok 𝑠 vyjádřen následovně (obdobně 

jako pro trojúhelník výplat, viz ( 4.25 )) 

𝑓𝑠 =
∑ 𝑁𝑖,𝑠+1

𝐼−𝑠
𝑖=1

∑ 𝑁𝑖,𝑠
𝐼−𝑠
𝑖=1

, kde 𝑠 = 1, … , 𝐽 − 1. ( 5.3 ) 

Celkový odhad počtu škod pro škodní rok 𝑖 

�̂�𝑖 = 𝑁𝑖,𝐽+1−𝑖 ∏ 𝑓𝑗
𝐽+1−1
𝑗=𝐽−𝑖 . ( 5.4 ) 

Jelikož počet škod chceme použít k projekci budoucích škod, je nutné před samotným 

odhadem rozdělení kalibrovat jednotlivé škodní ročníky na expozici, kterou očekáváme 

v následujícím roce, tj. v čase 𝐼 + 1.  

𝑁�̃� = 𝑁𝑖
𝑒𝐼+1

𝑒𝑖
, ( 5.5 ) 

kde 𝑒𝑖 je expozice vůči riziku odpovídající škodnímu roku 𝑖. Za tuto expozici může být volen 

„pojistkorok“ (typicky pro smlouvy s podobným krytím jako je povinné ručení) nebo pojistná 

částka či PML (pro rizika, která jsou v rámci druhu pojištění velmi odlišná jako je tomu 

u průmyslových objektů apod.). 

Další případná úprava se týká trendů ve vývoji velkých škod, které mohou být způsobeny 

změnami vnějšího prostředí (změny pojistných podmínek, odlišná struktura rizik, nové 

technické vlivy (např. bezpečnější auta) apod.). O tyto trendy je nutné historicky ročníky 

upravit, jinak mohou výrazně zkreslovat odhad. Trend je většinou upravován na základě 

zkušenosti s daným portfoliem a proveden expertním odhadem či dodatečnou analýzou. 

Pokud máme již takto upravená data, můžeme přikročit k odhadu rozdělení frekvence škod. 

K dispozici máme veškerá rozdělení, která jsou vhodná pro modelování počtu škod. Obvykle 

se volí jedno z následujících rozdělení – negativně binomické, Poissonovo nebo binomické 

rozdělení.  
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V následující tabulce jsou shrnuty jejich základní charakteristiky 

Negativně binomické 𝑁~𝑁𝐵(𝑟, 𝑝): 𝐸(𝑁) =
𝑟(1−𝑝)

𝑝
,  𝑉𝑎𝑟(𝑁) =

𝑟(1−𝑝)

𝑝2 ,  𝐸(𝑁) < 𝑉𝑎𝑟(𝑁) 

Poissonovo  𝑁~𝑃𝑜(𝜆) 𝐸(𝑁) = 𝜆, 𝑉𝑎𝑟(𝑁) = 𝜆, 𝐸(𝑁) = 𝑉𝑎𝑟(𝑁) 

Binomické 𝑁~𝑁𝐵(𝑛, 𝑝) 𝐸(𝑁) = 𝑛𝑝, 𝑉𝑎𝑟(𝑁) = 𝑛𝑝(1 − 𝑝), 𝐸(𝑁) > 𝑉𝑎𝑟(𝑁) 

Tabulka 12 – Přehled parametrů rozdělení pro modelování frekvence škod 

V tabulce je také uvedeno pravidlo, které nám může pomoci při volbě odpovídajícího 

rozdělení a které je stanoveno na základě vztahu mezi střední hodnotou a rozptylem 

ve druhém sloupci. Dalším kritériem při odhadu je jeho statistická významnost, například lze 

využít Akaikeho informační kritérium.  

V neposlední řadě je vhodné se podívat na kvantily rozdělení. Za prvé lze provést kontrolu 

založenou na historických datech, zda x-letá událost odpovídá historii pojišťovny. Za druhé je 

nutné porovnat extrémní kvantily rozdělení, protože ty budou ve výsledku použity 

k modelování kapitálového požadavku. Často kontrola extrémních kvantilů je velmi obtížná a 

jedná se spíše o expertní validaci, ale někdy může odhalit zjevně nevhodnou parametrizaci. 

Rozdělení výše velkých škod 

U odhadu výše velkých škod je obvykle nutné data před samotným odhadem rozdělení 

vhodně upravit. Předpokládejme, že máme 𝐾 velkých škod z různých škodních ročníků 

𝑖 = 1, … , 𝐼. 

První část úpravy se provádí za účelem kalibrace výše škody na ultimátní hodnotu (UL). 

V případě počtu škod se jednalo o standardní metodu, pro výši škod představíme odlišný 

způsob. Pro výpočet ultimátní hodnoty přes dané ročníky opět využijeme trojúhelníkové 

schéma s aplikací standardních pojistně technických metod. Tím dostaneme odhady 𝑈𝐿𝑖 

pro jednotlivé škodní ročníky i. 

Cílem je získat ultimátní odhad pro každou individuální škodu 𝑘 (𝑘 = 1, … , 𝐾). Ta se provádí 

kalibrací výše škody na ultimátní plnění (𝑈𝐿𝑘,𝑖), kde 𝑖 značí škodní rok, za pomocí 𝛼-faktorů 

definovaných pro každý škodní ročník 𝑖 (viz ( 5.8 )) 

𝑈𝐿𝑘,𝑖 = 𝑃𝑘,𝑖 + 𝛼𝑖 ∙ 𝑅𝑘,𝑖, 
( 5.6 ) 

kde 𝑃𝑘,𝑖 označuje doposud vyplacené plnění pro velkou škodu 𝑘, která je ze škodního ročníku 

𝑖 a 𝑅𝑘,𝑖 je rezerva pro velkou škodu 𝑘, která je rovněž ze škodního ročníku 𝑖.  
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Je třeba si uvědomit, že obecně neplatí, že součet ultimátních plnění pro daný škodní rok 𝑖 

v rámci již existujících škod 𝑘 dává celkový ultimátní odhad plnění pro daný škodní rok 𝑖. 

Do celkového odhadu je potřeba zahrnout možný vývoj dalších škod, které nejsou součástí 

množiny aktuálních velkých škod. Za předpokladu, že průměrná škoda v rámci aktuálních 

velkých škod je rovna průměrné hodnotě v rámci ultimátního odhadu, lze celkové ultimátní 

plnění vypočítat následovně 

𝑈𝐿𝑖 = ∑ 𝑈𝐿𝑘,𝑖𝑘
𝑁𝑖

𝑁𝑖,𝐽−𝑖+1
. ( 5.7 ) 

Předpoklad o rovnosti průměrných hodnot nemusí být vždy splněn. Typickým protipříkladem 

jsou odpovědnostní pojištění, kdy vetší škody jsou obvykle hlášeny později. V tomto případě 

musí být parametr 𝛼𝑖 odhadnut expertním odhadem. 

Dosazením vztahu ( 5.6 ) do ( 5.7 ) a sečtením přes všechny velké škody 𝑘 pro škodní rok 𝑖 

dostáváme vyjádření 𝛼-faktoru pro daný škodní rok i 

𝛼𝑖 =
(𝑁𝑖,𝐽−𝑖+1∙

𝑈𝐿𝑖
𝑁𝑖

)−𝑃𝑖

𝑅𝑖
, ( 5.8 ) 

kde 𝑁𝑖,𝐽−𝑖+1 je aktuální počet škod pro škodní rok 𝑖, poměr 
𝑈𝐿𝑖

𝑁𝑖
 je průměrná škoda pro škodní 

rok 𝑖 spočtená na základě ultimátního plnění a počtu škod pro škodní rok 𝑖, 𝑃𝑖 = ∑ 𝑃𝑘,𝑖𝑘𝑖
 je 

dosud vyplacené plnění pro všechny velké škody 𝑘 z daného roku 𝑖 a obdobně pro rezervy 

𝑅𝑖 = ∑ 𝑅𝑘,𝑖𝑘𝑖
 . 

Kromě kalibračního významu lze 𝛼-faktor také interpretovat ekonomicky, a to následujícím 

způsobem. Pokud je roven jedné, tak očekávaný objem budoucího plnění (tj. ultimátní 

hodnota snížená o dosud vyplacené plnění) je rovna aktuální hodnotě rezerv, a proto nejsou 

potřeba žádné úpravy aktuálních hodnot. V případě, že je 𝛼-faktor menší než jedna, tak 

očekávané plnění je menší než rezervy, a proto je nutné rezervy redukovat. V tomto případě 

jsou rezervy velkých škod nadhodnoceny. V případě, kdy 𝛼-faktor je větší než jedna, se jedná 

o podrezervování a mělo by dojít k navýšení rezerv na straně likvidace či tuto skutečnost 

zohlednit při stanovení ultimátního plnění.  

Škody upravené pomocí vzorce ( 5.6 ) jsou již připravené k odhadu rozdělení. Detailní popis 

odhadu rozdělení je uveden v odst. 6.3. 

5.1.3. Malé škody 

Malé škody jsou modelovány jako poslední a jedná se o zbytek škod, které nebyly 

identifikovány jako katastrofické, ale ani jako velké. Jelikož by se mělo jednat o poměrně 
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homogenní škody, nejsou modelovány jako jednotlivé škody, ale pouze jako roční úhrn 

pomocí vhodného rozdělení. Mezi taková rozdělení můžeme typicky zařadit gamma, 

logaritmitcko-normální apod. 

Jako u obou předešlých typů je potřeba odhadovat ultimátní hodnotu a ne pouze aktuální 

vývojový stav. Jelikož nyní známe oba ultimátní odhady – katastrofických a velkých škod, lze 

ultimátní odhad malých škod vyjádřit jako 

𝑈𝐿𝑚𝑎𝑙é = 𝑈𝐿𝑎𝑙𝑙 − 𝑈𝐿𝑣𝑒𝑙𝑘é − 𝑈𝐿𝑐𝑎𝑡. ( 5.9 ) 

Obdobně jako u počtu velkých škod je nutné zohlednit výši expozice pro jednotlivé škodní 

roky. V případě malých škod volíme modelování průměrné škody vyjádřené vzhledem 

k počtu rizik nebo pojistné částky. Potřebujeme tedy odhadnout rozdělení škodního nákladu 

na jednotku expozice 

𝑧𝑖 =
𝑈𝐿𝑚𝑎𝑙é,𝑖

𝑣𝑖
,  ( 5.10 ) 

kde index 𝑖 značí škodní rok 𝑖 a 𝑣𝑖 je expozice v roce 𝑖.  

Parametry rozdělení Z jsou odhadovány pomocí momentové metody nebo metody maximální 

věrohodnosti. Uvažujeme-li rozdělení gama (𝑎, 𝑝), pak parametry pro ultimátní rozdělení jsou 

následující 

𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 =
𝑝

𝑎
∙ 𝑣𝐼+1, ( 5.11 ) 

𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 =
𝑝

𝑎2 𝑣𝐼+1
2. ( 5.12 ) 

Odvození je založeno na transformaci veličiny 𝑍 konstantou 𝑣𝐼+1, tj. 𝑈𝐿 = 𝑣𝐼+1 ∙ 𝑍, nebo-li 

ultimátní rozdělení má tvar 

𝐺𝑎𝑚𝑎 (
𝑎

𝑣𝐼+1
, 𝑝),  

neboť 

( 5.13 ) 

𝑓𝑈𝐿(𝑢) =
𝑎𝑝

Γ(𝑝)
(

𝑢

𝑣𝐼+1
)

𝑝−1

𝑒
−𝑎

𝑢

𝑣𝐼+1 ∙
1

𝑣𝐼+1
=

1

Γ(𝑝)
(

𝑎

𝑣𝐼+1
)

𝑝

𝑒
−𝑢

𝑎

𝑣𝐼+1. ( 5.14 ) 

Uvažujeme-li logaritmicko-normální rozdělení 𝐿𝑁(𝜇, 𝜎2), pak parametry pro ultimátní 

rozdělení jsou 

𝑚𝑒𝑎𝑛 = 𝑣𝐼+1 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (𝜇 +
𝜎2

2
), ( 5.15 ) 

𝑠𝑡𝐷𝑒𝑣 = √𝑣𝐼+1
2 ∙ 𝑒𝑥𝑝(2𝜇 + 𝜎2)(𝑒𝑥𝑝(𝜎2) − 1). ( 5.16 ) 
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Stejnou transformací dostáváme logaritmitcko normální rozdělení pro ultimátní rozdělení 

LN(𝜇 + 𝑙𝑛(𝑣𝐼+1), 𝜎2 ), ( 5.17 ) 

neboť 

𝑓𝑈𝐿(𝑢) =
𝑣𝐼+1

𝑢

1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑙𝑛
𝑢

𝑣𝐼+1
−𝜇

2𝜎2 ) ∙
1

𝑣𝐼+1
=

1

𝑢∙𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑙𝑛(𝑢)−(𝜇+𝑙𝑛(𝑣𝐼+1))

2𝜎2 ). 
( 5.18 ) 

Tyto parametry lze odvodit pomocí momentové vytvořující funkce nebo pomocí metody 

nejmenší čtverců. 

5.1.4. Run-off pattern 

Vzhledem k tomu, že interní model je celý postaven na bázi peněžních toků, je potřeba 

ultimátní odhady škod z předchozí části rozdělit dle výplat do jednotlivých let. Za tímto 

účelem využijeme výplatní funkci (run-off pattern), která je odvozena z trojúhelníků výplat. 

Mějme trojúhelník výplat 𝐷𝐼,𝐽 definovaný v ( 4.16 ). Potom vývojový faktor pro škodní rok 𝑖 a 

vývojový rok 𝑗 lze stanovit  

𝑟𝑖,𝑗 =
∑ 𝐶𝑖,𝑠

𝑗
𝑠=1

𝑈𝐿𝑖

, ( 5.19 ) 

kde ∑ 𝐶𝑖,𝑠
𝑗
𝑠=1  je součet výplat do vývojového roku 𝑗 pro škodní rok 𝑖. 

V dalším kroku lze již odhadnout vývojové faktory bez ohledu na rok vzniku. Lze použít 

několik metod, například aritmetický průměr nebo vážený průměr, pokud jsou jednotlivé 

ročníky značně objemově odlišné. Obvykle je také nutné použít expertní odhad, protože 

zvláště pro koncové vývojové ročníky bývají data velmi řídká a jedna platba může výrazně 

ovlivnit celou výplatní funkci. Matematický zápis pro určení vývojového faktoru pro škodní 

rok 𝑗 výplatní funkce je následující (vážený součin faktorů pro jednotlivé škodní ročníky 

objemem výplat) 

𝑟𝑗
𝑘 =

∑ 𝑟𝑖,𝑗 ∑ 𝐶𝑖,𝑠
𝑗
𝑠=1

𝐼−𝑗
𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝑖,𝑠
𝑗
𝑠=1

𝐼−𝑗
𝑖=1

 ( 5.20 ) 

5.2. Riziko stanovení rezervy 

Riziko rezerv je modelováno v souladu s modelem jednoročního vývoje představeným 

v předchozí kapitole (viz odst. 4.3.2.). Na rozdíl od rizika pojistného se tento typ rizika 

modeluje bez rozlišení na jednotlivé druhy škody. Toto zjednodušení si můžeme dovolit, 

neboť katastrofické škody mají obvykle rychlý run-off, a tak ultimátní odhad je poměrně 
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přesný již několik měsíců po skončení události. Co se týče velkých škod, tak obvykle netvoří 

tak velkou část a rezerva je pro ně stanovována obvykle korektně. Navíc by mělo být 

dodatečné hlášení velkých škod zohledněno při stanovení ultimátního odhadu. Pokud by byl 

objem velkých škod nezanedbatelný, bylo by nutné přikročit k odlišnému přístupu. Přesto 

všechno tyto vlivy mají dopad na změnu ultimátního odhadu jednotlivých škodních ročníků, a 

proto by se mělo riziko stanovení rezerv zohlednit.  

5.3. Korelace homogenních skupin 

Korelace v rámci modelu patří z matematického pohledu k nejkomplikovanějším procedurám 

v rámci interních modelů. V reálném životě se v rámci jednotlivých oblastí popsaných 

různými částmi modelu vyskytují vztahy, jež je nutno zohlednit pomocí korelací. Typicky lze 

konstatovat, že negativní události mají tendenci se shlukovat. Například v zimním období 

vyšší nehodovost na motorových vozidlech bude společná pro povinné i havarijní pojištění. 

Z tohoto důvodu lze mezi malými škodami v těchto dvou homogenních skupinách 

předpokládat závislost. Množství vazeb, které jsou v modelu zohledněny, velmi záleží na typu 

provozované činnosti. V tomto návrhu zmíníme středně velkou pojišťovnu a nejtypičtější 

vazby mezi jednotlivými moduly.  

Pro přehlednost uvádíme typy závislostí, které budeme popisovat. Na obrázku 9 jsou vidět 

dvě homogenní skupiny (Line of Business 1 a 2). V obou skupinách je riziko rezerv, riziko 

pojistného velkých škod (L) a malých škod (A). Výpočet v homogenní skupině 1 je složitější, 

neboť má navíc podskupiny (Sub LoB 1 a 2), pro které je riziko rezerv modelováno 

dohromady, ale riziko pojistného odděleně. 

 

Obrázek 9 – Vazby mezi jednotlivými typy rizika pro dvě homogenní skupiny 
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Prozatím jsme se nezmínili o katastrofickém riziku. Je to z toho důvodu, že toto riziko je 

obvykle uvažováno jako nezávislé s ostatními riziky pojistného a rizikem rezerv. Tento 

předpoklad se dá celkem dobře obhájit a ukázat na historických datech. Stejně tak se uvažuje 

nezávislost mezi jednotlivými typy katastrofických událostí, např. mezi povodní a krupobitím. 

Druhý předpoklad již nemusí být vždy splněn, jsou státy, kde tyto události mohou být velmi 

korelované, nicméně pro Českou republiku je tento efekt zanedbatelný. 

Z obrázku 9 je patrné, že i v případě pouze dvou homogenních skupin vzniká velmi mnoho 

korelací, které je nutné odhadnout. V našem modelu jsme se omezili pouze na barevné vazby 

(procentuální hodnoty budou vysvětleny dále). I přes snížený počet vazeb je velmi náročné, 

s ohledem na omezený objem dat, stanovit parametrizaci. 

V našem návrhu interního modelu byl zvolen Spearmanův koeficient pořadové korelace. Byl 

testován i Pearsonův korelační koeficient, ale neposkytoval korektní výsledky (obvykle totiž 

závislost není lineární). Při samotném modelování se používají Gaussovské kopuly. Model 

neuvažuje záporné hodnoty korelace, aby nedocházelo k podcenění rizika (záporné hodnoty 

jsou nahrazeny nulou). Postupuje se v následujících krocích: 

5.3.1. Historické hodnoty 

V tomto odstavci části uvedeme hodnoty, které jsou sledovány pro jednotlivé typy rizik  

Riziko pojistného malých škod (A) 

𝑈𝐿_𝑎𝑡𝑡𝑖,𝑘

𝑣𝑖,𝑘
, ( 5.21 ) 

kde 𝑈𝐿_𝑎𝑡𝑡𝑖,𝑘 je odhad výše ultimátního plnění pro škodní rok 𝑖 a homogenní skupinu 𝑘, 𝑣𝑖,𝑘 

je expozice pro škodní rok 𝑖 a homogenní skupinu 𝑘 (obvykle je měřena pojistko-roky). 

Riziko pojistného velkých škod (L) 

𝑈𝐿_𝑓𝑟𝑒𝑞_𝐿𝑖,𝑘

𝑣𝑖,𝑘
, ( 5.22 ) 

kde 𝑈𝐿_𝑓𝑟𝑒𝑞_𝐿𝑖,𝑘 je odhad ultimátního počtu škod pro škodní rok 𝑖 a homogenní skupinu 𝑘, 

𝑣𝑖,𝑘 je expozice pro škodní rok 𝑖 a homogenní skupinu 𝑘 (obvykle je měřena pojistko-roky). 

Riziko rezerv 

U rizika rezerv je použito relativní vyjádření jednoročního vývoj rezerv (v období 𝑗 + 1) 

k objemu rezerv na konci minulého období 

𝐶𝐷𝑅𝑗+1,𝑘

𝐵𝐸𝑗,𝑘

, ( 5.23 ) 
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kde 𝐶𝐷𝑅𝑗+1,𝑘 je jednoroční vývoj rezerv v období 𝑗 + 1 pro homogenní skupinu 𝑘 a 𝐵𝐸𝑗,𝑘 je 

nejlepší odhad zbývajícího plnění na konci roku 𝑗 pro homogenní skupinu 𝑘. 

5.3.2. Stabilizační faktor 

Jak již bylo naznačeno dříve, délka historických dat je obvykle nedostatečná a vzhledem 

k počtu skupin bývá mezi jednotlivými roky značně volatilní. Aby nedocházelo k nestabilním 

výsledkům, zavádí se stabilizační faktor.  

Korelační matici sestavenou ze Spearmanových pořadových korelací pro kombinace 

proměnných rizika pojistného (malé a velké škody) a rizika rezerv označme 𝑈. Korelační 

matici vzniklou s předem definovaných korelací označme 𝑇 (viz tabulka 13) (předdefinované 

korelace jsou také zobrazeny u jednolitých barevných spojeni na obrázku 9). 
 

Typ korelace Předdefinovaná hodnota 

Riziko pojistného malých škod a rizika rezerv v rámci stejné skupiny  50% 

Riziko pojistného malých škod v rámci jedné homogenní skupiny  50% 

Riziko pojistného malých škod mezi různými homogenními skupinami 25% 

Riziko rezerv mezi různými homogenními skupinami 15% 

Riziko pojistného malých škod a velkých škod 0% 

Jiné vazby 0% 

Tabulka 13 – přehled předdefinovaných korelací pro jednotlivé typy rizik 

Předdefinované hodnoty vycházejí z historických pozorování a dále také z nastavení korelační 

matice pro standardní výpočet Solvency II. Navíc lze toto nastavení zdůvodnit následovným 

způsobem: 

 riziko pojistného malých škod a rizika rezerv v rámci stejné skupiny – stanovení cen 

vychází z historických hodnot škodního poměru (pokud dojde k neočekávánému 

vývoji v rámci run-off, je obvykle upravena i cena; 

 riziko pojistného malých škod v rámci jedné homogenní skupiny – podskupiny jedné 

homogenní skupiny se obvykle se týkají velmi podobného rizika; 

 riziko pojistného malých škod mezi různými homogenními skupinami – tato vazba 

velmi záleží na typu homogenních skupin, ale velmi často je chování pojistníků napříč 

homogenními skupinami podobné; 

 riziko rezerv mezi různými homogenními skupinami – korelace rizika rezerv mezi 

různými skupinami není obvyklá, často může být způsobena lidským faktorem; 

 riziko pojistného malých škod a velkých škod – vzhledem k vlastní volbě hladiny pro 

velké škody a samotné náhodnosti velkých škod, lze předpokládat, že jsou jen velmi 

málo korelované. 
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Stabilizační faktor (parametr 𝜆) kombinuje matici vzniklou z historických dat 

𝑈 = {𝑢𝑖,𝑗}
𝑛𝑥𝑛

= {𝐶𝑜𝑟𝑟𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛
ℎ𝑖𝑠𝑡 (𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖, 𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗)} ( 5.24 ) 

a předdefinovanou 

𝑇 = {𝑡𝑖,𝑗}
𝑛𝑥𝑛

= {𝐶𝑜𝑟𝑟𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑒𝑑

(𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖, 𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗)} . 
( 5.25 ) 

Výsledná matice je dána 

U* = λT+(1 –λ) U    ( 5.26 ) 

a je definován jako  

𝜆 = 𝑚𝑖𝑛 (1;
∑ 𝑉𝑎𝑟∗(𝐶𝑜𝑟𝑟𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛

𝑎𝑠𝑠 (𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖,𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗))

∑ 𝑉𝑎𝑟∗(𝐶𝑜𝑟𝑟𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑒𝑑

(𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖,𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗))
), ( 5.27 ) 

kde  

𝑉𝑎𝑟∗ (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛
𝑎𝑠𝑠 (𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 , 𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗)) =

=
1

(𝑛𝑖𝑗 − 1)𝑛𝑖𝑗

∑ (
1

𝑉𝑎𝑟(𝑛𝑖𝑗)
(𝑅𝑎𝑛𝑘𝑛𝑖𝑗

(𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖,𝑘(𝑙)) −
𝑛𝑖𝑗 + 1

2
) (𝑅𝑎𝑛𝑘𝑛𝑖𝑗

(𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗,𝑘(𝑙)) −
𝑛𝑖𝑗 + 1

2
)

𝑛𝑖𝑗

𝑙=1

− 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛
𝑎𝑠𝑠 (𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 , 𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗))

2

 

 

𝑉𝑎𝑟∗ (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑒𝑑

(𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 , 𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗)) =

=
1

(𝑛𝑖𝑗 − 1)𝑛𝑖𝑗

∑ (
1

𝑉𝑎𝑟(𝑛𝑖𝑗)
(𝑅𝑎𝑛𝑘𝑛𝑖𝑗

(𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖,𝑘(𝑙)) −
𝑛𝑖𝑗 + 1

2
) (𝑅𝑎𝑛𝑘𝑛𝑖𝑗

(𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗,𝑘(𝑙)) −
𝑛𝑖𝑗 + 1

2
)

𝑛𝑖𝑗

𝑙=1

− 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑒𝑑

(𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 , 𝑋𝑥𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗))

2

 

a 𝑛𝑖𝑗 je menší z hodnot počtu pozorování skupiny 𝑖 a 𝑗. 

( 5.28 ) 

5.3.3. Proces stanovení závislosti 

Na závěr této části shrňme popsaný proces do jednotlivých kroků 

 výpočet historických hodnot pro malé, velké škody a rezervy – viz 5.3.1; 

 výpočet korelační matice 𝑈 vzniklou ze Spearmanových pořadových korelací; 

 stanovení stabilizačního faktoru a upravené matice 𝑈∗; 

 úprava matice 𝑈∗ o expertní odhad; 

 převedení upravené matice 𝑈∗ na pozitivně-semidefinitní matici dle Higham (2002). 
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6. Návrh částečného interního modelu - numerická ukázka 

V předchozí kapitole byl uveden teoretický návrh částečného interního modelu. V této 

kapitole budou pro jeho jednotlivé okruhy uvedeny numerické ukázky. Budou provedeny na 

datech, která vychází z reálných hodnot a která byla v jednotlivých parametrech 

anonymizována, tj. došlo k úpravě počtu a velikosti některých škod, a tedy i ke změně 

souhrnných údajů. 

6.1. Popis dat 

K dispozici máme dvě homogenní skupiny A a B, kde skupina A obsahuje katastrofické, 

velké a malé škody a skupina B pouze katastrofické a malé škody. Pro obě skupiny jsou 

k dispozici data za posledních 10 let a máme úplné informace, tj. jsme schopni sestavit 

trojúhelníky výplat a rezerv pro všechny typy škod. 

6.2. Katastrofické události 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, modelování katastrofických událostí je jednou 

z náročných a citlivých oblastí interního modelu. Je to dáno tím, že obvykle máme k dispozici 

velmi malý počet pozorování, a tak odhad vývoje v dalších letech je velmi obtížný úkol. 

Z toho důvodu je obvykle modelován za pomocí scénářů, které jsou dodávány externím 

partnerem, obvykle zajišťovnou, která tato data využívá v rámci zajištění. Typicky lze tento 

přístup použít pro riziko povodně a záplavy, vichřice nebo také zemětřesení. 

Na druhou stranu ne pro všechna katastrofická rizika je možné sehnat tržní model (ať již 

z důvodu neexistence nebo rentability). V těchto případech lze využít podobného přístupu, 

jaký bude představen v části velkých nebo malých škod (záleží na charakteru výskytu, 

četnosti a výše jednotlivých událostí). 

Zajímavou oblastí je rozdělení daného rizika do příslušných homogenních oblastí. V případě 

malých a velkých škod jsme měli data vždy po daných skupinách. V případě katastrofických 

událostí nejsou scénáře rozděleny po jednotlivých skupinách, ale generují riziko pro všechny 

skupiny najednou. Přidělení do jednotlivých skupin probíhá dle váhy pozorovaných katastrof 

v jednotlivých historických událostech pro jednotlivé skupiny. 

Uveďme si příklad na modelovém příkladu skupin A a B. V tabulce 14 jsou uvedeny 

jednotlivé události, kterým byly vystaveny skupiny A a B. V celku na skupinu A připadá 

54.6% a na skupinu B připadá 45.4% z daných událostí. V případě, že v následujícím roce 

není systematicky expozice vůči tomuto riziku výrazně měněna, scénáře by se dělily v tomto 

poměru. 
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Rok události Celkový odhad škod - povodeň Podíl na historických událostech 

  sk A sk B sk A sk B 

3 13 765 872 11 012 698 55.6% 44.4% 

5 5 023 651 5 526 016 47.6% 52.4% 

8 15 070 953 11 604 634 56.5% 43.5% 

Celkem 33 860 476 28 143 348 54.6% 45.4% 

Tabulka 14 – přehled katastrofických událostí skupiny A a B včetně jejich podílu na celkové události 

6.3. Velké škody 

Velké škody modelujeme pouze pro skupinu A, a to zvlášť počet škod a jejich výši. Vyjdeme 

z trojúhelníku pro velké škody a stanovíme ultimátní počet pro jednotlivé škodní ročníky 

pomocí metody Chain Ladder (viz obrázek 10).  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chain Ladder 

0 1 3 3 5 6 5 5 5 5 5 5 

1 2 5 6 8 7 7 7 7 7 7 7 

2 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 

3 3 5 7 7 7 8 7 7 7 7 7 

4 3 7 9 8 8 8 7 7 7 7 7 

5 4 8 11 11 11 11 10 10 10 10 10 

6 5 11 13 13 13 13 12 12 12 12 12 

7 5 10 12 13 12 13 12 12 12 12 12 

8 5 11 13 14 14 14 13 13 13 13 13 

9 6 13 15 16 16 16 15 15 15 15 15 

Obrázek 10 – kumulativní trojúhelník počtu velkých škod skupiny A 

Pro volbu náhodného rozdělení počtu škod pro následující rok je nutné ultimátní odhady 

upravit na úroveň expozice následujícího roku. V následující tabulce 15 jsou uvedeny hodnoty 

ultimátního rozdělení na základě výpočtu metody Chain Ladder a jejich úprava dle expozice 

v jednotlivých ročnících dle ( 5.5 ). 

Škodní rok Ultimátní odhad (ChL) Ultimátní odhad (ChL) upravený expozice 

0 5,0 8,2 3 460 

1 7,0 9,5 4 188 

2 4,0 5,2 4 416 

3 7,0 8,1 4 896 

4 7,4 8,8 4 787 

5 10,4 12,6 4 708 

6 12,1 12,8 5 386 

7 11,7 13,3 5 016 

8 13,2 14,6 5 134 

9 15,0 15,9 5 404 

10 (odhad)     5 700 

Tabulka 15 – Odhad počtu velkých škod pro následující rok, skupina A 
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Obrázek 11 – Grafické znázornění počtu velkých škod pro skupinu A 

Z grafu 11 je patrné, že vývoj počtu velkých škod se v průběhu let zvyšuje, přestože je 

upraven o expozici. Pokud bychom použili pro následující rok průměrnou hodnotu (v grafu 

vyznačenou červeně), značně bychom riziko počtu velkých škod podcenili. Dále je vidět, že 

prvních 5 let se je výrazně na nižší úrovni, a proto lze předpokládat, že v těchto letech se 

portfolio chovalo jiným způsobem. To může být dáno například úpravou produktu, změnou 

legislativního rámce či ekonomické situace apod. Vzhledem k tomu, že nelze očekávat, že by 

se tento efekt vrátil, pro odhad parametrů rozdělení využijeme pouze posledních 5 let.  

 

Obrázek 12 – Grafické znázornění počtu velkých škod pro skupinu A – průměr posledních 5 let 

Výsledky ukazatelů pro posledních pět škodní ročníků jsou uvedeny v tabulce 16. 

 
Historické hodnoty Upravené expozicí 

střední hodnota 9,3 13,8 

rozptyl 13,7 1,9 

střední hodnota/rozptyl 0,68 7,29 

Tabulka 16 – základní statistiky hodnot z tabulky 15 pro posledních 5 let  
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Dle pravidla o poměru mezi střední hodnotou a rozptylem (po úpravě expozicí) dvě 

veličinami (viz tabulka 12Tabulka 12) volíme pro modelování binomické rozdělení s 

parametry  

Binomické rozdělení p n Stř.hod. rozptyl AIC q(99.5%) q(99%) 

Metoda momentů 0.8643 16.0 13.8 1.9 10.33 15.95 15.90 

Metoda max. věrohodnosti 0.8643 16.0 13.8 1.9 9.45 15.95 15.90 

Poissonovo rozdělení lambda  Stř.hod. rozptyl AIC q(99.5%) q(99%) 

Metoda momentů 13.8  13.8 13.8 7.88 23.84 22.73 

Tabulka 17 – tabulka odhadů počtu velkých škod 

V tabulce 17 je také uvedena hodnota kvantilů (𝑞(𝑥)), ze které plyne, že pozorování ze 

škodního roku 9 v upravené výši 15,9 (tabulka 15) odpovídá stoleté události. V případě, že by 

tomu tak nebylo (a z grafu na obrázku 11 je důvod se domnívat, že se nejedná o výjimečnou 

událost) a že počet velkých škod může znovu dosáhnout hranici 16 škod, je potřeba parametry 

rozdělení upravit. Obvykle v tomto případě volíme rozdělení s větší variabilitou. V tomto 

případě by bylo možné volit Poissonovo rozdělení nebo expertním odhadem navýšit rozptyl 

rozdělení. 

Pokud již známe rozdělení počtu škod, dalším krokem je stanovení rozdělení pro výši 

jednotlivých škod. Před tímto krokem je nutné stávající výši rezerv upravit o očekávaný vývoj 

do ultimátního vývoje. Ten byl v předchozí kapitole prezentován za pomocí alfa faktorů. Pro 

přehlednost nejprve uvádíme kumulativní trojúhelník plnění a rezerv včetně metody Chain 

Ladder.  

rezervy + 
výplaty 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ultimátní 
odhad (ChL) 

0 117 687 351 120 351 120 569 713 680 245 569 094 569 094 569 094 569 094 569 094 569 094 

1 250 794 646 376 771 948 1 039 724 914 158 914 158 914 158 914 158 914 158 914 158 914 158 

2 1 403 431 2 313 887 2 313 887 2 313 887 1 849 013 2 303 331 1 822 298 1 822 298 1 822 298 1 822 298 1 822 298 

3 666 575 1 112 765 1 572 261 1 572 261 1 572 261 1 785 321 1 559 882 1 559 882 1 559 882 1 559 882 1 559 882 

4 532 158 1 208 491 1 553 930 1 379 057 1 379 057 1 379 057 1 204 204 1 204 204 1 204 204 1 204 204 1 204 204 

5 622 605 1 242 308 1 696 484 1 696 484 1 696 484 1 844 047 1 610 237 1 610 237 1 610 237 1 610 237 1 610 237 

6 969 641 2 123 287 2 516 618 2 516 618 2 375 710 2 582 353 2 254 932 2 254 932 2 254 932 2 254 932 2 254 932 

7 1 019 040 2 081 227 2 491 618 2 563 640 2 420 099 2 630 603 2 297 065 2 297 065 2 297 065 2 297 065 2 297 065 

8 682 651 1 532 780 1 835 534 1 888 591 1 782 846 1 937 922 1 692 209 1 692 209 1 692 209 1 692 209 1 692 209 

9 1 027 423 2 068 471 2 477 034 2 548 634 2 405 933 2 615 206 2 283 619 2 283 619 2 283 619 2 283 619 2 283 619 

Obrázek 13 – Ultimátní odhad pro velké škody ve skupině A, metoda Chain Ladder 

Dle vzorce ( 5.8 ) spočteme faktory 𝛼𝑖, výsledky jsou uvedeny v tabulce 18. Pro nejstarší 

škodní ročníky jsou hodnoty faktoru alfa nulové. Nulové rezervy není potřeba upravovat. 
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V případě škodního ročníku 𝑖 = 2 je hodnota faktoru alfa rovna jedné, protože rezerva 

odpovídá průměrnému plnění. 

Poslední vývojové ročníky naopak vykazují hodnoty menší než jedna, což svědčí o tom, že 

hodnoty na nahlášených a zarezervovaných škodách (RBNS) jsou nadhodnocené. Obvykle to 

je v důsledku konzervativního přístupu jednotlivých likvidátorů pojistných událostí. Tento 

efekt je částečně kompenzován, protože větší škody bývají hlášeny později, a tak dojde 

ke zvýšení průměru dané skupiny, což dokládá sloupec s průměrnými škodami. 
 

Škodní rok UL velké 
UL počet 

škod 
Průměrná 

škoda 
Aktuální počet 

škod 
Aktuální 
výplaty 

Aktuální 
rezervy 

𝜶 - faktor 

0 569 094 5.0 113 819 5 569 094 0 0.00 

1 914 158 7.0 130 594 7 914 158 0 0.00 

2 1 822 298 4.0 455 575 4 546 689 1 275 609 1.00 

3 1 559 882 7.0 222 840 7 1 559 882 0 0.00 

4 1 204 204 7.4 163 615 8 722 522 656 535 0.89 

5 1 610 237 10.4 154 293 11 869 528 826 956 1.00 

6 2 254 932 12.1 187 078 13 856 874 1 659 744 0.95 

7 2 297 065 11.7 195 588 12 666 149 1 825 469 0.92 

8 1 692 209 13.2 128 606 11 846 105 686 676 0.83 

9 2 283 619 15.0 151 748 6 479 560 547 863 0.79 

Tabulka 18 – Výpočet parametru alfa ve skupině A 

Spočtenými faktory alfa upravíme jednotlivé velké škody dle ( 5.6 ) (viz Příloha G). Upravené 

škody již lze použít k identifikaci a odhadu rozdělení. Výpočet je proveden s použitím 

softwaru CRAFT od společnosti Aon Benfield (2014). Graf v obrázku 14 shrnuje dvě 

nejvhodnější rozdělení (Pareto 1 a LogNormal). 
 

 

Obrázek 14 – Upravené velké škody a odhad rozděleními ve skupině A 
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Kromě grafického určení, které je spíše orientační a slouží k vyloučení na první pohled 

nevhodných rozdělení, může být dalším identifikačním testem porovnání kvantilů rozdělení 

s historickými hodnotami. Největší škoda ve výši 1,3 mil. se stala před sedmi lety (viz Příloha 

G, řádek 16) a stále k ní neproběhla žádná výplata. V porovnání s tabulkou horních kvantilů 

událostí se tato nejvyšší škoda odpovídající kvantilu 99,5% stane jednou za 200 let (Pareto 1). 

Ostatní rozdělení v tabulce 19 ukazují na ještě méně pravděpodobnou událost. Na základě 

desetileté historie se zdá, že rozdělení škody spíše podceňuje. 
 

Percentile Pareto 1 (SSQ) LogLogistic (SSQ) Pareto 2 (SSQ) LogNormal (SSQ) 

100             50 000 000                   50 000 000               50 000 000                       50 000 058     

99.9               2 838 205                     2 764 691                 2 578 222                         1 804 127     

99.8               2 028 872                     1 982 933                 1 869 528                         1 401 529     

99.7               1 666 871                     1 632 340                 1 548 711                         1 205 399     

99.6               1 449 850                     1 421 806                 1 354 914                         1 081 573     

99.5               1 301 147                     1 277 367                 1 221 376                            993 513     

99.4               1 191 030                     1 170 301                 1 122 046                            926 388     

99.3               1 105 225                     1 086 804                 1 044 359                            872 832     

99.2               1 035 906                     1 019 302                    981 398                            828 695     

99.1                  978 378                        963 247                    929 001                            791 431     

99                  929 628                        915 719                    884 490                            759 372     

Tabulka 19 – Tabulka kvantilů pro různá rozdělení 

Jelikož nemáme konzervativnější rozdělení k dispozici (dáno především parametrizací při 

nedostatku odpovídajících dat), je možné upravit hranici spodního limitu pro určení velké 

škody. Pak v rámci velkých škod zůstane méně pozorování s nižšími hodnotami a prosadí se 

váha extrémních škod. 

Při výběru rozdělení je nutné také sledovat statistiky kvality odhadu, viz tabulka 20. 

 

Rozdělení \ Typ statistiky Kol.-Sm. Test MLE SSQ Střední h. Směrodat. odch. 

Pareto1 SSQ 0,07 1 011,62 0,09 193 054,46 261 557,47 

Log-Logistic SSQ 0,07 1 011,59 0,09 192 227,45 254 587,19 

Pareto2 SSQ 0,07 1 011,52 0,09 190 417,83 236 193,54 

Log-Normal SSQ 0,07 1 011,34 0,08 183 056,41 156 817,43 

Tabulka 20 – přehled statistik kvality odhadu pro různá rozdělení (průměrná výše velkých škod) 

Při kontrole parametrizace obvykle provádíme zpětné testování (tzv. backtesting) a ověříme, 

zda historické škody odpovídají zvolenému rozdělení. Konkrétně testujeme největší 
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individuální škody a roky s největším škodním úhrnem pro velké škody. Výsledky jsou 

shrnuty v tabulkách 21. 

rok 
roční úhrn 

velkých 
škod 

kvantil složeného 
rozdělení 

x-letá událost 
 

rok 
největší 

individuální 
škody 

kvantil 
rozdělení 

x-letá 
událost 

 
6 2 516 618 50.93 2.04 

 
2 1 275 609 93.07 14.44 

7 2 491 618 49.83 1.99 
 

6 548 479 66.33 2.97 

2 1 822 298 19.48 1.24 
 

7 466 154 56.37 2.29 

5 1 696 484 14.91 1.18 
 

3 320 388 28.84 1.41 

3 1 559 882 10.62 1.12 
 

2 314 127 27.45 1.38 

Tabulka 21 – Výsledky zpětného testování velkých škod ve skupině A (100 tis. simulací) 

Tabulka 21 vpravo porovnává historické události s Paretovým rozdělením typu I. K dispozici 

jsou data za deset let. Největší událost odpovídá patnáctileté události, což odpovídá již výše 

zmíněnému komentáři o podhodnocení rozdělení výše škody. Na druhou stranu roční úhrn 

velkých škod (tabulka vlevo) je i při maximální hodnotě na úrovni dvouleté události. Tento 

odhad je konzervativní a je dán přechodem od binomického rozdělení k Poissonovu rozdělení 

pro modelování frekvence škod.  

6.4. Malé škody 

Odhad parametrů malých škod se provádí až jako poslední, protože jedině tak mohou být 

očištěny ostatní škody. Výpočet ukážeme na skupině A a datech v tabulce 22, kde jsme již 

odhadli ultimátní odhady pro škodní ročníky 𝑖 a spočítali průměrný náklad 𝑧𝑖 (viz také graf 

v obrázku 15) 

Škodní rok UL malé škody expozice průměrné náklady zi 

0                 2 354 199.63                      3 460.00                            680.40  

1                 2 767 758.93                      4 188.00                            660.88  

2                 2 556 248.06                      4 416.00                            578.86  

3                 2 664 085.78                      4 896.00                            544.14  

4                 2 360 911.69                      4 787.00                            493.19  

5                 2 747 364.11                      4 708.00                            583.55  

6                 3 394 882.14                      5 386.00                            630.32  

7                 3 053 289.22                      5 016.00                            608.71  

8                 4 278 046.03                      5 134.00                            833.28  

9                 2 145 146.07                      5 404.00                            396.96  

10 
 

                    5 700.00  
 

Tabulka 22 – výpočet průměrných nákladů škodního roku 𝒊 pro malé škody 
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Obrázek 15 – zobrazení průměrných nákladů pro malé škody 

Dále provedeme odhady dle předchozí kapitoly pro gama, respektive log-normální rozdělení. 

Výsledky jsou shrnuty v tabulce 23.  

 

Rozdělení \ Typ statistiky K-S test K-S alfa - Log-Likelihood q(99,5%) q(99%) 

Gama MME 0.155882808 6.34% 61.64244895 5 232 644 5 028 280 

Gama MLE 0.151560552 5.10% 61.62153712 5 141 128 4 948 105 

Log-Normal MME 0.171925442 12.05% 62.21368145 5 416 318 5 169 047 

Log-Normal MLE 0.170409534 11.45% 61.68687887 5 283 868 5 054 750 

Tabulka 23 - přehled statistik kvality odhadu pro různá rozdělení (malé škody) 

Na základě statistických testů (viz tabulka 23) doporučujeme zvolit gama rozdělení 

s parametry z tabulky 24. 
 

Parametry rozdělení gama  

Metoda max. věrohodnosti                  597.57  5.70E-03 

Tabulka 24 – tabulka parametrů gama rozdělení pro malé škody 

S použitím hodnoty expozice pro následující rok (5 700 v tabulce 22) lze dopočítat i konkrétní 

hodnoty pro střední hodnotu a směrodatnou odchylku (viz tabulka 25). 

Shape Scale Stř.hodnota Směr.odchylka 

32.4941 9.5398E-06 3 406 161 597 535 

Tabulka 25 – střední hodnota a směrodatné odchylka pro odhadnuté gama rozdělení malých škod 
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Zpětné testování se provádí také pro malé škody. Je opět založeno na principu porovnání 

historických událostí. Obrázek 16 zobrazuje porovnání historických škodních úhrnů 

(normované expozicí příštího roku) v jednotlivých letech s očekávanou desetiletou událostí a 

očekávanou hodnotou na příští rok. Rozdělení odpovídá historickým hodnotám srovnatelnou 

střední hodnotou, ale mírně podhodnocuje méně četné události.  

 

 

Obrázek 16 – Zpětné testování malých škod  

6.5. Výplatní funkce 

Výpočet budeme dokumentovat pomocí kumulovaného trojúhelníku pro malé škody na 

datech skupiny A malých škod. Kompletní simulaci je potřeba dopočítat i pro velké a 

katastrofické škody.  

V uvedeném příkladu jsme vždy použili vážený průměr s výjimkou vývojových let 2 a 3, 

protože v obou případech je vývoj výplatní funkce v posledních letech nižší, čemuž odpovídá 

lépe faktor založený na standardním průměru. 
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𝐶𝑖𝑗 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UL 

0 180 882 755 468 1 230 909 1 498 370 1 754 557 2 018 510 2 141 234 2 194 759 2 313 244 2 354 200 2 354 200 

1 160 217 742 041 1 016 672 1 523 446 1 692 784 1 823 466 2 223 390 2 422 108 2 719 609 

 

2 767 759 

2 162 075 438 545 974 231 1 286 361 1 683 627 1 780 049 2 167 615 2 304 169 

  

2 556 248 

3 197 067 563 743 929 397 1 845 427 2 002 809 2 188 054 2 266 472 

   

2 664 086 

4 198 435 433 061 734 489 1 299 997 1 579 214 1 782 865 

    

2 360 912 

5 311 083 770 265 1 232 027 1 609 274 1 884 388 

     

2 747 364 

6 325 791 728 855 1 205 748 1 991 344 

      

3 394 882 

7 222 267 764 898 1 186 529 

       

3 053 289 

8 242 132 1 015 240 

        

4 278 046 

9 163 893 

         
2 145 146 

𝑟𝑖𝑗 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0 7.7% 32.1% 52.3% 63.6% 74.5% 85.7% 91.0% 93.2% 98.3% 100.0% 

 1 5.8% 26.8% 36.7% 55.0% 61.2% 65.9% 80.3% 87.5% 98.3% 

  2 6.3% 17.2% 38.1% 50.3% 65.9% 69.6% 84.8% 90.1% 

   3 7.4% 21.2% 34.9% 69.3% 75.2% 82.1% 85.1% 

    4 8.4% 18.3% 31.1% 55.1% 66.9% 75.5% 

     5 11.3% 28.0% 44.8% 58.6% 68.6% 

      6 9.6% 21.5% 35.5% 58.7% 

       7 7.3% 25.1% 38.9% 

        8 5.7% 23.7% 

         9 7.6% 

          

            průměr 7.7% 23.8% 39.0% 58.7% 68.7% 75.8% 85.3% 90.3% 98.3% 100.0% 

 vážený 

průměr 8.0% 24.5% 39.8% 59.2% 68.9% 76.3% 85.2% 90.2% 98.3% 100.0% 

 

            výplatní 

funkce 8.0% 24.5% 39.0% 58.7% 68.9% 76.3% 85.2% 90.2% 98.3% 100.0% 

 𝑟𝑖𝑗 8.0% 16.5% 14.6% 19.6% 10.3% 7.3% 9.0% 5.0% 8.1% 1.7% 

 
Obrázek 17 – výpočet výplatní funkce 𝒓𝒊𝒋 

Výplatní funkce je graficky znázorněna na obrázku 18. 

 

Obrázek 18 – výplatní funkce pro malé škody ve skupině A 
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6.6.  Riziko rezervy 

Při výpočtu rizika rezervy vycházíme opět z již dříve odvozených vzorců. Před jejich aplikací 

je nutné ověřit předpoklady modelu. Výpočet je proveden pro homogenní skupinu B, kde jsou 

pro tento výpočet uvažovány pouze malé škody, neboť katastrofické jsou již na ultimátní 

hodnotě (viz obrázek 19). 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Chain 

Ladder 

0 228 190 858 137 1 409 265 1 771 487 2 085 845 2 501 885 2 635 929 2 734 672 2 903 700 2 957 929 2 957 929 

1 248 461 840 808 1 345 516 1 945 863 2 195 929 2 423 244 2 925 809 3 151 763 3 506 395 3 571 880 3 571 880 

2 200 565 751 561 1 626 406 2 234 782 2 965 531 3 074 919 3 555 307 3 698 195 4 027 188 4 102 399 4 102 399 

3 232 794 832 252 1 248 693 2 382 353 2 580 631 2 770 163 2 919 091 3 068 802 3 341 804 3 404 215 3 404 215 

4 321 495 759 629 1 298 592 2 022 831 2 471 118 2 715 540 3 034 723 3 190 365 3 474 181 3 539 064 3 539 064 

5 311 916 1 051 040 1 727 658 2 283 807 2 675 677 2 933 845 3 278 687 3 446 841 3 753 474 3 823 573 3 823 573 

6 410 531 1 190 312 2 046 256 3 093 817 3 664 949 4 018 569 4 490 909 4 721 234 5 141 237 5 237 254 5 237 254 

7 310 343 1 000 762 1 798 601 2 644 352 3 132 512 3 434 758 3 838 477 4 035 341 4 394 327 4 476 395 4 476 395 

8 248 869 1 058 658 1 816 771 2 671 066 3 164 157 3 469 457 3 877 255 4 076 107 4 438 720 4 521 616 4 521 616 

9 250 299 830 938 1 425 980 2 096 514 2 483 540 2 723 169 3 043 249 3 199 328 3 483 941 3 549 007 3 549 007 

Obrázek 19 – kumulovaný trojúhelník rezerv a výplat ve skupině B 

Numerické výsledky pro směrodatné odchylky lze shrnout do tabulky 26. 

Nediskontovaný nejlepší odhad   

  14 509 130 

Směrodatná odchylka (Mack)   

Směrodatná odchylka 2 442 076 

Směrodatná odchylka (v %)  16.83% 

Jednoroční odchylka (Merz/Wüthrich)   

Směrodatná odchylka 1 690 710 

Směrodatná odchylka (v %)  11.65% 

Tabulka 26 – Přehled výsledků výpočtu směrodatných odchylek ve skupině B 

V tomto případě se potvrzuje, že ultimátní odhad směrodatné odchylky je větší než jednoroční 

odhad. Je zajímavé tuto hodnotu porovnat s navrhovanými tržními odhady ve standardní 

formuli. Data pro skupinu B jsou odvozena z dat pro havarijní pojištění. Pro tento typ 

pojištění nalezneme v druhé tabulce v příloze D hodnotu směrodatné odchylky 8%. V našem 

návrhu je vypočtená hodnota 11.7%. Z toho plyne, že v tomto případě interní model zvýší 

kapitálovou náročnost oproti standardní formuli. 

Opět provedeme zpětné testování, abychom prověřili správnost odhadnutých parametrů. Pro 

tento případ použijeme historické hodnoty v rámci run-off a porovnáme je s kvantily 

logaritmicko- normálního rozdělení s jednoroční směrodatnou odchylkou stanovenou dle ( 

4.45 ). V tomto případě zpětné testování dopadlo očekávaným způsobem – v devítileté historii 
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je přibližně jedna desetiletá a dvě pětileté události (viz obrázek 20). Směrodatná odchylka 

byla stanovena optimálně. 
 

 

Obrázek 20 – porovnání historického vývoje run-off rezerv a log-normálního rozdělení s jednoroční 

směrodatnou odchylkou 

6.7. Závislosti 

Dalším krokem potřebným k samotnému modelování je výpočet resp. odhad závislosti mezi 

jednotlivými moduly. Ze schématu závislostí (viz obrázek 9) víme, které vazby je nutné 

modelovat. Připomeňme, že katastrofické události jsou modelovány nezávisle.  

 

Skupina A   Skupina B 

riziko rezervy   riziko rezerv 

 

malé škody   malé škody 

 

velké škody 

Obrázek 21 – schéma závislosti mezi skupinami A a B a jejich riziky 

Pro celkový výpočet je potřeba odhadnout všechny korelace znázorněné v obrázku 21. 

Pro názornost budeme v této části v detailu prezentovat pouze vazbu mezi malými a velkými 

škodami ve skupině A. Nejprve je potřeba stanovit proměnné dle ( 5.21 ) a ( 5.22 ) a dále 

stanovit jejich pořadí.  
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Riziko poj A pořadí Riziko poj L pořadí 

680,40 9 1,45 3 

660,88 8 1,67 5 

578,86 4 0,91 1 

544,14 3 1,43 2 

493,19 2 1,54 4 

583,55 5 2,22 6 

630,32 7 2,24 7 

608,71 6 2,34 8 

833,28 10 2,56 9 

396,96 1 2,78 10 

Tabulka 27 – Výpočet pořadové korelace pro riziko pojistného malých a velkých škod 

Z pořadí se spočte Spearmanova pořadová korelace. Ta se následně kombinuje 

s předdefinovanou hodnotou pomocí stabilizačního faktoru ( 5.27 ). V našem konkrétním 

případě vychází korelace 11,5%. Stabilita této hodnoty se může testovat postupným 

vynecháváním jednotlivých pozorování (viz obrázek 22). Hodnota stanovená na základě 

všech pozorování odpovídá o něco vyšší hodnotě než průměr všech pozorování. 

 

 

Obrázek 22 – Spearmanova korelace pro všechna a 𝒏 − 𝟏 pozorování 

Bohužel výsledek je značně volatilní, a proto se použije stabilizační faktor. Vzhledem k tomu, 

že v našem případě je k dispozici jen velmi málo pozorování, tak stabilizační faktor bude mít 

významnou roli a jeho výše je 93,5%. Vzhledem k tomu, že předdefinovaná hodnota mezi 

malými a velkými škodami je nulová a stabilizační faktor velký, tak upravená hodnota 

korelace je 0,8%.  
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Pro ostatní korelace již neuvádíme detailní výpočet, ale rovnou upravenou korelační matici 

(viz obrázek 23). 

  
LoB B LoB B LoB A LoB A LoB A 

  
PremRisk ResRisk PremRisk PremRisk_L ResRisk 

LoB B PremRisk 100.0% 51.7% 29.2% 0.0% 0.0% 

LoB B ResRisk 51.7% 100.0% 3.6% 0.6% 14.6% 

LoB A PremRisk 29.2% 3.6% 100.0% 0.8% 48.7% 

LoB A PremRisk_L 0.0% 0.6% 0.8% 100.0% 0.0% 

LoB A ResRisk 0.0% 14.6% 48.7% 0.0% 100.0% 

Obrázek 23 – Upravená korelační matice pro skupiny A a B 

6.8. Výpočet hodnoty v riziku 

Nyní jsme se dostali do fáze, kdy máme spočteny všechny potřebné atributy (rozdělení, 

parametry, korelační matice atd.) potřebné pro simulaci škod. Abychom mohli spustit 

simulační proces, je nutné znát deterministické vstupy modelu, které byly zmíněny na počátku 

odst. 5.1. Především se jedná o pojistné a z něj vyplývající expozici a o nákladovou složku 

včetně provizní zátěže.  

Dalším nezbytným krokem je znalost zajistné struktury. Výstupem z modelu jsou hodnoty 

před a po vlivu zajištění. Jako finální hodnota kapitálového požadavku pro neživotní pojištění 

je sice chápána hodnota očištěná o zajištění, ale rozdíl mezi hrubým a čistým výsledkem 

vstupuje do výpočtu kreditního rizika selhání protistrany.  

Všechny potřebné vstupy byly nastaveny v souladu s tržními podmínkami v ČR. Jelikož 

některé parametry modelu nemohou být z obchodních důvodů zmíněny a nejsou klíčové pro 

pochopení problematiky, nebudou v této práci publikovány.  

Provedli jsme výpočet pro simulaci o rozsahu 100 000 a výsledky jsou shrnuty do tabulky 28 

(do výpočtu nebyl zahrnutý vliv katastrofických událostí ani vliv zajištění kvůli snazšímu 

porovnání se standardní formulí). 

Hrubý výsledek Zisk a kapitálový požadavek 

 
Střední h. % Směr.odch VaR VaR-RBC 

Celkem 6 897 840 100.00% 4 928 948 -20 146 550 27 044 390 

      

LoB A 3 412 769 49.48% 2 142 960 -8 294 502 11 707 271 

LoB B 3 485 071 50.52% 4 173 950 -17 256 803 20 741 874 

Tabulka 28 – kapitálový požadavek ze simulačního softwaru Remetrica 
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Střední hodnota je příznivá díky dobrému škodnímu poměru, který byl stanoven na základě 

historických údajů. Hodnota v riziku činí 20 mil. Kč (na hladině 99.5%), tzn. jednou za 200 

let pojišťovna utrpí ztrátu v této výši. Oproti očekávané pozitivní střední hodnotě je nutné 

držet rizikový kapitál ve výši 27 mil. Kč (zohledňuje rozdíl mezi střední hodnotou a hodnotou 

v riziku). 

Výstupů ze simulačního modelu je mnohem více, než je jedna konkrétní hodnota v riziku. 

V první řadě dostáváme distribuční funkce všech modelovaných rizik. Můžeme rozdělit riziko 

na pojistného a rezerv, dále dle členění typu škod apod. Velkým přínosem je analýza zajistné 

struktury a rozdíl mezi hrubým a čistým výsledkem. 

6.9. Porovnání se standardní formulí 

Konečně lze porovnat výsledek modelového příkladu se standardní formulí SCR. K výpočtu 

jsme použili vzorce z kapitoly 3. 

V tabulce 29 jsou uvedeny důležité hodnoty výpočtu solventnostního kapitálového požadavku 

podle standardní formule. 

Výslednou hodnotu SCR spočteme dle ( 3.2 ) jako 

SCRpr = 3 ∙ 6,2% ∙ 50 704 771 =  9 389 851. ( 6.1 ) 

 

Hrubý výsledek         

Homogenní skupina - 
výpočet objemu 

Objem - pojistné Objem - rezervy DIV 
Diverzifikovaný 

objem 

  
LoB B 14 595 667 10 653 224 100% 25 248 891 

  
LoB A 10 946 750 14 509 130 100% 25 455 880 

    
    

Objem 
50 704 771 

      

Homogenní skupina - 
směrodatná odchylka 

V * sigma 
(pojistné) 

V * sigma (rezervy) 
Sigma 

(kombinovaný) 
Diverzifikovaný 
objem * sigma 

  
LoB B 1 167 653 958 790 7.3% 1 844 513 

  
LoB A 875 740 1 160 730 7.0% 1 769 382 

        
Diver. V x sigma 3 129 950 

        
směrodatná odch. 6.2% 

Tabulka 29 – výpočet kapitálového požadavku dle standardní formule 
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Tuto hodnotu porovnáme s výsledkem 27 mil. Kč z interního modelu a zjistíme, že v tomto 

případě vyšel výsledek lepší pro pojišťovnu ze standardní formule. Tento příklad jsme zvolili 

záměrně, abychom ukázali, že nemusí vždy platit, že interní model udává menší kapitálový 

požadavek. Cílem interního ani částečného interního modelu není snížit rizika za pomocí 

použití sofistikovaných matematických metod nebo vykazování, ale naopak využít nové 

znalosti a identifikovat oblasti s největším rizikem a následně s nimi pracovat. 
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Závěr 

V dané dizertační práci jsme detailně představili matematické aspekty části nové regulace 

Solvency II. Hlavním cílem práce bylo popsat celou škálu přístupů využívaných 

k modelování kapitálu a sestrojit vlastní návrh částečného interního modelu, který vychází 

z principů aktuálně vyvíjených modelů v jednotlivých pojišťovnách EU. 

V kapitole 1 jsme se zaměřili na stručný přehled historického vývoje solventnosti, srovnání 

mezi EU a USA a zejména představení rozdílů mezi novou metodikou Solvency II a 

stávajícím modelem Solvency I. 

Druhá kapitola byla zaměřena na různé typy měření rizika. Největší část byla věnována 

hodnotě v riziku, protože je hlavní rizikovou mírou v návrhu Solvency II. Přestože nesplňuje 

vlastnost koherence, v rámci diskuzí s Českou národní bankou vyplynulo, že jiná míra není 

přípustná a vždy musí být výpočet stanoven za pomocí hodnoty v riziku na úrovni dvousetleté 

události. 

Třetí kapitola byla zaměřena na standardní model. Byl popsán mechanismus výpočtu dle 

poslední platné legislativy a uvedeno základní ověření kalibrace standardního modelu 

v oblasti katastrofických rizik. Dle dostupných dat se zdá (ze dvou pojišťoven), že standardní 

model přeceňuje riziko povodní a zemětřesení. Pro tržní kalibraci je však standardní formule 

použitelná a míra přesnosti dostatečná. 

Ve čtvrté kapitole jsme se teoreticky věnovali různým přístupům ke stanovení hodnoty 

v riziku pro riziko pojistného a rezerv. Tato kapitola byla inspirací pro postupy, které byly 

použity v návrhu částečného interního modelu v kapitole páté. Z odborného pohledu je tato 

kapitola tou nejpřínosnější, neboť nabízí reálnou kompozici modelu. Tato kapitola také 

naplňuje nejvíce hlavní cíl této práce. 

V poslední šesté kapitole je prezentován model z páté kapitoly výpočetně na konkrétních 

datech dvou homogenních skupin. Jsou uplatněny všechny navržené teoretické postupy. 

V závěru této kapitoly je porovnání výstupů z částečného interního modelu a standardního 

vzorce. V našem konkrétním případě se ukázalo, že z interního modelu může vyplynout větší 

kapitálový požadavek. Mohlo by se tak zdát, že pro pojišťovny není přínosné tyto modely 

tvořit, ale praxe ukazuje, že většinou vlastní členění homogenních skupin a jejich 

parametrizace přináší celkové snížení expozice vůči riziku. 

Zavedení Solvency II již pravděpodobně nic nezabrání a od 1.1.2016 budou muset všechny 

pojišťovny EU počítat dle této nové metodiky. Vývoj interního či částečného interního 

modelu je pro pojišťovny velmi nákladnou a časově náročnou záležitostí. Na druhou stranu je 
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to výdaj, který se do budoucna vyplatí, protože vlastní posouzení rizik a získání nadhledu 

o vlastním portfoliu může v budoucnu ušetřit daleko větší prostředky. Zaváděním Solvency II 

se pojišťovnictví v oblasti řízení rizik zcela mění, vznikají nové pracovní pozice (risk 

manažeři) a odbornost práce pojistných matematiků se neustále zvyšuje. Diseratční práce 

může přispět k rozšíření těchto znalostí a být přínosem jak v teoretické, tak praktické oblasti.  
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Přílohy 
Příloha A – výkaz solventnosti DOPOS 63 

Výpočet DMS - DOPO63_11 - Disponibilní míra solventnosti - část A 

         NP ŽP Zajišťovny 

                1                         2                         3             

1-Splacený základní kapitál  1        

2-Emisní ážio  2        

3-Ostatní kapitálové fondy  3        

4-Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku  4        

5-Nerozdělený hospodářský výsledek minulých účetních 
období  5        

6-Nerozdělený hospodářský výsledek běžného účetního 
období  6        

7-Jiné položky  7        

8-Nehmotný majetek  8        

9-Vlastní akcie  9        

10-Majetkové účasti a další nástroje  10        

Součet A = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)-(10)  11        

     Výpočet DMS - DOPO63_12 - Disponibilní míra solventnosti - část B 

         NP ŽP Zajišťovny 

                1                         2                         3             

11-Polovina nesplaceného základního kapitálu  1        

12-Rozdíl plyn. z nezil.nebo část.zillm.rezerv pojistného ŽP  2        

Součet B = (11) + (12)  3        

     Výpočet PMS - NP, zajištění - DOPO63_21 - Požadovaná míra solventnosti - NP, zajištění -první výsledek 

     

    
NP 

Zajišťovny 
neživotní 

Zajišťovny 
životní 

                1                         2                         3             

P-Vyšší z předep.hrub.pojistného a zaslouž.hrub.pojistného  1        

D-Část pojistného odpovídající daním a poplatkům  2        

PZ-Poměr mezi nák.na poj.pl.na vl.vrub a celk.nák.na poj.pl.  3        

První výsledek - PMS - NP, zajištění  4        

     Výpočet PMS - NP, zajištění - DOPO63_22 - Požadovaná míra solventnosti - NP, zajištění -druhý výsledek 

     

    
NP 

Zajišťovny 
neživotní 

Zajišťovny 
životní 

                1                         2                         3             

T-Délka referenčního období  1        

N-Hrubé náklady na pojistná plnění v referenčním období  2        

RK-Hrubá výše rezervy na pojist. plnění na konci ref. období  3        

V-výnosy dosažené z regresů  4        

RZ-Hrubá výše rezervy na poj.plnění na počátku refer. období  5        

PZ-Poměr mezi nák.na p.pln.na vl.vrub a cel.nák.na 
p.pln.vRO  6        

Druhý výsledek - PMS - NP, zajištění  7        

     

     Výpočet PMS - NP, zajištění - DOPO63_23 - Požadovaná míra solvent. - NP, zajištění-porovnání a shrnutí 
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NP 

Zajišťovny 
neživotní 

Zajišťovny 
životní 

                1                         2                         3             

Vyšší z prvního a druhého výsledku  1        

PMS na konci minulého účetního období  2        

Poměr mezi čis.výší rez.na poj.pl.na konci a poč.posl.úč.ob.  3        

Požadovaná míra solventnosti - NP, zajištění  4        

     Výpočet PMS - ŽP - DOPO63_31 - Požadovaná míra solventnosti - ŽP, první výsledek 

                     1             

  HR-Hrubá výše rezerv pojistného životních pojištění  1    
  CR-Čistá výše rezerv pojistného životních pojištění  2    
  RK1-Hrubá výše nezáporného rizik.kapit.(ŽP,delší než 5 let)  3    
  RK2-Hrubá výše nezáporného rizik. kapitálu (ŽP, 3 až 5 let)  4    
  RK3-Hrubá výše nezápor. rizik. kapitálu (ŽP, nejvýše 3 roky)  5    
  PZ-Poměr mezi čistou a hrubou výší nezápor. rizik. kapitálu  6    
  

První výsledek - PMS - ŽP  7    
  

     Výpočet PMS - ŽP - DOPO63_32 - Požadovaná míra solventnosti - ŽP, druhý výsledek 

                     1             

  P-Vyšší z předep.hrub.pojistného a ze zaslouž. hrub.poj.- ŽP  1    
  D-Část poj.odpovídající daním a poplatkům-ŽP  2    
  PZ-Poměr mezi nákl.poj.pl.na vl.vrub a celk.nákl.na p.pl.-ŽP  3    
  

První výsledek - PMS - ŽP (A I c)) - část A  4    
  

T-Délka referenčního období - ŽP  5    
  

N-Hrubé náklady na pojistná plnění v referenčním období - ŽP  6    
  RK-Hrubá výše rezervy na pojis.plnění na konci ref.období-ŽP  7    
  V-výnosy dosažené z regresů - ŽP  8    
  RZ-Hrubá výše rezervy na poj.plnění na počátku ref.období-

ŽP  9    
  PZ-Poměr mezi nák.na p.pl.na vl.vrub a cel.nák.na p.p.vRO-

ŽP  10    
  Druhý výsledek - PMS - ŽP (A I c)) - část B  11    
  Vyšší z prvního a druhého výsledku - ŽP  12    
  PMS na konci minulého účetního období - ŽP  13    
  Poměr mezi čis.výší rez.na p.pl.na konci a poč.posl.ú.ob.-ŽP  14    
  Druhý výsledek - PMS - ŽP  15    
  

     Výpočet PMS - ŽP - DOPO63_33 - Požadovaná míra solventnosti - ŽP, třetí výsledek 

                     1             

  HR1-Hrubá výše rezerv ŽP (pojišťovna nese investiční riziko)  1    
  HR2-Hr.výše rez.ŽP(inv.riz.nese pojistník,spr.N delší 5 let)  2    
  PZ-Poměr mezi čistou a hr.výší rezerv ŽP, investiční fond  3    
  SN-Čisté spr.nák.(inv.riz.nese pojist.,spr.N ne delší 5 let)  4    
  HRK-Hrubá výše nezáporného rizikového kapitálu  5    
  CRK-Čistá výše nezáporného rizikového kapitálu  6    
  

Třetí výsledek - PMS - ŽP  7    
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Výpočet PMS - ŽP - DOPO63_34 - Požadovaná míra solventnosti - ŽP, čtvrtý výsledek 

     
                1             

  
HR-Hrubá výše rezerv pojistného životních pojištění  1    

  CR-Čistá výše rezerv pojistného životních pojištění  2    
  Čtvrtý výsledek - PMS - ŽP  3    
  

     Výpočet PMS - ŽP - DOPO63_35 - Požadovaná míra solventnosti - ŽP, pátý výsledek 

     
                1             

  
Aktiva příslušející odvětví AV  1    

  
Pátý výsledek - PMS - ŽP  2    

  

     Výpočet PMS - ŽP - DOPO63_36 - Požadovaná míra solventnosti -ŽP, šestý výsledek-výsledek a) 

                     1             

  
HR-Hrubá výše rezerv pojistného životních pojištění  1    

  
CR-Čistá výše rezerv pojistného životních pojištění  2    

  
Šestý výsledek - PMS - ŽP - výsledek a)  3    

  

     Výpočet PMS - ŽP - DOPO63_37 - Požadovaná míra solventnosti - ŽP,šestý výsledek-výsledek b) 

                     1             

  P-Vyšší z předep.hrub.pojistného a ze zaslouž. hrub.poj.- ŽP  1    
  

D-Část poj.odpovídající daním a poplatkům-ŽP  2    
  

PZ-Poměr mezi nákl.poj.pl.na vl.vrub a celk.nákl.na p.pl.-ŽP  3    
  

První výsledek - PMS - ŽP - b) (část A)  4    
  T-Délka referenčního období - ŽP  5    
  N-Hrubé náklady na pojistná plnění v referenčním období - ŽP  6    
  RK-Hrubá výše rezervy na pojis.plnění na konci ref.období-ŽP  7    
  V-výnosy dosažené z regresů - ŽP  8    
  RZ-Hrubá výše rezervy na poj.plnění na počátku ref.období-

ŽP  9    
  PZ-Poměr mezi nák.na p.pl.na vl.vrub a cel.nák.na p.p.vRO-

ŽP  10    
  Druhý výsledek - PMS - ŽP - b) (část B)  11    
  Vyšší z prvního a druhého výsledku - ŽP  12    
  PMS na konci minulého účetního období - ŽP  13    
  Poměr mezi čis.výší rez.na p.pl.na konci a poč.posl.ú.ob.-ŽP  14    
  Šestý výsledek - PMS - ŽP - výsledek b)  15    
  

Šestý výsledek - PMS - ŽP  16    
  

     Shrnutí - DOPO63_41 - Shrnutí - požadovaná a disponibilní míra solventnosti 

         NP ŽP Zajišťovny 

                1                         2                         3             

Požadovaná míra solventnosti  1        

Disponibilní míra solventnosti  2        

     Podpis odpovědného pojistného matematika:  
    

     Razítko pojišťovny a podpis předsedy představenstva: 
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Příloha B – ukazatele IRIS 

Skupina IRIS ukazatel 

Overall ratios 

Ratio 1 – Gross premium written to policyholders’ surplus 

Ratio 2 – Net premium written to policyholders’ surplus 

Ratio 3 – Change in net premium written 

Ratio 4 – Surplus aid to policyholders’ surplus 

Profitability ratios 

Ratio 5 – Two-year overall operating 

Ratio 6 – Investment yield 

Ratio 7 – Change in policyholders’ surplus 

Liquidity ratios 
Ratio 8 – Liabilities to liquid assets 

Ratio 9 – Gross agent’ balance to policyholders’ surplus 

Reserve ratios 

Ratio 10 – One-year reserve development to policyholders’ surplus 

Ratio 11 – Two-year reserve development to policyholders’ surplus 

Ratio 12 – Estimated current reserve deficiency to policyholders’ surplus 

 

Ukazatele 
Obvyklé rozpětí 

minimum maximum 

Ratio 1 Gross Premiums Written / Policyholders' Surplus 0 900 

Ratio 2 Net Premiums Written to Policyholders' Surplus 0 300 

Ratio 3 Change in Net Preiums Written -33 33 

Ratio 4 Surplus Aid to Policyholders' Surplus 0 15 

Ratio 5 Two-Year Overall Operating Ratio 0 100 

Ratio 6 Investment Yield 5 10 

Ratio 7 Change in Policyholders' Surplus -10 50 

Ratio 8 Liabilities to Liquid Assets 0 105 

Ratio 9 Gross Agents' Balances to Policyholders' Surplus 0 40 

Ratio 10 One-Year Reserve Development to Policyholders' Surplus 0 20 

Ratio 11 Two-Year Reserve Development to Policyholders' Surplus 0 20 

Ratio 12 Estimated Current Reserve Deficiency to Policyholders' Surplus 0 25 
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Příloha C – seznam homogenních skupin  

ID Aglický název Český název 

1 
Motor vehicle liability insurance and proportional 

reinsurance  
Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla 

2 
Other motor insurance and proportional 

reinsurance  
Ostatní pojištění motorových vozidel 

3 
Marine, aviation and transport insurance and 

proportional reinsurance  

Pojištění přepravovaných věcí - námořní, letecká a 

ostatní doprava 

4 
Fire and other damage to property insurance and 

proportional reinsurance  
Požární pojištění a další majetková pojištění 

5 
General liability insurance and proportional 

reinsurance  
Pojištění odpovědnosti 

6 
Credit and suretyship insurance and proportional 

reinsurance  
Pojištění úvěru a záruky 

7 
Legal expenses insurance and proportional 

reinsurance  
Pojištění právní ochrany 

8 Assistance and its proportional reinsurance  Pojištění pomoci osobám v nouzi 

9 
Miscellaneous financial loss insurance and 

proportional reinsurance  
Pojištění různých finančních ztrát  

10 Non-proportional casualty reinsurance  Neproporční zajištění úrazového pojištění 

11 
Non-proportional marine, aviation and transport 

reinsurance  
Neproporční zajištění transportního pojištění 

12 Non-proportional property reinsurance  Neproporční zajištění majetkového pojištění 
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Příloha D – standardní odchylky pro riziko pojistného a rezerv  

Segment  Standardní odchylka pro riziko pojistného 

1. Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance  10%·NPlob  

2. Other motor insurance and proportional reinsurance  8%· NPlob  

3. MAT insurance and proportional reinsurance  15%· NPlob  

4. Fire insurance and proportional reinsurance  8%· NPlob  

5. 3rd-party liability insurance and proportional reinsurance  14%· NPlob  

6. Credit insurance and proportional reinsurance  12%· NPlob  

7. Legal expenses insurance and proportional reinsurance  7%· NPlob  

8. Assistance insurance and proportional reinsurance  9%· NPlob  

9. Miscellaneous insurance and proportional reinsurance  13%· NPlob  

10. Np reins (cas)  17% 

11. Np reins (MAT)  17% 

12. Np reins (prop)  17% 

𝑁𝑃𝑙𝑜𝑏 individuální koeficient pro každou homogenní skupinu, který upravuje volatilitu 

v důsledku aplikace neproporčního zajištění. 

 

Segment  Standardní odchylka pro riziko rezerv 

1. Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance  9% 

2. Other motor insurance and proportional reinsurance  8% 

3. MAT insurance and proportional reinsurance  11% 

4. Fire insurance and proportional reinsurance  10% 

5. 3rd-party liability insurance and proportional reinsurance  11% 

6. Credit insurance and proportional reinsurance  19% 

7. Legal expenses insurance and proportional reinsurance  12% 

8. Assistance insurance and proportional reinsurance  20% 

9. Miscellaneous insurance and proportional reinsurance  20% 

10. Np reins (cas)  20% 

11. Np reins (MAT)  20% 

12. Np reins (prop)  20% 
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Příloha E – korelační matice homogenních skupin  

CorrS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1: Motor vehicle liability  1                       

2: Other motor  0,5 1                     

3: MAT  0,5 0,25 1                   

4: Fire  0,25 0,25 0,25 1                 

5: Third party liability  0,5 0,25 0,25 0,25 1               

6: Credit  0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1             

7: Legal exp.  0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 1           

8: Assistance  0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 1         

9: Miscellaneous.  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1       

10:Np reins. (property)  0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 1     

11:Np reins. (casualty)  0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 1   

12:Np reins. (MAT)  0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 1 
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Příloha F – návrh CEA ukázka faktorů 

  Faktor reserve risk Faktor premium risk 

Accident and health  28% 18% 

Motor, third-party liability  12% 12% 

Motor, other classes  12% 12% 

Marine, aviation and transport  16% 17% 

Fire and other damage to property  22% 19% 

Third-party liability  10% 27% 

Credit and suretyship  25% 20% 

Legal expenses  20% 20% 

Assistance  20% 20% 

Miscellaneous  20% 20% 
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Příloha G – upravené velké škody ve skupině A 

incurred výplata rezervy alfa faktor upravený incurred 

                      103 355                                   103 355     0 0.00                               103 355     

                      104 173                                   104 173     0 0.00                               104 173     

                      109 385                                   109 385     0 0.00                               109 385     

                      108 511                                   108 511     0 0.00                               108 511     

                      143 670                                   143 670     0 0.00                               143 670     

                      148 950                                   148 950     0 0.00                               148 950     

                      107 675                                   107 675     0 0.00                               107 675     

                      107 607                                   107 607     0 0.00                               107 607     

                      130 071                                   130 071     0 0.00                               130 071     

                      112 258                                   112 258     0 0.00                               112 258     

                      125 915                                   125 915     0 0.00                               125 915     

                      181 683                                   181 683     0 0.00                               181 683     

                      102 230                                   102 230     0 1.00                               102 230     

                      130 333                                   130 333     0 1.00                               130 333     

                      314 127                                   314 127     0 1.00                               314 127     

                  1 275 609                                                  -                             1 275 609     1.00                           1 275 609     

                      208 209                                   208 209     0 0.00                               208 209     

                      219 826                                   219 826     0 0.00                               219 826     

                      182 868                                   182 868     0 0.00                               182 868     

                      196 284                                   196 284     0 0.00                               196 284     

                      218 027                                   218 027     0 0.00                               218 027     

                      214 280                                   214 280     0 0.00                               214 280     

                      320 388                                   320 388     0 0.00                               320 388     

                      102 697                                   102 697     0 0.89                               102 697     

                      210 345                                   131 370     78975 0.89                               201 908     

                      170 588                                   100 588     70000 0.89                               163 109     

                      219 282                                      89 282     130000 0.89                               205 394     

                      140 104                                      13 228     126876 0.89                               126 549     

                      121 185                                   121 185     0 0.89                               121 185     

                      139 001                                      95 236     43765 0.89                               134 325     

                      275 856                                      68 937     206919 0.89                               253 750     

               118 954.10                                      11 302     107652 1.00                               119 050     

               205 747.03                                   171 747     34000 1.00                               205 777     

               166 681.91                                   166 682     0 1.00                               166 682     

               103 777.00                                      79 777     24000 1.00                               103 798     

               134 427.83                                      13 861     120567 1.00                               134 535     

               116 727.37                                      50 849     65878 1.00                               116 786     

               136 090.61                                   108 436     27655 1.00                               136 115     

               269 678.08                                      49 678     220000 1.00                               269 874     

               106 591.49                                      52 591     54000 1.00                               106 640     

               199 999.13                                      79 346     120653 1.00                               200 106     

               137 809.28                                      85 259                                  52 551     1.00                               137 856     

                      101 009                                   101 009     0 0.95                               101 009     

                      207 258                                             715     206543 0.95                               196 730     

                      165 886                                      32 909     132977 0.95                               159 107     

                      219 107                                      79 873     139234 0.95                               212 010     

                      137 863                                         9 209     128654 0.95                               131 304     

                      121 268                                   110 246     11022 0.95                               120 706     

                      137 492                                      91 809     45683 0.95                               135 164     

                      276 752                                      19 354     257398 0.95                               263 631     

                      121 316                                      86 983     34333 0.95                               119 566     

                      209 273                                      60 508     148765 0.95                               201 690     

                      166 573                                      36 796     129777 0.95                               159 958     

                      104 343                                   104 343     0 0.95                               104 343     

                      548 479                                   123 121     425 358 0.95                               526 796     

                      154 133                                      51 134     102999 0.92                               145 977     

                      186 572                                      50 300     136272 0.92                               175 781     

                      192 496                                   137 507     54989 0.92                               188 142     

                      248 485                                      17 930     230555 0.92                               230 227     

                      129 565                                      10 800     118765 0.92                               120 160     

                      129 380                                   105 925                             23 455.0     0.92                               127 523     

                      297 122                                      47 246     249876 0.92                               277 335     

                      199 034                                      75 944     123090 0.92                               189 287     

                      165 295                                      22 073     143222 0.92                               153 953     

                      187 923                                      19 158     168765 0.92                               174 559     

                      135 458                                      15 458     120000 0.92                               125 955     

               466 154.02                                   112 673                               353 481     0.92                               438 162     

                      124 026                                      78 148     45878 0.83                               116 135     

                      105 008                                   105 008     0 0.83                               105 008     

                      131 262                                      96 586     34676 0.83                               125 298     

                      130 213                                      62 304     67909 0.83                               118 532     

                      172 404                                      48 005     124399 0.83                               151 007     

                      107 734                                      93 058     14676 0.83                               105 210     

                      209 184                                      99 184     110000 0.83                               190 264     

                      140 182                                      83 405     56777 0.83                               130 416     

                      169 143                                      38 378     130765 0.83                               146 651     

                      105 356                                   105 356     0 0.83                               105 356     

               138 268.39                                      36 673     101 596 0.83                               120 794     

               116 727.37                                      69 849     46878 0.79                               106 722     

               236 090.61                                   186 091     50000 0.79                               225 419     

               269 678.08                                      19 678     250000 0.79                               216 318     

               106 591.49                                   106 591     0 0.79                               106 591     

               298 335.17                                      97 350                               200 985     0.79                               255 437     

 

 


