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Dlouhou dobu připravovaná nová podoba regulace a výpočtů potřebné výše kapitálu 
v pojišťovnictví nazývaná Solvency II se již blíží do fáze počátku praktické implementace, 
která nastane dnem 1.1.2016. 
 
Solvency II přinese nejen celou řadu nových přístupů ke způsobu řízení rizik v pojišťovnách, 
dokumentaci procesů, nastaveních klíčových funkcí, transparentnímu zveřejňování údajů 
atd. ale především pro její kvalitní řešení je nezastupitelná úloha pojistných matematiků, 
jejichž úloha spočívá především ve výpočtu technických rezerv a kvantifikaci potřebného 
kapitálu, tak aby každoroční pravděpodobnost žádoucí situace, že pojišťovna dostojí svým 
závazkům a bude pokračovat v činnosti i do dalšího roku nastala s pravděpodobností 
nejméně 99,5%. 
 
Předložená dizertační práce se z celé šíře témat, jež se pro úspěšnou implementaci 
Solvency II napříč pojišťovnami řeší, zaměřuje na stěžejné téma kvantifikací potřebného 
kapitálu pro odvětví neživotního pojištění v detailu jednotlivých rizik, která na sebe pojišťovna 
přebírá.. 
 
Konkrétněji první kapitola disertační práce podává nutný úvod do problematiky historického 
vývoje vykazování solventnosti pojišťoven, všímá si rozdílu mezi přístupem EU a USA a 
podává hlavní přehled rozdílů mezi stávající regulaci Solvency I a nově navrhovaným 
systémem Solvency II. 
 
V druhé kapitole je podán potřebný matematický základ o teoriích měr rizika s logickým 
důrazem na metodu Value at Risk, která navzdory skutečnosti, že se nejedná o koherentní 
míru rizika, představuje hlavní základ, na kterém jsou výpočty potřebného kapitálu v rámci 
Solvency II založeny. 
 
Solvency II je regulace pojišťovnictví, jež je založena na principech a mezi tyto principy patří, 
že vedle standardního vzorce, jež je předepsán platnými předpisy EU, si může pojistitel, 
pokud vyhodnotí, že standardní vzorec jeho rizikovému profilu plně neodpovídá navrhnout 
interní model resp. Částečně interní model výpočtu potřebného kapitálu a ten po schválení 
ze strany dohledového orgánu následně používat v praxi. 
 
Autor názorně popisuje teoretické vlastnosti obou přístupů, standardního vzorce i interního 
modelu. Nejprve v kapitole 3 rozpracuje principy výpočtu kapitálového požadavku dle 
standardního vzorce a detailně si všímá i kalibrace katastrofických rizik a jejího vlivu na celý 
výpočet potřebného kapitálového požadavku.  
 
Na výsledky ze 3. kapitoly pak autor navazuje představením teoretických základů a hlavních 
východisek pro interní modely výpočtu kapitálového požadavku, jejichž hlavní částí 
v neživotním pojištění je především zohlednění rizika pojistného a rezerv. Zde autor velmi 
vhodně při formulaci modelu navazuje na používané metody odhadu škodního úhrnu 
(Mackova metoda aj.) které upravuje na potřebné kvantifikace v používaném jednoletém 
horizontu (např. pro riziko rezervy) na hladině 99,5%, přičemž vhodně upozorňuje na 
praktická úskalí těchto postupů (nedostatek dat, krátká dostupná historie, nesrovnatelný 
vývoj mezi ročníky atd.) a navrhuje jejich praktická řešení. 
Tyto postupy pak autor zúročil v páté kapitole, kde představil celý návrh částečného interního 
modelu pro zmíněné riziko pojistného, rezerv a zároveň řeší také podstatnou otázku korelací 
jednotlivých rizikových modulů. 
 



Velmi cenný a dosud v takovém rozsahu detailu v českém prostředí nepublikovaný příspěvek 
do aktuálních analýz v rámci Solvency II představuje také 6. kapitola, která uvádí konkrétní 
numerické ukázky výsledků implementace standardního vzorce a interního modelu 
vycházející z autorových širokých praktických zkušeností s danou problematikou na českém 
pojistném trhu. Autor podrobně popisuje, jaké specifické aspekty je třeba zohlednit při 
modelování vývoje škod dle jejich závažnosti (katastrofické škody, velmi závažné škody, 
„standardní“ méně závažné škody), jež se výrazně liší co do frekvence výskytu, dostupnosti 
vhodných dat a vlivu na celkový kapitálový požadavek. 
 
V interpretaci výsledné studie vychází, že pro analyzované portfolio je výsledek potřebného 
kapitálu přes interní model vyšší než hodnota získaná standardní formulí. Autor správně 
uvádí, že motivací pro zavádění interních modelů by neměla být snaha o „úsporu“ 
kapitálového požadavku, ale přesnější a věrohodnější zobrazení a znalost rizikového profilu, 
z něhož do své činnosti může pojišťovna dlouhodoběji těžit. 
 
Předložená dizertační práce je z pohledu aktuálnosti kvantifikací kapitálu pro Solvency II 
v českém prostředí unikátní, přináší totiž optimální spojení teoretických základů pojistné 
matematiky a jejich následné zobecnění do výpočtu rizikových modulů Solvency II, které dále 
přesvědčivě demonstruje na numerických příkladech vycházejících z reálné autorovy praxe 
v oboru. 
 
Lze souhlasit, že vytyčený cíl, že práce bude inspirací pro řešení návrhů vhodných metod na 
modelování kapitálového požadavku neživotního pojištění, se autorovi podařilo naplnit. 
Disertační práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé práci. 
 
Po formální stránce je členění práce velmi přehledné a logické, práce je na velmi dobré 
grafické úrovni. 
 
Lze doporučit některé úpravy, které pomohou v orientaci i čtenářům neoznámených 
s problematikou solventnosti neživotního pojištění v takovém detailu, např. 
 

- Na str. 13 je uvedený pojem statutorní rezerva, ale jeho vysvětlení zde chybí 
- U představení vlastností měr rizika lze doporučit uvedení interpretace jejich vlastností 

na portfolio pojišťovny již po jejich definici (na str. 19) 
- Na str. 35 by mohlo být vhodné více vysvětlit, co se myslím modelem „typu RBC“ 
- Na str. 54 jsou uvedeny hodnoty „mean“, stdev“, „shape“, „scale“ atd. které jsou 

z praktického hlediska jasné a odpovídají např. nastavení SW, nicméně formálně by 
mohlo být vhodnější uvést odpovídající teoretické momenty a související odhady 
parametrů obvyklým postupem přes náhodné veličiny 

- Formulační nepřesnost může být, že ve 3. kapitole je použit termín „Standardní 
model“ namísto obvykle používaného „Standardní vzorec“, resp. „Standardní 
formule“, což se objevuje i v dalších částech práce, např. v závěru na str. 76. 

 
V práci se nachází minimum překlepů, ale např. 

- Na str. 15 by namísto J.P.Morgen mělo být J.P.Morgan  
- Na str. 37 chybí ve větě „Principiálně by šlo rozšířit i ostatní rizika“ předložka „na“ 

ostatní rizika 
 
Rozhodně platí, že uvedené připomínky jsou pouze dílčího rozsahu a nijak nesnižují kvalitu a 
přínosnost celé práce pro další teoretický i praktický rozvoj interních modelů Solvency II na 
českém pojistném trhu. 
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