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Kapitola 1

Úvod do problematiky °ízení rizik

1.1 Úvodem
Podle zákona £. 409/2004 Sb. � 3 (2) musí být poji²´ovna se sídlem na území �eské Republiky
zaloºena jako akciová spole£nost nebo druºstvo. Protoºe poji²´ovny na na²em trhu jsou akciové
spole£nosti, musí °ídit svá rizika tak, aby byly schopny naplnit zájmy t°ech hlavních ú£astník·
pojistného trhu, kte°í mají vztah k ºivotnímu poji²t¥ní. Jsou to drºitelé pojistných smluv,
akcioná°i poji²´ovny a reguláto°i.

Zájem drºitel· pojistných smluv je, aby poji²´ovna byla schopna splnit své smluvní
závazky. Podíváme-li se detailn¥ji na r·zné typy poji²t¥ní, zjistíme, ºe:
Drºitel·m smluv bez podíl· na zisku smlouva poskytuje p°ijatelnou hodnotu, protoºe uº sou-
hlasili s jejím uzav°ením. A tedy se jich týká pouze zmi¬ované riziko nespln¥ní závazk·.
Drºitelé smluv investi£ního poji²t¥ní navíc poºadují ubezpe£ení, ºe vybírání poplatk· bude
spravedlivé a ºe investi£ní management zajistí adekvátní výnos z investovaných prost°edk·.
Drºitelé smluv s podíly na zisku p°ispívají do kapitálu ºivotní poji²´ovny nejvíce. S tím souvisí
i jejich dal²í poºadavek na spravedlivé výnosy z vloºených prost°edk·.

Zájmy akcioná°· jsou podobné zájm·m pojistník· se smlouvou s podíly na zisku, ov²em
ve vztahu ke kapitálu, který poskytli. V p°ípad¥ ºivotních poji²´oven, které poskytují podíly
na ziscích, je p°enos zisku k akcioná°·m úzce spojen s rozd¥lením zisku pojistník·m. Tedy
uspokojení zájm· pojistník· se smlouvou s podíly na zisku, by m¥lo uspokojit i zájmy akcio-
ná°·.

Zájmem regulátor· je zajistit, ºe budou uspokojena oprávn¥ná o£ekávání pojistník·.
Tedy uspokojení zájm· pojistník· by teoreticky m¥lo vést k uspokojení jejich zájm·. Poji²-
´ovny musí navíc splnit speci�cké, zejména kapitálové, poºadavky regulátor·, aby mohly dále
existovat.

Tato práce se pokou²í vysv¥tlit rizika, se kterými se potýkají ºivotní poji²´ovny, osv¥tlit
principy jejich °ízení a tyto principy ukázat na n¥kterých modelech.

Riziko v ºivotních poji²´ovnách pochází ze t°í hlavních zdroj·, jak uvádí i [1], [11]: investi£-
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ního rizika, pojistného rizika a obchodního rizika. V práci se budeme zabývat také opera£ním
rizikem. V²echny zmín¥né typy rizik si rozebereme ve druhé kapitole.

Ve t°etí kapitole se budeme v¥novat speciálnímu typu rizika, známému pod názvem ALM
- Asset Liability Management, tzn. °ízení aktiv a závazk· v ºivotní poji²´ovn¥. Tato kapitola
vychází z více zdroj·, jako [2], [3], [5]. Rozebereme si p°ístupy k tomuto problému a v kapitole
páté si n¥které z nich názorn¥ demonstrujeme na modelech, které jsou p°ílohou této práce na
CD.

V poslední kapitole se v¥nujeme n¥kterým pravidl·m v ú£tování a oce¬ování, které se v
sou£asné dob¥ pouºívají v ºivotních poji²´ovnách, jak se uvádí v p°edná²kách z Ú£etnictví II
a v [6]. Na konci práce je uveden slovník pouºitých výraz· jako dodatek k práci, který je
vytvo°en zejména pomocí [9], [10], [12].

V celé práci výrazem pojistník budeme ozna£ovat pojistníka i poji²t¥ného, tedy p°edpoklá-
dáme, ºe poji²t¥ný je zárove¬ i pojistníkem. P°i psaní práce jsme pouºívali anglické materiály
a snaºili se v²echny výrazy p°evést do £eského názvosloví, ale protoºe n¥které výrazy ani na
na²em trhu nejsou ustálené, m·ºe se stát, ºe nebudou p°esné.

1.2 Povaha rizika
Rizika, která musí ºivotní poji²´ovna sledovat, m·ºeme shrnout podle t°í hlavních kriterií:

1. Riziko, ºe se ºivotní poji²´ovna stane nesolventní (skute£ná nesolventnost).

2. Riziko, ºe ºivotní poji²´ovna nebude schopna splnit zákonné poºadavky
(zákonná nesolventnost).

3. Riziko, ºe výnosy pojistník·m a akcioná°·m budou neadekvátní.

Skute£ná nesolventnost nastává, pokud aktuální hodnota poji²´ovnou p°evzatých závazk· je
vy²²í neº hodnota aktiv v jakémkoliv £ase. Obchodování by v tomto p°ípad¥ ihned p°estalo, a
akcioná°i by tak s nejv¥t²í pravd¥podobností ztratili v²echen sv·j kapitál.

Riziko (1) reprezentuje nejhor²í výsledek rizika (3). Je d·leºité uvaºovat o skute£né ne-
solventnosti jako o odd¥leném riziku, protoºe ozna£uje bod, kde poji²´ovna p°estává vyplácet
své smluvní závazky pojistník·m. Výnosy akcioná°· budou mít podobný efekt. Ten m·ºe být
mén¥ náhlý, v závislosti na tom, zda byly vypláceny dividendy aº do poslední chvíle.

V praxi by nem¥la skute£ná nesolventnost nastat, protoºe zákonná nesolventnost by m¥la
nastat vºdy jako první. Bez ohledu na zp·sob p°ekonání zákonné nesolventnosti domluvený
s regulátorem (nap°. p°evod kmene do jiné poji²´ovny), by m¥li být vyrovnány závazky v·£i
pojistník·m i akcioná°·m i kdyº nemusí být zachovány p·vodní vý²e, jak vyplývalo z p·vod-
ních smluv a ujednání. Riziko (2) je dal²í moºností, p°i které se m·ºe vyskytnout náhlý pokles
výnos· pojistník·. Jde o stejný efekt jako skute£ná nesolventnost, ale s níº²í závaºností. P°i zá-
konné nesolventnosti akcioná°i tém¥° ur£it¥ ztratí celý sv·j kapitál, protoºe v²echna dostupná
aktiva budou pouºita na vyrovnání závazk· v·£i pojistník·m.
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Management se musí soust°edit na °ízení rizik v po°adí (1) - (3). Solventní poji²´ovna by
se proto m¥la zajímat o °ízení rizika (3), zatímco poji²´ovna se solventností blízké hranici
minimální míry solventnosti by se m¥la soust°edit na °ízení rizika (2). Pokud by zákonná
solventnost m¥la být nezvratn¥ poru²ena, m¥lo by se soust°ed¥ní managementu zam¥°it na
riziko (1). Z aktiv by se £áste£n¥ kompenzovali nároky drºitel· pojistných smluv.

Riziku (1) se m·ºe p°edejít, kdyº celkový p°íjem tvo°ený kaºdým obchodem je nakonec
minimáln¥ ve vý²i vynaloºených náklad·. Riziko aktuální nesolventnosti proto závisí na zá-
kladních sloºkách p°íjm· a náklad·. To jsou:
• pro p°íjem: nap°. pojistné, investi£ní p°íjem, kapitálové rezervy
• pro náklady: výplaty pln¥ní, náklady, dan¥, provize zprost°edkovatel·m.

Riziko (2) závisí také na tvorb¥ zákonné solventnosti b¥hem trvání smlouvy. Obchod m·ºe
vyprodukovat zákonnou nesolventnost na po£átku trvání (tj. hned po prvním zaplacení pojist-
ného), pokud je poskytovaný kapitál nedosta£ující. Nejd·leºit¥j²í dodate£ný faktor ovliv¬ující
riziko (2) je návrh produktu, a to díky své d·leºitosti v ur£ení pr·b¥hu zisku po dobu trvání
smlouvy.

Riziko (3) je riziko nespln¥ní o£ekávání pojistník· (i akcioná°·) na tvorbu výnos·. Cílem
managementu ºivotní poji²´ovny je, aby se tato oprávn¥ná o£ekávání nakonec potkala. Ve
v¥t²in¥ p°ípad· se to projeví ve snahách o zvý²ení ziskovosti a zaji²t¥ní spravedlivého rozd¥lení
zisk·. Snahy o udrºení nebo zvý²ení výnos· pojistník·m a akcioná°·m rozd¥lením více zisk·,
neº poji²´ovna skute£n¥ dosáhla, rapidn¥ zvý²í rizika (1) a (2). Na druhou stranu, neustálé
zadrºování zisku je nespravedlivé k pojistník·m a akcioná°·m a tedy protikladem k o£ekávání.

Nedílnou sou£ástí takovéhoto °ídícího procesu je zajistit, aby o£ekávání pojistník· byla
rozumná. Nem¥la by tedy být ovlivn¥na hodnotami z minulých výplat, nezávisle od podmínek,
které vedly k t¥mto výplatám, tak ani projekcemi budoucí vý²e pln¥ní p°i nerealistických
p°edpokladech (nap°. investi£ní smlouvy). Protoºe o£ekávání klient· poji²´oven jsou významn¥
ovlivn¥na poji²´ovacími zprost°edkovateli, jsou nástroje a kontrola obchodní sluºby d·leºitým
elementem v °ízení rizik ºivotní poji²´ovny.

Pro m¥°ení a kontrolu rizika je nutné nalézt m¥°ítko (kritérium), v·£i kterému se zku²enost
poji²´ovny m·ºe porovnávat.

Pro tradi£ní smlouvy bez podíl· na zisku m·ºe být m¥°ítkem pojistný základ � p°edpoklady
pouºité p°i stanovování cen, za které smlouvy byly a jsou prodávány. Kdyby se v²echny tyto
p°edpoklady p°esn¥ dodrºovaly v praxi, poji²´ovna by m¥la zisk, který o£ekávala p°i vydání
smluv, pokud poskytované smlouvy byly vhodn¥ ocen¥ny, ºivotní poji²´ovna by m¥la splnit
v²echny t°i rizikové cíle. Kdyby zku²enost byla hor²í, neº ta uvaºovaná v pojistném základu,
mnoºství zisku bude niº²í, neº se p°edpokládalo. To by nakonec vedlo k niº²ím neº o£ekávaným
výnos·m pojistník·m s podíly na výnosech a akcioná°·m v závislosti na tom, kte°í z nich a
jakou £ástí se podílejí na zisku z takovýchto smluv. Riziko musí být ohodnoceno nejen podle
toho, zda je zku²enost hor²í neº zvolené m¥°ítko, ale také podle toho, o kolik je hor²í. Proto
význam rizika závisí na jeho vzniku a intenzit¥.

V²echny ostatní typy smluv poskytují pln¥ní, která závisí ur£itým zp·sobem na budoucích
investi£ních výnosech. Proto p°íslu²né m¥°ítko pro investi£ní riziko u t¥chto smluv p°ímo
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souvisí s tím, co p°íslu²ní pojistníci povaºují za adekvátní v b¥ºných podmínkách. Ostatní
zdroje rizika pro tyto smlouvy (pojistné a prvky obchodního rizika) mohou poukazovat op¥t
na pojistný základ jako m¥°ítko. Nap°. p°i investi£ní smlouv¥ poji²´ovna po£ítá s investi£ním
rizikem, tedy ºe výnosy, které dosahuje ze svých p°íslu²ných aktiv, budou nep°im¥°ené pro
její pojistníky. Ale také s rizikem, ºe její náklady a zku²enost z úmrtnosti budou hor²í neº ty
p°edpokládané ve výpo£tu poplatk·.



Kapitola 2

Rizika a jejich °ízení v ºivotní poji²´ovn¥

V této kapitole popí²eme £ty°i základní rizika ºivotní poji²´ovny a jejich p°ípadné dal²í d¥lení.

2.1 Investi£ní riziko
Pro spole£nosti investujících do cenných papír·, je investi£ní riziko ur£ené rizikem, kdy nemo-
hou splnit závazky. Tedy investice by m¥ly být takové, aby �nan£ní faktory, které zp·sobují
zvy²ování nebo pokles hodnoty aktiv, zárove¬ zp·sobovaly, ºe závazky reagují podobn¥. Exis-
tuje více moºností na minimalizaci investi£ního rizika investováním aktiv, která jsou vhodná
pro daný soubor závazk·. Aktiva by m¥la být slad¥na se závazky.

V této podkapitole se investorem myslí poji²´ovna.

2.1.1 Slad¥ní aktiv a závazk·
Pokud bereme investi£ní riziko jako nespln¥ní závazk·, je povaha závazk· prakticky nejd·le-
ºit¥j²í v¥cí p°i alokaci aktiv. Pokud si závazky de�nujeme pevn¥, pak m·ºeme vytvo°it jasn¥
daná pravidla pro vyvíjení investi£ní politiky na sníºení rizika. Závazky dané ve �xních £ást-
kách, dáme dohromady s �xními aktivy. Prom¥nlivé budou lépe srovnány investicemi do aktiv
zohled¬ujících reálnou cenu. Nejp°esn¥j²ím srovnáním jsou dluhopisy s prom¥nlivým kupónem.

Investi£ní strategie musí brát v úvahu, ºe pojistníci o£ekávají ur£itou stabilitu vyplácení
bene�t·, s bonusy na relativn¥ o£ekávané hodnot¥. Ale nemusí být zaru£eno ºádným pode-
psaným kontraktem, ºe krom¥ ur£ité minimální úrovn¥ budou bene�ty vyplaceny.

Pokud závazky poji²´ovny nejsou p°esn¥ de�novány, výb¥r vhodných aktiv k slad¥ní se
závazky není jasn¥ dán. Musíme brát do úvahy p°edpokládané preference pojistníka a slíbené
garantované bene�ty. Kdyº na základ¥ pojistných podmínek poskytujeme opce nebo garan-
tované odbytné, pak je nutné zajistit investice tak, aby poji²´ovna byla schopna splnit tyto
závazky z opcí v okamºiku, kdy je pojistník uplatní. Tím se komplikuje budoucí investování
poji²´ovny.
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Pokud jsme vybrali správná aktiva, která odpovídají povaze závazk·, je d·leºité zajistit,
aby se doba splatnosti aktiv rovnala dob¥ splatnosti závazk·. Je to jasn¥j²í, kdyº uvaºujeme
o pevn¥ dané vý²i závazk·. Pokud je splatnost aktiv relativn¥ krátká v·£i splatnosti závazk·,
maturitní platby z aktiv budeme muset znovu investovat s neznámou úrokovou mírou. Pokud
úroková míra klesne pod p°edpokládanou v dob¥, kdy bylo pojistné po£ítáno, m·ºe to mít
následky na solventnost instituce nebo na výnosy akcioná°· a pojistník· se smlouvou s podíly
na zisku. Jestliºe by byla splatnost aktiv velmi dlouhá, museli bychom aktiva prodat v dob¥,
kdy budou splatné závazky, a to nap°. za cenu ur£enou vy²²ím základním výnosem, neº tím,
za který byly koupeny. V této situaci nemusí být výnos z aktiv dosta£ující na pokrytí závazk·.

Délka závazk· také ovlivní rozhodnutí o alokaci aktiv v jiných, mén¥ p°ímých, cestách.
Krátkodobé výnosy z n¥kterých typ· investic, jako jsou nemovitosti a akcie, mohou být velice
nejisté, díky vy²²í krátkodobé volatilit¥ t¥chto trh·. Pokud mají závazky dlouhodob¥j²í povahu,
nep°edvídatelnost krátkodobých výnos· nemusí být tak d·leºitá (viz 2.1.2).

Této problematice sla¤ování aktiv a závazk· se budeme více samostatn¥ v¥novat v kapitole
5. V následujících podkapitolách se budeme v¥novat dal²ím moºnostem sniºování investi£ního
rizika.

2.1.2 Diverzi�kace rizika
Vybereme-li aktiva podle popisu v p°edchozí £ásti, m·ºeme sniºovat riziko nespln¥ní závazk·
diverzi�kací mezi r·zné typy podobných investic. Je-li ur£eno, ºe aktiva se musí brát jenom
z p°edem ur£ené skupiny aktiv, m¥li bychom investovat tak, aby poji²´ovna nebyla v riziku
díky podcen¥ní jednoho typu aktiv nebo jedné investice.

Proto musíme zajistit, aby portfolio aktiv bylo rozd¥leno mezi rozdílné kategorie aktiv
podobného charakteru. Rozd¥lení se m·ºe uskute£nit následovn¥.

Na nejvy²²í úrovni m·ºeme aktiva investovat do dluhopis· s prom¥nlivým kupónem, ne-
movitostí, mezinárodních akcií, státních dluhopis· a také do podílu v hotovosti. Investice do
nemovitostí, m·ºeme rozli²it mezi kancelá°e, obchody, pr·mysl a sklady, a kaºdou z t¥chto
kategorií m·ºeme rozd¥lit mezi investice v r·zných oblastech krajiny. Mezinárodní investice
do akcií m·ºeme rozd¥lit geogra�cky (podle region· a poté podle zem¥ v kaºdém regionu) a
dále rozli²it pr·myslovým odv¥tvím kaºdé zem¥.

Tam, kde objem investic do n¥které z kategorii aktiv není dostate£n¥ veliký, aby mohl
být rozd¥len, m·ºeme vyuºít moºnost investování do akcií investi£ních fond·. Je to metoda
diverzi�kace malého portfolia kapitálu.

Z diverzi�kace m·ºeme získat r·zné výhody podle toho, zda uvaºujeme výsledek investice
v dlouhodobém nebo krátkodobém horizontu.

Pokud budeme investovat do trh·, které jsou slab¥ korelované, budeme redukovat riziko,
ºe p·jdou v²echny trhy dol·. V krátkodobém horizontu diverzi�kace redukuje riziko trºní
volatility na jakémkoliv trhu, které by p°íli² negativn¥ ovlivlnilo hodnotu aktiv. Diverzi�kace
také chrání investora od dlouhodobého podcen¥ní na individuálním investi£ním trhu. Tyto
dva aspekty probereme v následující £ásti.
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Krátkodobá volatilita

Krátkodobý investor uvaºuje o riziku ve smyslu rozptylu krátkodobých výnos·. Nap°. investice
do nemovitostí a akcií jsou charakteristické velkou volatilitou svých výnos·. Tato variabilita
je zp·sobena hlavn¥ díky krátkodobým �uktuacím trhu. V dlouhodobém horizontu se tato
variabilita sniºuje.

Krátkodobé �uktuace výnos· z t¥chto investic se neobjevují ve stejném rozsahu na v²ech
trzích ve stejném £ase a stejné vý²i, a£koliv mezi nimi bude £áste£ná pozitivní korelace. Pokud
se investor vystavený krátkodobé volatilit¥ rozhoduje na základ¥ variability krátkodobých
výnos·, absence korelace mezi trhy pro n¥ho znamená, ºe rozptyl výnos· z celého portfolia
m·ºe redukovat rozd¥lením mezi r·zné investi£ní trhy. Toto rozd¥lení m·ºeme pouºít na v²ech
úrovních zmín¥ných vý²e.

Riziko dlouhodobého podvýnosu

V dlouhodobém horizontu je pro investora nejd·leºit¥j²í schopnost plnit své závazky. Pokud
tedy vybere dobré investice, m·ºe tím zvý²it pravd¥podobnost dosaºení cíleného výnosu roz-
d¥lením investic mezi t°ídy aktiv.

Existují faktory, které zap°í£i¬ují, ºe dlouhodobé výnosy z n¥jaké t°ídy aktiv se odchýlí od
p°edpokládaných. Tyto faktory bývají ekonomické nebo politické.

Rozd¥lením mezi t°ídy aktiv a mezi r·zné investi£ní trhy v kaºdé z t¥chto t°íd aktiv m·ºe
investor zajistit, ºe celé portfolio nebude ovlivn¥no nep°íznivými dlouhodobými investi£ními
podmínkami panujícími na n¥jakém konkrétním trhu. Odchylka dlouhodobých výnos· od o£e-
kávaných nebude dokonale korelována na investi£ních trzích, protoºe faktory, které zp·sobují,
ºe investi£ní výnosy v jednom trhu se odchýlí od t¥ch p°edpokládaných, se pravd¥podobn¥
neobjeví na v²ech trzích ve stejném £ase. Tedy celkový výnos z portfolia investic m·ºeme
p°edpovídat s v¥t²í jistotou, pokud je portfolio rozd¥lené.

Musíme ale zmínit, ºe trhy budou i dlouhodob¥ korelovány. To se d¥je, kdyº n¥které z
ekonomických faktor·, které ovliv¬ují výnos z cenných papír· a dlouhodobé výnosy ze skute£-
ných investic, p°evládají na r·zných trzích ve stejném £ase, £asto na dlouhé období. P°íkladem
m·ºe být ²ok v cenách a podobné faktory ovliv¬ující úrokové míry v r·zných £ástech sv¥ta.
Takovéto faktory £asto ovliv¬ují trhy nemovitostí, akcií a dluhopis· ve stejném £ase a zárove¬
ovliv¬ují trhy v r·zných £ástech sv¥ta.

2.1.3 Riziko defaultu
Jde o riziko, kde p°edpokládané platby z investic nebudou obdrºeny kv·li defaultu plátce (ne-
schopnosti splácet). Státní cenné papíry povaºujeme za bezrizikové co se tý£e rizika defaultu,
protoºe vláda m·ºe vybrat více daní nebo tisknout peníze, aby splnila své závazky. Cenné
papíry �rem s sebou nesou riziko defaultu, protoºe jejich vydavatel nemá tyto moºnosti.
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U cenných papír· �rem musíme zváºit riziko defaultu (nap°. pouºít informaci poskytovanou
ratingovou agenturou). �ím v¥t²í výnos poºadujeme, tím v¥t²í bude riziko defaultu.

Podstatu diverzi�kace na redukci rizika m·ºeme pouºít i na investice do �remních cenných
papír·. A£koliv faktory, které zp·sobují �rmám neschopnost pln¥ní závazk·, budou £asto pro-
pojeny, zvlá²t¥ pokud je ekonomická situace nep°íznivá. Rozd¥lením portfolia cenných papír·
do r·zných �rem sníºíme riziko, ºe celé portfolio bude negativn¥ ovlivn¥no defaultem.

2.2 Pojistné riziko
Druhým rizikem, které si probereme, je nejp°irozen¥j²í riziko, které vzniká v ºivotních poji²-
´ovnách.

Pojistné riziko vzniká, kdyº náklady na pojistná pln¥ní jsou vy²²í neº p°edpokládané v
pojistném základ¥. Toto riziko má dva prvky: vý²e ²kod a po£et ²kod. Po£et ²kod je ur£en
vznikem náhodných událostí speci�kovaných v podmínkách smlouvy, jako je smrt, doºití a
nemoc. Pojistné se vypo£ítá na základ¥ statistického modelu. Skute£né po£ty ²kod se mohou
li²it od p°edpokládaných z d·vodu:

1. Chyby v parametrizaci modelu: nap°. p°edpokládaná o£ekávaná úmrtnost v pojistném
základ¥ je niº²í neº aktuální o£ekávaná úmrtnost - chyba parametru.

2. Náhodné zm¥ny v aktuálním o£ekávaném po£tu ²kod - chyba procesu.
3. Chyby ve výb¥ru struktury modelu - chyba speci�kace.
V¥t²ina pln¥ní z dlouhodobých ºivotních pojistek je dop°edu p°esn¥ dána. Naproti tomu u

krátkodobých smluv neºivotního poji²t¥ní (nap°. zdravotní poji²t¥ní) je vý²e pln¥ní ºivotních
pojistek ur£ena aº samotnou událostí - vý²í ztráty p°i dané události. Vý²e pojistných udá-
lostí p°i dlouhotrvajících pojistných obchodech jsou tedy dob°e p°edvídatelné, to napomáhá
v omezování vý²e pojistného rizika.

P°esto vý²e pojistných pln¥ní významn¥ p°ispívají k pojistnému riziku ºivotní poji²´ovny,
protoºe p°ípadná koncentrace vysokých pojistných sum splatných p°i smrti (nebo nemoci)
jednotlivc· m·ºe být vysoká. Nech´

nx . . . po£et nezávislých poji²t¥ných ve v¥ku x

qx . . . pravd¥podobnost úmrtí p°ed v¥kem x + 1

sx . . . splatná pojistná £ástka na smrt i-tého poji²t¥ného, i = 1, ..., nx

Pak rozptyl £ástky celkového pojistného pln¥ní Cx pro nx smluv, které jsou poji²t¥ných ve
v¥ku x je

V ar Cx = qx(1− qx)
nx∑
i=1

(sx,i)
2

Pro stejnou celkovou sumu pojistné £ástky v riziku a pro stejný po£et pojistných smluv je
rozptyl rizika v¥t²í, £ím v¥t²í je koncentrace rizika v individuálních ºivotech, a£koliv o£ekávaná
vý²e pln¥ní bude stejná.
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To znamená, ºe £ím v¥t²í je variabilita v pojistných £ástkách mezi individuálními smlou-
vami, tím v¥t²í bude variabilita pln¥ní, a tedy vy²²í pravd¥podobnost nesolventnosti.

2.2.1 Underwriting - upisování rizika
Hlavní zp·sob, jakým ºivotní poji²´ovny ovliv¬ují své pravd¥podobnosti ²kod z pojistných
událostí p°i ºivotních a zdravotních smlouvách, je po£áte£ní underwriting. Je to zp·sob, kdy
ºivotní poji²´ovny hodnotí, zda ºadatele p°ijmou do poji²t¥ní tím, ºe se ho snaºí za°adit do
následujících rizikových skupin:

1. pojistitelný ve standardní sazb¥ pojistného,
2. pojistitelný, ale se speciálními podmínkami,
3. eventuáln¥ pojistitelný v budoucnu,
4. nepojistitelný.

P°edpoklady pojistných sazeb by m¥li být takové, aby v¥t²ina ºadatel· byla akceptovatelná
ve standardní pojistné sazb¥.

Men²í £ást ºadatel· by m¥la spadat do druhé kategorie. Speciální podmínky mohou zahr-
novat sníºenou vý²i pln¥ní, zvý²ení pojistného nebo výluky v pln¥ní pro ur£ité p°í£iny smrti £i
nemoci. P°íklady vedoucí k speciálním podmínkám zahrnují známé zdravotní okolnosti, které
mohou ovlivnit budoucí úmrtnost nebo nemocnost (srde£ní nemoci, cukrovka, obezita), r·zné
rizikové stránky ºivotního stylu (kou°ení, pití alkoholu, poºívání drog, promiskuita, nebezpe£né
sporty) a rodinná minulost (vysoký výskyt ur£itých nemocí mezi blízkými p°íbuznými).

Malá £ást ºadatel· (skupina 3) m·ºe být v okamºiku ºádosti nepojistitelná. Pat°í sem
ºadatelé, kte°í se zotavují z operace nebo jsou stále lé£eni ze svého váºného stavu. Poji²´ovna
m·ºe oddálit zvaºování t¥chto ºadatel· do £asu, kdy uº bude jejich stav jasn¥j²í.

Poslední skupina jsou ºadatelé, u kterých o£ekávanou pravd¥podobnost pojistné události
nedokáºeme p°edpovídat s p°im¥°enou p°esností. Jsou to ºadatelé s ur£itou vrozenou nemocí,
v¥t²ina lidí se smrtelnými nemocemi (jako jsou rakovina £i AIDS). Tuto skupinu by m¥la tvo°it
velmi malá £ást ºadatel·.

Celkovým cílem underwritingu je ú£tovat pojistnou sazbu kaºdému jednotlivci tak, aby
odpovídala uvedenému riziku. P°esn¥ji, underwriting se pokou²í vyhnout nep°íznivému výb¥ru.
Nap°. t¥m, kte°í mají vy²²í riziko úmrtnosti, musíme navý²it pojistné ve srovnání se zdravými.

Proces underwritingu

�adatelé o dlouhodobé poji²t¥ní vypl¬ují léka°ský dotazník. Na základ¥ jejich odpov¥dí m·ºe
pojistitel poºadovat dal²í informace od dal²ího léka°e. Kaºdý následující stupe¬ získávání
informací poskytuje spolehliv¥j²í zp·soby odhadnutí rizika uvedeného ºadatelem, ale vyºaduje
dodate£né náklady. Proto se tyto dodate£né stupn¥ vyuºívají pouze pokud se objeví riziko
vy²²í neº je obvyklé. To nastane pokud:

1. �adatel se v po£áte£ním návrhu vyzna£oval ur£itou nep°íznivou stránkou jeho zdraví.
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2. Úrove¬ poºadované náhrady je vy²²í neº n¥které p°edem nastavené limity (nap°. podle
v¥ku ºadatele).

Detailn¥j²í underwritingové postupy je pot°eba vyuºívat jenom v oblastech, kde je p°esn¥j²í
klasi�kace rizika nejpravd¥podobn¥j²í z hlediska významných úspor v nákladech na budoucí
pojistné události. Poji²´ovna proto musí ud¥lat kompromis mezi pojistnými náklady a p°es-
ností klasi�kace rizika. Toto ovlivní pojistnou sazbu, kterou poji²´ovna ú£tuje. Tato rozhodnutí
ovliv¬ují také marketingové úvahy a úvahy o kontrole rizika. Nap°. je velmi drahé a neefektivní
mít p°íli² konkurenceschopný pojistný základ, pokud se trh skládá z relativn¥ vysokého rizika,
a tedy v¥t²ina ºadatel· m·ºe být p°ijata jenom za speciálních podmínek.

Underwriting v p°ípad¥ d·chodového poji²t¥ní
Poji²´ovnám nevadí uzavírat smlouvy na d·chodové poji²t¥ní s nemocnými, protoºe pak je
v¥t²í pravd¥podobnost, ºe nemocní zem°ou d°íve a d·chod jim bude vyplácen krat²í dobu.
Musí se ale brát do úvahy i to, ºe úmrtnost se zlep²uje a uvaºovat tuto skute£nost i ve
výpo£tech pojistného d·chodového základu. Tedy underwriting není nutný, ale je pot°eba mít
správné sazby.

Finan£ní underwriting
Vy²²í úmrtnost má tendenci být spojována se smlouvami na vy²²í pojistné £ástky. Ze strany
poji²t¥ných je rozumné vybrat si vy²²í úrove¬ náhrady, pokud se sami povaºují za rizikové.

V ºivotním poji²t¥ní existují morální rizika. M·ºe to být poku²ení p°ivodit pojistné události
(nap°. sebevraºda) nebo je p°edstírat (smrt v jiné krajin¥, kde identi�kace a registrace smrti
není p°ísn¥ kontrolována). Podez°elé jsou p°edev²ím p°ípady, kdy poji²t¥ní je sjednáno na
ºivot jiné osoby neº té, která bude platit pojistné.

Pro identi�kaci t¥chto potenciálních rizik je navrºen �nan£ní underwriting:
1. Uji²t¥ní se, ºe ºadatel má platný pojistný zájem na ºivot¥ poji²t¥ného, který je alespo¬

tak velký, jako je hodnota, na kterou bude poji²t¥ný. Pojistný zájem existuje, pokud pojistník
utrpí �nan£ní ztrátu pojistnou událostí. U kaºdého se v zásad¥ p°edpokládá, ºe má neomezený
pojistný zájem na ºivot¥ svého manºela nebo manºelky. Ale v kaºdém jiném p°ípad¥ musí
být pojistný zájem prokázán. P°íklady pojistného zájmu m·ºou být nap°.: osoba má platný
pojistný zájem na ºivot¥ svých rodi£·, nebo �rma má platný pojistný zájem na ur£itých
klí£ových zam¥stnancích.

2. Uji²t¥ní, ºe pot°eba poji²t¥ní (i jeho navrhované úrovn¥) je reálná a ºadatel má p°im¥°ené
�nan£ní moºnosti na p°edpokládanou úrove¬ krytí po celou dobu uvedenou ve smlouv¥. M¥lo
by to odhalit v¥t²inu p°ípad· morálního rizika a odhalení ºadatel·, kte°í vnímají riziko jako
p°íli² vysoké.

Rizika �nan£ního underwritingu se mohou ²í°it p°es n¥kolik ºivotních poji²´oven. �adatelé
by se mohli pojistit na velmi vysokou celkovou úrove¬ pojistného pln¥ní vystavením stan-
dardních smluv s více poji²´ovnami. Proto je b¥ºné poºádat ºadatele, aby oznámili, zda mají
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uzav°ené smlouvy s jinými poji²´ovnami.

Nemocnost

Smlouvy, které poskytují náhrady za nemoci, zp·sobují trochu odli²ná pojistná rizika jako
ºivotní a d·chodové poji²t¥ní. Celkový dopad pojistných pln¥ní m·ºeme op¥t kontrolovat
po£áte£ním underwritingem.

Dlouhodobé smlouvy na nemoci (jako trvalé zdravotní poji²t¥ní), zabezpe£ují placení ná-
hrad po dobu nemoci. De�nice nemocného je speci�kována v podmínkách smlouvy. Moºnost
úmysln¥ zavin¥ných pojistných událostí je tady mnohem pravd¥podobn¥j²í neº p°i ºivotním
poji²t¥ní. Zejména kdyº existuje �nan£ní podn¥t z·stat nemocným. To znamená, ºe existuje
jasné morální riziko, ºe lidé budou s men²í pravd¥podobností chtít pokra£ovat v práci nebo se
znovu do práce vrátit, pokud v¥dí, ºe mohou dostat náhradu z jejich poji²t¥ní. Toto riziko se
kontroluje pomocí:

1. striktní a jednozna£né de�nice nemoci ve smluvních podmínkách,
2. akceptování pojistné události pouze s nezávislým kvali�kovaným léka°ským potvrzením

nemoci,
3. poºadování pravidelného potvrzení nemoci, dokud je náhrada vyplácena,
4. uji²t¥ní se, ºe ú£tování pojistných sazeb bere do úvahy o£ekávaný efekt morálního rizika

(dokonce i potom, co se uvaºují efekty krok· 1, 2, 3),
5. uji²t¥ní se, ºe neexistuje ºádný �nan£ní podn¥t na pojistnou událost: to znamená, ºe

poji²t¥ný, který je nemocný, nesmí dostat (jako náhradu) tolik, kolik by dostal, kdyby se vrátil
do práce. Úrove¬ náhrady je omezena, k datu nároku, ztrátou £istého p°íjmu ze zam¥stnání
po ode£tení zdravotních dávek.

2.2.2 Zaji²t¥ní
Zaji²t¥ní uzavírá poji²´ovna na £ást rizika p°evzatého od poji²t¥ných.

Pouºívá se ke sniºování rizika zp·sobeného koncentrací pojistných £ástek na jednotlivé
poji²t¥né. Jde o zp·sob, kterým je samotné riziko p°ijaté jednou ºivotní poji²´ovnou sdílené s
jinými ºivotními poji²´ovnami nebo zaji²´ovnou.

V ºivotních poji²´ovnách je nejpouºívan¥j²ím excedentní zaji²t¥ní, které umoº¬uje udrºovat
náklady poji²t¥né v kaºdém £ase za kaºdý jednotlivý ºivot pod ur£itou maximální hranicí, tedy
ochra¬uje p°ed výkyvy a udrºuje stabilní vý²i náklad· na pln¥ní. Tím omezuje úhrn vý²e ²kod
a pomáhá sniºovat pravd¥podobnost nesolventnosti.

Pokud ºivotní poji²´ovna funguje také jako zajistitel, získá v¥t²í rozmanitost rizik ve svém
portfoliu pojistník·, kterou m·ºe sníºit rozmanitost (nap°. sniºováním výskytu závislých úmrtí
mezi ºivými poji²t¥nými). Zaji²´ování oprav¬uje akceptovat mnohem v¥t²í riziko, neº by po-
ji²´ovna mohla p°ijat jenom p°i poji²´ování, tedy umoº¬uje uzavírat pojistky na mnohem vy²²í
pojistné sumy.
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Zajistitelé se snaºí získávat v¥t²í zku²enosti (pomocí v¥t²ích objem·) neº mají oby£ejné
poji²´ovny. Potom zaji²´ovny poskytují své zku²enosti poji²´ovnám spolu se smluvními sluº-
bami. To pak zvýhod¬uje ob¥ strany, protoºe umoº¬uje poji²´ovn¥ uzav°ít smlouvu na základ¥
v¥t²í zku²enosti (a tedy s v¥t²í jistotou) a zajistitel má jistotu, ºe podmínky, za kterých p°ijal
nestandardní riziko, jsou srovnatelné s jeho vlastní o£ekávanou zku²eností.

P°i ur£ování vhodné zajistné smlouvy musí poji²´ovna ud¥lat kompromis mezi sniºová-
ním pojistného rizika a sniºováním potenciální ziskovosti. Tedy zaji²t¥ní je zp·sob, kterým
poji²´ovna vym¥ní zisk za stabilitu.

Klí£ovým rozhodnutím je výb¥r reten£ní úrovn¥ (tj. úrovn¥, od které, p°i r·zných typech
zaji²t¥ní, zajistitel plní své závazky). Sniºováním této úrovn¥ se zvy²uje stabilita, ale sniºuje
potenciální zisk. Pokud je tato úrove¬ p°íli² vysoko, m·ºe nastat velké riziko utrpení velkých
²kod. Pokud je p°íli² nízká, m·ºe být zisk poji²´ovny tak nízký, ºe tvo°í nedostate£ný výnos
z poskytnutého kapitálu. Optimální reten£ní úrove¬ by m¥la být taková, aby pro akcioná°e
sníºení v ziscích bylo vyváºené v¥t²í stabilitou.

2.3 Obchodní riziko
Je to riziko zp·sobené obchodními aktivitami pojistitele. M·ºeme jej d¥lit nap°. na: nákladové
riziko, riziko z p°eru²ení, riziko po£áte£ní ztráty a riziko alokace zisk·.

2.3.1 Nákladové riziko
Jde o riziko, kdy celkové skute£né náklady poji²´ovny budou v¥t²í neº celkové p°edpokládané
nákladové p°iráºky kalkulované v pojistném základ¥. Tyto celkové nákladové p°iráºky v kte-
rémkoliv roce z portfolia n smluv, m·ºeme zapsat jako

L =
n∑

i=1

Li, (2.1)

Li je p°ijatá nákladová p°iráºka z i-té smlouvy b¥hem roku. Celkové skute£né náklady poji²-
´ovny b¥hem roku m·ºeme zapsat jako

E =
n∑

i=1

Ei(c) +
n∑

i=1

Ei(p) + E(o), (2.2)

kde
Ei(c) . . . náklady smlouvy i, které jsou známou £ástí p°ijatého pojistného (nap°. provize)
Ei(p) . . . náklady zp·sobené existencí smlouvy i, které ale nejsou p°edur£ené jako £ást pojist-
ného
E(o) . . . sou£et v²ech ostatních náklad· poji²´ovny
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Ei(p) zahrnují nap°. cenu léka°ského vy²et°ení pro novou smlouvu, po²tovné, náklady na
kancelá°ské pot°eby, náklady spojené s drºením smlouvy, náklady zp·sobené likvidací ²kody
p°i ukon£ení smlouvy. E(o) jsou náklady, které vzniknou bez ohledu na existenci £i neexistenci
n¥jaké konkrétní smlouvy. Zahrnují v¥t²inu mzdových náklad·, náklady na chod poji²´ovny,
marketingové, aktuárské a ú£etní náklady.

Náklady E(o) jsou v krátkém období nezávislé na velikosti poji²´ovny. B¥hem del²ího
období jsou prom¥nlivé v d·sledku rozhodnutí managementu £i vlivem in�ace na základní ná-
klady. E(o) se zm¥ní, kdyº nap°. se poji²´ovna rozhodne roz²í°it nebo sníºit sv·j rozsah operací
pro efektivní °ízení své o£ekávané úrovn¥ obchodu, najmutím více nebo mén¥ zam¥stnanc·,
otevíráním nových nebo zavíráním starých pobo£ek, atd.

Za p°edpokladu, ºe jsou provize a náklady p°esn¥ zohledn¥ny v pojistném základ¥, za ná-
kladové riziko m·ºeme povaºovat

P

[
n∑

i=1

Ei(p) + E(o)−
n∑

i=1

(Li − Ei(c)) > y

]
(2.3)

nebo

P

[
E(o)−

n∑
i=1

(L
′
i − Ei(p)) > y

]
, (2.4)

kde y je ur£itá maximální p°ijatelná nákladová ztráta za rok, L
′
i = Li − Ei(c), a p°edpokládá

se L
′
i > 0.
Následující události sniºují riziko nákladové ztráty.

1. Nákladové poloºky L
′
i v pojistném základ¥ m·ºeme zvý²it pro v²echny nové smlouvy.

Také poplatky m·ºeme zvý²it v mnoha existujících nashromáºd¥ných kapitálových smlou-
vách za p°edpokladu, ºe smlouvy ob£as umoº¬ují zhodnocení poplatk·. Pojistné se n¥kdy
m·ºe m¥nit jako odpov¥¤ na d·leºité zm¥ny v budoucí zku²enosti p°edvídané poji²´ov-
nou. V²echny tyto znaky dávají poji²´ovnám moºnosti kontroly jejich nákladového rizika.
I kdyº jakýkoliv takový nár·st v nákladových poloºkách (pro nové smlouvy nebo b¥hem
smluvní lh·ty) m·ºe mít efekt vytvá°ení nekonkuren£ního pojistného nebo ú£tování sa-
zeb, které by mohli sníºit prodej nebo podnítit p°eru²ení. A to by bylo kontraproduktivní
s ohledem na kontrolu nákladového rizika.

2. Po£et smluv prodaných b¥hem roku vzrostl. P°i spou²t¥ní nových prodejních výhod mu-
síme být opatrní. A tedy dodate£né náklady zp·sobené neúsp¥²nými £innostmi mohou
být vysoce kontraproduktivní. A£koliv, pot°eba získávání nových obchod· za ú£elem
kontroly nákladového rizika, hlavn¥ s ohledem na pokrývání �xních náklad· E(o), vy-
ºaduje od poji²´ovny mít dostupné produkty, které jsou atraktivní pro ve°ejnost a které
vyhovují uv¥dom¥lým pojistným pot°ebám. Dobrý návrh produktu je tedy d·leºitým
prvkem v celkové kontrole nákladového rizika.
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3. Míra in�ace je niº²í neº o£ekávaná v nákladových poloºkách: Ei(p) i E(o) pak rostou
meziro£n¥ pomaleji neº L

′
i.

4. Po£et ukon£ení existujících smluv se sníºí, a´ uº mluvíme o po£tu smrtí £i dobrovolných
p°eru²ení (storen).

5. Náklady m·ºe sníºit management uplat¬ováním efektivních opat°ení na kontrolu ná-
klad·, p°edev²ím s ohledem na kontrolu reºijních náklad·. Zlep²í to efektivitu i produk-
tivitu poji²´ovny.

Vliv dobrovolného p°eru²ení poji²t¥ní na nákladové riziko
Dobrovolné p°eru²ení je velmi d·leºitou stránkou ºivotního poji²t¥ní. �ivotní pojistky jsou
ve skute£nosti podmín¥né dv¥ma moºnostmi odchodu: smrtí a p°eru²ením. Pravd¥podobnosti
p°eru²ení mohou být relativn¥ vysoké, £asto mnohem vy²²í neº míry úmrtnosti, p°edev²ím na
po£átku trvání smlouvy. V podstat¥ existují t°i moºné zp·soby p°eru²ení smlouvy:

1. Odbytné, které znamená úplné p°eru²ení smlouvy mezi poji²´ovatelem a poji²t¥ným a
vyplacení odbytného pojistníkovi.

2. P°evedení do splaceného stavu, kdy pojistník nemusí platit dal²í pojistné a pojistná
£ástka se mu sníºí podle vý²e rezervy drºené poji²´ovnou v £ase úpravy smlouvy (redukce
pojistné £ástky) nebo se mu zkrátí pojistná doba (redukce pojistné doby).

3. Úprava smlouvy, znamenající zm¥ny v podmínkách smlouvy, které mohou mít r·zné
podoby.

Splacení smlouvy je jenom forma úpravy smlouvy, ale v¥t²inou se o ní uvaºuje samostatn¥.
Zvý²ené pravd¥podobnosti p°eru²ení tedy tém¥° vºdy sniºují objemy zaplaceného pojist-

ného a tedy zvy²ují nákladové riziko. Toto riziko m·ºeme zlep²it sniºováním pravd¥podobnosti
p°eru²ení smlouvy.

Míru z p°eru²ení ovliv¬ují následující faktory:

1. Zm¥na v ekonomických podmínkách u pojistníka. Ztráta p°íjmu zp·sobená nezam¥stná-
ním £asto vede k splaceným smlouvám, které jsou velmi brzy poté ukon£eny odbytným.

2. Pojistníkovi mohla být prodána smlouva, která nebyla vhodná pro jeho pot°eby od po-
£átku poji²t¥ní nebo se stala nevhodnou pozd¥ji. Smlouva m·ºe mít zlou uºitkovou
strukturu, nebo pro�l rizika (nap°. byla uzav°ena smlouva s podíly na zisku místo vhod-
n¥j²í investi£ní smlouvy). Nebo m·ºe být p°íli² rozsáhlá pro �nan£ní moºnosti zákazníka.

3. Neohleduplné taktiky zprost°edkovatel· mohou vést k tomu, ºe pojistník odvolá smlouvu,
kterou má u jednoho pojistitele a nahradí ji novou smlouvou od pojistitele, kterého
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zprost°edkovatel zastupuje. N¥kdy jsou tyto rady ke zm¥n¥ oprávn¥né. Nap°. kdyº ukon-
£ená smlouva je hor²í a tedy je lep²í ji nahradit. Av²ak p·vodní smlouva by m¥la být
pro pojistníka tak nevýhodná, aby se mu vyplatilo platit dvakrát po£áte£ní náklady a
provize, neº kdyby pokra£oval v p·vodní smlouv¥.

4. P°eru²ení m·ºe být zp·sobeno �nan£ními podn¥ty. Nap°. pojistníkovi, který má dobré
zdraví a nízko-rizikový ºivotní styl se m·ºe zdát, ºe jeho poji²t¥ní mu neposkytuje dobrou
hodnotu z vloºených pen¥z. Nízko-rizikový pojistník rad¥ji svou smlouvu p°eru²í, ve
srovnání s pojistníkem, kterého zdraví se zhor²uje. Je to i proto, ºe v budoucnosti bude
mít stejné podmínky, zatímco ostatním m·ºe být ú£továno extra pojistné, nebo sníºené
pojistné pln¥ní. D·sledkem takového chování je zvý²ená pr·m¥rná úmrtnost poji²t¥ných,
kte°í z·stanou v portfoliu poji²´ovny.

Jiné �nan£ní podn¥ty jsou nap°. kdyº odbytné je ²t¥dré ve vztahu k vytvo°ené rezerv¥ na
smlouv¥. V tom p°ípad¥ m·ºe pojistníkovi vyhovovat odstoupení od smlouvy a následné in-
vestování odbytného a svého budoucího pojistného u jiného investi£ního subjektu.

�ivotní poji²´ovny mají velmi malou kontrolu nad p°eru²ením smluv, pokud se jedná o
zhor²ující se ekonomické situaci pojistníka, coº je p°ípad 1. Na druhou stranu by ale mohly
ovlivnit chování svých prodejc·. To m·ºe mít vliv na p°eru²ení podle bodu 2. nebo 3. �ím lep²í
je starostlivost o uji²t¥ní se, ºe prodané smlouvy jsou správného typu a rozsahu, tím men²í
je pravd¥podobnost, ºe smlouva bude p°eru²ená. Tato starostlivost by m¥la zlep²it d·v¥ru a
uv¥dom¥ní si, ºe pojistník znova vyuºije sluºeb poji²´ovny. Je to významné pro dlouhodobé
dobré výhledy stabilních objem· nového obchodu.

Tedy vývoj dobrých prodávajících taktik m·ºe mít dvojitý prosp¥ch na nákladové riziko, a
to ve sniºování míry stornovosti a ve zvy²ujícím se potenciálu budoucích nových obchod·. M·ºe
se dokonce stát, ºe nízké míry stornovosti a dobré prodávající taktiky vedou ke zvý²ení nových
obchod· na jednoho zprost°edkovatele a tím vedou ke sníºování náboru a tedy i sniºování
náklad· spojených s jejich vzd¥láváním.

Dal²í kontrola pravd¥podobností p°eru²ení na základ¥ bodu 4. je vyhnutí se �nan£ním
podn¥t·m vedoucích k p°eru²ení smlouvy. Proto se musí poji²´ovna vºdy ujistit, ºe v¥´²ina
pojistník· na tom nebude �nan£n¥ lépe p°i p°eru²ení neº p°i udrºování smluv. Existence jaké-
hokoliv �nan£ního podn¥tu k odstoupení od smlouvy znamená, ºe existuje riziko z p°eru²ení
smlouvy.

2.3.2 Riziko z p°eru²ení
Toto riziko budeme uvaºovat ve form¥ úplného odstoupení od smlouvy, kde odbytné je splatné
p°i ukon£ení.

Odbytné je sou£ástí produktové vlastnosti a je na rozhodnutí ºivotní poji²´ovny, jakým
zp·sobem ho po£ítá. Odbytné se v¥t²inou po£ítá z technické rezervy sníºením o stornosráºku,
která se po£ítá jako procento z rezervy. Technická rezerva je o£i²t¥ná od správních náklad· a
rizikového pojistného.
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V¥t²inou je výpo£et odbytného zaloºený na zillmerované rezerv¥, protoºe pokud je záporná,
klient obvykle odbytné nedostane, ale záporná hodnota se uº od n¥ho nevymáhá. Stornosráºka
s rostoucí dobou poji²t¥ní klesá.

Jiný zp·sob výpo£tu odbytného je zaloºen na �nan£ních tocích. Stanovuje se kumulací
pojistného zaplaceného aº do data odstoupení od smlouvy zmen²eného o náklady spojené s
trváním smlouvy do této doby. Tato hodnota bývá je²t¥ omezena hranicí nap°. 99% rezervy.

V optimálním p°ípad¥ by vý²e odbytného nem¥la vést k neoprávn¥nému obohacení klienta
nad rámec zaplaceného pojistného a odpovídajících úrok· na úkor poji²´ovny a ostatních
klient·, ale zárove¬ by vý²e odbytného m¥la být spravedlivá v·£i klientovi.

Riziko p°i úplném odstoupení od smlouvy ze strany pojistníka je v tom, ºe:

� poji²´ovna si nepokryje své dosud nesplacené po£áte£ní náklady,

� p°i stanovení nízkého odbytného p°estává být produkt konkurenceschopný, zatímco p°i vy-
sokém odbytném m·ºe poji²´ovna utrp¥t velké ztráty,

� pojistník odstupuje v dob¥ nevýhodné pro poji²´ovnu. M·ºe se tedy stát, ºe poji²´ovna
musí prodat aktiva pod cenu a tím nastane ztráta,

� úplné p°eru²ení zvy²uje jednotkové náklady do budoucnosti na smlouvy, které z·stávají
v poji²t¥ní.

Poji²´ovna s nízkou stornovostí by m¥la relativn¥ malou ztrátu p°i odbytném, i kdyby odbytné
bylo ²t¥dré. Na druhou stranu, poji²´ovna s vysokou stornovostí by mohla mít zna£né ztráty,
i kdyby pouºívala pom¥rn¥ vysokou stornosráºku.

Proto by m¥li poji²´ovmy s vysokou stornovostí motivovat klienty, aby z·stali v poji²t¥ní,
nebo jim alespo¬ nabídnout jiný produkt.

Poji²´ovny se mohou ocitnout v za£arovaném kruhu s ohledem na riziko z p°eru²ení. Prav-
d¥podobnosti p°eru²ení by m¥ly být nízké. Poji²´ovna by si pak mohla dovolit být ²t¥drá
k odstoupení, dokonce i v prvních letech trvání smlouvy. To by slouºilo ke zvý²ení ve°ejné
image poji²´ovny a tedy k udrºení nízkých storen. Na druhou stranu, poji²´ovna s vysokými
pravd¥podobnostmi p°eru²ení musí d·kladn¥ uváºit, zda by m¥la zvý²it odbytné vyplácené na
po£átku smlouvy, aby zvý²ila sv·j ve°ejný image, protoºe to m·ºe vést k penalizaci v¥rných
pojistník·.

2.3.3 Riziko po£áte£ní ztráty
Pot°eba uspokojení poºadavk· zákonné solventnosti znamená, ºe mnoho smluv zp·sobuje
zna£né ztráty v roku jejich vydání. Tyto ztráty se musí pokrýt volným kapitálem poji²´ovny.
Tedy vydání relativn¥ velkých objem· nových smluv s vysokými po£áte£ními ztrátami m·ºe
ohrozit zákonnou solventnost, p°edev²ím nových nebo rychle se roz²i°ujících poji²´oven. Exis-
tují dv¥ hlavní °e²ení tohoto rizika: návrh produktu (a produkt mix) a �nan£ní zaji²t¥ní.
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Návrh produktu a produkt mix

Produkty se navrhují tak, aby spl¬ovaly �nan£ní pot°eby pojistník· a aby se prodávaly v po-
ºadovaných objemech. Musí ale také uspokojovat �nan£ní poºadavky poji²´ovny.

Prvním z nich je, ºe ú£tované pojistné musí být adekvátní o£ekávaným vý²ím výplat z poji²-
t¥ní a zárove¬ krýt náklady a rizika zp·sobená poji²´ovn¥, a bude zárove¬ také tvo°it adekvátní
výnos na poskytnutém kapitálu. Druhý poºadavek je, ºe návrh produktu by m¥l vytvá°et co
nejmen²í po£áte£ní ztrátu. Ú£inek na zákonnou solventní pozici (a tedy p°ísp¥vek k riziku
zákonné nesolventnosti) se dá nejlíp popsat pomocí pr·b¥hu zisku po dobu trvání smlouvy
pro jednotlivé produkty.

Pro r·zné druhy pojistných smluv (s podíly a bez podíl· na zisku nebo investi£ní) m·ºe
být celkový pr·b¥h zisk· £i ztrát r·zný. Proto je dobré �namixovat� portfolio smluv tak,
abychom pokryli ztrátu u jednoho typu poji²t¥ní ziskem z jiného typu poji²t¥ní. Pak bude
celkové riziko zákonné nesolventnosti zp·sobené vlivem po£áte£ní ztráty neutrální. Tedy kom-
binace produkt· prodaných smluv s rozli£ným pr·b¥hem zisk· je d·leºitá pro udrºení zákonné
solventnosti.

2.3.4 Riziko alokace zisk·
Pokud se poji²´ovna, která pravideln¥ rozd¥luje zisk, stane zákonn¥ nesolventní, zjistí, ºe
kdyby distribuovala mén¥ ze svých (o£ekávaných) zisk·, tak se nesolventnosti dalo vyhnout.
Distribu£ní riziko je pak riziko alokace p°íli² velké £ásti zisku akcioná°·m formou dividend,
nebo pojistník·m formou podíl· na zisku, bonus· atd., kde se v kone£ném d·sledku poji²´ovna
stane nesolventní.

Kontrolu distribuce zisku m·ºeme povaºovat za hlavní zp·sob, kterým je úrove¬ kapitálu
v poji²´ovn¥ °ízena. Nár·st kapitálu sniºuje riziko nesolventnosti, a také sniºuje výnosy placené
poskytovatel·m kapitálu, a naopak. Kontrola kapitálu je tedy jedna z nejd·leºit¥j²ích stránek
�nan£ního °ízení poji²´ovny, ale zárove¬ také jedna z nejt¥º²ích.

Jednou z hlavních odpov¥dností aktuára ºivotní poji²´ovny je radit managementu, jak roz-
d¥lit zisky v jednotlivých letech, aby se zajistila dlouhodobá solventnost poji²´ovny a zárove¬
se dosáhla poºadovaná návratnost vloºeného kapitálu.

2.4 Opera£ní riziko
Toto riziko vzniká v d·sledku selhávání vnit°ních proces·, osob nebo systém· a také v d·sledku
ztráty z externích událostí.

Ztráty z opera£ních rizik se dále d¥lí na ztráty z interních podvod·, externích podvod·,
nedodrºení pravidel daných Zákoníkem práce, po²kození hmotného majetku, p°eru²ení provozu
a selhání IT systém·, chyb v provád¥ní pokyn· a zp·sobených selháním proces·, a taky ztrát
zp·sobených klienty, produkty nebo obchodními praktikami.
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Mezi interní podvody pat°í úmyslná po²kození poji²´ovny zam¥stnanci nebo podvody na
�nan£ních trzích. Mezi externí podvody spadají £iny zp·sobené jinými osobami neº zam¥st-
nanci. Pat°í sem i podvody ze strany klient·.

Do ztrát z nedodrºení pravidel daných Zákoníkem práce spadají v²echny ztráty zp·sobené
soudním i mimosoudním rozhodnutím, a pokuty od regulátora.

Mezi chyby v provád¥ní pokyn· a selhání proces· pat°í neúmyslné chyby zam¥stnanc·,
²patn¥ navrºené procesy, nebo ztráty spojené s dodavateli nebo odb¥rateli.

Ztráty z produkt·, obchodních praktik, nebo kv·li klient·m jsou v²echny ty, které mají za
následek po²kození klienta v d·sledku chyb na stran¥ poji²´ovny. Pat°í sem nap°. nevhodné
chování zprost°edkovatel·, prodej nepovolených produkt· a jiné.

P°i r·zných selháních m·ºe dojít k dvojí ztrát¥, a to k �nan£ní nebo reputa£ní. Mezi
�nan£ní pat°í nap°. selhaní opera£ního systému, které se dá vy£íslit. Mezi reputa£ní ztrátu
pat°í nap°. prohraný soud, tato ztráta se nedá p°esn¥ vy£íslit.

Aby se co nejvíce p°ede²lo opera£nímu riziku, pouºívá se princip �£ty° o£í�, coº znamená,
ºe v²echny aktivity spadající pod opera£ní riziko podléhají minimáln¥ dvojité kontrole. Ta
provádí kontrolu nazávisle na sob¥ a p°ípadn¥ to posouvá dál, k dal²í kontrole. V²echny procesy
v poji²´ovn¥ také podléhají vnit°nímu auditu.

Externími událostni jsou nap°. ºivelné pohromy, loupeºná p°epadení, zm¥ny v regulatorních
na°ízeních, tedy v²echny události, které nem·ºeme p°ímo ovlivnit.

Základní metody k sledování a hodnocení opera£ního rizika jsou:

1. Sb¥r interních dat � sb¥r a analýza informací o ztrátach z opera£ních rizik.

2. Analýza scéná°· � jejím cílem je analyzovat situace, kterých pravd¥podobnost je nízká,
ale jejich dopad by byl velmi významný.

3. Kvalitativní hodnocení � má za úkol identi�kovat procesy, jejichº provád¥ní m·ºe ge-
nerovat významné ztráty z opera£ních rizik, nebo které jsou více rizikové. Hodnotí se
p°edev²ím ú£innost kontrolních mechanizm·, které mohou ztrátu odhalit.

4. Klí£ové rizikové ukazatele � nazna£ují zm¥nu vý²e opera£ního rizika. Nap°. po£et stíº-
ností klient·. Rostoucí £íslo znamená vy²²í po£et selhání. To m·ºe být d·sledek zm¥ny
n¥jakého procesu.

5. Externí data � vychází z pouºití externích dat, které je moºné pouºít nap°. b¥hem
analýzy scéná°·, kdy pr·b¥h v jiné instituci m·ºe pomoci zp°esnit na²e odhady.
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Solvency II

V souvislosti s celkovými zm¥nami v oblasti poji²´ovnictví v Evrop¥ i na celém sv¥t¥ vzniká
projekt Solvency II [2]. Tento projekt by m¥l pomoci poji²´ovnám k lep²í orietaci v problema-
tice rizik. Jeho koncepce je postavená na základ¥ sou£asných znalostí z poji²´ovnictví, proto
také d¥lí rizika podobn¥, jako je to momentáln¥ v poji²´ovnách.

Trºní riziko

Jde o ztrátu v d·sledku zm¥n hodnoty aktiv pod vlivem zm¥ny úrokových m¥r, devizových
kurz·, cen akcií,... Toto riziko také zahrnuje riziko plynoucí ze zm¥n hodnot aktiv i závazk·,
a také nejistoty plynoucí z volatility hospodá°ského výsledku. Také nejistota plynoucí z vý²e
budoucích závazk·, ovlivn¥na objemem p°ipsaných podíl· na zisku. Speci�ckou oblastí jsou
r·zné garance a �nan£ní opce v pojistných smlouvách, které mohou mít velký vliv na hos-
poda°ení poji²´ovny. Berou se zde do úvahy také rizika plynoucí z chování pojistník· nebo
managementu. Pokud m·ºe in�ace ovlivnit hodnotu budoucích závazk·, tak sou£ástí trºního
rizika je in�a£ní riziko.

Pro ur£ení mnoºství trºních rizik musí poji²´ovna ur£it pozice aktiv vystavených trºním
rizik·m (m¥nové, úrokové, akciové a komoditní pozice). K pozicím se pak p°i°adí koe�cienty
stanovující kapitálový poºadavek.

Úv¥rové riziko

Nastává pokud druhá strana nedostojí svým �nan£ním závazk·m. Vystavení tomuto riziku
je hlavn¥ v d·sledku moºného selhání emitenta cenných papír· nebo potenciálního nepln¥ní
závazk· ze strany zajistitele. Zaji²t¥ní sniºuje d·sledky vystavení se pojistnému riziku, ale za
cenu zvý²ení úv¥rového rizika.

M¥°ení mnoºství úv¥rového rizika vychází z metody, kde je kaºdá kreditní pozice (pohle-
dávky, dluhopisy, �nan£ní umíst¥ní a dal²í) rozd¥lena do kategorie podle druhu dluºníka a v
rámci ní se kaºdé pozici p°id¥lí riziková váha podle externího ratingu.
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Riziko likvidity
Je riziko moºné ztráty, pokud poji²´ovna není schopna vypo°ádat svá aktiva kv·li vyrovnání
svých �nan£ních závazk·. Pokud nebude mít poji²´ovna dostatek pen¥z nebo aktiv k datu,
ke kterému má uhradit závazky, m·ºe dojít ke ztrát¥. A to z d·vod· sankcí za opoºd¥ní
platby nebo kv·li nevýhodnému p°evodu aktiv na peníze, nebo pro vysoké náklady na po°ízení
dodate£ných aktiv. Výpadek likvidity poji²´ovny m·ºe ohrozit její jméno a tím zp·sobit dal²í
ztráty.

P°i ur£ování velikosti rizika likvidity se vychází z údaj· de�nujících maximální ztrátu,
kterou m·ºe poji²´ovna p°i nedostatku likvidity utrp¥t. V prvním kroku se ur£uje nesoulad
mezi splatností aktiv a pasiv. Zji²´uje se tím základ po riziko ztrát kv·li sankcím za pozdní
úhradu a taky základ pro dal²í výpo£ty trºních rizik. V druhém kroku se zji²´uje velikost ztráty,
pokud aktiva budou vypo°ádána v okamºiku ur£ovaném splatností pasiv. Aktuální cena v tom
okamºiku bude jiná, neº kdyby aktivum bylo vypo°ádáno ve výhodn¥j²ím okamºiku. Celková
hodnota rizika likvidity je výsledek obou krok·. Riziko bude tím v¥t²í, £ím pozd¥ji oproti
závazk·m budou aktiva splatná a o co více bude v portfoliu málo obchodovatelných aktiv.

Pojistné riziko
Toto riziko vyjád°uje nejistotu ohledn¥ £etností, velikostí, okamºiku výplaty budoucích po-
jistných událostí a objemem náklad· s tím spojených. V ºivotním poji²t¥ní se jedná hlavn¥
o demogra�cká rizika - úmrtnost, dlouhov¥kost, ale i invalidita a závaºná onemocn¥ní. Pat°í
sem také rizika plynoucí ze zm¥n chování pojistník·. Zdroje pojistných rizik rozd¥lujeme do
následujících kategorii:

- Nejistota ohledn¥ výpo£etních model· a jejich parametr·.
- Riziko volatility.
- Rizika plynoucí z extrémních událostí (nap°. katastrofy).

Ur£ení mnoºství pojistného rizika se provádí pomocí p°edem de�novaných odchylek od scéná°e
budoucího vývoje, kv·li kterým musí poji²´ovna drºet kapitál. Tento scéná° a odychylky s ním
spojené jsou zohledn¥ny v technických rezervách a riziko volatility je zohledn¥no v kapitálu.



Kapitola 4

Durace

Na tomto míst¥ si popí²eme duraci, protoºe z ní budeme v následujících kapitolách vycházet.

Durace je pr·m¥rná doba pro získání p°íjm· spojených s dluhopisem. Je to váºený pr·m¥r
£as· v²ech pen¥ºních tok·, vahami jsou sou£asné hodnoty t¥ch pen¥ºních tok·.

Pouºívá se p°i vy²et°ování citlivosti zm¥n ceny obligace v závislosti na zm¥nách výnosnosti
do splatnosti obligace. Je to st°ední doba ºivota obligace a je váºeným pr·m¥rem dob jed-
notlivých kupónových plateb, p°i£emº váhy jsou dány jako pom¥rný p°ísp¥vek jednotlivých
diskontovaných kupónových plateb do celkové ceny obligace.

Pokud máme 3-letý dluhopis v nominální hodnot¥ 10 000 s ro£ní kupónovou sazbou 10%,
jeho sou£asné a budoucí hodnoty se, v závislosti na pohybu úrokové míry v £ase 0 o +5%
nebo −5%, m¥ní. Pr·b¥h zm¥ny hodnot dluhopisu p°i zm¥nách trºních úrokových m¥r jsou
uvedeny na obrázku 4.1.

Obrázek 4.1: Zm¥ny hodnot dluhopisu p°i zm¥nách trºní úrokové míry

Polohy pr·se£ík· se od sebe li²í velmi málo. Proto ho budeme povaºovat za jeden bod, a to
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v £ase t = D. Hodnota dluhopisu v tomto bod¥ je imunní v·£i poklesu pro libovolnou klad-
nou nebo zápornou zm¥nu v trºní úrokové mí°e v £ase t = 0. Hodnota D se nazývá Durace
dluhopisu.

Uve¤me si zde vzorec pro výpo£et sou£asné hodnoty PV dluhopisu.

PV = C
n∑

t=1

1

(1 + i)t
+

F

(1 + i)n
= cF

n∑
t=1

1

(1 + i)t
+

F

(1 + i)n

kde
F . . . nominální hodnota dluhopisu
C . . . ro£ní kupón
c . . . ro£ní kupónová sazba, tedy C = cF
n . . . doba do splatnosti dluhopisu
i . . . výnos do splatnosti

Sou£asná hodnota portfolia dluhopis· je sou£et sou£asných hodnot jednotlivých dluhopis·.

Nyní si m·ºeme zade�novat r·zné durace, kde pouºijeme stejné zna£ení jako u sou£asné hod-
noty.

• (Macaulayho) durace � taky klasická durace nebo durace, p°edpokládá stejnou úro-
kovou míru i. Vyjád°uje citlivost sou£asné hodnoty pen¥ºního toku na zm¥nu úrokové
míry.

D = −1 + i

PV
· dPV

di
=

∑n−1
t=1 t · C(1 + i)−t + n · (C + F )(1 + i)−n

PV

• Modi�kovaná durace � vyjád°uje citlivost ceny dluhopisu na zm¥nu úrokové míry.
Macaulayho durace a modi�kovaná durace se p°íli² neli²í, jelikoº 1 + i je blízko 1.

Dmod =
D

1 + i

• Dolarová durace � aktuální zm¥na v trºní hodnot¥ drºených obligací jako odpov¥¤ na
% zm¥nu v úrokové mí°e.

Ddol =
1

1 + i
D · PV

• Efektivní durace � pouºívá se p°edev²ím v p°ípad¥, kdy jsou �nan£ní toky citlivé na
úrokovou míru. P°i výpo£tu durace závazk· se nej£ast¥ji pouºívá prav¥ efektivní durace.

DEf = −PV (i +4i)− PV (i−4i)

24iPV (i)
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• Durace portfolia � portfolio n cenných papír·, kde kaºdý CP má sou£asnou hodnotu
PVj a duraci Dj, j = 1, . . . , n, má duraci

D =

∑n
j=1 PVjDj∑n

j=1 PVj

Durace se m¥ní v závislosti na zm¥n¥ trºních m¥r a v závislosti na £ase. S r·stem trºní úrokové
míry durace dluhopisu s �xním kupónem klesá a naopak. Pro bezkupónový dluhopis: durace
= maturit¥ (splatnosti). Pro jiné dluhopisy: durace < maturita.

Pro odvození vzorce pro Macaulayho duraci jsme pouºili Taylor·v rozvoj pro zm¥nu sou£asné
hodnoty dluhopisu:

PV (4i) = PV +
dPV

di
4i+

1

2!

d2PV

di2
(4i)2+

1

3!

d3PV

di3
(4i)3+ . . . = PV − 1

1 + i
D ·PV ·4i+ . . . ,

kde 4i je zm¥na v úrokové mí°e a D je zmi¬ovaná Macaulayho durace. Pokud uvaºujeme Tay-
lor·v rozvoj pouze po lineární £len, dostaneme aproximaci pro sou£asnou hodnotu dluhopisu.

PV (4i) ≈ PV − 1

1 + i
D · PV · 4i.

V p°ípad¥, kdy nám Macaulayho durace neposkytuje dostate£nou p°esnost, zahrnuje se do
vzorce pro sou£asnou hodnotu i kvadratický £len Taylorova rozvoje.

4PV ≈ − 1

1 + i
D · PV · 4i +

1

2
CX · PV · (4i)2,

kde CX je konvexita dluhopisu.

CX =
1

PV
· d2PV

di2
=

1

(1 + i)2
·
C

∑n
t=1

t(t+1)
(1+i)t + n(n+1)F

(1+i)n

PV
=

c
∑n

t=1
t(t+1)

(1+i)t+2 + n(n+1)
(1+i)n+2

c
∑n

t=1
1

(1+i)t + 1
(1+i)n

.
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ALM

ALM, nebo-li Asset-Liability management (�ízení aktiv a závazk·), je disciplína, která po-
máhá nalézt odpov¥d na problémy spojené s rizikem �nan£ního zprost°edkování u v²ech �-
nan£ních institucí, jako jsou poji²´ovny, penzijní fondy, banky atd. Jedná se zejména o riziko
úrokové míry.

Na po£átcích této disciplíny se pouºíval jednoduchý model, který analyzoval riziko ve
smyslu �nan£ních tok· p°íchozích (nap°. pojistné nebo kupóny) a odchozích (závazky) z po-
ji²´ovny v jednotlivých £asových okamºicích a zji²´oval, jestli toky jdoucí do poji²´ovny sta£í
na pokrytí tok· sm¥°ujících z poji²´ovny. Pozd¥ji se za£aly pouºívat modely, které analyzují
rozdíly v duraci jednotlivých �nan£ních tok·, a tedy se dívají spí²e na vlastnosti t¥chto tok·
neº na toky samotné.
ALM je aktuální disciplínou, která se stále vyvíjí, zejména z d·vodu:
- rozvoje kapitálových trh· (rozvoj nových cenných papír·, derivát· atd.)
- rozvoje rizikové analýzy, a moºnosti vytvá°ení nových model· v ALM
D·leºitým faktorem pro vývoj ALM je dal²í vzd¥lávání �nan£ních zprost°edkovatel· a v²ech
ú£astník· pojistného i �nan£ního trhu.

ALM je systematický p°ístup, který se pokou²í poskytovat ur£itý stupe¬ ochrany poji²´ovny
p°ed zprost°edkovaným rizikem a d¥lá riziko p°ijatelným, tak aby poji²´ovna nebyla ztrátová.
Tedy je to proces ochrany p°ebytku (zisku). ALM poskytuje nezbytný koncept na de�nování,
m¥°ení, monitorování, modi�kování a °ízení zejména rizika úrokové míry.

Funkcí ALM není jenom ochrana p°ed rizikem, ale také ukázat cestu, jak zvy²ovat zisky.
Umoº¬uje institucím vstoupit do nových obchod·, na kterých by se instituce bez ALM nástroj·
nemohla podílet.

Donedávna se ALM soust°edilo zejména na riziko úrokové míry, a to z d·vodu jeho zastupi-
telnosti. To znamená, ºe riziko poklesu úrokové míry na jedné stran¥ m·ºe být kompenzováno
pozicí rizika p°i r·stu úrokové míry na druhé stran¥. ALM technologie na monitorování a °ízení
rizik se ale rozvíjí a díky tomu se uº nyní roz²i°uje na °ízení i jiných typ· rizik, jako nap°.
kurzového rizika, akciového rizika, rizika likvidity atd.

ALM modely také umoº¬ují monitorovat riziko likvidity a poskytnout strategie pro jeho
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°ízení. Dále dává ALM poji²´ovn¥ v¥t²í kontrolu nad hodnotou trºního zisku, i kdyº bývá zisk
ocen¥ný trºní hodnotou nestálý a nep°edvídatelný.

ALM také m¥ní pohled na sou£asné ú£etnictví a snaºí se p°evést zobrazení rizika do ú£et-
nictví, protoºe sou£asné ú£etnictví není schopné zobrazit skute£ný stav poji²´ovny z hlediska
rizika, kterému je poji²´ovna vystavena.

5.1 Rizika, které se ALM pokou²í °e²it
Riziko likvidity
ALM nám dokáºe dop°edu °íct, kde by mohl v budoucnosti nastat problém a tím nazna-
£it dlouhodobé plánování. Z krátkodobého hlediska je pot°eba likvidity spí² záleºitostí °ízení
pen¥ºních tok·, které se provádí kaºdodenn¥. Z dlouhodobého hlediska to znamená, ºe pot°e-
bujeme mít dostatek pen¥z na pokrytí budoucích závazk·.
Základem je bu¤:
- mít rychlý p°ístup k pen¥z·m nebo
- levné �nancování (CP) nebo
- mít aktiva s dostate£nými krátkodobýmí pen¥ºními toky.

Riziko úrokové míry
P°edpokládejme, nap°., ºe poptávka po krátkodobých závazcích p°evý²í aktuální krátkodobá
aktiva poji²´ovny. Ta se pak m·ºe rozhodnout tyto závazky akceptovat a investovat p°itom do
dlouhodobých aktiv. Poji²´ovna se tím vystaví riziku úrokové míry, protoºe hodnota krátko-
dobých závazk· a dlouhodobých aktiv bude reagovat odli²n¥ na pohyby úrokové míry.

M·ºeme také °íct, ºe je to riziko, kdy máme nesoulad v duraci závazk· a aktiv. Aktiva a
pasiva se pak budou chovat odli²n¥.

Pouºívání durace jako m¥°ítka poskytlo �nan£ním institucím schopnost eliminovat ur£itou
£ást rizika. Ale p°i pouºití durace se chráníme p°ed malým paralelním posunem celé výnosové
k°ivky, coº ale v praxi není vºdy spln¥no a r·zné maturity se mohou m¥nit r·zným sm¥rem
a s r·znou velikostí. A tedy dal²í riziko je v pohybu jiných neº paralelních pohyb· výnosové
k°ivky.

Kurzové riziko
Instituce se £asto vystavují m¥novému riziku. N¥kdy je to pro n¥ zp·sob diverzi�kace a n¥kdy
jenom honba za vy²²ími výnosy. Velké kolísání v m¥nových kurzech £asto p°evy²uje riziko
úrokové míry. P°i obchodování s r·znými m¥nami vznikají dva typy rizik. Kurzové riziko, kdy
aktiva a závazky jsou vedeny v r·zných m¥nách, a schopnost dostát svým závazk·m v jiné
m¥n¥ neº jsou aktiva, závisí na b¥ºném kurzu. Riziko zahrani£ní úrokové míry, kdy jsou navíc
ke kurzovému riziku, aktiva a závazky vystavené úrokové mí°e cizí m¥ny.

Na monitorování a °izení se pouºívá mnohom¥nové ALM.
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5.2 ALM metody

Jedin¥£ná funkce ALM je zachování a zvý²ení p°ebytku instituce. Cílování durace a jiné akti-
vity spojené s ALM jsou jenom nástroje a procedury na dosaºení tohoto primárního cíle.

Investi£ním cílem °ízení aktiv je spln¥ní závazk· a maximalizace výnos·. Aktiva musí po-
krýt závazky a také vytvo°it £ást volných aktiv, z kterých se hradí obchodní náklady, r·zné
bene�ty pojistník· a také výnosy akcioná°·. Problém rozvrºení aktiv spo£ívá v tom, jak
závazky reagují na zm¥ny podmínek na �nan£ních trzích. Odezvou na tento problém je strate-
gické (investi£ní cíle, dlouhodobé jasn¥ de�nové t°ídy aktiv) a taktické (moºnosti trhu, které
se vyskytují jenom n¥kdy nebo jsou krátkodobé) rozvrºení aktiv. Strategické rozvrºení musí
umoº¬ovat taktické rozvrºení.

Jako první krok ALM musíme de�novat riziko úrokové míry a uvedeme si zp·sob, který
m¥°í citlivost ceny na zm¥ny úrokové míry. M·ºeme °íci, ºe je to procentuální zm¥na hodnoty
cenných papír· nebo závazk· na 1% zm¥ny úrokové míry. Tuto citlivost nám pak vyjád°uje
durace. ALM se snaºí o slad¥ní aktiv a závazk· s ohledem na duraci a pro v¥t²í zp°esn¥ní se
n¥kdy pouºívá konvexita.

ALM se potýká s r·znými omezeními, jako je dostupnost vhodných aktiv na daném trhu,
p°ístupem na n¥j a taky omezeními regulátora. Dostupnost p°im¥°ených aktiv je omezena
informovaností zpros°edkovatel· a zákazník·, cenou vzd¥lávání trhu a v neposlední °ad¥ op¥t
také omezeními regulátora.

Modely by m¥ly zohlednit náklady spojené s ochranou p°ed rizikem nesplacení závazk·.
Výnos z aktiv se zm¥ní, pokud jsou tyto aktiva ur£ené na ochranu, ale bude v souladu s tím,
ºe se zredukovalo riziko. Tedy ochrana znamená, ºe dosáhneme stabilních zisk· vým¥nou za
niº²í zisky.

Slad¥ní aktiv a závazk· � Cash-Flow matching

P°i slad¥ní aktiv a závazk· je d·leºitá pot°eba zm¥ny aktiv na peníze. M¥lo by to být v hodnot¥
blízké závazk·m, které je pot°eba vyplatit. Jako °e²ení se nabízí Cash-Flow Matching �
slad¥ní �nan£ních tok· aktiv a závazk·. Ale m·ºe se stát, ºe aktiva na trhu nebudou dostate£n¥
dlouhodobá, aby pokryla toky závazk·.

Portfolio aktiv by m¥lo mít stejné budoucí toky jako závazky, pokud jsou oba toky �xní.
Rozdíl mezi minimální hodnotou pojistných závazk· a aktivy m·ºeme investovat do �nan£ního
umíst¥ní s minimální durací (pen¥ºní trh, �oatery), protoºe ten tvo°í budoucí zisky poji²´ovny.

Cílem je mít stejné budoucí toky aktiv jako jsou vý²e budoucích závazk·. V p°ípad¥ �xních
závazk· je to jednodu²²í neº pokud jsou závazky prom¥nlivé, kdy je to obtíºn¥ proveditelné a
nákladné. Proto se p°echází na cílování durace.
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Cílování durace

Dal²ím stupn¥m °e²ení slad¥ní aktiv a závazk· je Cílování durace. Cílem je, aby byla byla
procentuální zm¥na v hodnot¥ aktiv stejná jako procentuální zm¥na v hodnot¥ závazk·, kdyº
se m¥ní trºní míry. Pokud je durace závazk· velká, na trhu nemusí být dostupná tak dlouhá
aktiva. Tedy cílování závisí na dostupnosti aktiv, rizikových preferencích investor·, schopnosti
poji²´ovny odolat riziku a cen¥ cílování.

Aktiva se volí tak, aby m¥la stejnou duraci jako závazky. Cílování durace v²ak portfolio
imunizuje jenom pro malé paralelní posuny výnosové k°ivky.

Poznamenejme, ºe bezkupónový dluhopis má duraci rovnou dob¥ do splatnosti. Pro jiné
dluhopisy neº bezkupónové zase platí, ºe mají duraci men²í neº je jejich doba do splatnosti.

Durace, kterou jsme se dote¤ zabývali, je Macaulayho durace pop°ípad¥ také modi�kovaná
durace. V p°ípad¥ pouºití dolarové durace, platí následující:

Dolarová durace p°ebytku = Dolarová durace aktiv - Dolarová durace závazk·
Pokud je dolarová durace p°ebytku > 0 (ozn. pozitivní dolarová durace), pak dolarová durace
p°ebytku klesá nebo roste podle toho zda roste nebo klesá úroková míra.
Pokud je dolarová durace p°ebytku < 0 (ozn. negativní dolarová durace), pak chová se jako
krátká pozice dluhopisu, kdy hodnota dluhopisu roste, kdyº úroková míra roste a klesá, kdyº
úroková míra klesá.

Cílem ALM je dostat dolarovou duraci p°ebytku co nejblíºe poºadované úrovni (tj. co nej-
blíºe 0), a tím ho ochránit od pohyb· úrokové míry. Tedy poºadujeme, aby se dolarová durace
aktiv rovnala dolarové duraci závazk·. A v p°ípad¥ pot°eby se vyºaduje i rovnost konvexity
aktiv a závazk·.

Konvexita
Pro lep²í a p°esn¥j²í modelování se n¥kdy pouºívá cílování konvexity. Nap°. pro dluhopis s �x-
ním kupónem durace roste, kdyº úrokové míry klesají. Tj. p°i poklesu úrokových m¥r, cena
dluhopisu roste rychleji. Kdyº úrokové míry rostou, cena dluhopisu klesá pomaleji. Tento jev
se nazývá konvexita.

Existují aktiva, které mají obrácené chování. Tedy ºe jejich durace m·ºe klesnout, kdyº
trh roste (tedy úroková míra klesá) a m·ºe klesnout, kdyº trh klesá (úroková míra roste).
Tento jev se nazývá negativní konvexita, protoºe její pr·b¥h je nevýhodný pro drºitele tohoto
aktiva. Na druhou stranu, pokud cílujeme krom¥ durace i konvexitu, tak pro její p°ípadné
sníºení pot°ebujeme aktiva s negativní konvexitou.

Konvexita je spolu s maturitou (splatností) efektem, kterého vliv na chování cen dluhopis·
je malý ve srovnání s durací. Konvexita je d·leºitá jenom v p°ípadech vysoce spekulativních
aktiv, jako jsou nap°. opce.

Dal²ím krokem po cílování durace a konvexit¥ je ochrana p°ed jinými neº malými paralel-



KAPITOLA 5. ALM 28

ními posuny výnosové k°ivky. Metody pro takovéto výpo£ty jsou ve vývoji, nap°. se snaºí o
segmentaci portfolia podle doby do splatnosti (maturit) a sledují se jednotlivé segmenty.

Uvedené metody hledají °e²ení zejména na stran¥ aktiv ale ochranu m·ºeme hledat i na stran¥
závazk·.

Nástroje na stran¥ závazk·

Závazky jsou pro poji²´ovnu dlouhodobé a nejisté. Náhodnost plyne z demogra�ckého rizika,
trºního rizika (investi£ní výnosy), rizika chování pojistník· a managementu.

• Prvním nástrojem je produktová strategie. Nese s sebou ur£ité problémy, jako je nedosta-
tek komunikace mezi vývojem produktu a investi£ní strategií, ale také, ºe závazky jsou
vytvá°eny s vloºenými opcemi. Tyto opce nemusí být správn¥ ocen¥ny a tedy nemusí
být dostate£n¥ kryté aktivy. Následkem toho je nejistota v ziskovosti.
�e²ením t¥chto problém· je vývoj produktu, kterého rizika mohou být zaji²t¥na in-
vesti£ními produkty nebo krátkodobými rizikovými produkty. Dal²ím °e²ením je proces
uvád¥ní produktu. Kde p°edpoklady investi£ních výnos· schvaluje odd¥lení investi£ního
managementu, investi£ní a zajistná strategie se stanovuje b¥hem vývoje produktu, pokud
je zajistná kapacita limitovaná, na její objem jsou stanoveny ur£ité kvóty.

• Dal²ím nástrojem je bonusová a dividendová strategie. Vyskytují se u ní problémy u ob-
chod· s podíly na výnosech, kde je otázka zda mají být výnosy vysoké nebo nízké. P°i
vysokých nastává ohroºení solventnosti a p°i nízkých p°estává být poji²´ovna konkuren-
ceschopná.
Trh m·ºe být naru²en agresivní sout¥ºí £i nezodpov¥dným chováním obchodník·. Poji²-
´ovna se tedy musí snaºit o kvalitu sluºeb a vzd¥lavání trhu. Agresivní sout¥º v dividen-
dách m·ºe totiº vést k sníºení solventnosti celého pojistného pr·myslu a k nerealistickým
zisk·m o£ekáváných pojistníky. Aktuá°i a reguláto°i mají zodpov¥dnost za udrºení po-
°ádku uvnit° trhu sniºováním konkurence kvalitou sluºeb.

• T°etím nástrojem je °ízení stornovosti, kterého problémem je, ºe pojistníci mají opci na
odbytné. Mohou si vzít odbytné v dob¥ kdy je to pro n¥ výhodné (a tedy nevýhodné pro
poji²´ovnu). Dal²ím je, ºe pokud úrokové míry klesají, pojistníci z·stávají poji²t¥ni. Ale
vloºené opce zvy²ují hodnotu a tím klesá zisk . Pokud úrokové míry rostou, pojistníci
opou²t¥jí poji²´ovnu. Ale hodnoty �xních úrokových instrument· klesají a nastávají
kapitálové ztráty.
�e²ením t¥chto problémú je �exibilní stupnice odbytného. Pro tradi£ní produkty nap°.
negarantované odbytné.
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5.3 Implementace technologie ALM
V náseldující podkapitole si na£rtneme formální aplikaci ALM v praxi. Kaºdá instituce, která
chce implementovat ALM, musí uváºit následující t°i poºadavky:

1. ALM koncept - Nejd°ív musí pochopit rizika spojená s obchodováním. ALM neobsa-
huje jenom utvá°ení pochopení, ale také zp·sob na stanovení mnoºství (kvanti�kaci) a
°ízení tohoto rizika. I p°i absenci ALM programu je pochopení tohoto konceptu d·leºité,
protoºe poskytuje porovnání rizika a odm¥ny, ve kterých je instituce angaºovaná.

2. ALM Informa£ní systém - tady se musí shromáºdit v²echna náleºitá data, protoºe
°ídit riziko se dá pouze pokud je m·ºeme kontrolovat. Proces shromáº¤ování dat bývá
náro£ný, proto n¥kdy ALM systémy selhávají. Av²ak samotné shromáº¤ování dat m·ºe
vytvo°it d·leºitou informaci o riziku, kterému je instituce vystavena.

3. ALM rozhodovací proces (ALCO) - kdyº uº jsme pochopili ALM koncept a shro-
máºdili pot°ebná data na ur£ení rizik, m·ºeme ud¥lat obez°etné rozhodnutí, jak °ídit
tato rizika. Tato rozhodnutí d¥lá skupina lidí, tzv. AL Committee (ALCO).

Praktické provedení a moºnosti °ízení rizik pomocí ALM si popí²eme pomocí komponent jed-
noduchého ALM systému. Tento systém rozvíjí pouºití koncept· a p°edstav popsaných v této
kapitole, skládajících se z 3 hlavních sloºek, jako jsou databázové programy, programy na ana-
lýzu �nan£nich tok· a na záv¥r se provádí analýza v²ech oblastí.

Správce portfolia
Je to databázový program, uleh£uje sbírání a °ízení dat z portfolia. Ty obsahují detaily port-
folia (opis a £ástku aktiv a závazk· v portfoliu).
Produkuje moºství zpráv uºite£ných v procesu °ízení portfolia.
Tvo°í výstup pouºitelný jako generátor pen¥ºních tok·.
Sbírá od uºivatele popisná data (nap°. kupón, maturitu) v ²irokých moºnotech výb¥ru �nan£ních
instrument·. (treasury corporate bonds, pen¥ºní instrumenty trhu, swapy úrokových m¥r)

Model portfolia
Získává informace o portfoliu od portfolio managera a generuje pen. toky aktiv a závazk·. Je
moºné zacházet se v²emi dluhopisy, které portfolio manager m·ºe zpracovat. Pen. toky jsou
data a £ástky. (Pouºívají se na dal²í analýzu, n¥kdy pot°eba dodat data.)

Analýza portfolia
Hlavní £ást ALM systému. Produkuje mnoºství numerických a gra�ckých zpráv, provádí ana-
lýzy scéná°·, doporu£uje £innosti na kontrolu rizika. Slouºí jako základní nástroj na °ízení
rizika likvidity.
Generuje diskontní funkci na základ¥ p°istupných trºních dat a pouºívá je na ur£ení sou£asné
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hodnoty a relativní durace.
P°íkladmi takových zpráv jsou nap°.:
1. Sou£asná hodnota - získána pouºitím odvozené diskontní funkce na aktiva, závazky a £istou
sou£asnou hodnotu.
2. Pen¥ºní tok - aktuální pen¥ºní tok aktiv a závazk·, jsou seskupené do malých sektor· podle
maturity.
4. Durace - ukazuje duraci kaºdého sektoru d¥leného podle maturity pro aktiva a závazky,
ukazuje celkovou duraci.
P°ípady, kdy jsou uº �nan£ní toky se zm¥nou úrokové míry prom¥nlivé, se musí °e²it pomocí
komplexn¥j²ích model·, jako jsou stochastické modely s mnoha p°edpoklady.



Kapitola 6

ALM modely

V této kapitole si ukáºeme zp·soby aplikace teorie ALM na modelech pro slad¥ní aktiv a
závazk· a pro cílování durace. Pro oba modely pouºíváme zjednodu²ených p°edpoklad·, ºe
závazky se nem¥ní, tedy neuvaºujeme in�aci, ani p°ípadn¥ storna.

6.1 Slad¥ní aktiv a závazk·
Jak uº jsme psali d°íve, slad¥ní aktiv a závazk· � cash-�ow matching � je jedním z d·leºitých
nástroj· ALM. Myslí se tím dosaºení takové struktury aktiv a pasiv ºivotní poji²´ovny, aby
se objemy a £asování p°íjm· z aktiv shodovaly s objemy a £asováním výdaj· na závazky.

Po dosaºení této shody se pak portfolio stává bezrizikovým, na toky aktiv ani závazk· pak
nep·sobí riziko úrokové míry.

U slad¥ní aktiv a závazk· m·ºe být t¥ºké najít dluhopisy umoº¬ující perfektní slad¥ní,
nebo se m·ºe stát, ºe prom¥na dluhopis· na peníze bude mít vysoké transak£ní náklady.

Pro lep²í ilustraci této teorie jsme vytvo°ili model v programu Excel, na kterém je vid¥t,
jak se tato teorie aplikuje.

Nejd·leºit¥j²í podmínka, která musí být na za£átku spln¥na je:

Sou£asná hodnota portfolia aktiv ≥ Sou£asná hodnota závazk·
m

PV (portfolia) ≥ PV (závazk·)

Také musí platit podmínka, ºe portfolio aktiv má stejné budoucí toky jako závazky.
Ukáºeme si p°íklad, vytvo°ený v na²em modelu, kde skute£n¥ portfolio aktiv má stejné

budoucí toky jako závazky.
M¥jme t°i dluhopisy:
2-letý s kuponem 5%,
3-letý s kuponem 8% a
5-letý s kuponem 10%.

31



KAPITOLA 6. ALM MODELY 32

P°íslu²ný tok závazk· je uveden v tabulce.
Pak je úkolem najít vhodnou kombinaci t¥chto dluhopis· tak, aby výnosy z aktiv za jednot-
livé roky byli alespo¬ v takové vý²i, jak jsou p°íslu²né závazky. P°esn¥ takový stav ukazuje
následující tabulka.

Kupón 5% 8% 10%
Roky CF závazk· 2Y dluhopis 3Y dluhopis 5Y dluhopis Výnos z dluhopis·
1 4,3 0,4 1,4 2,5 4,3
2 12,3 8,4 1,4 2,5 12,3
3 21,4 0 18,9 2,5 21,4
4 2,5 0 0 2,5 2,5
5 27,5 0 0 27,5 27,5

Po£et dluhopis· 0,08 0,18 0,25

Abychom si to skute£n¥ ov¥°ili, srovnáme je²t¥ sou£asnou hodnotu portfolia aktiv a sou-
£asnou hodnotu závazk·, kterou budeme vºdy po£ítat za p°edpokladu �xní úrokové míry a
PV (portfolia) bude vºdy zna£it PV (portfolia dluhopis·). P°i úrokové mí°e nap°. 5% je:

PV (portfolia) = 57, 34155105
PV (závazk·) = 57, 34155105.

A to je stav, který jsme na za£átku poºadovali.
Tento p°íklad má p¥kn¥ namodelovaný tok závazk· a proto ned¥lá problém ani to, ºe

v n¥kterých letech nekon£í splatnost ºádného dluhopisu. Tento stav v²ak není úpln¥ b¥ºný.
Mnohem reáln¥j²í je, ºe jenom z t¥chto t°í dluhopis· bychom nepokryli v²echny závazky a
nastala by situace, kdy je pot°eba p°ikoupit dluhopis s jinou splatností neº bylo p·vodním
zám¥rem poji²´ovny.

Ukáºeme si to na dal²ím p°íklad¥, kde máme v portfoliu dluhopis· postupn¥ v²echny
dluhopisy od 2-letých aº po 10-leté s r·znými kupónovými sazbami a s tokem závazk·, který
je uveden v následující tabulce.:
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Pro ov¥°ení si zase spo£ítáme sou£asné hodnoty p°i úrokové mí°e 5%.
PV (portfolia) = 459, 4342238
PV (závazk·) = 457, 8663174

Vidíme, ºe je znova spln¥ná podmínka ze za£átku kapitoly, kde poºadujeme aby sou£asná hod-
nota aktiv byla v¥t²í nebo rovna sou£asné hodnot¥ závazk·.

Tyto dva p°íklady jsou ud¥lané jednoduchým modelem na slad¥ní aktiv a závazk·. Pro p°ípad,
kdy nechceme roz²i°ovat své portfolio o dal²í druhy aktiv, ale chceme vyuºít jenom v¥t²í po£et
z n¥kterých jiº pouºitých dluhopis·, na to je pot°eba pouºít sloºit¥j²í optimaliza£ní metody,
jako je nap°. lineární programování.

My jsme se pokusili ná² model vylep²it a nau£it ho spo£ítat i optimální po£ty dluhopis·
v situaci, kdy by výnosy z p·vodního po£tu dluhopis· nepokryli v²echny závazky.

M¥jme následující dluhopisy:
12-letý na 8%,
8-letý na 7%,
5-letý na 5%,
2-letý na 2%.
P°íslu²ný tok závazk· a výsledné mnoºství dluhopis· jsou uvedeny v tabulce:

Kupón 8% 7% 5% 2%
CF 12Y 8Y 5Y 2Y Výnos

Roky závazk· dluhopis dluhopis dluhopis dluhopis z dluhopis·
1 2 3,4814814 0,753547 1,2269033 1,1281973 6,5901301
2 63 3,4814814 0,753547 1,2269033 57,538067 63
3 2 3,4814814 0,753547 1,2269033 0 5,4619327
4 60 3,4814814 0,753547 1,2269033 0 5,4619327
5 30 3,4814814 0,753547 25,764970 0 30
6 13 3,4814814 0,753547 0 0 4,2350294
7 25 3,4814814 0,753547 0 0 4,2350294
8 15 3,4814814 11,518518 0 0 15
9 100 3,4814814 0 0 0 3,4814814
10 12 3,4814814 0 0 0 3,4814814
11 53 3,4814814 0 0 0 3,4814814
12 47 47 0 0 0 47

Po£et dluhopis· 43,518518 10,764970 24,538067 56,409869

Je patrné, ºe v letech 4, 6, 7, 9, 10, 11 �nan£ní toky aktiv nepokryly toky závazk·. Ukaºme si
je²t¥ sou£asné hodnoty p°i úrokové mí°e 5%:
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PV (portfolia) = 145, 0477464
PV (závazk·) = 300, 2508632

Podle jednoduchého modelu není spln¥na základní podmínka. Vidíme, ºe sou£asná hodnota
aktiv je men²í neº sou£asná hodnota závazk·. V této situaci se dají d¥lat dv¥ v¥ci. A to p°idání
jiného druhu dluhopisu do portfolia tak, aby výnos v dob¥ splatnosti tohoto nového dluhopisu
pokryl závazky z toho konkrétního roku (jak je uvedeno ve druhém p°íklad¥), nebo p°ikoupit
stejných dluhopis·, jaké uº v portfoliu máme.

Druhou moºnost si ukáºeme v tabulce, kterou dostaneme z upraveného modelu po p°epo-
£ítání po£tu dluhopis·:

Kupón 8% 7% 5% 2%
CF 12Y 8Y 5Y 2Y Výnos

Roky závazk· dluhopis dluhopis dluhopis dluhopis z dluhopis·
1 2 53 0 7 0,058823529 60,05882353
2 63 53 0 7 3 63
3 2 53 0 7 0 60
4 60 53 0 7 0 60
5 30 53 0 147 0 200
6 13 53 0 0 0 53
7 25 53 0 0 0 53
8 15 53 0 0 0 53
9 20 53 0 0 0 53
10 12 53 0 0 0 53
11 53 53 0 0 0 53
12 47 715,5 0 0 0 715,5

Po£et dluhopis· 662,5 0 140 2,941176471

Sou£asná hodnota p°i nezm¥n¥né úrokové mí°e je:

PV (portfolia) = 981, 4342371
PV (závazk·) = 248, 6821499

Takºe je spln¥na podmínka, kdy je sou£asná hodnota portfolia aktiv v¥t²í neº sou£asná hodnota
závazk·. Velký rozdíl v t¥chto sou£asných hodnotách je dán pot°ebou pokrýt hlavn¥ závazek
z 11 roku, který je 53. V tomto roce ale není splatný ºádný dluhopis, proto musí být tento
závazek pokryt jenom z kupón· 12-letého dluhopisu i kdyº budeme mít v tom roce zna£ný
výnos. Pov²imn¥me si, ºe 8-letý dluhopis nakonec není pot°ebné zakoupit.
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6.2 Cílování durace
Cílování durace se vyuºívá pokud je CF matching neuskute£nitelný nebo p°íli² nákladný.

Pro správné cílování je pot°ebné, aby na za£átku platilo

PV (portfolia) ≥ PV (závazk·),

protoºe sou£asná hodnota je ukazatelem, zda máme aktiv na pokrytí závazk· dostatek nebo
ne. Nebo nám také °íká, kolikrát mén¥ nebo více aktiv na pokrytí by bylo posta£ujících nebo
pot°ebných.

Základní podmínkou u cílování durace je, ºe se aktiva navolí tak, aby m¥la stejnou duraci,
jako závazky. Tato durace nám pak ur£í, v jakém pom¥ru se mají aktiva nakoupit, aby jsme
se dostali na rovnost

PV (portfolia) = PV (závazk·)

Ukáºeme si to na p°íklad¥:

M¥jme 2 dluhopisy. Jeden se splatností 7 let s kupónovou sazbou 2% a druhý 2-letý s kupó-
novou sazbou 1%. P°íslu²ný p°edpokládaný tok závazk· pro jednotlivé roky je následující:
{1, 3, 15, 2, 5, 3, 4, 4, 2, 15}. Úroková míra nech´ je 10%. Na po£átku zadáme pom¥r nákup·
dluhopis· nap°. 0, 4 : 0, 6. Ze spo£tených sou£asných hodnot portfolia a závazk·:

PV (portfolia) = 75, 04916
PV (závazk·) = 31, 37221,

je vid¥t, ºe men²í mnoºství aktiv je posta£ující na pokrytí závazk·. Proto zachováme pom¥r ná-
kupu, ale nakoupíme men²í mnoºství dluhopis·, tak aby se sou£asné hodnoty rovnaly. Durace
závazk· je pak p°ibliºn¥ 4,79830 a durace portfolia aktiv je p°ibliºn¥ 3,43456. Po zacílování
durace, zm¥nou pom¥ru nákupu dluhopis·, se durace portfolia zm¥ní na hodnotu durace zá-
vazk· (4,79830) a rozdíl sou£asných hodnot z·stane 0. Nový pom¥r pro nákup dluhopis· je:
0,74 (dluhopis· na 7 let) : 0,26 (dluhopis· na 2 roky). Sou£asná hodnota portfolia pak je jenom
31,37221. Tzn. ºe máme investovat prost°edky v men²ím mnoºství, neº jsme p·vodné plánovali.

D·vodem takovéhoto cílování je udrºení rozdílu sou£asných hodnot na stejné nulové úrovni
p°i pohybech úrokových m¥r. To si ukáºeme v následujícím odstavci.

P°ebytek
Uvaºujme p°íklad bezkupónových dluhopis· na 3 a 5 let. P°íslu²ný tok závazk· je následující
{10, 10, 10, 10, 10}. Úroková míra nech´ je 10%.

PV (portfolia) = 76, 31
PV (závazk·) = 37, 91
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Po zacílování jsou sou£asné hodnoty stejné:

PV (portfolia) = 37, 91
PV (závazk·) = 37, 91

Aktuální rozdíl v aktivech a závazcích je tedy 0 (coº znamená, ºe máme dostatek aktiv na
pokrytí závazk·).

Ov¥°íme, jestli p°i rozdílu 0 jsme imunní v·£i pohyb·m úrokové míry:

P°i poklesu úrokové míry o -1% se sou£asné hodnoty zm¥ní, ale po°ád z·stanou stejné:

PV (portfolia) = 38, 89
PV (závazk·) = 38, 89

Tedy rozdíl je 0.

P°i posun¥ úrokové míry o +1% se sou£asné hodnoty zm¥ní na

PV (portfolia) = 36, 96
PV (závazk·) = 36, 96

a tedy p°ebytek je 0. To znamená ºe po duraci je p°ebytek imunizován proti pohyb·m úrokové
míry.

Ov¥°íme si je²t¥ imunizaci pomocí dolarové durace.

M¥jme 2 dluhopisy. Jeden se splatností 7 let s kupónovou sazbou 10% a druhý 2-letý s kupó-
novou sazbou 5%. P°íslu²ný p°edpokládaný tok závazk· pro jednotlivé roky je následující:
{1, 3, 20, 15, 12, 3, 25}. Úroková míra nech´ je 10%. Na po£átku zadáme pom¥r nákup· dluho-
pis· nap°. 0, 4 : 0, 6. Sou£asné hodnoty portfolia a závazk· jsou:

PV (portfolia) = 94, 79339
PV (závazk·) = 50, 63336.

Dolarová durace závazk· je p°ibliºn¥ 208,3145 a dolarová durace portfolia aktiv je p°ibliºn¥
291,8818. P°i zacílování budeme chtít, aby ob¥ zmín¥né dolarové durace byly stejné a zárove¬
se nezm¥nila sou£asná hodnota portfolia. Dosáhneme toho zm¥nou pom¥ru nákupu dluhopis·.
Nový pom¥r pro nákup dluhopis· nám vyjde: 0,130035074 (u dluhopis· na 7 let) : 0,895617701
(u dluhopis· na 2 roky), a tím se ur£í sou£asná hodnota jednotlivých dluhopis· u 7-letého na
13,00351 a u 2-letého na 81,78988. P°ebytek po zacílování je stejný jako p°ed zacílováním, a
to 44,16003021.
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Nyní ov¥°íme, jestli se tento p°ebytek nezm¥ní p°i pohybu úrokové míry.

P°i poklesu úrokové míry o -1%:

PV (portfolia) = 96, 91777
PV (závazk·) = 52, 77635
P°ebytek = 44, 14142

P°i posun¥ úrokové míry o +1%:

PV (portfolia) = 92, 74993
PV (závazk·) = 48, 60736
P°ebytek = 44, 14257

Vidíme, ºe se sice m¥ní sou£asné hodnoty jak portfolia tak závazk·, ale p°ebytek z·stává tém¥°
nezm¥n¥n. Pro v¥t²í p°ehlednost uve¤me je²t¥ p°ebytky p°i r·zných úrokových mírách:

8% . . .P°ebytek = 44, 08313
9% . . .P°ebytek = 44, 14142
10% . . .P°ebytek = 44, 16003
11% . . .P°ebytek = 44, 14257
12% . . .P°ebytek = 44, 09234

Potvrdili jsme tedy imunizaci i pomocí dolarové durace.

6.3 P°íru£ka pro uºivatele
Pro pouºití v²ech model· je nutné mít nastavené st°ední nebo nízké zabezpe£ení maker. Pro
pouºití modelu dolarová durace je navíc pot°eba p°idat funkci �e²itel do programu Excel, a
to následujícím zp·sobem:
V záloºce Nástroje vybrat poloºku Dopl¬ky a za²krtnout funkci �e²itel. V záloºce Nástroje
vybrat poloºku Makro a vybrat Editor jazyka Visual Basic a znovu vybrat záloºku Nástroje
poloºku Odkazy (References) a za²krtnout �e²itel (Solver).

CF matching
Pouºití modelu Upraveny CF matching.

Do modelu vstupují pouze hodnoty, které se zadávají pouze do ºlutých polí. Do °ádku délka
dluhopisu se zadává splatnost jednotlivých dluhopis·, které chceme nakoupit. Musí být zadány
sestupn¥. Do °ádku výnos v % se zadávají p°íslu²né kupónové sazby jednotlivých dluhopis·.
Do sloupce CF závazky se zadává tok o£ekávaných závazk· pro jednotlivé roky. V levé £ásti
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modelu se zadává úroková míra. Pro správné fungování modelu je nutné aby nejvy²²í délka
dluhopisu nebyla men²í neº poslední rok závazk·.
Pokud se po zadání v²ech dat neobjeví symbol !!! ve sloupci C, je v²echno v po°ádku a model
spo£ítal pot°ebné mnoºství na nákup dluhopis· k pokrytí v²ech závazk·. Mnoºství je uvedeno
v °ádku mnoºství.
V p°ípad¥, ºe se symbol !!! objeví, nastanou dv¥ moºnosti.
1. M·ºeme p°idat do portfolia aktiv dluhopis, který tam je²t¥ není a pokrýt jím nepokrytý
závazek.
2. Nebo m·ºeme pouºít tla£ítko �Pokryj závazky�, £ím se propo£ítá mnoºství dluhopis·, které
uº jsou v portfoliu.
V p°ípad¥, ºe chceme m¥nit druhy dluhopis·, je pot°eba p°i kaºdém zadání nového dluhopisu
vynulovat vy²rafovaný °ádek pod kupónovou sazbou.
Model je ud¥laný pro 52 let, protoºe p°edpokládáme, ºe se sjednávají poji²t¥ní od 18 let do
70 let.

Cílování durace
Pouºití modelu Durace.

Do modelu vstupují znovu pouze hodnoty, které se zadávají do k°iklav¥ ºlutých polí na listu
Zacílovánídurace. Do °ádku délka dluhopisu se zadává splatnost jednotlivých dluhopis·, které
musí být zadány sestupn¥. Do °ádku výnos v % se zadávají p°íslu²né kupónové sazby jednot-
livých dluhopis·. Do sloupce CF závazky se zadává tok o£ekávaných závazk· pro jednotlivé
roky. V levé £ásti modelu se zadává úroková míra. V p°ípad¥ zadání více jak dvou dluhopis·
musíte do bu¬ky F18 zadat libovolné £íslo z intervalu (0, 1), kterým se m·ºe m¥nit výsledný
pom¥r nákupu dluhopis·. Do k°iklav¥ zelené bu¬ky F20 se na po£átku zadává pom¥r nákupu
prvního dluhopisu (jakou £ást portfolia bude tvo°it dluhopis s nejvy²²í splatností). Ostatní
pom¥ry jsou okamºit¥ dopo£ítány tak, aby byl sou£et v²ech pom¥r· roven 1.

Model okamºit¥ upravuje sou£asnou hodnotu dluhopis· v zadaném pom¥ru tak, aby se
sou£asné hodnoty aktiv a závazk· rovnaly. P·vodní sou£asné hodnoty naleznete na listu Zji²-
t¥nípom¥r· v °ádku Sou£asná hodnota dluhopisu.

Z upravených hodnot ve �nan£ních tocích aktiv a závazk· a tedy i z jejich sou£asných hod-
not získáme duraci portfolia aktiv i duraci závazk·. Protoºe nám tyto durace po°ád nevýchází
stejn¥, upravíme pom¥ry, podle kterých máme nakoupit dluhopisy.

Pro zacílování durace sta£í uº jenom kliknout na tla£ítko Zacíluj duraci. Výsledkem je
stejná durace portfolia a závazk·.

List Zji²t¥nípom¥r· je pouºíván jenom jako mezivýpo£et.
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Pouºití modelu Dolarová durace.

Data se do modelu zadávají, v k°iklav¥ ºlutých polích, stejným zp·sobem jako u modelu
Durace. Do °ádku pom¥r dluhopis· se ale narozdíl od p°ede²lého modelu, zadávají v²echny
pom¥ry nákupu p°íslu²ných dluhopis· a sou£et nemusí být 1.

Po provedení zacílování dolarové durace, stisknutím tla£ítka Zacíluj dolarovou duraci, se do
sv¥tle modrých bu¬ek, uloºí hodnoty p°ed zacílováním a do k°iklav¥ zelených bu¬ek se spo£ítá
nový pom¥r nákupu dluhopis·. Aktuální p°ebytek se p°i zm¥nách úrokové míry, která se dá
volit v bu¬ce A17, tém¥° nem¥ní. V °ádcích 11 a 12 pak vidíme jak musíme zm¥nit nákup
dluhopis·, aby dolarová durace a sou£asné hodnoty aktiv a závazk· z·staly stejné.



Kapitola 7

Ú£tování a oce¬ování

Na záv¥r si shrneme ur£itá pravidla, kterými se poji²´ovny °ídí.

7.1 Oce¬ování
Pojistné závazky reprezentují technické rezervy. Zákon o ú£etnictví a jeho novela £. 353/2001
Sb. zavádí oce¬ování závazk· reálnou hodnotou, ale nestanovuje zp·sob jejího po£ítání. Proto
se £asto reálná hodnota stanovuje podle p°edpisu v zákon¥ £. 409/2004 Sb. o poji²´ovnictví,
�18 (1), kde se rezerva pojistného ºivotních poji²t¥ní po£ítá podle stejných statistických dat
a TUM, které byli pouºité p°i výpo£tu pojistného.
Jako reálná hodnota se pouºije:
� trºní hodnota
� ocen¥ní kvali�kovaným odhadem a posudkem znalce, není-li trºní hodnota k dispozici nebo
tato nedostate£n¥ p°edstavuje reálnou hodnotu
� ocen¥ní podle zvlá²tních p°edpis·, nelze-li postupovat podle p°edchozího

Reálnou hodnotou se oce¬ují:

a. cenné papíry s výlukou cenných papír· drºených do splatnosti, s výlukou cenných papír·
s rozhodujícím a podstatným vlivem a s výlukou emitovaných cenných papír·

b. deriváty

c. �nan£ní umíst¥ní a technické rezervy poji²´oven

d. p°em¥ny spole£ností

e. zaji²t¥ní deriváty

Dal²í moºností v oce¬ování a u£tování je tzv. Fér hodnota, kterou stanovují Mezinárodní ú£etní
standardy - IAS 39. Je to ur£ité p°iblíºení k reálné hodnot¥.

41
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Fér hodnota � £ástka, za níº lze vym¥nit aktivum nebo vyrovnat závazek mezi znalými, sou-
hlasícími, nesp°ízn¥nými a nezávislými stranami.
Jiná de�nice dle IASB: je to cena, která by byla získána za aktivum nebo zaplacená za p°e-
vedení závazku v transakci mezi ú£astníky na referen£ním trhu pro p°edm¥tné aktivum nebo
závazek.

Fér hodnotou se oce¬ují �nan£ní aktiva. Výjimky tvo°í pohledávky - nikoliv drºené za
ú£elem obchodování, investice drºené do splatnosti a �nan£ní aktiva, jejichº fér hodnotu nelze
spolehliv¥ stanovit.
Pokud chceme spolehliv¥ stanovit fér hodnotu �nan£ního nástroje, musí být:
� kotován na aktivních trzích
� dluhový nástroj s ratingem od nezávislé agentury jehoº smluvní pen¥ºní toky mohou být
dob°e odhadnuty (dluhopis s pevným výnosem)
� existuje prov¥°ený oce¬ovací model s parametry dob°e odhadnutelnými z trhu (Black - Scholes)

7.2 Ú£tování
Závazky
Tradi£ní rezerva � ozn. V , která se po£ítá tradi£ními pojistn¥-matematickými metodami. Av²ak
hodnota rezervy pojistného ºivotních poji²t¥ní není závislá na aktuální situaci na �nan£ních
a kapitálových trzích a nedá se povaºovat za trºní hodnotu závazk·. Je to proto, ºe v pr·b¥hu
poji²t¥ní se pracuje pouze s jednou (neaktuální) úrokovou mírou. A tedy pr·b¥h tradi£ní re-
zervy, po£ítaný podle úmrtnostných tabulek a úrokové míry pouºitých p°i výpo£tu pojistného,
proto není závislý na úrokové mí°e.

Jiný zp·sob ú£tování závazk· je pomocí fér hodnoty. Tato hodnota zohled¬uje aktuální
úrokové sazby, budoucí toky plynoucí z pojistného kmene a rizikovou marºi (ta slouºí jako
ochrana pojistitele p°ed technickým rizikem). Podle £eského testu posta£itelnosti technických
rezerv ºivotních poji²t¥ní se po£ítá minimální hodnota pojistných závazk· � ozn. M . Je to
p°iblíºení k fér hodnot¥ a po£ítá se diskontováním budoucích o£ekávaných tok· upravených o
rizikové p°iráºky.

M =
∑

t∈(t1,...,tn)

[
(1 + c1t)EXt

(1 + it)t
+

(1 + c2t)ELt

(1 + it)t
+

(1 + c3t)ECt

(1 + it)t
− (1 + c4t)EBt

(1 + it)t

]
, (7.1)

kde
Xt jsou budoucí pojistná pln¥ní
Lt budoucí odbytné
Ct budoucí náklady
Bt budoucí p°ijaté pojistné
c ·t rizikové p°iráºky kryjící technické riziko
it úroková míra
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Podle Zákon £. 409/2004 Sb. o poji²´ovnictví musí poji²´ovna ú£tovat alespo¬ hodnotu V .
Nízká trºní úroková sazba zp·sobí podhodnocení závazk·, proto se rezerva navy²uje na M .
Hodnota závazk· je tedy rovna maximu z tradi£ní rezervy V a minimální hodnoty pojistných
závazk· M .

Aktiva

Technické rezervy jsou kryty �nan£ním umíst¥ním, které se d¥lí na akcie, dluhopisy a �nan£ní
deriváty.
Nej£ast¥j²ími jsou dluhopisy a proto se budeme v dal²ím v¥novat jenom jim.
Dluhopisy se d¥lí na dluhopisy s �xním (�xní dluhopisy) a plovoucím kupónem (�oatery).
Fixní dluhopisy mají vysokou duraci a jejich cena závisí nep°ímo úm¥rn¥ na úrokové mí°e.
Dluhopisy s plovoucím kuponem mají krátkou duraci a na úrokové mí°e závisí jenom velmi
málo.

Obrázek 7.1: Pr·b¥h ceny dluhopisu

Stanovení ú£etní hodnoty dluhopisu:

1. Fér hodnota: metoda diskontování pen¥ºních tok·

FV =
∑

t∈(t1,...,tn)

Ct

(1 + itY )t
+

Cn + 100

(1 + itnY )tn
, (7.2)

kde itY . . . výnos do splatnosti

2. Amortizovaná cena: stanoví se z nákupní ceny její amortizací výnosem do splatnosti,
který byl stanovem k datu zakoupení. Od této zúro£ené ceny se ode£tou p°ijaté kupónové
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platby. Amortizovaná cena je nazávislá na aktuální úrokové mí°e. Pouºívá se ale jenom
na ú£tování �xních dluhopis· drºených do splatnosti.

ACt = (1 + i)tA0 −
∑

j

Cj(1 + i)t−j (7.3)

Zp·soby ú£tování
Uvaºujme následující moºnosti ú£tování aktiv a závazk·:

Ú£tování aktiv Ú£tování závazk·
1 Trºní ceny Zákon o poji²´ovnictví

+ Test posta£itelnosti
2 Dluhopisy DDS1amort. cenami, Zákon o poji²´ovnictví

ostatní aktiva trºními cenami + Test posta£itelnosti
3 Trºní ceny Min. hodnota pojistných závazk·

1. zp·sob: nekonzistentí zp·sob ú£tování. Portfolio dluhopis· závisí nep°ímo úm¥rn¥ na
zm¥n¥ úrokových sazeb, zatímco pr·b¥h závazk· je kombinací minimální hodnoty pojistných
závazk· a tradi£ní rezervy. U �xních dluhopis· p°i vzr·stu úrokových m¥r nastane ú£etní
ztráta.

2. zp·sob: z £ásti konzistentní ú£tování (pro úrokové sazby, kdy se ú£tuje o tradi£ní
rezerv¥) a taky vykazuje rovnom¥rné rozloºení zisku. Je omezena neºádoucí ú£etní ztráta p°i
r·stu úrokových m¥r. Ale ú£etní ztráta nastane, pokud dojde k poklesu m¥r tak, ºe hodnota
závazk· bude rovna minimální hodnot¥ pojistných závazk·. Taky v p°ípad¥, ºe v ú£etním
období nastane mnohem v¥t²í mnoºství storen, neº se p°edpokládalo. Protoºe, kdyby byla
poji²´ovna okolnostma p°inucena prodat aktivum drºené do splatnosti, musela by celé portfolio
p°ecenit na reálnou hodnotu, a to by znamenalo ú£tovat zp·sobem 1.

3. zp·sob: konzistentní zp·sob. Indikuje úrokové riziko. Av²ak hodnota závazk· je zde
obtíºn¥ stanovitelná.

Z toho vyplývá, ºe snaha o °ízení rizik na bázi trºního ocen¥ní aktiv a závazk· nemusí být zo-
hledn¥na v sou£asném zp·sobu ú£tování. Ú£etní pravidla nezohled¬ují vystavení se moºnému
riziku.

1Drºené do splatnosti, tzn. HTM



Kapitola 8

Záv¥r

Poji²´ovny jsou vystaveny mnoha rizik·m, které musí monitorovat a °ídit, aby splnily základní
o£ekávání pojistník·, akcioná°· a regulátor·. Mezi tyto rizika pat°í investi£ní riziko, pojistné
riziko, obchodní riziko a opera£ní riziko.

Investi£ní riziko je ur£eno zejména neschopností spln¥ní závazk· ºivotní poji²´ovny v·£i
pojistník·m a akcioná°·m. �ízení tohoto rizika se zam¥°uje na °ízení investic do aktiv, na
£eském trhu zejména do dluhopis·, a °ízení závazk· s ohledem na minimalizaci tohoto rizika.

�ízení pojistného rizika se zam¥°uje p°edev²ím na regulaci náklad· na pojistná pln¥ní.
Snaºí se eliminovat toto riziko jiº p°i uzavírání pojistné smlouvy tzv. po£áte£ním underwri-
tingem, pop°ípad¥ zaji²t¥ním.

Obchodní riziko se skládá z mnoha men²ích rizik, jako je nákladové riziko, riziko z p°eru²ení
poji²t¥ní, riziko po£áte£ní ztráty a riziko nesprávné alokace zisk·. Pro dobré fungovaní a °ízení
je d·leºité mít dob°e nastavené podmínky produktu, jejich r·znorodost, správné ocen¥ní, ale
také nap°íklad dobrou obchodní sluºbu atd.

Posledním je opera£ní riziko. Vzniká v d·sledku selhávání vnit°ních proces· poji²´ovny,
také z d·vodu selhání zam¥stnanc· a klient·, nebo v d·sledku externích událostí.

Jako komplexní nástroj pro monitorovaní a °ízení rizik jsme zmínili tzv. ALM, které svojí
komplexností (tím ºe modely modelují závazky i s aktivami a zohled¬ují i jejich p°ípadné
propojení) nejenom m¥°í, monitoruje a °idí trºní riziko, ale umoº¬je pracovat i s jinými riziky.
Rozebrali jsme dv¥ hlavní metody, kterými se ALM pokou²í poskytnout ochranu p°ed jedním
z významných rizik a to rizikem úrokové míry.

Vytvo°ili jsme t°i modely pro ALM, pomocí kterých jsme na numerických p°íkladech ukázali
jak ALM funguje.

Na záv¥r jsme si shrnuli zp·soby sou£asného ú£tování a plánovaných zm¥n v ú£etnictví
podle IFRS.
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Dodatek A

Slovník

Embedded value � implicitní hodnota; znamená hodnotu jiº sjednaných pojistných smluv
a vlastního jm¥ní , ode£ítá se cena vázaného kapitálu na základ¥ souboru nejlep²ího
odhadu p°edpoklad·

Floater � dluhopis s pohyblivým kuponem, dluhopis s prom¥nlivým úro£ením; pravideln¥
p°izp·sobuje kuponovou sazbu podle aktuální úrovn¥ ur£ité referen£ní úrokové míry.
Ceny t¥chto dluhopis· nejsou tak citlivé na zm¥ny trºních úrokových m¥r, jako dluhopis·
s pevným kuponem.

Forwardová úroková míra � úroková míra platná v n¥jakém budoucím termínu. P°i sjed-
nání na ur£itou dobu v rámci n¥jaké �nan£ní transakce (tzv. forwardový kontrakt), platí
po sjednanou dobu od sjednaného budoucího okamºiku.

Investi£ní fond � je to a. s., která vydáváním akcií shromáºd¤uje peníze a pouºívá je ke
koupi cenných papír·, nemovitostí a pod., nebo je ukládá na zvlá²tní u£et do banky.
Akcioná° se podílí na výnosech z majetku fondu, p°i£emº je chrán¥n °adou zákonných
ustanovení o rozloºení rizika, která musí investi£ní fond dodrºovat.

Krátká pozice � nastává, kdyº osoba prodává dluhopisy, které nevlastní. Tyto dluhopisy si
musí p·j£it p°ed prodejem, aby je mohla p°inést kupujícímu. Nakonec musí být dluhopisy
p°ineseny zp¥t, aby se transakce uzav°ela. Tato technika se pouºivá p°i spekulaci na
pokles cen

Krátký prodej � prodej dluhopis·, které prodávající nevlastní, ale je odhodlaný pozd¥ji je
odkoupit zp¥t. Pouºívá se p°i spekulaci na pokles cen

Leverage ratio � �pákový pom¥r�, je ukazatelem zadluºenosti, pom¥r mezi úv¥rovým
kapitálem a základním jm¥ním (cizím a vlastním kapitálem), charakterizuje úrove¬ toho,
jak je �nancována £innost dané spole£nosti
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DODATEK A. SLOVNÍK 47

Regulátor � ustanovením zákona £. 57/2006 Sb. o zm¥n¥ zákon· v souvislosti se sjednocením
dohledu nad �nan£ním trhem, regulaci a dohled nad poji²´ovnami od 1.4.2006 vykonává
�eská Národní Banka

Spotová úroková míra � okamºit¥ platná úroková míra. P°i sjednání na ur£itou dobu v rámci
n¥jaké �nan£ní transakce (tzv. spotový kontrakt), platí po sjednanou dobu od sou£asného
okamºiku.

Úrokové forwardy (FRA) � individuáln¥ sjednané termínové obchody na budoucí nákup
£i prodej ur£itého bazického instrumentu provád¥né na mimoburzovních trzích

Úrokové futures � forwardy standardizované tak, ºe je lze uzavírat a obchodovat s nimi
masov¥ na termínových burzách, bazickým instrumentem je úroková míra

Úrokové swapy � dohoda o budoucí sm¥n¥ úrokových plateb vztahujících se ke stejné kapi-
tálové £ástce, ale de�novaných odli²ným zp·sobem, swapové transakce se také provádí
na mimoburzovních trzích

Úrokové opce � mají individuální mimoburzovní i standardizovanou burzovní podobu, ba-
zickým instrumentem je úroková míra



Dodatek B

Modely k ALM

Modely, o kterých jsme se zmi¬ovali, jsou p°iloºeny na CD. První soubor Upravený CF
matching.xls se týká slad¥ní aktiv a závazk·. Soubor Durace.xls se týká cílování durace. A
soubor Dolarová durace.xls obsahuje model cílování dolarové durace.

P°íru£ky pro uºivatele jsou p°iloºeny k jednotlivým model·m formou p°idaného listu v pro-
gramu Excel.
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