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1 Úvod 

Poisťovne, ako subjekty, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto na finančnom trhu, 

prechádzajú výraznými zmenami. Ich cieľom je predovšetkým zabezpečiť ochranu klientov, 

a to prostredníctvom dôveryhodných, transparentných a stabilných pravidiel platných v tejto 

oblasti. Dôležitá je kontrola dodržiavania týchto pravidiel. V rámci regulácie sa sleduje 

predovšetkým solventnosť poisťovne, teda jej schopnosť včas a v stanovenom rozsahu plniť 

svoje záväzky. Nie len kontrola solventnosti, ale aj komplexné zhodnotenie finančnej 

situácie poisťovne, vrátane sledovania systému riadenia rizík, je dôvodom k implementácií 

konceptu Solvency II.  

Cieľom diplomovej práce je stanovenie solventnej kapitálovej požiadavky na 

základe konceptu Solvency II. K vyčísleniu je použitá metóda Value at Risk a metóda 

Expected Shortfall.  

Diplomová práca je rozdelená do piatich častí, vrátane úvodu a záveru. V úvode je 

priblížený cieľ a obsah práce. Záver obsahuje zhodnotenie dopočítaných výsledkov.  

Druhá časť práce je teoretickým priblížením konceptu Solvency II. Popísané sú ciele 

a dôvody zavedenia, proces implementácie, či štruktúra konceptu. Tiež je priblížená 

klasifikácia rizík a spôsob kvantifikácie kapitálovej požiadavky v rámci konceptu.  

Tretia časť je tiež teoretická, jej obsahom je charakteristika postupu stanovenia 

kapitálovej požiadavky interným spôsobom. Bližšie je popísaná teória extrémnych hodnôt, 

a spôsob modelovania škôd, ktoré presahujú prahovú hranicu. Ďalej je naznačený spôsob 

testovania zhody medzi jednotlivými rozdeleniami pravdepodobnosti. V závere tejto časti je 

zachytený postup stanovenia kapitálovej požiadavky, konkrétne je charakterizovaná metóda 

Value at Risk a metóda Expected Shortfall.   

Štvrtá časť práce vo svojom úvode poskytuje základné informácie o analyzovaných 

dátach. Následne sú zo všetkých údajov vybraté tie, ktoré dosahujú extrémne hodnoty. Pre 

tieto extrémy sú ďalej odhadnuté parametre, na základe metódy maximálnej vierohodnosti, 

a tie sú potom dosadené do funkcií hustoty a distribučných funkcií. Funkcie sú porovnané 

graficky a potvrdené Kolmogorovým- Smirnonovým testom dobrej zhody. Ďalej je 

stanovená solventná kapitálová požiadavka na 99,5 % hladine pravdepodobnosti 

a minimálna kapitálová požiadavka na 85 % hladine pravdepodobnosti.  
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2 Charakteristika konceptu Solvency II 

Obsahom tejto kapitoly je charakteristika pojmu solventnosť, priblíženie dôvodov 

a cieľov zavedenia konceptu Solvency II. Ďalej je zachytený priebeh implementácie 

a trojpilierová štruktúra konceptu. Zhrnuté sú tiež dopady zavedenia Solvency II 

a klasifikácia rizík. Zdrojom informácií sú Böhm, Mužáková (2010), Cipra (2002), 

Ducháčková, Daňhel (2010), Směrnica Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 

25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu 

(Solventnost II). 

2.1 Solventnosť v oblasti poisťovníctva 

„Stochastickosť, dynamickosť, otvorenosť a zložitosť ekonomických systémov 

v súčasnom globalizujúcom sa svete utvárajú prostredie, ktoré je čoraz častejšie vystavené 

rozmanitým rizikám. Uvedené i ďalšie zmeny kladú vysoké nároky na trvalú schopnosť 

poisťovní plniť v požadovanom rozsahu (objeme poistných plnení) i v požadovanom čase 

(dátum vzniku poistných udalostí) svoje záväzky voči všetkým klientom (objem všetkých 

poistných plnení)“ Majtánová, Daňhel, Ducháčková, Kafková (2006, s. 207). 

Táto schopnosť poisťovne či zaisťovne zabezpečiť z vlastných zdrojov trvalé plnenie 

záväzkov z prevádzkovanej činnosti je označovaná ako solventnosť. Ide o záväzky aktuálne 

splatné a splatné v budúcnosti. Z aktuálnej výšky vlastných zdrojov vychádza disponibilná 

miera solventnosti. Jej výška je stanovená na základe zákona, ktorý zároveň stanovuje 

spôsob jej výpočtu.  

V poisťovníctve nie je možné stotožniť solventnosť s likviditou. Keďže poistné je 

splatné skôr, ako dôjde k nároku na poistné plnenie, likvidita poisťovne nie je ohrozená. 

Zatiaľ čo solventnosť je chápaná ako dostupnosť voľných a nezaťažených vlastných 

kapitálových prostriedkov, ktoré sú k dispozícií v prípade potreby. Tieto vlastné zdroje 

musia byť kryté zodpovedajúcou hodnotou aktív.  

Legislatívna úprava solventnosti v priebehu vývoja prechádza zmenami. Hranice 

solventnosti sa menili v závislosti na objeme obchodov a na aktuálnej mene.  
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2.2 Dôvody a ciele zavedenia Solvency II 

Snaha uľahčiť rozvoj jednotného trhu v oblasti poisťovacích služieb, a zároveň 

zabezpečiť potrebnú úroveň ochrany zákazníka, je dôvodom k zavedeniu právnych 

predpisov v poisťovníctve. Povinnosť poisťovne držať určitú výšku kapitálu bola stanovená 

už v roku 1970 v poisťovacej smernici prvej generácie. V rámci tejto smernice boli tiež 

určené podmienky k udeľovaniu licencií, vymedzené poistné odvetvia a právne formy 

poisťovní, stanovená veľkosť technických rezerv, oddelené životné a neživotné poistenie 

a schválené všeobecné poistné podmienky.  

Doplnením smernice prvej generácie je druhá generácia smerníc, v ktorej boli 

stanovené špecifické podmienky týkajúce sa slobody poskytovania služieb. 

K ďalšiemu spresneniu podmienok v oblasti poisťovníctva došlo v smernici tretej 

generácie. Na jej základe bol zavedený princíp jednej licencie a boli liberalizované 

investičné pravidlá pre technické rezervy. Súčasťou tejto smernice bola žiadosť na 

preskúmanie požiadaviek solventnosti, na základe čoho Európsky parlament a Rada v roku 

2002 schválila metodiku označovanú ako Solvency I.  

V rámci tohto konceptu sa na jednej strane sleduje základný kapitál a vlastné 

rezervy, ktoré nepodliehajú záväzkom, na strane druhej sú to ročné objemy obchodov 

poisťovne. Splnenie požiadavku solventnosti predstavuje zaistenie disponibilnej miery 

solventnosti, požadovanej miery solventnosti a tzv. minimálneho garančného fondu vo 

výške 3. mil. EUR (v ČR 90 mil. Kč). Táto legislatívna úprava solventnosti poisťovní bola 

značným pokrokom, bola jednoduchá na pochopenie a použitie a nenákladná na správu. 

Výrazné nedostatky má Solvency I v bezpečnosti poisťovníctva, v ochrane klientov 

a predovšetkým v oblasti stanovovania kapitálových požiadaviek. V režime Solvency I nie 

sú kapitálové požiadavky založené na rizikovom profile. Nezachytávajú sa kľúčové riziká, 

vrátane tržného, kreditného a operačného. Metodika Solvency I nie je zameraná na vývoj 

v budúcnosti a orgány dozoru nie sú povinné pravidelne vykonávať prieskumy. Nápravou 

má byť zavedenie metodiky Solvency II.  

Solvency II je prístup, ktorý komplexnejšie zachytáva finančné zdravie poisťovne 

a prinesie zjednotenie kvantitatívneho a kvalitatívneho regulačného režimu v rámci 

Európske únie. Ďalej je prostriedkom k zaisteniu lepšej ochrany klientov, a to 

prostredníctvom účinného dohľadu nad poisťovacími skupinami, tiež sa zvyšuje 
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transparentnosť a porovnateľnosť v tejto oblasti. Kapitálové požiadavky sa stanovujú 

v závislosti na rizikovej situácií poisťovne. Všeobecnými cieľmi projektu sú (podľa 

Kafková, 2006): 

• zlepšenie súladu medzi aktuálnym rizikom poisťovateľa a požadovanou mierou 

solventnosti; 

• jednoduchší prístup k monitorovaniu a identifikácií rizík súvisiacich s činnosťou 

poisťovní; 

• informovanie o negatívnych skúsenostiach, k ochrane poistených; 

• možnosť porovnateľnosti, transparentnosti, koherentnosti a rovnakej úrovne 

operačného prostredia; 

• odstránenie zbytočnej zložitosti; 

• pozorovanie relevantných informácií k vernému mapovaniu trhového rozvoja; 

• zabezpečenie úspor a odstránenie redundancie prostredníctvom vytvorenia 

princípov a účtových stratégií.  

2.3 Priebeh implementácie 

Rámcová smernica Solvency II je založená na štvorúrovňovom Lamfalussyho 

legislatívnom procese. Je to proces, na základe ktorého je možné aby nový solventný režim 

zodpovedal budúcemu vývoju trhu a technológií, a tiež vývoju regulácie účtovníctva 

a poistenia na medzinárodnej úrovni. Publikovaná bola v júli 2007.  

1. úroveň - Rámcová legislatíva 

Prvá úroveň predstavuje vytvorenie rámcového návrhu smernice alebo nariadenia, 

a to príslušnou organizáciou Európskej únie. Vytváraná je Európskou komisiou a o jej 

prijatí rozhoduje Európsky parlament a Rada EÚ.  

2. úroveň - Prevádzacie ustanovenie 

Druhá úroveň zahŕňa spracovanie technických implementačných opatrení na 

zasadaní regulátorov, či Európskeho výboru pre poisťovníctvo a zamestnanecké 

dôchodkové systémy (EIOPA). Patrí tu tiež vydávanie prevádzacích predpisov k rámcovej 

legislatíve.  

3. úroveň - Štandardy pre dozorné orgány 

Výbor európskych orgánov dozoru v poisťovníctve a zamestnaneckých 

dôchodkových systémoch (CEIOPS) spracováva pravidlá a metodické materiály, 
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a to s cieľom zabezpečenia konzistentnej implementácie a aplikácie, čo predstavuje tretiu 

úroveň procesu.  

4. úroveň - Vyhodnotenie 

Implementáciu a koordináciu v členských štátoch Európskej únie, a zároveň súlad 

medzi národnou legislatívou a právom Európskeho spoločenstva zahŕňa úroveň štvrtá.  

2.4 Koncept a štruktúra Solvency II  

Solvency II ako koncept predstavuje značnú zmenu regulačného režimu 

v poisťovníctve. Príprava začala v roku 2000 a bola rozdelená do dvoch fázy. Prvá fáza bola 

vytváraním prvotných konceptov, kľúčových princípov a naznačené boli podmienky 

európskeho systému dohľadu. V roku 2004 bola zahájená druhá fáza, v ktorej boli 

podrobnejšie stanovené špecifiká a konkrétne rámcové podmienky. Návrh smernice 

Solvency II bol po predložení Európskej komisii schválený v novembri 2009, a to v podobe 

ako Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z dňa 25. novembra 2009 

o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (ďalej len smernica 

Solvency II). V členských štátoch Európskej únie bol predpokladaný začiatok platnosti 

31. októbra 2012. Tento termín však nebol dodržaný kvôli komplikovanosti systému, 

a navyše riešenie tejto otázky bolo odložené pre finančnú krízu, ktorá zasiahla Európu. Táto 

situácia bola v roku 2011 podnetom k vytvoreniu Európskeho systému orgánov finančného 

dohľadu, kam patria: 

• Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), 

• Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), 

• Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov 

(EIOPA), 

• Európsky orgán pre cenné papiere a trh (ESMA).  

Následne bol vytvorený nový návrh smernice Omnibus II s cieľom pozmeniť 

smernicu Solvency II, a to tak aby v nej bola zohľadnená nová architektúra dohľadu nad 

poisťovníctvom. Na základe týchto skutočností bola prijatá ďalšia Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012, v ktorej je stanovená povinnosť 

transpozície na 30. júna 2013 a účinnosť smernice Solvency II na 1. januára 2014.  
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Koncept Solvency II, okrem už spomínaného systematického prístupu k riadeniu 

rizík určuje tiež nároky vnútorného kontrolného systému poisťovní a výrazne ich motivuje 

k vytváraniu vnútorných modelov.  

Nové prístupy prináša aj v oceňovaní majetku a záväzkov, stanovení disponibilného 

kapitálu, diverzifikácií rizík, kalibrácií, kontrole solventnosti, atď.  

Zavedenie konceptu Solvency II je snahou o harmonizáciu stupňa obozretných 

požiadaviek, nevyhnutných k zaisteniu štandardov na ochranu poistenca. Rovnako tiež 

snaha o podporu jednotného európskeho trhu.  

V rámci systému sú kapitálové požiadavky určené v závislosti na riziku, čo vedie 

k efektívnejšiemu nakladaniu s finančnými zdrojmi. Na meranie a riadenie rizík sú 

stanovené kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky. Celková regulácia konceptu 

je uskutočňovaná na úrovni právneho celku.  

Metodika Solvency II je založená na prístupe troch pilierov. Tento prístup 

je využívaný nie len poisťovňami ale aj inými finančnými inštitúciami. Trojpilierový prístup 

využívaný v poisťovníctve je prevzatý z bankového sektoru, kde je označovaný ako 

Basel II. Bankovníctvo a poisťovníctvo má veľa spoločných znakov, napriek tomu bolo 

nevyhnutné metodiku Solvency II prispôsobiť špecifikám poistného odvetvia. Spoločnými 

znakmi oboch konceptov je predovšetkým vytváranie obozretného rámca pre banky 

(Basel II) a poisťovne (Solvency II) a presnejšie určovanie a riadenie rizík.  

Výrazné sú však aj rozdiely medzi Besel II a Solvency II. Prejavuje sa to 

predovšetkým v časovom horizonte harmonizácie finančných trhov, množstve 

kvantifikovateľných rizík, reálnom ocenení aktív a pasív, začlenení diverzifikácie do 

modelov, či vytvorení kompletného vnútorného modelu, a pod.  

Tri piliere, v rámci ktorých sa člení Solvency II je možné vidieť na Obr. 2.1.  
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Obrázok 2.1. Štruktúra Solvency II  

 

Zdroj: Böhm, Mužáková (2010) 

1.1.1 Pilier I: Kvantitatívne požiadavky 

Pilier I predstavuje finančné zdroje, ktoré pokrývajú všetky kvantifikovateľné riziká, 

tak aby poisťovňa alebo zaisťovňa bola schopná splniť svoje záväzky. Kvantitatívne 

požiadavky sú obsiahnuté v smernici Solvency II, kde sú rozčlenené do šiestich oddielov. 

Stanovené sú princípy oceňovania aktív a záväzkov, pravidlá pre tvorbu technických rezerv, 

pravidlá pre kapitál, investičné pravidlá, požiadavka na solventný kapitál a minimálny 

kapitál poisťovne alebo zaisťovne. Solventná a minimálna kapitálová požiadavka sú 

popísané v samostatnej podkapitole.  

Princípy oceňovania aktív a pasív sú stanovené na základe článku 75 smernice 

Solvency II. Aktíva a záväzky sa oceňujú čiastkou, za ktorú sú ochotný partneri, 

za zvyčajných podmienok, previesť transakciu. Oceňovanie záväzkov nepodlieha vplyvu 

kreditného ratingu poisťovne alebo zaisťovne. Metódy a predpoklady použité pri oceňovaní 

aktív a záväzkov sú prijaté komisiou v prevádzacích opatreniach.  

Pravidlá pre tvorbu technických rezerv stanovujú poisťovniam alebo zaisťovniam 

povinnosť vytvoriť technické rezervy, ktoré pokryjú všetky poistné a zaistné záväzky 

vyplývajúce zo zmlúv. Úroveň technických rezerv musí tiež zodpovedať čiastke potrebnej 

k vyplateniu, ak by poistné a zaistné záväzky boli prevedené na inú poisťovňu či zaisťovňu. 

Objektívny, spoľahlivý a obozretný výpočet technických rezerv sa určuje ako súčet 

najlepšieho odhadu a rizikovej prirážky, ktoré sa stanovujú tak ako je uvedené v článku 77 
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smernice Solvency II. Nutné je však prihliadať k správnym nákladom poistných a zaistných 

záväzkov, inflácií a očakávaným platbám poistníkom alebo oprávneným osobám.  

Kapitál poisťovne je súčtom primárneho kapitálu a doplnkového kapitálu. Primárny 

kapitál je tvorený aktívami prevyšujúcimi záväzky (prevyšujúca hodnota je znížená o výšku 

vlastných akcií) a podriadenými záväzkami. Doplnkový kapitál zahŕňa položky 

nesplateného základného kapitálu alebo počiatočného kapitálu, akreditívy a záväzky, 

budúce nároky voči členom a ďalšie právne záväzné záväzky poisťovne alebo zaisťovne. 

Položky doplnkového kapitálu však nesmú byť obsiahnuté v primárnom kapitále. Ak došlo 

k zaplateniu alebo podaniu výzvy k splateniu doplnkového kapitálu považuje sa tento 

kapitál za aktívum.  

Investovanie poisťovní a zaisťovní je obmedzené zásadou obozretného konania. Tá 

je dodržaná, ak investície plynú do aktív a nástrojov, ktoré je možné riadne určiť, merať, 

sledovať, riadiť, kontrolovať a podávať o nich správy. U portfólia, ako celku, musí byť 

zabezpečená likvidita, bezpečnosť a ziskovosť. Investície sú prevádzané v najlepšom 

záujme poistníkov a oprávnených osôb. Prípustné je použitie finančných derivátov 

k zefektívneniu správy portfólia, a tiež je možné využiť diverzifikáciu rizika.  

2.1.1 Pilier II: Kvalitatívne požiadavky/ dohľad 

Pilier II obsahuje kvalitatívne požiadavky. Podstatou je vykonávanie dozoru 

v zmysle hodnotenia sily a efektívnosti riadenia rizík. Sleduje sa tiež úroveň rizika, interné 

modely rizika, technické rezervy a ich krytie, úroveň manažmentu a štruktúra aktív a pasív 

poisťovne alebo zaisťovne, a to všetko najmä prostredníctvom vnútornej kontroly. Tá 

prebieha na mieste alebo na diaľku. Manažment komunikuje s regulátorom, sledujú sa 

výsledky auditov a sankcionuje sa porušovanie stanovených pravidiel.  

Požiadavky druhého piliera sa členia na: 

• riadiaci a kontrolný systém, 

• orgány dohľadu a všeobecné pravidlá.  

Riadiaci a kontrolný systém sa riadi všeobecnými podmienkami danými smernicou 

Solvency II. Na jej základe majú všetky poisťovne a zaisťovne povinnosť mať účinný 

riadiaci a kontrolný systém k riadeniu činnosti. Samozrejmosťou je transparentná štruktúra 

s jednoznačným pridelením povinností a systémom predávania informácií.  
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Riadiace osoby v poisťovni či zaisťovni splňujú požiadavku odbornej kvalifikácie, 

znalosti a skúsenosti riadenia a sú bezúhonný. Zmeny týchto vedúcich osôb poisťovne 

a zaisťovne hlásia orgánu dohľadu, a zároveň poskytnú všetky informácie k hodnoteniu 

novej menovanej osoby.  

Riziká podstupované poisťovňou alebo zaisťovňou musia byť zisťované, merané, 

sledované, riadené a hlásene prostredníctvom účinného systému riadenia rizík. Tento systém 

musí byť účinný a dodržiavaný osobami, ktoré zastávajú kľúčové funkcie. Systém riadenia 

rizík zahŕňa oblasť upisovania poistení a tvorbu technických rezerv, riadenie aktív 

a záväzkov, investície a deriváty, riadenie rizika likvidity a koncentrácie, riadenie 

operačných rizík, zaistenie a iné diverzifikovanie rizika. V prípade, ak poisťovne alebo 

zaisťovne stanovujú solventnú kapitálovú požiadavku pomocou interných modelov, potom 

systém riadenia rizík navyše navrhuje a prevádza tento interný model, testuje ho a overuje 

jeho platnosť, vedie k nemu dokumentáciu, analyzuje ho a vypracúva k nemu správu.  

Súčasťou systému riadenia rizík je vlastné posúdenie rizika a solventnosti, a to 

vzhľadom na individuálny rizikový profil, schválené limity rizika, či obchodnú stratégiu. 

Riadiaci a kontrolný systém sa zameriava aj na vnútornú kontrolu. V rámci nej sa 

hodnotia správne a účtovné postupy, vnútorná kontrola, zvolené mechanizmy ohlasovania 

a zhoda so stanovenými predpismi. 

Poisťovne a zaisťovne majú zriadenú funkciu vnútorného auditu. Audit objektívne 

a nezávisle na prevádzkových funkciách sleduje vhodnosť a efektívnosť riadiaceho 

a kontrolného systému. Zistenia auditu sú oznámené správnemu, kontrolnému alebo 

riadiacemu orgánu, ktorý stanový potrebné opatrenia.  

Súčasťou riadiaceho a kontrolného systému je aj zriadenie poistnomatematickej 

funkcie, potrebnej k stanoveniu technických rezerv, zisťuje sa vhodnosť používaných 

metodik a modelov. Dôležité je mať dostatočné a kvalitné údaje, na základe čoho sú 

vytvárané odhady, ktoré sa porovnávajú so skúsenosťou. Hodnotí sa celková koncepcia 

upisovania a adekvátnosť zistených dojednaní.  

Poisťovne a zaisťovne sú povinné zodpovedať za plnenie svojich povinností, ak si 

nechávajú externe zaisťovať poskytované služby alebo činnosti. Prevádzať externé 

zaisťovanie, tzv. outsourcing, môžu poisťovne a zaisťovne iba za predpokladu, že nedôjde 

k zhoršeniu kvality riadiaceho a kontrolného systému, zvýšeniu operačného rizika, 
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zhoršeniu plnenia povinností alebo kontroly týchto povinností a narušeniu dostatočnej 

služby poskytovanej poistníkom.  

Orgány dohľadu pôsobia v oblasti finančného dohľadu nad poisťovňami 

a zaisťovňami. Dohliadajú na činnosti, ktoré vykonávajú, a to s cieľom ochrany poistníkov 

a osôb oprávnených k poistnému plneniu. Preverujú činnosti poisťovní a zaisťovní, akú sú 

tvorba technických rezerv, zabezpečenie solventnosti, spôsob použitia kapitálu, apod. 

Všetky činnosti prevádzajú transparentným a zodpovedným spôsobom. Dbajú pritom na 

ochranu dôverných informácií. Majú právomoc prijímať preventívne opatrenia a opatrenia 

k náprave, k zaisteniu dodržiavania právnych a správnych predpisov, podľa smernice 

Solvency II.  

Orgány dohľadu zverejňujú informácie týkajúce sa znenia právnych a správnych 

predpisov a doporučení v poisťovníctve, informácie o kritériách a metódach kontroly, 

štatistické informácie o aspektoch obozretného rámca, či informácie o cieľoch a a hlavných 

funkciách dohľadu a činnosti.  

V určitých prípadoch sa môžu orgány dohľadu zaoberať otázkou navýšenia 

kapitálového požiadavku, dohľadom nad externe zaistenými funkciami a činnosťami, alebo 

otázkou prevodu poistného kmeňa.  

Členov riadiacich a správnych subjektov orgánov dohľadu stanovujú členské štáty 

transparentnými postupmi.  

3.1.1 Pilier III: Tržná disciplína 

Pilier III označovaný ako tržná disciplína zahŕňa povinnosť zverejňovania určitých 

informácií a oznamovanie orgánom dozoru, a to tak ako je stanovené v smernici 

Solvency II. Na jej základe poisťovne a zaisťovne každý rok zverejňujú správu o svojej 

finančnej situácií a solventnosti.  

V správe sú obsiahnuté informácie o činnosti a výkonnosti poisťovne a zaisťovne, 

zachytený je riadiaci a kontrolný systém, vzhľadom na rizikový profil. Popísané sú tiež 

všetky kategórie riziká, podklady a metódy ocenenia aktív, technických rezerv a záväzkov. 

Poskytované sú tiež informácie o spôsobe riadenia kapitálu, vrátane jeho štruktúry, výšky 

a kvality. Ďalej správa obsahuje informácie o výške solventnej kapitálovej požiadavky 

a minimálnej kapitálovej požiadavky. O všetkých významných zmenách a rozdielov, ktoré 

nastali od predchádzajúceho obdobia, sa rovnako poskytujú informácie.  
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Podľa smernice musia orgány dozoru poskytovať každoročne informácie výboru 

CEIOPS. Sú to údaje o priemernom navýšení kapitálovej požiadavky na jeden podnik 

a členenie tohto navýšenia orgánom dohľadu v uplynulom roku. Výbor CEIOPS následne 

zverejňuje celkové navýšenie kapitálovej požiadavky za všetky členské štáty.  

Poisťovne a zaisťovne nemusia zverejňovať informácie v prípade, ak by tieto 

informácie poskytli výhodu konkurencii, alebo ak ide o zachovanie tajomstva a dôvernosti.  

2.5 Dopady zavedenia Solvency II 

Dopady zavedenia metodiky Solvency II sú zhrnuté v Správe o posúdení dopadov 

v projekte Solventnosť II. Zavedenie metodiky Solvency II prináša pozitívne ale aj 

negatívne dopady na poistiteľov, poistníkov, orgány dozoru a ekonomiku.  

Pre poistiteľov má zavedenie tohto konceptu priami prínos, a to v podobe podpory 

riadenia rizík, zladením požiadavky dozoru s praxou na trhu a ocenením správne riadených 

spoločností. Dochádza k značnej integrácií poistného trhu a zlepšuje sa medzinárodná 

konkurencia poistiteľov a zaisťovateľov v rámci Európskej únie.  

Hlavný úžitok zo zavedenia Solvency II majú poistníci. Prostredníctvom tohto 

konceptu majú zaistenú jednotnú a vyššiu ochranu, čo znižuje pravdepodobnosť straty, 

vznikajúcu ako dôsledok finančných problémov poistiteľov. Pre poistníkov sa zásluhou 

Solvency II stávajú poistné produkty dôveryhodnejšie, a to vďaka podpore riadenia rizík, 

stanoveniu cien a zvýšenému dohľadu. Ďalším prínosom je tlak na zníženie mnohých cien 

poistného, čo je vyvolané zvýšením hospodárskej súťaže predovšetkým v retailových 

obchodných odvetviach, ktoré sú určené širokej verejnosti.  

Orgánom dozoru je umožnené prevádzať účinnejšie opatrenia a súhrnný prieskum 

všetkých podstupovaných rizík, ktoré ohrozujú poistiteľov.  

Zavedenie konceptu Solvency II pozitívne ovplyvnilo hospodárstvo ako celok. Došlo 

k zladeniu regulačných požiadaviek s hospodárskou realitou, čo vedie k lepšej 

konkurencieschopnosti poistiteľov. Vhodnejšia alokácia kapitálu na úrovni podnikov 

a odvetvia je prostriedkom k znižovaniu nákladov na jeho získavania. Podporená je tiež 

finančná stabilita, a to prostredníctvom alokácie rizika a kapitálu v hospodárstve.  

Koncept Solvency II však so sebou nesie aj niektoré negatívne dopady. Patria k ním 

počiatočné náklady vyvolané prechodom na nový systém. Tieto počiatočné náklady sú však 
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v čase pokryté očakávanými výnosmi. Vzhľadom na to, že Solvency II stanovuje vyššie 

kvantitatívne požiadavky, v krátkom období to môže viesť k zníženiu krytia niektorých 

druhov poistenia. V dlhom období však budú poistitelia poskytovať stanovené krytie. 

Problémom je aj obmedzenie krížových dotácií, na základe čoho dochádza k zvyšovaniu 

cien v niektorých oblastiach.  

Metodika má dopad aj na zmenu investičnej stratégie poistiteľov. Keďže aktíva 

s pevným výnosom sú menej volatilné, je k ním stanovená nižšia kapitálová požiadavka, než 

k akciám. Preto poistitelia vyvažujú svoje portfólia dlhopismi na úkor akcií. V krátkom 

období tento vývoj ovplyvní aj akciové trhy Európskej únie.  

Ďalší dopad vyplýva z účinkov diverzifikácie. Diverzifikované subjekty alebo 

subjekty poisťovacej skupiny majú stanovené nižšie kapitálové požiadavky než samostatné 

nediverzifikované subjekty. To urýchľuje už existujúci trend konsolidácie na poistnom trhu 

a zvyšuje tlak na malých a stredných poistiteľov. Malý a stredný poistitelia sú veľa krát 

špecializované a riadne riadia svoje riziká, na základe čoho ich kapitálové požiadavky sú 

stanovené nižšie. Povinnosti stanovené v smernici Solvency II sa nevzťahujú na veľmi 

malých poistiteľov.  

2.6 Klasifikácia rizík podľa Solvency II 

„Pojem riziko je chápan jako možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle 

s určitou objektivní pravděpodobnosti (statistickou či matematickou)“ Ducháčková 

(2009,s 15).  

Rizikom je označovaná neistota, ktorú je možné kvantifikovať pomocou určitej 

hladiny pravdepodobnosti. V prípade rizika hovoríme o stave, kedy môžeme 

pravdepodobnostne charakterizovať budúcu situáciu. Kvantifikácia rizika teda prebieha na 

základe dostupných informácií z minulého obdobia. Súvislosti, v ktorých sa môže riziko 

vyskytovať sú rôzne, podľa toho sú riziká aj členené.  

Všetky podnikateľské subjekty sú vystavené rôznym rizikám, ako napríklad 

strategické, právne, politické a pod. Poisťovne sú však pri svojej činnosti vystavené 

aj špecifickým rizikám, keďže poisťovňa preberá krytie poistného nebezpečenstva od 

svojich klientov. Rizikové situácie, s ktorými sa poisťovňa vyrovnáva sú ťažko 

predpovedateľné.  
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Odborná literatúra uvádza niekoľko prístupov klasifikácie rizík, a síce účelová 

klasifikácia, bilančná klasifikácia, klasifikácia v rámci poistných odvetví, a pod.  

Metodika Solvency II zaisťuje krytie poistných rizík, ktorým sú vystavené poisťovne 

a zaisťovne. Tieto riziká je nutné identifikovať a klasifikovať. Koncept Solvency II 

kategorizuje riziká na riziko upisovacie, tržné, úverové, operačné, riziko likvidity a riziko 

koncentrácie.  

Upisovacie riziko je riziko straty alebo nežiaducej zmeny hodnoty poistných 

záväzkov. Príčinou je v tomto prípade neprimeraný predpoklad ohľadne stanovenia cien 

a rezerv.  

Tržné riziko vyplýva z kolísania úrovne a volatility tržných cien aktív, a to priamo 

či nepriamo. Toto kolísanie spôsobuje stratu alebo nepriaznivú zmenu finančnej situácie. 

K tržnému riziku patrí aj riziko zmien hodnoty aktív a záväzkov v súvislosti s kolísaním 

hospodárskeho výsledku. Ďalej sa odvíja od výšky budúcich záväzkov vplyvom pripísaných 

podielov na zisku. Merať tržné riziko je možné pomocou základných alebo pokročilých 

metód. To je však možné len v prípade, ak poisťovňa dokáže kvantifikovať pozíciu aktív, 

ktoré sú tomuto riziku vystavené. Tržné riziko zahŕňa riziko menové, úrokové, akciové 

a komoditné. Pre každé z týchto rizík je stanovený koeficient, na základe ktorého sa určí 

kapitálová požiadavka. 

Menové riziko je riziko spôsobené zmenou spotového menového kurzu a zmeny 

volatility menového kurzu. Význam tohto rizika rastie s rastúcim trendom globalizácie 

ekonomík a liberalizácie finančných trhov, kvôli zvyšujúcemu sa počtu a objemu 

uzatvorených obchodov. Identifikácia, meranie a monitorovanie tohto rizika je 

nevyhnutným predpokladom k jeho kvalitnému riadeniu.  

Úrokové riziko je riziko zmeny úrokovej miery, tvaru výnosovej krivky, predčasného 

splatenia istiny a pod.  

Akciové riziko je riziko, ktoré vyplýva zo zmeny cien akcií, volatility cien akcií, 

zmeny dividend a zmeny cenových indexov  medzi akciami alebo akciovými trhmi.  

Komoditné riziko je riziko straty zo zmeny cien nástrojov citlivých na ceny komodít. 

Je stanovené vzťahom medzi spotovými a forwardovými cenami komodít apod.  
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Úverové riziko, tiež označované ako kreditné riziko, rovnako ako predchádzajúce, 

je riziko straty alebo nepriaznivej zmeny vo finančnej situácií. Riziko vzniká kolísaním 

úverového ratingu emitentov cenných papierov, protistrán alebo dlžníkov. Poisťovne 

a zaisťovne sú vystavené zlyhaniu protistrany, riziku kreditného rozpätia alebo koncentrácií 

tržných rizík. Meranie úverového rizika základnou metódou vyžaduje znalosť externého 

ratingu dlžníkov, keďže každá kreditná pozícia je zaradená do kategórií podľa dlžníka. 

Následne sa podľa tohto externého ratingu pre každú pozíciu v kategórií priradí riziková 

váha.  

Operačné riziko patrí k najzávažnejšiemu riziku, ktorého dôsledky môžu mať na 

poisťovňu väčší dopad ako ostatné riziká. Operačné riziko vzniká zlyhaním vnútorných 

procesov, pracovníkov a systému, alebo pod vplyvom vonkajších udalostí. Patrí tu riziko 

straty dobrého mena, právne riziko, riziko vznikajúce v súvislosti s nezrovnalosťami 

poistných podmienok a právnych predpisov, riziko plynúce z odlišnej interpretácie 

poistných podmienok, a to orgánmi štátneho dozoru, poisťovňami alebo klientmi. Zlyhať 

však môžu informačné systémy či komunikačné siete. Kvantifikovať operačné riziko je 

možné prostredníctvom základných metód, a to na základe tzv. proxy veličiny, z ktorej sa 

pomocou koeficientov odvodí kapitálová požiadavka. Existujú aj pokročilé metódy merania 

tohto rizika, medzi ktoré patria štatistické modely a kvantitatívne prístupy vo forme 

rizikových indikátorov.  

Riziko likvidita je možné hodnotiť z pohľadu času alebo bonity. V tomto prípade 

poisťovňa alebo zaisťovňa nie je schopná vyrovnať v stanovenom čase splatnosti svoje 

finančné záväzky. Dôsledkom neschopnosti môžu byť sankcie za neskoré plnenie, strata 

z prevodu finančných aktív za peniaze, zvýšenie nákladov na získanie dodatočných aktív, 

poškodenie dobrej povesti spoločnosti, a pod. Kvantifikovať riziko likvidity je možné 

základnou metódou v dvoch krokoch. Prvým krokom je zisťovanie tzv. likviditných gapov, 

čo predstavuje kvantifikácia nesúladu medzi splatnosťou aktív a pasív. V druhom kroku sa 

aplikujú pokročilé metódy, pomocou ktorých sa stanovuje veľkosť straty, ktorá môže 

vzniknúť v prípade, ak aktíva budú vysporiadané v okamžiku určenom splatnosťou pasív. 

Tržná cena bude v tomto okamihu iná, ako keby bolo aktívum vysporiadané v čase 

výhodnejšieho kurzu. V metódach merania rizika likvidity sa pracuje s tzv. zatváracou 

cenou príslušného inštrumentu a s tzv. spredom. Môžeme predpokladať, že čím neskôr budú 

splatné aktíva oproti záväzkom a portfólio aktív bude málo obchodovateľné, tým bude 

riziko vyššie.  
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Riziko koncentrácie je súhrn všetkých rizík, pri ktorých môže vzniknúť dostatočná 

strata na to, aby ohrozila finančnú situáciu a solventnosť poisťovne alebo zaisťovne.  

2.7 Kapitálová požiadavka 

Kapitálová požiadavka je stanovená kapitálová čiastka, potrebná k zabezpečeniu 

krytia podstupovaných rizík. V koncepte Solvency II je stanovený dvojstupňový prístup, 

a síce: 

• solventná kapitálová požiadavka (SCR) a  

• minimálna kapitálová požiadavka (MCR). 

Solventná kapitálová požiadavka (SCR) zahŕňa kapitál potrebný na krytie 

všetkých rizík poistiteľa. Obsiahnuté sú aj všetky spôsoby znižovania rizika, vrátane 

diverzifikácie. Hodnota kapitálovej požiadavky sa odvíja od podstupovaných rizík 

a schopnosti tieto riziká odhadnúť, klasifikovať a oceniť. Pomocou tohto kapitálu by mali 

poisťovne s 99,5 % pravdepodobnosťou byť schopné splniť všetky svoje záväzky voči 

poistníkom alebo oprávneným osobám, a to v priebehu jedného roka. Stanovuje sa za 

predpokladu pokračovania činnosti. SCR sa prepočítava minimálne jeden krát ročne, 

zároveň však vždy po zmene rizikového profilu subjektu. Výsledky výpočtu sa oznamujú 

orgánom dohľadu.  

V rámci konceptu Solvency II je možné solventnú požiadavku stanoviť dvoma 

metódami, a to pomocou európskeho štandardného vzorca alebo pomocou úplného, 

či čiastočného interného modelu. 

Kapitálová požiadavka podľa článku 101 smernice Solvency II pokrýva riziká: 

• neživotné upisovacie riziko, 

• životné upisovacie riziko, 

• zdravotné upisovacie riziko, 

• tržné riziko, 

• úverové riziko, 

• operačné riziko. 

Solventná kapitálová požiadavka stanovená prostredníctvom štandardného vzorca je 

súčtom základnej solventnej kapitálovej požiadavky, kapitálovej požiadavky k operačnému 

riziku a úprav o schopnosť technických rezerv a odloženej daňovej povinnosti absorbovať 
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straty. Základná solventná kapitálová požiadavka musí obsahovať rizikové moduly, a to 

modul neživotného, životného a zdravotného upisovacieho rizika, modul tržného rizika 

a modul rizika zlyhania protistrany. Celková solventná požiadavka sa stanoví na základe 

pomocou korelačného koeficientu pre agregáciu rizikových modulov, a tiež na základe 

kalibrácie kapitálovej požiadavky ku každému rizikovému modulu, takto 

 ,
,

, ji
ji

ji SCRSCRCorrSCRzákladná ⋅⋅= ∑  (2.1) 

kde SCRi je označením rizikového modulu i, SCRj je označením rizikového modulu j, a kde 

„i, j“ značí, že súčet rôznych členov pokrýva všetky kombinácie i a j. SCRi a SCRj sa vo 

výpočte nahradzujú jednotlivými modulmi rizika. Koeficient Corri,j značí položku v riadku 

i a v stĺpci j v korelačnej matice uvedenej v Tab. 2.1. 

Tab. 2.1. Korelačná matica  

 Tržné Zlyhanie Životné Zdravotné Neživotné 

Tržné 1 0,25 0,25 0,25 0,25 

Zlyhanie 0,25 1 0,25 0,25 0,5 

Životné 0,25 0,25 1 0,25 0 

Zdravotné 0,25 0,25 0,25 1 0 

Neživotné 0,25 0,5 0 0 1 

Zdroj: smernica Solvency II 

V module neživotného upisovacieho rizika sa prihliada na riziko, ktoré vyplýva zo 

záväzkov neživotného poistenia, a to v súvislosti s krytými rizikami a používanými 

postupmi v rámci výkonu činnosti. Prihliada sa k neurčitosti súčasných poistných 

a zaistných záväzkov a k novým zmluvám pravdepodobne uzatvorených v nasledujúcich 

dvanástich mesiacoch. Modul sa stanoví podľa vzorca (2.1). SCRi a SCRj sú v neživotnom 

upisovacom riziku nahradené podmodulmi: 

• SCR poistné a neživotné rezervy – riziko poistného a riziko rezerv v neživotnom poistení, 

• SCR neživotné katastrofické – neživotné katastrofické riziko.  

V rámci modulu životného upisovacieho rizika sa zohľadňuje riziko, ktoré plynie 

z krytia rizík životného poistenia. Výpočet modulu vychádza zo vzorca (2.1). V tomto 

prípade sú SCRi a SCRj nahradené týmito podmodulmi: 

• SCR úmrtnosť – riziko úmrtnosti, 
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• SCR dlhovekosť – riziko dlhovekosti, 

• SCR invalidita – riziko invalidity a chorobnosti, 

• SCR náklady v životnom – riziko nákladov v životnom poistení, 

• SCR revízia – riziko revízie, 

• SCR storno – riziko storien, 

• SCR životné katastrofické – neživotné katastrofické riziko.   

Modul zdravotného upisovacieho rizika je zohľadnením rizika plynúceho zo 

záväzkov v zdravotnom poistení, a to bez ohľadu na to či je alebo nie je prevádzkované na 

podobnom technickom základe ako životné poistenie. Tento modul kryje riziko vznikajúce 

zo zmien úrovne, vývoja a volatility nákladov poistných a zaistných zmlúv. Ďalej kryje 

riziko kolísania poistných udalostí a riziko plynúce z neurčitosti predpokladov pri tvorbe 

cien a stanovení rezerv.  

Na základe modulu tržného rizika sa zohľadňuje riziko volatility tržných cien 

finančných nástrojov, ktoré ovplyvňujú hodnotu aktív a záväzkov poisťovne alebo 

zaisťovne. Zohľadňuje sa tiež štrukturálna nezhoda v dobe trvania aktív a záväzkov. 

Rovnako ako predchádzajúce moduly, aj tento sa stanoví pomocou vzorca (2.1).  

Do tržného rizika patrí úrokové riziko, teda riziko citlivosti hodnôt aktív, záväzkov 

a finančných nástrojov na zmenu časovej štruktúry úrokových sadzieb alebo ich kolísavosť. 

Ak sa hodnota týchto inštrumentov mení v závislosti na úrovni tržných cien akcií alebo ich 

volatility, označujeme toto riziko ako akciové. Medzi tržné riziko radíme aj riziko 

nehnuteľnostné, kedy sa hodnota aktív, záväzkov a finančných nástrojov mení na základe 

úrovne a kolísania tržných cien nehnuteľností. Ďalším je riziko kreditného rozpätia, riziko 

zmeny úrovne tržných cien zmenných kurzov a dodatočné riziko plynúce z nedostatočnej 

diverzifikácie portfólia aktív, či z veľkej expozície riziku zlyhania emitentmi cenných 

papierov.  

Modul rizika zlyhania protistrany je zohľadnením straty danej zlyhaní alebo 

zhoršením kreditného ratingu protistrán a dlžníkov poisťovne alebo zaisťovne, a to 

v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Modul sa vzťahuje na zmluvy, prostredníctvom 

ktorých sa znižuje riziko. Patrí tu zaistenie, sekuritizácia, deriváty, pohľadávky voči 

sprostredkovateľom a úverové expozície.  
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Poisťovne alebo zaisťovne môžu využívať na stanovenie kapitálovej požiadavky tiež 

čiastočný alebo úplný interný model, ktorý bol schválený orgánom dohľadu. Interný model 

môže byť použitý k výpočtu rizikových modulov základnej solventnej kapitálovej 

požiadavky alebo kapitálovej požiadavky k operačnému riziku. Orgán dohľadu schvaľuje 

žiadosť do šiestich mesiacov od obdŕžania. Tento model musí splňovať všetky stanovené 

požiadavky uvedené v smernici Solvency II. Zároveň musí zohľadňovať rizikový model 

poisťovne či zaisťovne a musí byť konštruovaný v súlade so stanovenými zásadami.  

Minimálna kapitálová požiadavka (MCR) predstavuje použiteľný primárny 

kapitál. Jej hodnota sa určuje štvrťročne na základe jasných, jednoduchých 

a kontrolovateľných výpočtov, tak aby poistníci alebo oprávnené osoby neboli vystavené 

neprijateľnému riziku. Kapitálová požiadavka sa kalibruje na hodnotu v riziku primárneho 

kapitálu poisťovne alebo zaisťovne na hladine spoľahlivosti 85 % v období jedného roka. 

Hranice požiadavky sú v článku 129 smernice Solvency II stanovené na: 

• 200 000 EUR pre neživotné poisťovne, vrátane kaptívnych, 

• 200 000 EUR pre životné poisťovne, vrátane kaptívnych, 

• 200 000 EUR pre zaisťovne s výnimkou kaptívnych, pre ktoré nesmie byť 

požiadavka nižšia ako 1 000 000 EUR.  

Minimálna kapitálová požiadavka sa stanoví ako lineárna funkcia skupiny, 

či podskupiny premenných: 

• technické rezervy, 

• predpísané poistné a zaistné, 

• rizikový kapitál, 

• odložená daňová povinnosť, 

• náklady na administratívu.  

Hodnota minimálnej kapitálovej požiadavky musí byť v intervale od 25 % do 45 % 

solventnej kapitálovej požiadavky poisťovne alebo zaisťovne. Nesplnenie tejto požiadavky 

vedie k odobratiu povolenia k činnosti. Pokiaľ úroveň kapitálu klesne pod túto minimálnu 

kapitálovú požiadavku bude regulátor voči poisťovni intervenovať.   
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3 Charakteristika použité metodiky 

Obsahom tejto kapitoly je priblíženie postupov, pomocou ktorých je možné stanoviť 

kapitálovú požiadavku, a to na základe interného modelu. Bližšie je charakterizovaná teória 

extrémnych hodnôt, jednotlivé rozdelenia pravdepodobnosti vrátane základných 

charakteristík. Ďalej sú popísané metódy odhadov parametrov a testy dobrej zhody 

rozdelení. V závere kapitoly je priblížený postup stanovenia kapitálovej požiadavky 

pomocou Value at Risk a Expected Shortfall. Literatúra, z ktorej sa vychádza 

je predovšetkým De Yong, Heller (2008), Daňhel a kol. (2005), Gray, Pitts (2012), Mikosch 

(2009). 

3.1 Teória extrémnych hodnôt 

Teória extrémnych hodnôt (Extreme value theory, EVT) sa zaoberá stochastickým 

chovaním výberového maxima a minima nezávislých, rovnako rozdelených náhodných 

veličín. Vlastnosti extrémnych štatistík a náhodné veličiny prekračujúce určité prahy sú 

stanovené prostredníctvom ľavých a pravých koncov bežne používaných 

pravdepodobnostných rozdelení. Teória extrémnych hodnôt má široké praktické uplatnenie 

v oblasti inžinierstva, metalurgie, hydrológie, meteorológie či financiách a poisťovníctve. 

Práve v oblasti financií a poisťovníctva je táto teória využívaná k odhadu vplyvu možných 

strát a rizík, ktorým sú vystavené finančné inštitúcie. 

Teória extrémnych hodnôt je dôležitá v oblasti riadenia rizík. Je možné pomocou nej 

stanoviť Value at Risk (VaR) na vysokej hladine spoľahlivosti. Extrémne hodnoty je možné 

určiť pomocou dvoch teorémov. Prvým je Fisher- Tippet-Gnedenko teorém, v ktorom sa 

konštruujú predpovede z najväčších pozorovaní nazbieraných z veľkých výberov 

náhodných veličín. Druhým je Picklands- Dalkema-de-Hann teorém, ktorý je považovaný 

za modernejší a významnejší, lebo sú využívané všetky údaje, ktoré prekračujú určitú 

dopredu stanovenú hodnotu, označovanú ako prahová hodnota. V rámci tohto spôsobu je 

možné pracovať s tzv. Peaks over Threshold (POT) metódou.  

3.1.1 Štandardné rozdelenie extrémnych hodnôt 

Fisher- Tippet-Gnedenko teorém je tiež označovaný ako klasická teória extrémnych 

hodnôt. Tento teorém je založený na postupnosti nezávislých rovnako rozdelených 

náhodných veličín z neznámeho pravdepodobnostného rozdelenia 
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Parameter rozdelenia extrémnych hodnôt (shape) ξ  môže nadobúdať rôzne hodnoty, 

na základe čoho pravdepodobnostné rozdelenie v časovom intervale konverguje k jednému 

z týchto troch rozdelení: 

• Gumbelovo rozdelenie – ak ,0=ξ  potom 

 ( ) [ ],)exp(exp xxf −=  (3.1) 

• Fréchetovo rozdelenie – ak 0,>ξ  potom 
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• Weibullovo rozdelenie – ak ,0<ξ  potom 

 ( )
( )[ ]




≤−

>
= ,

.0exp

00

xx

x
xf ξ  (3.3) 

kde ξ  je parameter rozdelenia extrémnych hodnôt.  

Všetky tri rozdelenia extrémnych hodnôt je možné zapísať do štandardného 

rozdelenia extrémnych hodnôt (GEV), a to ako kumulatívnu distribučnú funkciu takto 
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kde 0.1 >+ xξ  Nahradením argumentu x  výrazom ( ) ,/ σµ−x  pre 0,, >∈ σµ R  získame 

zodpovedajúcu rodinu rozdelenia s distribučnou funkciou popisujúcu GEV, ktorá má tvar 

 ( ) ( )( ),/,, σµσµξ −= xHxH  (3.5) 

kde parametre µ  a σ  zodpovedajú prahovej hodnote a umiestneniu (scale). Parameter ξ  je 

parametrom rozdelenia extrémnych hodnôt, ktorý určuje chovanie konca rozdelenia. Čím je 

hodnota ξ  vyššia, tým je koniec ťažší. 

Vzhľadom k tomu, že teória sa zaoberá frekvenciou a veľkosťou veľmi nízkej 

pravdepodobnosti udalostí, je nutné zdôrazniť, že odvodené distribúcie sú definované iba 

pre veľké vzorky. Keďže extrémne udalosti sú vzácne, tieto teorémy neplatia v malých 

vzorkách.  
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Pre ,0=ξ  ( )xH  je štíhly koniec rozdelenia. Medzi rozdelenia so štíhlym koncom 

patria normálne rozdelenie a gamma rozdelenie.  

Pre ,0<ξ  ( )xH  je ohraničený koniec rozdelenia. Takéto rozdelenie je rozdelením 

rovnomerným alebo beta.  

Najbežnejší prípad vo financiách je ak ,0>ξ  čo zodpovedá ťažkým koncom bežne 

pozorovaných v rizikových faktoroch dát. Takéto rozdelenie zahŕňa Paretovo, Cauchyho, 

Studentovo rozdelenie, log- normálne a exponenciálne rozdelenie.  

Táto teória je dôležitá v oblasti riadenia rizík pretože nám hovorí, že limitovanie 

rozdelenia maxima je vždy rovnaké, respektíve je rovnaké rozdelenie rizikového faktoru. 

Z toho dôvodu je možné odhadnúť extrémne pravdepodobnosti a extrémne percentily, bez 

toho aby sme museli stanovovať predpoklady pôvodného rozdelenia.  

3.1.2 Metóda blokových maxím 

Metóda blokových maxím je založená na skutočnosti, že na základe Fischer-Tippet-

Gnedenko teorému je možný prirodzený prístup k odhadu úrovne návratu ( ).RL  Použitie 

metódy blokových maxím je možné po rozdelení vzoriek do K  neprekrývajúcich sa 

čiastkových vzoriek, pričom každý má dĺžku n. Čiastkové vzorky sú vzorky zodpovedajúce 

obdobiam ako týždeň, mesiac, štvrťrok, apod. Absolútna hodnota minima výnosu v každej 

vzorke K  predstavuje dátové body, ktoré sú použité k odhadom všeobecných extrémnych 

hodnôt rozdelenia. Parametre odhadu je možné stanoviť pomocou metódy maximálnej 

vierohodnosti. Následne je možné získať odhad RL  ak tieto parametre vložíme do vzorca 
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kde ,µ̂  σ̂  a ξ̂  odhady maximálnej vierohodnosti parametrov štandardného rozdelenia 

extrémnych hodnôt a úrovne návratu .K
nRL  

3.1.3 Peaks over threshold 

V rámci Peaks over threshold sa v teórií extrémnych hodnôt sleduje chovanie 

veľkého počtu pozorovaní, ktoré prekračujú dopredu stanovenú hranicu. Túto prahovú 
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hodnotu je potrebné stanoviť. K tomu je najskôr nutné definovať nástroj pre modelovanie 

extrémnych hodnôt, v tomto prípade všeobecné Paretovo rozdelenie (GPD). 

Distribučná funkcia tohto rozdelenia je daná nasledovne 
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Aj vo všeobecnom Paretovom rozdelení rozlišujeme na základe parametra ξ  rôzne 

typy rozdelenia. Ak 0>ξ  ide o parametrickú verziu bežného Paretovho rozdelenia 

s parametrom ξα /1=  Ak 0=ξ  ide o exponenciálne rozdelenie pravdepodobnosti. Ak 

0<ξ  ide Paretov typ II rozdelenia, teda rozdelenie s krátkym koncom. GPD rozdelenie je 

spojité v ξ  pre pevné ,x  lebo ( ) ).(lim 0,0 xGxG σξσ →=  Rozdelenie všeobecného Paretovho 

rozdelenia je možné rozšíriť o parameter umiestnenia ,v  čím vznikne Paretovo rozdelenie 

,,, σξ vG  definované ako ( )., vxG −σξ  σξ ,G  patrí do sféry príťažlivosti ξH  za predpokladu, že 

.R∈ξ   

Je možné modelovať pozorovania nad stanovenou hranicou pomocou GDP 

rozdelenia, ak X  je náhodná veličina s distribučnou funkciou ( )xF  a pravým koncovým 

bodom .Fx  Následne distribučná funkcia rozdelenia pozorovaní nad stanovenú hranicu µ  

je daná vzťahom 

 ( ) ( ) ( ) ( )
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1 µ
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kde .0 µ−<≤ Fxx  Funkcia  

 ( ) ( ),µµ >−− XXFue  (3.9) 
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sa označuje ako mean excess funkcie náhodnej veličiny X  a je možné prostredníctvom nej 

stanoviť očakávanú stratu na neobmedzenej úrovni vzhľadom k µ  Funkcia uF  je exces 

distribučnej funkcie popisujúci rozdelenie strát nad stanovenou hranicou .µ   

Prirodzené limitné rozdelenie excesov GPD je popísané v Picklands- Dalkema- de 

Hann teoréme, a to za predpokladu, že hranica µ  konverguje k pravému koncovému bodu. 

Na základe tejto teórie je možné stanoviť pozitívnu merateľnú funkciu ( )µσ  takú, že 

 ( ) ( ) ,0suplim )(.
X0 F

=−
−<≤→

xGxFu
XX F

µβξ
µµ

 (3.10) 

ak F  patrí do sféry príťažlivosti ., RH ∈ξξ  

Distribučnú funkciu excesov je možné pre hodnoty parametrov ξ  a σ  aproximovať 

pomocou funkcie ( ),, xG σξ  a to pre dostatočne vysokú hranicu .µ  Ekvivalentne, pre 

0≥− µx  distribučná funkcia extrémnych udalostí ( )µ−xFu  konverguje k distribučnej 

funkcii ( ) ( ).,,, xGxG σµξσξ µ =−  Rozdelenia pravdepodobnosti, ktorých výberové maximá 

konvergujú k štandardnému rozdeleniu extrémnych hodnôt, vytvárajú množinu rozdelení 

s distribučnou funkciou excesov konvergujúcu k všeobecnému Paretovmu rozdeleniu pri 

rastúcej hranici .µ  U oboch rozdelení je parameter ξ  rovnaké. Všeobecné Paretove 

rozdelenie je teda rozdelením štandardným, využívaným k modelovaniu extrémnych strát, 

ktoré presahujú vysokú hranicu. 

Táto hranica µ  však nemôže byť stanovená príliš vysoko ani príliš nízko. Hranica 

musí byť optimálna, a to ako v prípade vychýlenia, tak aj v prípade rozptylu odhadov 

parametrov.  

Prahové hodnoty môžu byť stanovené metódou založenou na linearite mean excess 

funkcie ( ),uex  pre všeobecné Paretovo rozdelenie. Empirická mean excess funkcia pre 

náhodné veličiny je nasledovná 
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Z funkcie je zrejmé, že suma excesov nad hranicu µ  je delená počtom dát, ktoré túto 

hranicu prekročia. Následne je skonštruovaný graf so súradnicami 
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 Bod, od ktorého krivka v grafe je lineárna, je hľadanou 

hranicou ,µ  nad ktorú je možné dáta modelovať pomocou všeobecného Paretovho 

rozdelenia. Toto rozdelenie s parametrom 0>ξ  má rastúci lineárny trend, ak parameter 

0=ξ  je trend konštantný, a v prípade ak 0<ξ  ide o klesajúci lineárny trend.  

Picklands- Dalkema- de Hann teorém je možné sledovať chovanie veľkého počtu 

pozorovaní, ktoré prekračujú vysoký prah. Pre pochopenie teorému predpokladajme, že nás 

zaujíma odhad kumulatívnej distribučnej funkcie ( )xF  z hodnoty rozdelenia x  kde µ  je 

hodnota x  v pravom konci rozdelenia nad nejakú stanovenú hranicu ,µ  teda sa 

zameriavame na body .µ≥x  Distribučnú funkciu uF  je možné napísať takto 
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=−  (3.12) 

Funkciu ( )xF  vyjadríme nasledovne 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ).1 µµµ FFxFxXPxF u +−⋅−=≤=  (3.13) 

Ak sa zameriame na koniec rozdelenia potom dostaneme 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ).111 µµµ FFxFxXPxFxF u +−⋅−−−>=−=  (3.14) 

Po úprave získame vzorec pre koniec rozdelenia distribučnej funkcie ( ),xF  ktorý má 

tvar 

 ( ) ( ) ( ).F µµ −⋅= xFxF u  (3.15) 

K odhadu koncov distribučnej funkcie ( )xF  je potrebné odhadnúť najskôr 

( )µ−xFu  a ( )µF  samostatne. Pre vhodnú pozitívnu funkciu σ  a dostatočne veľké µ  je 

možné funkciu ( )µ−xFu  aproximovať pomocou ( ) ( ),, µσξ −xG u  čo je možné zapísať takto 

 ( ) ( ) ( )., µµ σξ −≈− xGxF uu  (3.16) 

Za predpokladu stanovenej hranice µ  a odhadu parametrov ξ  a ( )µσσ =  nájdeme 

odhad takto 
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 ( ) ( ),ˆ
ˆ,ˆ µµ

σξ
−=− xGxFu  (3.17) 

ak platí 
uNξξ ˆˆ =  a .ˆˆ

uNσσ =  

Záverečný odhad koncov distribučnej funkcie ( )xF  je možné pre 0>− µx  zapísať 

v tvare 

 ( ) ( )
.

ˆ

ˆˆ1ˆ
/1 ξ

σ

µ
ξ

−








 −
+=

x

n

N
xF u  (3.18) 

Takýto odhad distribučnej funkcie ( )xF  je možný iba za predpokladu, že nXX ,...,1  

sú náhodné veličiny s distribučnou funkciou patriacou do sféry príťažlivosti ,ξH  a to pre 

.R∈σ  Na základe predchádzajúceho vzorca odhadneme distribučnú funkciu 

( ) ( )xFxF −=1  takto  

 ( ) ( )
.

ˆ

ˆˆ11ˆ
/1 ξ

σ

µ
ξ

−








 −
++−=

x

n

N
xF u  (3.19) 

Distribučnú funkciu môžeme odhadnúť pre µ≥x  ako trojparametrické všeobecné 

Paretovo rozdelenie s rovnakým parametrom shape ,ξ̂  ale s iným parametrom scale σ ′ˆ  a 

parametrom umiestnenia ,v̂+µ  zapísané ako  

 ( ) ,
ˆ

ˆˆ11ˆ
/1 ξ

σ

µ
ξ

−









′

−−
+−=

vx
xF  (3.20) 

kde 

 .ˆˆ1
ˆ
ˆ

ˆ

ˆˆ ξξ

σσ
ξ

σ








=′














−








=

n

N
a

n

N
v uu  (3.21) 

Potrebné je ešte odhadnúť príslušné kvantily. Pre ( )1,0∈α  je α-kvantil αx  

rozdelenia s distribučnou funkciou ( )xF  stanovený ako 

 ( ),1 αα
−= Fx  (3.22) 

kde je kvantilová funkcia ( ) ( ){ }.:inf1 αα ≥∈=− xFRxF  Kvantily na konci rozdelenia 

s distribučnou funkciou F̂  získame invertovaním vzorca (3.18), čím sa dopočítame 

k hodnote 
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 ( ) ( ),ˆ,11
ˆ
ˆ

ˆ µαα
ξ

σ
ξ

α F
N

n
ux

u

≥













−








−+=

−

 (3.23) 

ak .0ˆ ≥ξ  Ale ak 0ˆ <ξ  odhadujeme iba pravý koncový bod ,Fx  lebo ∞<Fx  je najväčší 

možný kvantil rozdelenia. Potom po dosadení 1=α  do vzorca (3.22) dostaneme 

 .
ˆ
ˆ

ˆ
ξ

σ
µ −=Fx  (3.24) 

3.2 Modelovanie výšky škody 

Veľkosť možnej straty ovplyvňuje potrebnú výšku kapitálovej požiadavky. 

Nedostatok údajov v oblasti koncov rozdelenia je možné eliminovať pridaním extrémnych 

dát, čím je získaný model spoľahlivejší. Konce rozdelenia, tzv. extrémne hodnoty však 

môžu mať iný charakter ako ostatné časti. Potrebné je stanoviť model, na základe ktorého je 

možné odhadnúť dáta v rámci celého rozdelenia. Stabilný model, ktorý bude spĺňať 

stanovené predpoklady je možné nájsť modelovaním dát prostredníctvom parametrických 

rozdelení.  

3.2.1 Rozdelenie pravdepodobnosti 

Pomocou vhodnej charakteristickej funkcie alebo distribučnej funkcie je možné 

definovať pravdepodobnostné rozdelenie náhodnej premennej x. Hodnoty, ktoré môže 

x nadobúdať sa označujú .Ω  Toto rozdelenie môže byť diskrétne alebo spojité.  

V prípade diskrétnych náhodných veličín hovoríme o konečnej alebo spočítateľnej 

množine reálnych čísel, napríklad nezáporné celé čísla {0,1,2,...}. S náhodnou premennou je 

spojená pravdepodobnostná funkcia ( ),xf  kde pre každé x  v Ω  pravdepodobnosti náhodná 

premenná nadobúda hodnotu .X  Funkcia ( )xf  je nezáporná hodnota v .Ω  ( ) 0>xf  ak 

.Ω∈x  Potom 

 ( )∑
Ω∈

=
x

xf .1  (3.25) 

Očakávaná stredná hodnota a rozptyl diskrétnej náhodnej veličiny x  sú definované 

takto 

 ( ) ( )∑
Ω∈

=
x

xxfxE ,  (3.26) 

 ( ) ( )( ){ } ( )( ) ( )∑
∈

−=−=
Rx

xfxExxExExVar .22  (3.27) 
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Ak hovoríme o spojitých náhodných veličinách je v tomto prípade Ω  v intervale 

reálnych čísel. Pravdepodobnosti sú špecifikované použitím hustoty pravdepodobnostnej 

funkcie ( ),xf  kde ( )0≥xf  pre .Rx∈  Rozsah pod ( )xf  zodpovedá nasledujúcej 

pravdepodobnosti 

 ( ) ( )∫=≤≤
b

a

dxxfbxaP .  (3.28) 

Preto pravdepodobnosť, že x nadobudne danú hodnotu je nulová a potom platí 

 ( )∫
∞

∞−

= .1dxxf  (3.29) 

Analogicky k diskrétnej veličine je možné stanoviť očakávanú strednú hodnotu 

a rozptyl spojitej náhodnej veličiny takto 

 ( ) ( )∫
∞

∞−

≡ ,dxxxfxE  (3.30) 

 ( ) ( )( ) ( )∫
∞

∞−

−≡ .2 dxxfxExxxVar  (3.31) 

Keďže pracujeme s ťažkými koncami je dôležité nájsť parametrický model, ktorý je 

možné použiť. V oblasti poisťovníctva sa väčšinou využívajú tzv. subexponenciálne 

rozdelenia, kde je klesanie koncov rozdelenia pomalšie. Vybrané rozdelenia sú ďalej 

popísané.  

Paretovo rozdelenie pravdepodobnosti 

Paretovo rozdelenie už bolo spomenuté v súvislosti s extrémnymi hodnotami, keďže 

je toto rozdelenie vhodné pre modelovanie najvyšších hodnôt, ktoré konvergujú k nule 

veľmi pomaly. Ak ,0>a  ,0>b  potom Paretovo rozdelenie s parametrami ( )baPaba ,,a  

má hustotu 

 ( ) .,
1

bx
x

b

b

a
xf

a

≥







⋅−

+

 (3.32) 

Toto rozdelenie pravdepodobnosti má potom distribučnú funkciu takúto 

 ( ) .,1 bx
x

b
xF

a

≥







−−  (3.33) 

Kvantiolová funkcia je nasledovná 
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 ( )
( )

.10,
-1

b
/1

1 <≤=− α
α

α
a

F  (3.34) 

Exponenciálne rozdelenie pravdepodobnosti 

Funkcia hustoty má jednoduché vyjadrenie v prípade exponenciálneho rozdelenia 

pravdepodobnosti s parametrom ,λ  a síce 

 ( ) .0,0, >>= − λλ λ xexf e  (3.35) 

Distribučnú funkciu je možné zapísať takto 

 ( ) .0,1 ≥−= − xexF xλ  (3.36) 

Inverznou kumulatívnou funkciou je stanovený kvantil ako 

 ( ) ( ).-1ln-1 αλα =−F  (3.37) 

Weibullovo rozdelenie pravdepodobnosti 

Weibullovo rozdelenie má náhodná veličina ,x  ak je možné stanoviť parametre 

0>a  a 0>b  také, že hustota rozdelenia má tvar 

 ( ) ( ) ,/
1

kx

k

e
xk

xf λ

λλ
−

−

⋅







⋅=  (3.38) 

kde λ  je parametrom umiestnenia (scale) a k  je parametrom rozdelenia hodnôt (shape). 

Potom má distribučná funkcia rozdelenia tvar 

 ( ) ( ) .1 / kxexF λ−−=  (3.39) 

Kvantil funkcie, stanovený ako inverzná kumulatívna distribučná funkcia, je 

nasledovný 

 ( ) ( )( ) .1ln /11 kF αλα −−=−  (3.40) 

Ak 1=k  ide o špeciálne exponenciálne rozdelenie.  
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Gamma rozdelenie pravdepodobnosti 

Náhodná premenná x z gamma rozdelenia nadobúda iba kladné hodnoty. Tvar 

a miera hustoty funkcie sú označené parametrami a a b. Potom je možné funkciu hustoty 

zapísať 

 ( )
[ ]

.exp,, 1






−

Γ
=

−
−

b

x

a

b
xbaxf

a
a  (3.41) 

Ak ,1=a  potom získame hustotu exponenciálneho rozdelenia ( ),βExp  teda 

rozdelenie ( )β,1G  a ( )βExp  sú rovnaké rozdelenia.  

Distribučná funkcia tohto rozdelenia je  

 ( ) ( )
( )∫ Γ









⋅

==
x

a

b

x
a

dxbaxfxF
0

,

,

,,

γ

 (3.42) 

kde ( )bxa /,γ  je nižšia neúplná gamma funkcia.  

Kvantilom funkcie je nasledovný vzťah 

 ( ) ( )
( )

.
1

,:
0

11









Γ
== ∫

−

−−
x

b

x
a

a
ex

ab
baxFxF α  (3.43) 

Log- normálne rozdelenie pravdepodobnosti 

Log- normálne rozdelenie je spojené s normálnym rozdelením. Toto rozdelenie je 

možné použiť iba v prípade ak náhodná veličina x  je kladná. Ak táto náhodná veličina x  

má parametre strednej hodnoty µ  a parameter smerodajnej odchýlky ,σ  potom má toto 

rozdelenie pravdepodobnosti hustotu 

 ( ) ( )
.0,

2

ln
exp

2

1
2

2

>








 −−
= x

x

x
xf

σ

µ

πσ
 (3.44) 

Kumulatívna distribučná funkcia je  

 ( ) ( )
0.,

xln
>







 −
Φ= xxF

σ

µ
 (3.45) 
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Kvantil funkcie je možné stanoviť nasledujúcim vzorcom 

 ( ) ( )( ) .10,exp 11 <<⋅Φ⋅+= −− αασµαF  (3.46) 

Empirické rozdelenie pravdepodobnosti 

Za predpokladu, že x  je náhodným výberom veličiny z rozdelenia a platí ,Rx ∈  

potom je empirická distribučná funkcia ( )xF  stanovená takto 

 ( ) { }∑
=

≤ ∈∀=
n

i
xXn RxI

n
xF

i
1

,.
1

 (3.47) 

kde n  je počet pozorovaní a I  je stanovený interval.  

Empirické (neparametrické) rozdelenie pravdepodobnosti je možné znázorniť 

pomocou tzv. kernel funkcie. Táto funkcia má hustotu, ktorú je možné zapísať nasledovne 

 ( ) ∑
=

∞<<∞−






 −

⋅
=

n

i

i x
h

xx
K

hn
xf

1

,,
1

 (3.48) 

kde K  je kernelová funkcia a h  je stanovená šírka pásma.  

Pomocou tejto funkcie je možné vygenerovať tvar krivky kumulatívnej distribučnej 

funkcie empirických dát. Pre každú hodnotu v rámci pásma je stanovená hladká, 

kontinuálna pravdepodobnostná krivka z rovnakých vstupných údajov. Stanovená šírka 

pásma veľmi ovplyvňuje výsledný odhad, lebo pre každé pásmo je stanovené iné rozdelenie 

pravdepodobnosti. Existuje niekoľko typov kernel funkcie, ktoré sú bežne používané, a to 

jednotná, trojuholníková, normálna, Epanechnikov, atď.  

3.2.2 Metódy odhadu parametrov 

 Dôležitou úlohou pri hľadaní vhodného rozdelenia pravdepodobnosti je stanovenie 

parametrov predpokladaného rozdelenia, keďže pravdepodobnostné funkcie ( )xf  majú, 

vo všeobecnosti, jeden alebo dva parametre neznáme. Tieto parametre sa odhadujú na 

základe vzorky, čo znamená, že ide o približné odhady. V štatistike sa stretávame s odhadmi 

bodovými alebo intervalovými. Výsledkom bodového odhadu je jeden číselný údaj, zatiaľ 

čo intervalovým odhadom je možné stanoviť tzv. interval spoľahlivosti. Ďalej je bližšie 

popísaná metóda maximálnej vierohodnosti.  
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Metóda maximálnej vierohodnosti 

Pomocou metódy maximálnej vierohodnosti je možné stanoviť maximálne 

vierohodné odhady parametrov regresných funkcií pre rôzne druhy rozdelenia 

pravdepodobnosti. Metóda je založená na maximalizácií vierohodnostnej funkcie. Každé ix  

je z funkcie ( ),xf  čo môžeme zapísať ako pravdepodobnostnú funkcie ( ).ixf  

Pravdepodobnosť je závislá na θ  a na .φ  Explicitný zápis pravdepodobnostnej funkcie 

je ( ).,, φθixf  Ak ix  je nezávislé, tak potom spoločná pravdepodobnostná funkcia 

je nasledovná 

 ( ) ( )∏
=

=
n

i

xfxf
1

.,,,, φθφθ  (3.49) 

Pravdepodobnosť zo vzorky ( )nxx ,...,1  je vo vzorci (3.51) považovaná za funkciu θ  

a .φ  Logaritmická vierohodnostná funkcia ( )φθ ,l  je daná takto 

 ( ) ( ).,,ln,
1
∑

=

≡
n

i
ixf φθφθl  (3.50) 

V metóde maximálnej vierohodnosti sa vyberajú tieto hodnoty θ  a ,φ  a ďalej sa 

maximalizujú. Maximalizácia logaritmickej vierohodnosti je preferovaná, pretože sa s ňou 

jednoduchšie analyticky pracuje. Maximálny vierohodný odhad θ  a φ  je θ̂  a .̂φ   

Každý odhad θ̂  je závislí na hodnote ( )ni xx ,...,  a líši sa prípad od prípadu. Odhad je 

náhodná premenná a dve dôležité parametre potrebné k tomuto odhadu sú skreslenie 

a rozptyl. Odhad θ̂  je nestranný za predpokladu, že ( ) .ˆ θθ =E  Odchýlka odhadu naznačuje 

jeho presnosť, a to v tom, že nestranný odhad s malým rozptylom je pravdepodobne 

k vytváraniu odhadov presnejší. Zatiaľ čo v prípade odhadu s veľkým rozptylom sú 

vytvárané nepresnejšie odhady.  

Ak predpokladáme, že θ̂  je maximálna vierohodnosť parametru ,θ  potom sú 

stanovené požadované vlastnosti, ku ktorým patrí: 

• nemennosť- ak h je monotónna funkcia a θ̂  je maximálny vierohodný odhad θ  

potom ( )θ̂h  je maximálnym vierohodným odhadom ( ),θh   
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• asymptotická nestrannosť- stredná očakávaná hodnota ( )θ̂E  sa blíži k ,θ  ak sa 

zväčšuje veľkosť vzorky, 

• dôslednosť- ak sa veľkosť vzorky zvýši, potom pravdepodobnosť rozdelenia θ̂  sa 

zníži na ,θ  

• minimálny rozptyl- v rámci všetkých odhadov, pre veľké vzorky, má θ̂  minimálny 

rozptyl a je preto možné stanoviť presnejší odhad.  

Metóda maximálnej vierohodnosti má však aj nevýhody. Medzi najvýznamnejšie 

patria: 

• skreslenie malej vzorky- často dochádza pri malej vzorke n k skresleniu ,θ̂  avšak 

v prípade poistných dát to nie je časté; 

• výpočtová náročnosť- maximálny vierohodný odhad nie je vždy v úplnom tvare, 

musí byť preto počítaný opakovane.  

3.3 Testy dobrej zhody 

K posúdeniu rozdielu medzi empirickým rozdelením údajov a vybratým teoretickým 

rozdelením sa využívajú testy dobrej zhody. Je možné pomocou nich stanoviť či sú dáta 

z dopredu špecifikovaného rozdelenia. V oblasti matematickej štatistiky sa najviac 

využívajú Pearsonov 2χ  test, Andersonov- Darlingov test a Kolmogorov- Smirnonov test 

(K- S test). Posledný spomenutý je využitý v práci k porovnaniu jednotlivých rozdelení.  

Z výsledkov všetkých testov sa na stanovenej hladine významnosti α  prijíma alebo 

zamieta nulová hypotéza, že súbor dát má predpokladané rozdelenie pravdepodobnosti.  

3.3.1 Pearsonov 2χ  test 

Pearsonov 2χ  test patrí medzi najznámejšie testy používané k posúdeniu zhody 

medzi skutočnými a predpokladaným rozdelením. V tomto prípade môžu byť rozdelenia 

spojité alebo diskrétne. Na základe Pearsonov 2χ  testu je možné sledovať početnosti 

jednotlivých rozdelení. Ak je náhodný výber rozdelený do k tried, pravdepodobnosť ,ip  

že prvok výberu patrí do triedy kii ,...,1, =  a ∑
=

=
k

i
ip

1

,1  potom združené rozdelenie 

( )kXX ,...,1  s početnosťami kiX i ,...,1, =  má multinomické rozdelenie 

s pravdepodobnostnou funkciou 
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xXxXP ===  (3.51) 

kde { }∑
=

=∈=
k

i
ii kinxnx

1

.,...,1,,...,1,0,   

Testovacie hypotézy sú stanovené takto: 

H0: ,,...,1, kip ii == π  

H1: .,...,1, kip ii =≠ π  

Testovacie kritérium s asymptotickým 2χ  rozdelením s 1−k  stupňami voľnosti je 

v tvare 

 
( )

∑
=

−
=

k

i i

ii
n n

nX

1

2
2 .

π

π
χ  (3.52) 

Kritická oblasť je stanovená ako 

 { } ( ).1kde,, 1

1,

2
1,

2
p-1-k, 2 αχχχχ

χαα −=>= −

−−−− pkpk FW  (3.53) 

Ak hodnota testovacej štatistiky (3.52) nepatrí na hladine α  do kritickej oblasti, 

potom sa nulová hypotéza prijíma. Ak je hodnota kritéria malá značí to malé rozdiely medzi 

skutočnými a predpokladanými početnosťami, a teda sa prijíma nulová hypotéza. Naopak, 

náhodná premenná nemá predpokladaný typ rozdelenia, ak je hodnota testovacieho kritéria 

veľká. 

3.3.2 Kolmogorov- Smirnonov test (K- S test) 

K- S test je alternatívou k predchádzajúcemu testu, rozdielom je možnosť jeho 

využitia aj v prípade ak súbor dát nemá dostatočný rozsah. Testovanie pomocou tohto 

modelu je založené na distribučných funkciách predpokladaného a skutočného rozdelenia 

pravdepodobnosti. Distribučná funkcia je daná vzťahom 

 ( ) { }∑
=

≤=
n

i
xXn i

I
n

xF
1

,
1

 (3.54) 

kde { }AI  je indikátor javu .A   

Testovacie hypotézy s predpísanou distribučnou funkciou 0F  sú stanovené takto: 

H0: ,0FF =   

H1: .0FF ≠   
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Tvar testovacej štatistiky tohto testu je 

 ( ) ( ),sup 0 xFxFnT n
Rx

n −=
∈

 (3.55) 

s asymptotickým Kolmogorovo- Smirnonovým rozdelením distribučnej funkcie 

 ( ) ( ) .121
1

21 22

∑
∞

=

−+
−−=

i

xii exK  (3.56) 

V prípade malého výberu sa testovacia štatistika (3.55) porovnáva s tabuľkovými 

hodnotami K- S testu. V prípade rozsiahlejšieho výberu sa nulová hypotéza na stanovenej 

hladine pravdepodobnosti zamieta, ak ( ) .1 α−≥nTK   

3.3.3 Andersonov- Darlingov test 

Aj tento test je založený na testovaní empirických distribučných funkcií, rovnako 

ako K-S test, avšak zo zameraním na konce rozdelenia. Testovacie hypotézy s predpísanou 

distribučnou funkciou sú nasledovné: 

H0: ,0FF =   

H1: .0FF ≠   

Testovacia štatistika s usporiadaným výberom ni XX ,...,  má tvar 

 ( ) ( )( ) ( )( )( )[ ].1lnln12
1

1
100

2 ∑
=

+−−+⋅−−=
n

i
inin XFXFi

n
nA  (3.57) 

Na hladine významnosti α  sa nulová hypotéza zamieta, ak hodnota testovacej 

štatistiky (3.57) presiahne stanovenú kritickú hodnotu. Významnosť testu je zvýšená tým, 

že kritické hodnoty sú závislé na testovanom rozdelení. Preto je potrebné každému 

testovanému rozdeleniu zvlášť stanoviť kritické hodnoty.  

3.4 Kvantifikácia kapitálovej požiadavky 

Kapitálová požiadavka je v oblasti poisťovníctva stanovená na základe kvantifikácie 

rizikového kapitálu. K tomu je možné využiť dva základné prístupy. V prvom prípade 

je kapitálová požiadavka vypočítaná z rizikových expozíc poisťovne, čo využívajú 

ratingové agentúry, či orgány štátneho dozoru. Avšak nezachytávajú konkrétnu rizikovosť 

poisťovne. Tento problém rieši druhý prístup, a síce kvalifikovanie rizikového kapitálu 
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pomocou tzv. interných prístupov. Tieto prístupy lepšie zachytávajú rizikový profil 

poisťovne.  

V praxi sa najviac používajú prístupy, prostredníctvom ktorých je možné pozerať na 

riziko v agregovanej podobe. K tým to prístupom patrí predovšetkým Value at Risk (VaR) 

a Expected Shortfall (ES).  

3.4.1 Value at Risk (VaR) 

„Pomocí metody VaR (Value at Risk, hodnota v riziku, riskovaná hodnota) 

se odhaduje nejhorší ztráta, ke které může dojít s předepsanou pravděpodobností 

ve stanoveném budoucím období“ Cipra (2002, s. 101) 

Inými slovami, očakávaná strata v danom časovom intervale s pravdepodobnosťou 

α  nepresiahne hodnotu VaRα. To však neznamená, že VaR predstavuje maximálnu možnú 

stratu.  

Už z definície metódy je zrejmé, že VaR je charakterizovaná dvoma faktormi, a to 

časovým horizontom a spoľahlivosťou. V rámci časového horizontu sa určuje obdobie, na 

ktoré je možná strata kvantifikovaná, čo je často ovplyvnené mnohými faktormi. Horizont 

môže byť rôzny- denný, mesačný, či ročný. V oblasti poisťovníctva sa stanovuje dlhodobý 

časový horizont, až jeden rok. Pravdepodobnosť, že skutočná strata nebude vyššia ako 

predpokladaná, je závislá na hladine spoľahlivosti. Najčastejšie sa pracuje s hladinou 

spoľahlivosti 95 %, 99 % a 99,5 %.  

Pravdepodobnostné rozdelenie straty v danom časovom horizonte je dané 

distribučnou funkciou ( ) ( ),xXPxFx ≤=  s hladinou spoľahlivosti .α  Hodnota VaR na tejto 

hladine spoľahlivosti je stanovená ako kvantil distribučnej funkcie daného rozdelenia 

pravdepodobnosti, a to takto: 

 ( )( ).xFqVaR αα =  (3.58) 

Táto hodnota je označovaná ako absolútne VaR, ktoré dáva do pomeru určený 

kvantil vzhľadom k nule. V relatívnom vyjadrení VaR sa pracuje so vzdialenosťou kvantilu 

od očakávanej strednej hodnoty, čo je možné zapísať ako 

 ( )( ) ( ) .L
MEAN xExFqVaR −= αα  (3.59) 

Aplikácia metódy VaR zahŕňa tri kroky, a to odhad distribučnej funkcie pre dané 

rozdelenie pravdepodobnosti, určenie intervalu spoľahlivosti a využitie výsledkov v oblasti 
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riadenia. Práve stanovenie vhodnej distribučnej funkcie môže byť sporné, preto je nutné 

využiť štatistické metódy. V tejto práci výpočet hodnoty VaR vychádza z teórie extrémnych 

hodnôt, avšak vhodné je spomenúť aj iné metódy, ktoré je možné použiť. K týmto metódam 

radíme analytické riešenie, historickú simuláciu a simuláciu Monte Carlo.  

Analytické riešenie, tiež označované ako metóda variancií a kovariancií, vychádza 

z odhadnutých rozptylov a kovariancií určitého rozdelenia pravdepodobnosti. Keďže ide 

o parametrickú metódu, predpokladá sa, že rozdelenie straty patrí do nejakej parametrickej 

skupiny. Najjednoduchšia aplikácie je v prípade lineárnej funkcie normálneho rozdelenia, je 

však možné stanoviť VaR aj pomocou ďalších rozdelení.  

Historická simulácia je metódou, v ktorej sa pri simulovaní VaR pracuje s minulými 

hodnotami straty a predpokladá sa, že tieto straty sú aj v súčasnosti obdobné. Môžeme 

povedať, že v rámci tejto neparametrickej metódy sa stanovuje potenciálna strata 

v budúcnosti na základe strát, ktoré boli zaznamenané v minulom období. Pri simulácií 

možných strát sa nevytvárajú žiadne predpoklady na rozdelenia pravdepodobnosti, a tiež 

pracuje s koncami rozdelení, teda lepšie zachytáva extrémne hodnoty. Tieto skutočnosti je 

možné označiť ako výhody historickej simulácie, avšak má aj nevýhody. Nevýhodou je 

nutnosť dostatočne dlhej časovej rady historických údajov, čo súvisí s dostupnosťou 

informácií.  

Simulácia Monte Carlo patrí k stochastickým simuláciam, kedy sa VaR stanovuje 

z veľkého počtu nasimulovaných hodnôt. Tieto hodnoty sú náhodne generované z daného 

rozdelenia pravdepodobnosti, čo je jediným rozdielom oproti historickej simulácií.  

3.4.2 Expected Shortfall (ES) 

Expected Shortfall (ES), tiež označovaná ako Conditional Value at Risk (CVaR), 

kvantifikuje veľmi málo pravdepodobné veľké straty, keďže VaR k tomuto účelu nie je 

možné použiť. ES je teda očakávaná strata, ktorá prevyšuje hodnotu VaR. Na hladine 

spoľahlivosti α  je táto očakávaná strata stanovená ako stredná hodnota straty, ak je strata 

vyššia ako VaRα, a to takto 

 ( ) ( )[ ],XVaRXXEXES αα ≥−−=  (3.60) 

kde αES  je očakávaná extrémna strata.  

Oblasť poisťovníctva je charakteristická vznikom málo pravdepodobných, ale zato 

rozsiahlych škôd, preto je dôležité mať informácie o tom s akou pravdepodobnosťou strata 
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presiahne určitú hodnotu, ale tiež je dôležité vedieť aká bude výška tejto straty. Rovnako 

ako VaR, tak aj ES je možné stanoviť pre rôzne rozdelenia pravdepodobnosti. Vhodné sú 

predovšetkým rozdelenia s ťažkými koncami, ako napríklad Paretovo rozdelenie, 

Weibullovo rozdelenie, logaritmicko- normálne rozdelenie, atď.  

Súvislosť medzi VaR a ES je možné dokázať dvomi vzťahmi (Daňhel a kol., 2005). 

Prvý je  

 ( )
( )[ ]

( )
,

1

1

α
α

ααααα
−

−

+=≥−+=

∫
∞

VaR

x dxxF

VaRVaRXVaRXEVaRES  (3.61) 

kde ( )[ ]xFx−1  je koniec distribučnej funkcie. Zo vzťahu (3.61) je rozdiel medzi ES a VaR 

daný charakteristikami koncov distribučnej funkcie.  

Druhý vzťah je 

 
( )

( ) .
1

1
duxVaRES

x

∫−
=

α

αα
α

 (3.62) 

Zo vzťahu (3.62) je zrejmé, že ES je stanovený priemerom nad hodnotu VaR.  
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4 Stanovenie solventnej kapitálovej požiadavky 

Obsahom tejto kapitoly je stanovenie solventnej kapitálovej požiadavky. Kapitálová 

požiadavka bude stanovená na základe interného modelu. V úvode kapitoly sú najskôr 

analyzované všetky dáta náhodného výberu a stanovená prahová hodnota. Ďalej sú 

porovnávané empirické dáta s vybranými rozdeleniami pravdepodobnosti, a to graficky ale 

aj pomocou K-S testu. Následne je stanovená kapitálová požiadavka pomocou Value at Risk 

analytickým a simulačným spôsobom, tiež je vyčíslená hodnota Value at Risk 

z empirických údajov. V závere kapitoly je vypočítaná očakávaná strata pomocou metódy 

Expected Shortfall. K výpočtom je použitý program MATLAB, konkrétne funkcie sú 

popísané v Prílohe č. 1, a ďalej MS Excel.  

4.1 Analýza dát 

Základným súborom dát, z ktorých vychádza celá praktická časť práce, je náhodný 

výber hodnôt celkových škôd havarijného poistenia osobných vozidiel, a to v období rokov 

2005 až 2010. Celkovo je to 1694 údajov. Z grafického znázornenia týchto hodnôt 

na Obr. 4.1 je zrejmé, že v sledovanom období nastali extrémne straty. Práve na tieto 

extrémy je kladený najväčší dôraz 

Obr. 4.1 Vývoj celkových škôd v období rokov 2005 až 2010 

 

Existencia extrémnych hodnôt je potvrdená aj histogramom na Obr. 4.2. Z neho 

môžeme vidieť, že náhodný výber má ťažké konce rozdelenia. Najviac škôd sa nachádza 

v intervale <500 000, 1 500 000>. 
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Obr. 4.2 Histogram celkových škôd v období rokov 2005 až 2010 

 

Rovnako aj zo základných charakteristík, zachytených v Tab. 4.1, je možné tvrdiť, 

že sa v analyzovanom súbore dát vyskytujú extrémne hodnoty. 

Tab. 4.1 Základné charakteristiky náhodného rozdelenia 

Počet 1 694 

Priemer 1 154 429,70 

Variabilita 538 062 435 692,04 

Smerodajná odchýlka 733 310,85 

Medián 1 128 573,82 

Minimum 0,00 

Maximum 6 733 974,00 

Špicatosť 5,2484 

Šikmosť 0,7033 

Tiež je možné usudzovať, že rozdelenie škôd je vysoko variabilné. Väčšina škôd je 

menšieho rozsahu s väčšou pravdepodobnosťou vzniku. Koeficient šikmosti je kladný, čo 

značí pravostrannú asymetriu rozdelenia. Preto je možné predpokladať, že pre rozdelenie 

pravdepodobnosti týchto škôd sú vhodné pravostranné zošikmené spojité rozdelenia, 

konkrétne Paretovo, exponenciálne, Weibullovo, gamma a log- normálne.  

4.2 Stanovenie prahovej hodnoty 

Na extrémne straty tohto rozdelenia je možné aplikovať teóriu extrémnych hodnôt, 

konkrétne pracujeme s metódou Peaks over Threshold. V prípade tejto metódy, ako už bolo 
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spomenuté v kapitole 3.1, sa zameriavame na tie hodnoty z pozorovania, ktoré prekročia 

dopredu stanovenú prahovú hodnotu. Tá by mala byť dostatočne vysoká, avšak čím vyššie 

ju zvolíme, tým nám zostáva menej dát, s ktorými môžeme ďalej pracovať.  

K stanoveniu prahovej hodnoty je zo všetkých 1694 pozorovaní náhodne vybratých 

23 hodnôt. Tieto hodnoty predstavujú potenciálne prahové hodnoty. Následne je pomocou 

vzorca (3.11) pre každé vybraté pozorovanie vypočítaná hodnota mean excess funkcie. 

Kroky výpočtu sú zaznamenané v Tab. 4.2.  

Tab. 4.2 Stanovenie mean excess funkcie 

n Nu 
µ  ∑ − µix  mean excess 

1 198 1 962 826,00 99 629 484,03 503 179,21 

2 169 2 035 284,00 86 321 569,77 510 778,52 

3 151 2 097 849,00 76 225 082,32 504 801,87 

4 139 2 158 228,00 67 441 937,03 485 193,79 

5 128 2 209 266,00 60 648 208,84 473 814,13 

6 114 2 253 729,00 55 215 472,28 484 346,25 

7 100 2 314 593,00 48 802 851,78 488 028,52 

8 86 2 378 110,00 43 001 858,57 500 021,61 

9 78 2 425 735,00 39 072 334,77 500 927,37 

10 70 2 458 441,00 36 637 536,37 523 393,38 

11 64 2 505 711,00 33 412 122,97 522 064,42 

12 54 2 593 555,00 28 374 229,46 525 448,69 

13 47 2 673 593,00 24 360 998,30 518 319,11 

14 43 2 705 916,42 22 910 453,82 532 801,25 

15 36 2 783 032,00 19 810 108,68 550 280,80 

16 30 2 882 086,00 16 510 908,53 550 363,62 

17 28 2 910 692,50 15 666 154,31 559 505,51 

20 18 3 099 008,00 11 260 801,61 625 600,09 

21 17 3 099 452,80 11 252 795,21 661 929,13 

22 16 3 108 080,00 11 106 132,81 694 133,30 

23 14 3 168 295,80 10 143 155,81 724 511,13 

24 8 3 423 963,80 6 975 942,59 871 992,82 

25 4 3 958 240,30 3 713 484,89 928 371,22 
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Vývoj všetkých týchto funkcií je zachytený na Obr. 4.3.  

Obr. 4.3 Mean excess funkcia 

 

Prahová hodnota je určená na základe linearity, čo znamená, že hranica je stanovená 

na úrovni, kde hodnota excess funkcie už nie je lineárna a má pozitívny sklon. V tomto 

prípade bola za prahovú hodnotu zvolená škoda vo výške 2 910 693 Kč. 

Ďalej teda budeme pracovať z hodnotami presahujucími tento prah. Celkovo ide o 28 

pozorovaní, ktoré predstavujú extrémne straty. V období rokov 2005 až 2010 sa tieto 

hodnoty vyskytovali tak, ako je zachytené na Obr. 4.4, číselné údaje sú zachytené 

v Prílohe č. 2.  

Obr. 4.4 Vývoj škôd nad stanovenú prahovú hranicu v období rokov 2005 až 2010 
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4.2 Výber rozdelenia pravdepodobnosti  

Ďalším krokom je stanovenie vhodného rozdelenia pravdepodobnosti týchto 

extrémnych hodnôt. V programe MATLAB je možné pracovať so širokou škálou rozdelení, 

ktorými je možné overiť výber toho správneho. Potrebné je odhadnúť parametre, ktoré sú 

dosadené najskôr do pravdepodobnostných funkcií a do funkcií hustoty jednotlivých 

rozdelení, ďalej sú však aj vstupnými údajmi pri výpočte kapitálovej požiadavky. 

4.2.1 Odhady parametrov 

Vychádzame z pravdepodobnostných rozdelení dát s distribučnou funkciou ( ),xF  

u ktorých predpokladáme ťažké konce. Pre každé rozdelenie boli pomocou funkcie „fit“ 

v programe MATLAB stanovené odhady parametrov na základe metódy maximálnej 

vierohodnosti, viz Tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Odhady parametrov rozdelení 

 Odhady parametrov 

Paretovo rozdelenie a (shape) b (scale) 

 -0,8314 5 649 033,0037 

Exponenciálne rozdelenie λ  
 

 3 470 198,0111 

Weibullovo rozdelenie k (shape) λ (scale) 

 3,8911 3 778 467,7408 

Gamma rozdelenie a (shape) b (scale) 

 28,9252 119 971,3406 

Log- normálne rozdelenie µ  σ  

 15,04234 0,17734 

4.2.2 Funkcie hustoty rozdelení pravdepodobnosti 

V závislosti na odhadoch parametrov sú stanovené funkcie hustoty jednotlivých 

rozdelení pravdepodobnosti. K stanoveniu funkcií hustoty bola použitá pre každé rozdelenie 

zodpovedajúca funkcia „pdf“ v programe MATLAB. Dopočítané hodnoty, z ktorých sú pre 

každé rozdelenie zostavené nasledujúce grafy, sú obsahom Prílohy č. 3.  
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Paretovo rozdelenie 

Na Obr. 4.5 môžeme vidieť grafické znázornenie funkcie hustoty Paretovho 

rozdelenia, použitý je vzorec (3.32).  

Obr. 4.5 Grafické znázornenie funkcie hustoty Paretovho rozdelenia 

 

Toto rozdelenie sa používa predovšetkým v prípade výskytu extrémnych hodnôt. 

Pravdepodobnosť najvyšších škôd by mala konvergovať k nule veľmi pomaly, avšak 

v tomto prípade to tak nie je. Navyše tvar krivky je konklávny. Príčinou môže byť odhad 

parametrov, ktorý nezodpovedá maximálne vierohodnému odhadu, keďže parameter 

zodpovedajúci tvaru rozdelenia je záporný.  

Exponenciálne rozdelenie 

Tvar krivky funkcie exponenciálneho rozdelenia je zachytený na Obr. 4.6. 

Obr. 4.6 Grafické znázornenie funkcie hustoty exponenciálneho rozdelenia 
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Funkčné vyjadrenie hustoty pravdepodobnosti u exponenciálneho rozdelenia 

je jednoduché, použitý je vzorec (3.35). Rozdelenie je dané jedným parametrom, čo zvyšuje 

jeho flexibilitu. Z grafu vidíme, že rovnako ako u Paretovho rozdelenia, aj tu má funkcia 

hustoty v celom rozsahu klesajúci tvar, avšak tu je krivka konvexná. Tento tvar potvrdzuje 

ťažké konce, keďže pravdepodobnosť straty sa s jej zvyšujúcou hodnotou znižuje.  

Weibullovo rozdelenie 

Pravdepodobnostná funkcia Weibullovho rozdelenia, vyčíslená vzorcom (3.38), má 

odlišný tvar ako dve predchádzajúce, viz Obr. 4.7.  

Obr. 4.7 Grafické znázornenie funkcie hustoty Weibullovho rozdelenia 

  

Na intervale výšky škôd, blízko nad stanovenou prahovou hranicou, je funkcia 

rastúca. Približne až do výšky 3 340 000 Kč sa pravdepodobnosť, že dôjde k strate zvyšuje. 

Od tejto hodnoty, až do výšky druhej najvyššej straty, a to 4 513 951,09 Kč, funkcia klesá 

rýchlejšie. Ďalej je klesanie funkcie po najvyššiu stratu pomalšie.  

Gamma rozdelenie 

Gamma rozdelenie má hustotu pravdepodobnosti znázornenú na Obr. 4.8. Vyčíslená 

bola vzorcom (3.41).  
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Obr. 4.8 Grafické znázornenie funkcií hustoty gamma rozdelenia 

 

Aj v prípade tohto rozdelenia dochádza k tomu, že funkcia má rastúci tvar pri 

hodnotách škody blízkych prahovej hodnote. Tento nárast a následný pokles je však prudší 

ako u Weibullovho rozdelenia. Rovnako aj tu od druhej najvyššej škody vo výške 

4 513 951,09 Kč klesá funkcia pomalšie.  

Log- normálne rozdelenie 

Log- normálne rozdelenie je takmer identické s gamma rozdelením a obdobné ako 

Weibullove, viz Obr. 4.9. Hustota funkcie približne od škody vo výške 3 500 000 Kč rastie 

a až do najvyššej škody následne klesá.  

Obr. 4.9 Grafické znázornenie funkcie hustoty log- normálneho rozdelenia 
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Empirické rozdelenie 

Funkcia hustoty skutočných dát je stanovená pomocou tzv. kernel funkcie. Ide 

o odhad hustoty pravdepodobnosti na sto rovnomerne rozmiestnených bodoch, viz 

Obr. 4.10.  

Obr. 4.10 Grafické znázornenie funkcie hustoty skutočných údajov 

 

Pri porovnaní tejto funkcie hustoty s funkciami hustoty znázornenými vyššie 

dôjdeme k záveru, že ani jedna z nich nemá rovnaký tvar. Keďže aj tu vidíme, že v intervale 

nízkych škôd sa zvyšuje pravdepodobnosť ich vzniku, je zrejmé, že zhodu s Paretovým 

a exponenciálnym rozdelením môžeme úplne vylúčiť. Najbližšie k empirickému rozdeleniu 

majú gamma a log- normálne rozdelenie, pretože konvergujú k nule pomalšie.  

Môžeme vidieť, že pravdepodobnosť je takmer nulová od škody vo výške približne 

4 900 000 Kč. Tento priebeh má však funkcia len do výšky škody 6 400 000 Kč, ďalej sa 

pravdepodobnosť mierne zvýšila. Možnou príčinou je, že maximálna škoda zo skutočných 

hodnôt dosahuje až 6 733 974 Kč. Pritom rozdiel medzi dvomi poslednými skutočnými 

hodnotami škody je 2 220 023 Kč.  

4.2.3 Distribučné funkcie rozdelení pravdepodobností 

Presnejší popis pravdepodobnostného chovania náhodnej premennej predstavuje 

distribučná funkcia. Miera zhody distribučných funkcií jednotlivých rozdelení s empirickou 

distribučnou funkciou je stanovená dvoma spôsobmi. Najskôr vychádzame z grafického 

znázornenia, ktoré je ďalej potvrdené, alebo vyvrátené Kolmogorovým- Smirnonovým 

testom dobrej zhody (K-S test). Vstupnými parametrami K-S testu sú extrémne hodnoty 
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a 10 000 náhodne generovaných čísel, pre každé rozdelenie pravdepodobnosti. Postupne sú 

popisované rozdelenia, ktoré sa zhodujú najmenej až po tie zhodné takmer úplne.  

Distribučné funkcie sú stanovené pre každé rozdelenie v programe MATLAB 

s využitím funkcie „cdf“. K určeniu distribučnej funkcie pre skutočné dáta je použitá 

funkcia  „ksdensity“. Keďže je táto funkcia založená na tzv. kernel funkcií, je takto 

označovaná aj v grafickom prevedení. Určená je pomocou vzorca (3.47). Distribučné 

funkcie simulovaných hodnôt sú tiež zachytené v nasledujúcich grafoch. V Prílohe č. 4 sú 

zachytené dopočítané hodnoty, z ktorých boli zostavené nasledujúce grafy. 

Paretovo rozdelenie vs. empirické rozdelenie 

Z Obr. 4.11 je zrejmé, že vybrané rozdelenie pravdepodobnosti sa od toho 

empirického líši zásadne.  

Obr. 4.11 Zhoda distribučných funkcií Paretovho, empirického a simulovaného rozdelenia 

 

Ako už bolo spomenuté, v prípade Peretovho rozdelenia môže dôjsť k tomu, 

že v niektorých prípadoch nie je možné odhadnúť parametre rozdelenia presne. Z Tab. 4.3, 

v ktorej sú zachytené odhady parametrov, vieme, že má parameter a (shape) zápornú 

hodnotu. Teda nie sú vyčíslené maximálne vierohodné odhady, ktoré ďalej vstupujú do 

distribučnej funkcie stanovenej vzorcom (3.33). To je pravdepodobne dôvodom odlišného 

tvaru porovnávaných distribučných funkcií.  

Rovnako simulované hodnoty Paretovho rozdelenia nemajú tvar distribučnej funkcie 

zhodný so skutočnými hodnotami. Vidíme, že viac sa zhoduje práve s Paretovým 
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rozdelením extrémnych hodnôt. Pravdepodobnosť vzniku škody sa najviac líši v oblasti 

škôd v blízkosti prahovej hranice. Tento rozdiel sa postupne znižuje, až sa rovnajú.   

Exponenciálne rozdelenie vs. empirické rozdelenie 

Obdobne ako v prípade Paretovho rozdelenia aj distribučná funkcia exponenciálneho 

rozdelenia, ktorá je stanovená vzorcom (3.36), má v grafickom znázornení odlišný tvar ako 

distribučná funkcia skutočných dát, viz Obr. 4.12.  

Obr. 4.12 Zhoda distribučných funkcií exponenciálneho, empirického a simul. rozdelenia 

 

V rámci tohto rozdelenia nie sú vhodne modelované škody v intervale nižších 

hodnôt, ale ani tie najvyššie. Možnou príčinou je, že modelovanie výšky škody je málo 

flexibilné, a to preto, že sa odhaduje iba jeden parameter .λ  

Z grafického znázornenia simulovaných hodnôt môžeme tvrdiť, že krivka sa takmer 

prekrýva s exponenciálnym rozdelením extrémnych hodnôt a od empirického sa značne 

odlišuje.  

Weibullovo rozdelenie vs. empirické rozdelenie 

Tvar distribučnej funkcie Weibullovho rozdelenia, daný vzorcom (3.39), sa s tým 

empirickým čiastočne zhoduje, viz Obr. 4.13.  
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Obr. 4.13 Zhoda distribučných funkcií Weibullovho, empirického a simulovaného rozdelenia 

 

Aj keď je toto rozdelenie považované za veľmi pružné a prispôsobivé pre dáta 

v širokom rozsahu, z grafu je zrejmé, že modelovanie pomocou tohto rozdelenia je možné 

iba v prípade veľmi vysokých škôd. Naopak, tie nižšie škody nad stanovenú prahovú 

hranicu nie je vôbec vhodné modelovať Weibullovým rozdelením.  

Znázornenie distribučnej funkcie náhodne generovaných hodnôt Weibullovho 

rozdelenia je plynulejšie, a až na pravdepodobnosť vzniku škody vo výške od 4 500 000 Kč 

do 6 700 000 Kč je zhodné s Weibullovým rozdelením hodnôt nad prahovou hranicou.   

Gamma rozdelenie vs. empirické rozdelenie 

Gamma rozdelenie pravdepodobnosti je prvým rozdelením, u ktorého je možné 

tvrdiť, že sa jeho distribučná funkcia, stanovená vzorcom (3.42), zhoduje s tou empirickou, 

viz Obr. 4.14.  

Obr. 4.14 Zhoda distribučných funkcií gamma, empirického a simulovaného rozdelenia 
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Ako môžeme vidieť z grafu, od škody vo výške približne 4 500 000 Kč až po tie 

najvyššie je toto rozdelenie zhodné. U nižších škôd sa od skutočného rozdelenia líši len 

málo. Dokonca aj v prípade nami sledovanej najnižšej straty nie je odchýlka výrazná.  

Opäť môže vidieť výraznú zhodu skúmaného rozdelenia pravdepodobnosti s tým 

simulovaným, aj keď distribučná funkcia simulovaného rozdelenia má tvar krivky hladší. 

Od hodnoty 4 600 000 Kč je pravdepodobnosť, že dôjde k škode, na základe simulovaného 

rozdelenia, najvyššia, blíži sa k 100 %.  

Log- normálne rozdelenie vs. empirické rozdelenie 

Druhým rozdelením, ktoré je takmer zhodné so skutočným je log- normálne 

rozdelenie. Z Obr. 4.15 je možné vidieť, že zhoda je viac- menej rovnaká.  

Obr. 4.15 Zhoda distribučných funkcií log-normálneho, empirického a simulovaného rozdelenia 

 

Platí to isté čo pre gamma rozdelenie, teda, že približne od škody vo výške 

4 500 000 Kč sa úplne zhoduje s empirickým rozdelením. Bezchybné stanovenie, ktoré 

z týchto rozdelení je presnejšie, bude možné určiť až prostredníctvom testu dobrej zhody. 

Simulovaných 10 000 hodnôt má rovnaký tvar distribučnej funkcie ako hodnoty 

extrémne, a to predovšetkým v rastúcej časti krivky. Následne je mierne vyššie ako ďalšie 

dve porovnávané distribučné funkcie.  

4.2.4 Testovanie dobrej zhody empirického a teoretického rozdelenia 

V predchádzajúcej časti práce je z grafického vyjadrenia pravdepodobnostných 

a distribučných funkcií odhadnutá zhoda vybraných rozdelení pravdepodobnosti 

so skutočným. V tejto časti odhady potvrdíme alebo vyvrátime, a to na základe testov dobrej 
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zhody. K overeniu je použitý K-S test, ktorým porovnávame jednotlivé rozdelenia s už 

spomínanými náhodne generovanými hodnotami.  

Výpočty boli prevedené v programe MATLAB, pomocou funkcie „kstest2“ 

a výsledky sú zaznamenané v Tab. 4.4.  

Tab. 4.4 Kolmogorov- Smirnonov test 

Rozdelenie pravdepodobnosti h p 

Paretovo 1 0,0000000000003 

Exponenciálne 1 0,0000000129405 

Weibullovo 1 0,0083169732176 

Gamma 0 0,0692924352719 

Log- normálne 0 0,1397449956863 

Predpokladajme, že nulová hypotéza je označená H0 a stanovuje, že porovnávané 

rozdelenia pravdepodobnosti sú rôzne. Alternatívna hypotéza je H1 a predpokladá zhodu 

týchto rozdelení. V prípade ak h je 1 odmietame nulovú hypotézu na 5 % hladine 

pravdepodobnosti, rozdelenia sú rôzne. Naopak ak h je 0 odmietame alternatívnu hypotézu 

na hladine významnosti 5 %.  

Parameter p bližšie špecifikuje parameter h.  

Z výsledkov K-S testu je zrejmé, že najvyššiu zhodu s empirickým rozdelením 

dosahuje log- normálne rozdelenie. Hodnota parametra p je tu najvyššia, a to 0,139745. 

Môžeme teda predpokladať, že výška škody sa riadi log- normálnym rozdelením 

pravdepodobnosti.  

Druhú najvyššiu zhodu so skutočným rozdelením dosahuje gamma rozdelenie. Aj 

v tomto prípade je presiahnutá hodnota p 0,05, ale už nie tak výrazne, je vo výške 0,069292. 

V týchto dvoch prípadoch sa prijíma alternatívna hypotéza na 5 % hladine 

pravdepodobnosti.  

Paretovo, exponenciálne a Weibullvo rozdelenie prijímajú nulovú hypotézu, teda 

rozdelenia sa nezhodujú s empirickým. Hodnoty p sú značne nižšie.  
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4.2.5 Výber vhodného rozdelenia pravdepodobnosti 

Na základe grafického porovnania distribučnej funkcie empirického rozdelenia 

s distribučnými funkciami gamma a log- normálneho rozdelenia nebolo možné jednoznačne 

určiť, ktoré rozdelenie pravdepodobnosti je presnejšie. Všetky tri sú zachytené na Obr. 4.16.  

Obr. 4.16 Zhoda distribučných funkcií empirického, gamma a log- normálneho rozdelenia 

 

Vidíme, že krivky distribučných funkcií log- normálneho rozdelenia a gamma 

rozdelenia sa takmer prekrývajú. V prípade škody približne nad 4 500 000 Kč sú dokonca 

identické aj s krivkou empirického rozdelenia.  

Presnejšia zhoda rozdelení pravdepodobnosti bola stanovená testom dobrej zhody. 

Ako je uvedené v Tab. 4.4 parameter p je vyšší v prípade log- normálneho rozdelenia.   

V závere je teda možné tvrdiť, že s empirickým rozdelením sa v najväčšej miere 

zhoduje log- normálne rozdelenie pravdepodobnosti.  

4.3 Stanovenie kapitálovej požiadavky pomocou Value at Risk 

Kapitálová požiadavka je stanovená pomocou VaR pre všetky rozdelenia 

pravdepodobnosti, ktoré sme analyzovali v predchádzajúcej časti práce. Hodnoty VaR sú 

vyčíslené najskôr analytickým spôsobom a následne sú určené simulačne.  

Keďže vychádzame z extrémnych hodnôt vybraných zo skutočných škôd, môžeme 

predpokladať, že skutočné riziká nie sú podcenené a hodnota VaR je vyššia ako za 

predpokladu normálneho rozdelenia. Stanovená je minimálna kapitálový požiadavka na 
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hladine spoľahlivosti 85 % a solventná kapitálová požiadavka na hladine spoľahlivosti 

99,5 %.  

Kapitálová požiadavka, ako ekonomický kapitál, ktorý musí držať poisťovňa je 

v literatúrach určený rôznymi spôsobmi. V našom prípade je kapitálová požiadavka 

stotožnená s vypočítanou hodnotu VaR.   

4.3.1 Analytický spôsob 

Ako je popísané v teoretickej časti, určenie hodnoty VaR analytickým spôsobom je 

založené na kvantilových funkciách jednotlivých rozdelení pravdepodobností, viz vzorec 

(3.58). Kvantilové funkcie sú totožné s inverznými distribučnými funkciami rozdelení. 

Aj tieto hodnoty je možné vypočítať v programe MATLAB, a to s využitím funkcie „inv“ 

zodpovedajúcu vybranému pravdepodobnostnému rozdeleniu. Do každej funkcie sú 

dosadené parametre odhadnuté na základe metódy maximálnej vierohodnosti, tak ako sú 

stanovené v kapitole 4.2.1.  

Vyčíslené hodnoty na 85 % a 99,5 % hladine spoľahlivosti sú zaznamenané 

v Tab. 4.5. 

Tab. 4.5 Analyticky stanovená hodnota Value at Risk (v Kč) 

Rozdelenie pravdepodobnosti VaR(0,995) VaR(0,85) 

Paretovo 9 622 406,59 5 391 308,16 

Exponenciálne 18 386 210,39 6 583 382,00 

Weibullovo 5 799 856,48 4 454 360,28 

Gamma 5 356 209,68 4 138 122,34 

Log- normálne 5 384 971,35 4 098 505,96 

Z tabuľky je zrejmé, že hodnoty VaR sú v prípade každého rozdelenia 

pravdepodobnosti odlišné. Z definície VaR je možné formulovať záver, že na základe 

Paretovho rozdelenia s 99,5 % pravdepodobnosťou nebude strata vyššia ako 

9 622 406,59 Kč, čo je takmer o polovicu menej ako u rozdelenia exponenciálneho, kde by 

hodnota straty nemala presiahnuť 18 386 210,39 Kč. Tento výrazný rozdiel je 

pravdepodobne spôsobený tým, že v prípade exponenciálneho rozdelenia, ako už bolo 

spomenuté vyššie, odhadujeme iba jeden parameter, na rozdiel od všetkých ostatných 

rozdelení. V prípade Weibullovho rozdelenia je VaR na hladine významnosti 0,5 % vo 

výške 5 799 856,48 Kč, čo sa v porovnaní s gamma a log- normálnym rozdelením nelíši tak 
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výrazne. Najnižšiu hodnotu straty na tejto hladine spoľahlivosti je možné stanoviť na 

základe gamma rozdelenia, kde dosahuje výšku 5 356 209,68 Kč. Len o necelých 29 000 Kč 

viac je vyčíslená strata pre rozdelenie log- normálne, a to 5 384 971,35 Kč. Solventná 

kapitálová požiadavka by mala zodpovedať príslušnej hodnote VaR.  

Na hladine pravdepodobnosti 85 % formulujeme minimálnu kapitálovú požiadavku. 

Z dopočítaných hodnôt je vidieť, že rozdiely medzi jednotlivými rozdeleniami nie sú tak 

výrazné ako v prípade 99,5 % pravdepodobnosti. Najvyššia minimálna kapitálová 

požiadavka je stanovená exponenciálnym rozdelením, a to 6 583 382,00 Kč. Ak ju však 

porovnáme s tou solventnou, zistíme, že je medzi nimi značný rozdiel, ktorý nie je možné 

pozorovať u ostatných rozdelení. Je teda možné predpokladať, že v prípade 

exponenciálneho rozdelenia sa hodnota VaR výrazne zvyšuje až pri veľmi vysokých 

hladinách spoľahlivosti. O niečo nižšia, a síce 5 391 308,16 Kč, je určená minimálna 

kapitálová požiadavka pre Paretovo rozdelenie. Z Weibullovho, gamma a log- normálneho 

rozdelenia je možné očakávať, s pravdepodobnosťou 85 %, že strata bude blízka 

4 000 000 Kč, viz Tab. 4.5. 

4.3.2 Simulačný spôsob  

Z kvantilových funkcií rozdelení pravdepodobnosti vychádzame aj v prípade 

simulovania hodnoty Value at Risk. Pri výpočte sú využité rovnaké funkcie ako v prípade 

analytického riešenie. Rozdielne sú parametre, ktoré do týchto funkcií vstupujú.  

Pre každé rozdelenie pravdepodobnosti je vstupným parametrom 10 000 náhodne 

generovaných čísel, a to práve z daného rozdelenia. Aj k tomu je využitý program 

MATLAB, konkrétne funkcia „rnd“.  

Simulované hodnoty VaR na 85 % a 99,5 % hladine pravdepodobnosti sú zachytené 

v Tab. 4.6.  

Tab. 4.6 Simulačne stanovená hodnota Value at Risk (v Kč) 

Rozdelenie pravdepodobnosti VaR(0,995) VaR(0,85) 

Paretovo 9 684 169,10 8 665 458,21 

Exponenciálne 18 684 195,19 6 690 078,69 

Weibullovo 5 815 953,31 4 459 994,41 

Gamma 5 332 115,78 4 129 807,77 

Log- normálne 5 380 766,99 4 092 523,29 
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Ako vidíme, simulované hodnoty sú pre každé rozdelenie vyššie ako tie analytické. 

Keďže však vychádzame z rovnakých rozdelení pravdepodobností vyvíjajú sa obdobne. 

V prípade Paretovho rozdelenia by strata s pravdepodobnosťou 99,5 % nemala byť 

vyššia ako 9 684 169,10 Kč, zatiaľ čo u exponenciálneho rozdelenia, tak ako v prípade 

analytického riešenia, je hodnota takmer dvojnásobná, a to 18 684 195,19 Kč. Hodnota 

straty na základe Weibullovho rozdelenia nepresiahne 5 815 953,31 Kč. Opäť je možné 

pozorovať najmenší rozdiel medzi gamma a log- normálnym rozdelením, avšak vyšší ako 

u analytického riešenia, a síce takmer 49 000 Kč. Strata s pravdepodobnosťou 99,5 % 

nepresiahne hodnotu 5 332 115,78 Kč ak použijeme rozdelenie gamma a 5 380 766,99 Kč 

v prípade log- normálneho rozdelenia pravdepodobnosti. Ak hovoríme o 99,5 % hladine 

pravdepodobnosti, ide o solventnú kapitálovú požiadavku. 

Na 85 % hladine je určená tá minimálna. Tu je však možné pozorovať zmenu 

poradia, oproti doteraz sledovaným výsledkom. Najvyššiu minimálnu kapitálovú 

požiadavku je možné určiť Paretovým rozdelením. Vidíme, že simulovaná hodnota 

v porovnaní s tou analytickou je oveľa vyššia, a to 8 665 458,21 Kč. Takúto zmenu 

v ostatných rozdeleniach nepozorujeme. Aj tu však platí, že v prípade exponenciálneho 

rozdelenia sa hodnota VaR veľmi zvyšuje na vysokých hladinách pravdepodobnosti. Pre 

Weibullovo, gamma a log- normálne rozdelenie konštatujeme to isté, čo v prípade 

analytického riešenia, a teda, že s pravdepodobnosťou 85 % sa bude strata blížiť 

k 4 000 000 Kč.  

4.3.3 Empirické riešenie 

Hodnota straty na hladine spoľahlivosti 99,5 % bola vyčíslená aj na základe 

empirických údajov, bez zohľadnenia spomínaných rozdelení pravdepodobností. Využitá 

k tomu bola metóda lineárnej interpolácie medzi dvoma bodmi. Za predpokladu, 

že poznáme súradnice dvoch bodov ( )00 , yx  a ( )11 , yx  lineárnou interpoláciou je priamka, 

ktorá ich spája.  

V našom prípade poznáme súradnice prvého bodu, a síce 0,67339740 =x  

a .982143,00 =y  Druhá súradnica je určená, a to tak, že 0,00020071 =x  a .11 =y  Keďže 

hľadáme hodnotu straty na 99,5 % hladine pravdepodobnosti, potom .995,0=y  Dosadením 

týchto súradníc do vzťahu ( )
01

01
00 xx

yy
xxyy

−

−
⋅−+=  sa dopočítame k tomu, že empirická 
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hodnota straty na stanovenej hladine pravdepodobnosti by nemala byť vyššia ako 

7 069 512,72 Kč.  

Obdobne je stanovená empirická hodnota straty na 85 % hladine spoľahlivosti. Tu 

však pracujeme s inými súradnicami, a to 0,1730954,839116,0,3,3958240 100 === xyx  

a .874334,01 =y  Hodnota straty, ktorú hľadáme je na 85 % hladine pravdepodobnosti, 

potom .85,0=y  Po dosadení do rovnakého vzťahu je hodnota vypočítanej minimálnej 

kapitálovej požiadavky 4 000 558,15 Kč. 

4.4 Stanovenie očakávanej straty metódou Expected Shortfall 

Ďalším spôsobom ako stanoviť solventnú kapitálovú požiadavku je využitie metódy 

Expected Shortfall. Táto metóda stanovuje veľkosť očakávanej straty, ktorá je vyššia ako 

VaR pre všetky rozdelenia pravdepodobnosti, s ktorými pracujeme.  

Rovnako je vyčíslená hodnota očakávanej straty na 85 % hladine pravdepodobnosti 

(minimálna kapitálová požiadavka), a tiež na 99,5 % hladine pravdepodobnosti (solventná 

kapitálová požiadavka), ktorú aj tu považujeme za hodnotu ekonomického kapitálu. 

Vychádzame zo vzorca (3.60), z ktorého je zrejmé, že stanovujeme strednú hodnotu straty 

prevyšujúcu VaR, a to zo všetkých náhodne generovaných čísel, pre každé rozdelenie 

pravdepodobnosti. Výška očakávanej straty teda musí byť nevyhnutne vyššia. Dopočítané 

výsledky sú zachytené v Tab. 4.7.  

Tab. 4.7 Stanovenie hodnoty Expected Shortfall (v Kč) 

Rozdelenie pravdepodobnosti ES(0,995) ES(0,85) 

Paretovo 9 695 576,87 9 133 975,48 

Exponenciálne 21 988 330,27 10 273 358,02 

Weibullovo 6 090 296,55 4 934 728,60 

Gamma 5 659 176,13 4 512 322,96 

Log- normálne 5 742 199,39 4 514 863,07 

Ako je zrejmé z tabuľky, hodnota očakávanej straty na 99,5 % hladine 

pravdepodobnosti pre Paretovo rozdelenie dosahuje výšku 9 695 576,87 Kč. Najvyššiu 

stratu je možné očakávať na základe exponenciálneho rozdelenia, keďže aj hodnota VaR 

bola aj v tomto prípade najvyššia, a to až 21 988 330,27 Kč. Výrazne nižšie sú však ďalšie 

tri hodnoty očakávanej straty. Z Weibullovho rozdelenia predpokladáme stratu 
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6 090 296,55 Kč. Najnižšia hodnota predpokladanej straty je stanovená gamma rozdelením, 

a to 5 659 176,13 Kč, čo je o viac ako 83 000 Kč menej ako u log- normálneho rozdelenia.  

V prípade spoľahlivosti 85 % sú očakávané straty tiež najvyššie u exponenciálneho 

rozdelenia. Rovnako ako u VaR tak aj u ES je rozdiel medzi dvoma porovnávanými 

hladinami pravdepodobnosti veľký, viac ako dvojnásobný. O niečo nižšia je potenciálna 

strata u Paretovho rozdelenia, a to 9 133 975,48 Kč. Na základe Weibullovho rozdelenia 

strata, za stanovených podmienok, nepresiahne 4 934 728,60 Kč. Medzi gamma 

a log- normálnym rozdelením, ako vo všetkých doterajších výpočtoch, je rozdiel minimálny. 

Strata nepresiahne v rámci gamma rozdelenia 4 512 322,96 Kč, a v rámci log- normálneho 

4 514 863,07 Kč.  

4.5 Porovnanie 

Už bolo niekoľko krát spomenuté, že v tejto práci sa stanovuje kapitálová 

požiadavka na základe interného modelu, ako to umožňuje smernica Solvency II. 

Kapitálová požiadavka je určená na 99,5 % hladine pravdepodobnosti ako solventná a na 

85 % hladine pravdepodobnosti ako minimálna.  

Porovnanie dopočítaných výsledkov na 99,5 % hladine spoľahlivosti metódou Value 

at Riska a metódou Expected Shortfall je zachytené v Tab. 4.8.  

Tab.4.8 Porovnanie hodnôt kapitálovej požiadavky na 99,5 % hladine pravdepodobnosti (v Kč)  

Rozdelenie 
pravdepodobnosti 

ES(0,995) 
Value at Risk (0,995) 

analytické simulované empirické 

Paretovo 9 695 576,87 9 622 406,59 9 684 169,10 

7 069 512,72 

Exponenciálne 21 988 330,27 18 386 210,39 18 684 195,19 

Weibullovo 6 090 296,55 5 799 856,48 5 815 953,31 

Gamma 5 659 176,13 5 356 209,68 5 332 115,78 

Log- normálne 5 742 199,39 5 384 971,35 5 380 766,99 

Z tabuľky je zrejmé, že výška solventnej kapitálovej požiadavky na základe 

jednotlivých rozdelení, ako aj pre rôzne spôsoby výpočtu je odlišná. Môžeme vidieť, že 

hodnoty kapitálovej požiadavky sú stanovené najvyššie u exponenciálneho rozdelenia, a to 

v prípade analyticky určeného VaR 18 386 210,39 Kč a v prípade simulovaného VaR 

18 684 195,19 Kč. Stredná hodnota straty škôd prevyšujúcich VaR dosahuje až 

21 988 330,27 Kč. Výrazne nižšie sú stanovené kapitálové požiadavky ak sa zameriame na 
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Paretovo rozdelenie. Všetky hodnoty, či už VaR alebo ES mierne presahujú 

9 600 000,00 Kč.  

Nepomerne nižšie je kapitálová požiadavka stanovená na základe ďalších troch 

rozdelení. U Weibullovho rozdelenia je analytickým spôsobom VaR vyčíslené na 

5 799 856,48 Kč, simulačne je o niečo vyššie, a síce 5 815 953,31 Kč. Najmenší rozdiel je 

medzi gamma a log- normálnym rozdelením, kedy hodnota VaR prevyšuje 5 300 000,00 Kč, 

pritom najnižšia je u gamma rozdelenia. Rovnako najnižšia u gamma rozdelenia je 

aj očakávaná strata, stanovená metódou ES, a to 5 659 176,13 Kč 

Stanovená však je aj výška VaR na základe skutočných údajov, bez vplyvu 

jednotlivých rozdelení. Tá sa na 99,5 % hladine pravdepodobnosti najviac blíži 

Weibullovmu rozdeleniu, dosahuje hodnotu 7 069 512,72 Kč.  

Vyčíslenie minimálnej kapitálovej požiadavky na 85 % hladine pravdepodobnosti je 

zachytené v Tab. 4.9.  

Tab.4.9 Porovnanie hodnôt kapitálovej požiadavky na 85 % hladine pravdepodobnosti (v Kč)  

Rozdelenie 
pravdepodobnosti 

ES(0,85) 
Value at Risk (0,85) 

analytické simulované empirické 

Paretovo 9 133 975,48 5 391 308,16 8 665 458,21 

4 000 558,15 

Exponenciálne 10 273 358,02 6 583 382,00 6 690 078,69 

Weibullovo 4 934 728,60 4 454 360,28 4 459 994,41 

Gamma 4 512 322,96 4 138 122,34 4 129 807,77 

Log- normálne 4 514 863,07 4 098 505,96 4 092 523,29 

Rovnako aj v prípade minimálnej kapitálovej požiadavky je najvyššia hodnota 

určená exponenciálnym rozdelením, a to 6 583 382,00 Kč u analytického spôsobu 

vyčíslenia VaR a 6 690 078,69 Kč u simulačne stanovenej hodnoty VaR. Tu však môžeme 

vidieť výrazný rozdiel medzi VaR a ES. Očakávaná strata je na tejto hladine 

pravdepodobnosti až 10 273 358,02 Kč, čo je najväčší rozdiel v rámci všetkých rozdelení. 

Očakávaná strata je však vysoká aj v prípade Paretovho rozdelenia, predovšetkým 

v porovnaní s analyticky stanovenou hodnotou VaR, rozdiel dosahuje 3 742 667,32 Kč.  

Inak je to u Weibullovho, gamma a log- normálneho rozdelenia, kde sa všetky 

hodnoty kapitálovej požiadavky pohybujú nad 4 000 000,00 Kč. Metódou VaR je najnižšia 

minimálna kapitálová požiadavka u log- normálneho rozdelenia. Avšak najnižšia hodnota 
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očakávanej straty, určená ako stredná hodnota straty prevyšujúca VaR je v prípade gamma 

rozdelenia, a síce 4 512 322,96 Kč.  

Aj na tejto hladine pravdepodobnosti bola vyčíslená kapitálová požiadavka, ktorá nie 

je závislá na žiadnom z daných rozdelení. Vychádza zo skutočných údajov a dosahuje výšku 

4 000 558,15 Kč, čo sa najviac blíži k log- normálnemu rozdeleniu pravdepodobnosti.  
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5 Záver 

Cieľom diplomovej práce bolo stanovenie solventnej kapitálovej požiadavky, 

využitá pritom bola metóda Value at Risk a metóda Expected shortfall. Dátami, ktoré boli 

k tomu použité sú celkové škody v rámci havarijného poistenia osobných vozidiel.  

Zo základného súboru boli, po stanovení prahovej hranice, vybraté tie hodnoty, ktoré 

dosahujú extrémy. Ďalej sa a nimi pracuje v rámci jednotlivých rozdelení pravdepodobnosti 

a pri vyčíslení kapitálovej požiadavky.  

Po odhadnutí parametrov metódou maximálnej vierohodnosti je možné zo 

zostavených funkcií hustoty a distribučných funkcií konštatovať, že skutočné hodnoty 

jednoznačne nezodpovedajú Paretovmu a exponenciálnemu rozdeleniu pravdepodobnosti. 

Je možné, že v prípade Paretovho rozdelenia mohlo dôjsť k skresleniu, keďže odhady 

parametrov nie je možné určiť s maximálnou vierohodnosťou. U exponenciálneho 

rozdelenia zase pracujeme iba s jedným odhadovaným parametrom, čím sa toto rozdelenie 

stáva flexibilnejšie, možno viac ako by bolo vhodné. Toto zistenie z grafického vyjadrenia 

je potvrdené aj Kolmmogorovým- Smirnovým testom dobrej zhody, na základe ktorého je 

zamietnutá nulová hypotéza na 5 % hladine pravdepodobnosti.  

Naopak za vhodné rozdelenia pravdepodobnosti je možné považovať gamma a log- 

normálne. Z grafického znázornenia ako aj z výsledkov testu dobrej zhody je možné 

konštatovať, že sa tieto dve rozdelenia zhodujú s rozdelením skutočných hodnôt. 

Aj distribučné funkcie náhodne generovaných 10 000 hodnôt, pre každé z týchto 

pravdepodobnostných rozdelení, sú takmer zhodné s empirickou distribučnou funkciou. 

Ak by sme mali byť ale dôslednejší, potom je presnejším rozdelením, ktoré sa v rámci 

Kolmogorovho- Smirnovho testu zhoduje viac, log- normálne rozdelenie. Zhoda prevyšuje 

5 % potrebných k potvrdeniu hypotézy, dosahuje až 13,97 %. 

Niekde uprostred je Weibullovo rozdelenie, ktoré by z grafického vyjadrenia bolo 

možné považovať za zhodné s empirickým, dokonca simulované hodnoty sú tým skutočným 

bližšie, avšak testom dobrej zhody to potvrdené nebolo. Zhoda je len 0,83 %.  

Ďalej bola vyčíslená kapitálová požiadavka metódou VaR a metódou ES. Solventná 

kapitálová požiadavka na 99,5 % hladine spoľahlivosti je v rámci metódy VaR vyčíslená 

analyticky a simulačne. Simulované hodnoty sú vždy o niečo vyššie, najväčší rozdiel je 
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u exponenciálneho rozdelenia, a to až 297 984,80 Kč. Kapitálová požiadavka je nepomerne 

vyššia u Paretovho a exponenciálneho rozdelenia, v porovnaní s ostanými rozdeleniami, 

či už je stanovená analyticky alebo simulačne. Rozdiely medzi Weibullovým, gamma a log- 

normálnym rozdelením už nie sú tak výrazné. Ak však vychádzame z toho, že za najviac 

vhodné rozdelenie bolo stanovené práve log- normálne rozdelenie, potom hodnota 

solventnej kapitálovej požiadavky je vo výške 5 384 971,35 Kč. Inými slovami, s 99,5 % 

pravdepodobnosťou strata nepresiahne 5 384 971,35 Kč.  

Aj minimálna kapitálová požiadavka stanovená na 85 % hladine pravdepodobnosti je 

vyčíslená analyticky aj simulačne. Aj tu sú najvyššie hodnoty u Paretovho 

a exponenciálneho rozdelenie, avšak už rozdiely nie sú tak výrazné ako na 99,5 % hladine 

pravdepodobnosti. Z toho je možné usudzovať, že predpokladaná strata značne stúpa až 

v tých najvyšších hladinách pravdepodobnosti. Rovnako ako v prípade solventnej, tak aj 

u minimálnej kapitálovej požiadavky sú výsledky, dopočítané na základe ďalších troch 

rozdelení, odlišné minimálne. Pre log- normálne rozdelenie dosahuje VaR hodnotu 

4 098 505,96 Kč. 

Stanovená však je aj výška VaR na základe skutočných údajov, bez vplyvu 

jednotlivých rozdelení. S 99,5 % pravdepodobnosťou strata nepresiahne hodnotu 

7 069 512,72 Kč, čo sa najviac blíži Weibullovmu rozdeleniu. Od log- normálneho sa líši 

takmer o 1 700 000 Kč, ako v prípade analytického, tak aj simulovaného spôsobu. Na 

hladine pravdepodobnosti 85 % je empirická hodnota VaR vo výške 4 000 558,15 Kč, čím je 

potvrdená najväčšia zhoda s log- normálnym rozdelením.  

Výška kapitálovej požiadavky v rámci metódy ES, označovaná aj ako očakávaná 

strata, bola tiež vyčíslená na 99,5 % a 85 % hladine spoľahlivosti. Keďže ide o strednú 

hodnotu škody prevyšujúcu VaR je možné predpokladať, že vývoj v rámci jednotlivých 

rozdelení pravdepodobnosti bude obdobný. Ak aj v tomto prípade budeme stanovovať 

hodnotu očakávanej straty na základe najvhodnejšieho rozdelenia pravdepodobnosti, potom 

je záver jednoznačný. S pravdepodobnosťou 99,5 % očakávaná strata nepresiahne hodnotu 

5 742 199,39 Kč a s 85 % pravdepodobnosťou nebude strata vyššia ako 4 514 863,07 Kč.  
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Zoznam skratiek 

atď.  a tak ďalej  

CEIOPS European Insurance and Occupational Pensions Authority 

CVaR  Conditional Value at Risk 

č.   číslo 

ČR  Česká republika 

E( . )  stredná hodnota 

EBA  Európsky orgán pre bankovníctvo 

EIOPA  Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov 

ES  Expected Shortfall 

ESMA  Európsky orgán pre cenné papiere a trh 

ESRB  Európsky výbor pre systémové riziká 

EUR  euro 

EÚ  Európska únia 

EVT  Extreme value theory 

f(x)  funkcia hustoty 

F(x)  distribučná funkcia 

GEV  štandardné rozdelenie extrémnych hodnôt 

GPD  všeobecné Paretovo rozdelenie 

Kč  korún českých 

K-S  Kolmogorov- Smirnonov 

MCR  minimálna kapitálová požiadavka 

Obr.  obrázok 
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POT  Peaks over Threshold 

R  reálne číslo 

SRC  solventná kapitálová požiadavka 

Tab.  tabuľka 

tzv.  takzvaný 

VaR  Value at Risk 
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