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1 Úvod 

V současné době existuje řada rizikových faktorů, které mají vliv na ţivot, zdraví 

a majetek ekonomických subjektů. Rizikové faktory ovlivňují kvalitu společenského ţivota 

jednotlivce. Vztah většiny ekonomických subjektů k riziku je averzní, snahou ekonomických 

subjektů je zmírnit či úplně odstranit rizikové faktory. Moţností jak zmírnit či odstranit riziko 

je celá řada, velký význam je přisuzován moţnosti vyuţití pojištění.  

Pojišťovnictví se vyvíjelo dle potřeb jednotlivců a trendů vývoje společnosti 

v několika vlnách. Zmínky o prvních formách pojištění jsou datovány od roku 2500 př. n. l. 

Ve 14. století dochází ke vzniku prvních pojišťovacích institucí. V současné době je sektor 

pojišťovnictví velmi významný nejen pro ekonomické subjekty přijímající pojistnou ochranu, 

ale také z hlediska podílu na tvorbě HDP. Pojišťovnictví je oblast regulovaná státem, a to 

především z toho důvodu, ţe se zde soustředí velké objemy finančních prostředků, jejichţ 

majitelé jsou mimo jiné i běţní občané.  

Snahou subjektu působícího v sektoru pojišťovnictví v postavení pojistitele je 

dosaţení zisku, zvýšení trţní hodnoty, udrţení prestiţe, dobrého jména pojišťovny apod. 

Ostatně cíle pojistitele jsou shodné s cíli jiných podnikatelských subjektů. Pojistná ochrana je 

pojistitelem poskytována za úplatu. Jednotliví pojistitelé si pomocí matematických 

a statistických metod vytváří pojistné modely, z nichţ je v konečném důsledku vycházeno při 

stanovení výše pojistného pro konkrétního pojištěného při zohlednění např. jeho věku, 

zdravotního stavu, profesního zaměření, výše pojistného plnění, pojistné doby.  

Cílem práce je na základě skutečných dat zkonstruovat model umoţňující stanovení 

pojistného pro odvětví neţivotního pojištění, a to pro pojištění majetku osob, konkrétně pro 

havarijní pojištění.  

Konstrukce modelu je zaloţena na datech konkrétního pojistitele působícího v rámci 

České republiky. 

Práce je členěna na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je 

svým obsahem zaměřena na výklad specifických pojmů z oblasti pojišťovnictví, také však na 

definování modelů rizika, přičemţ pozornost je věnována zejména kolektivnímu modelu 

rizika, na něhoţ je dále navázán výklad statistických pojmů jako např. pravděpodobnost, 

rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny a definování metod regresní analýzy. 

V neposlední řadě je v rámci teoretické části práce popsána konstrukce pojistného a dochází 

ke specifikaci sloţek pojistného.  
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Publikační rámec pro teoretickou část tvoří Cipra (2005, 2006, 2008); Daňhel (2006); 

Ducháčková (2005); Hindls, Seger (1995); Hosmer, Lemeshow (2002); Marek (2005); 

Royston, Sauerbrei (2008); Sekerka (2002); Zmeškal (2004) a v neposlední řadě zákon 

o pojišťovnictví č. 277/2007 Sb.  

Na teoretickou část navazuje část praktická, v níţ jsou teoretické poznatky prakticky 

rozpracovány, a je konstruován samotný model umoţňující stanovení pojistného. Model je 

konstruován z dostupných dat aplikací metody regresní analýzy. Zkonstruovaný model je 

v rámci praktické části pouţit pro výpočet pojistného konkrétního ekonomického subjektu. 

V závěru dochází ke shrnutí zjištěných poznatků a dále také k navrţení alternativ moţných 

řešení. 
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2 Charakteristika pojišťovnictví a riziko v pojišťovnictví 

Pojišťovnictví je velmi důleţitá oblast ekonomiky, která pro definování svého pole 

působnosti vyuţívá specifických pojmů. Znalost těchto specifických pojmů významně 

přispívá ke zpřehlednění oblasti pojišťovnictví. Vybrané pojmy budou dále vymezeny 

a definovány. Za základní literaturu vztahující k této kapitole lze doporučit Cipra (2006); 

Daňhel (2006); Ducháčková (2005). 

Podstatou pojišťovnictví je vyrovnání nepříznivých důsledků nahodilých událostí, 

které negativně ovlivňují ţivoty jedinců ve společnosti. Existence pojišťovnictví je velmi úzce 

spjata s existencí rizika. Před samotným definováním pojmu rizika je podstatné zaměřit se na 

výklad dvou významných pojmů, a to jistoty a nejistoty.  

 

2.1 Definování jistoty, nejistoty a rizika 

Jistota a nejistota jsou dva protikladné pojmy, které se liší jednoznačností 

očekávaných výsledků ekonomického subjektu. Situace, kdy je ekonomický subjekt schopen 

poměrně jednoznačně stanovit své očekávané výsledky, je označována jako jistota. Nejistotou 

je pak chápána situace, kdy ekonomický subjekt není schopen jednoznačně určit své 

očekávané výsledky, a to z důvodu působení nepředvídatelných vlivů. Nepředvídatelné vlivy 

představují rizikový faktor.  

Riziko a nejistota nejsou ekvivalentní pojmy, a to především z toho důvodu, ţe pravá 

nejistota není měřitelná, zatímco riziko měřitelné je. Pro měření rizika se vyuţívá 

pravděpodobnost. Riziko ekonomického subjektu vyjadřuje moţnou odchylku skutečného 

výsledku od výsledku očekávaného, přičemţ odchylka nastává s určitou pravděpodobností. 

Riziko, v oblasti pojišťovnictví, bývá nejčastěji děleno na dvě základní skupiny, a to: 

 riziko finanční, 

 riziko pojistné. 

Do skupiny finančních rizik je řazeno riziko trţní, kreditní, operační a riziko likvidity. 

Tato rizika jsou spojena s finančními aktivitami ekonomického subjektu. Riziko načasování, 

ostatní rizika a pojistně-technická rizika tvoří skupinu pojistných rizik.  

Riziko načasování přestavuje hrozbu nesprávného sladění příjmů a výdajů pojišťovny. 

Mezi ostatní rizika lze zařadit riziko investiční, zajišťovací, riziko obchodní a riziko 

nesolventnosti. 
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Investiční riziko je vyvolané investičními aktivitami pojišťovny. Zajišťovací riziko 

vychází ze zajištění, coţ je situace, kdy pojišťovna přenáší část svého rizika na zajišťovnu. 

Riziko zajišťovací souvisí s chybou uskutečněnou při konstrukci zajišťovacího modelu. 

V důsledku této chyby se můţe stát, ţe rozdíl mezi zajistným a zajistným plněním nestačí ke 

krytí závazků pojišťovny.  

Riziko nesolventnosti představuje ohroţení pojišťovny spočívající v nedostatku 

kapitálu potřebného ke krytí nahodilých výchylek. Obchodní riziko souvisí s obchodním 

plánem pojišťovny a s neschopností pojišťovny získat dostatek nových pojistných smluv.  

Pojistně technická rizika lze dále rozdělit na riziko náhodné, riziko změn a riziko 

omylů.  

Riziko náhodné souvisí s odchylkou od očekávaného škodního průběhu. Toto riziko 

lze dále členit na normální náhodné riziko, tedy riziko spojené s běţnými odchylkami od 

očekávaného škodního průběhu, a katastrofální náhodné riziko, které vzniká, je-li škodní 

průběh ovlivňován škodami velkého rozsahu. 

Riziko změn souvisí se změnou podmínek slouţících pro výpočet pojistného. Toto 

riziko lze dále rozčlenit na riziko cyklické, trendové nebo nepravidelné změny. Cyklické 

změny představují reakce na cyklický vývoj, trendové změny souvisí například se 

strukturálními změnami, nepravidelné změny mohou souviset například se změnou počasí. 

V důsledku výskytu výše popsaných změn dochází ke změně průměrné velikosti pojistného 

plnění. 

Riziko omylů tkví v nedostatcích, kterých se mohou dopustit finanční matematici či 

jiné osoby při konstrukci pojistných modelů a při kalkulaci pojistného.  

Dle charakteru odchylky je moţné rozdělit rizika na rizika čistá a spekulativní. Čisté 

riziko vyjadřuje negativní odchylku skutečného výsledku ekonomického subjektu od výsledku 

očekávaného. Spekulativní riziko zahrnuje jakoukoli odchylku skutečného výsledku 

ekonomického subjektu od výsledku očekávaného.  

V rámci pojišťovnictví jsou pojišťována čistá rizika. V případě čistého rizika se dále 

rozlišuje objektivní a subjektivní stránka rizika. Objektivní riziko vytvářejí nahodilé síly, které 

nezávisí na činnosti lidí. Subjektivní riziko představuje nahodilé síly či nepředvídatelné 

události, které vznikají v důsledku jednání lidí. Tato lidská jednání mohou být vědomá nebo 

nevědomá.   
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Další moţné členění rizik rozděluje rizika dle příčiny vzniku, viz Ducháčková (2005), 

dle tohoto členění mohou být rizika přírodní a vyvolaná lidským faktorem. Rizika vyvolaná 

lidským faktorem jsou dále dělena na technická rizika a rizika vyvolaná lidmi.  

Jiné členění rizik je zaloţeno na rozdělení rizika z hlediska realizace, toto členění 

souvisí s dělením rozměrů rizika. Rozměry rizika lze členit následujícím způsobem: 

 okamţik realizace rizika; 

 výskyt realizace rizika; 

 rozsah realizace. 

Je zřejmé, ţe v případě realizace rizika vzniká škoda na straně ekonomických 

subjektů. Vzniklá škoda je rozlišována dle své povahy. Jedná se o škodu materiální či 

nemateriální povahy. Škody mohou být realizovány na osobách, věcech či v oblasti financí. 

Následky vzniklých škod lze také dělit, a to například na věcné ztráty, neplánované výdaje či 

ztráty příjmů.  

V souvislosti s poţadavky na řízení rizika vznikl obor risk management. Risk 

management je vědecká disciplína zahrnující tyto činnosti: 

 identifikace rizika, 

 ocenění a kvantifikace rizika, 

 kontrola a financování rizika, viz Ducháčková (2005). 

Identifikací rizika se rozumí zjištění rizikových faktorů, které ovlivňují skutečné 

výsledky ekonomického subjektu. V případě ocenění a kvantifikace rizika jde o vyčíslení 

vlivu daného rizika na finanční situaci ekonomického subjektu. Dochází k určení 

pravděpodobnosti, s jakou dojde ke vzniku škody. Fáze kontroly a financování rizika je 

zaměřena na předcházení škodám či jejich eliminaci. 

 

2.2 Riziko v pojišťovnictví 

Jak jiţ bylo výše nastíněno, odvětví pojišťovnictví je zaloţeno na transferu rizika na 

pojistitele. Dosud však nebylo uvedeno, co se rozumí pod pojmem rizika v pojišťovnictví, coţ 

je předmětem výkladu této podkapitoly.  

„Pod pojmem rizika v oblasti pojišťovnictví je moţné chápat jednak předmět 

ohroţovaný nahodilým nebezpečím, událost způsobující škodu, tedy zdroj rizika či 

pravděpodobnost vzniku náhodné události s negativními dopady,“ viz Ducháčková (2005, 

s. 12). 
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Velikost rizika je definovaná četností výskytu nahodilých událostí a velikostí škody, 

které nahodilé události způsobují. Potřeba, která vzniká v důsledku realizace náhodné 

události, můţe mít dvojí povahu, a to povahu konkrétní či abstraktní potřeby. Rozdíl mezi 

těmito dvěma pojmy spočívá v moţnosti přesného vyčíslení potřeby, viz Ducháčková (2005). 

Ekonomický subjekt má celou řadu moţností, jak se můţe vyrovnat s riziky. Jednou 

z moţností vyrovnání se s riziky je jejich odvrácení, a to například prostřednictvím smluvních 

dohod, další moţností vyrovnání se s riziky je eliminace rizik za pouţití preventivních 

opatření. Pokud ani jedna z výše uvedených moţností není realizovatelná nebo je případně 

realizovatelná jen v určitých mezích, můţe ekonomický subjekt vyuţít finančního krytí rizika. 

V souvislosti s finančním krytím rizika lze rozlišovat finanční krytí rizik státem, individuální 

krytí rizik či vyuţití pojištění.  

Pojistné riziko je vymezeno pojistným právem a specifikováno v zákonech, 

vyhláškách, smluvních ujednáních. „Jedná se o takové riziko, na které můţe pojistitel uzavřít 

pojistnou smlouvu dle pojistně technických podmínek. Je to riziko kryté konkrétním druhem 

pojištění,“ viz Ducháčková (2005, s. 32).  

 

2.3 Pojistitelnost rizik 

Rozhodování pojistitele o přebíraných rizicích je ovlivněno cílem pojistitele, rizikovou 

situací pojistitele, dosaţitelným pojistným a celkovými vlastnostmi rizika. Rizika přebíraná 

pojistitelem jsou hodnocena dle kritérií pojistitelnosti. Aby mohlo být riziko přijato 

pojistitelem jako pojistitelné, musí být splněna tato kritéria: 

 kritérium nahodilosti – tedy nezávislosti pojistné události na vůli zúčastněných; 

 kritérium jednoznačnosti – a to ve specifikaci a prokazatelnosti; 

 kritérium odhadnutelnosti – zpravidla prostřednictvím vyčíslení pravděpodobnosti; 

 kritérium vzájemné nezávislosti rizik; 

 kritérium velikosti; 

 kriterium morální zásady. 

Z výše uvedených kritérií a z dalších hledisek vyplývá, ţe pro pojistitele jsou 

z hlediska rizika téměř nepřijatelné pojistné události, které nastanou s velkou 

pravděpodobností, pojištěný je můţe ovlivnit a dále pojistné události, které s sebou přináší 

velkou škodu. Při pojistitelnosti rizika bere pojistitel v úvahu také plošné a časové rozloţení 

rizika. 
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2.4 Vymezení pojmu pojištění, členění pojištění 

Ekonomický subjekt můţe rizikům předcházet prostřednictvím aplikace strategických 

či fyzických opatření. Jestliţe daná opatření nelze aplikovat, má ekonomický subjekt 

k dispozici další moţnosti, jak se s důsledky rizik finančně vypořádat. Jednou z moţností je 

vyuţití samopojištění, druhou moţností je transfer rizika na pojistitele. 

Za nejdůleţitější způsob eliminace rizika ekonomického subjektu je vzhledem 

k zaměření práce povaţováno sjednání pojištění. Sjednáním pojištění sniţuje ekonomický 

subjekt negativní důsledky plynoucí z nahodilých událostí, a to finanční náhradou vzniklé 

ztráty. 

Pojištění je zpravidla chápáno jako: 

 finanční sluţba, kterou nabízí subjekt provozující pojištění pojištěnému, přičemţ 

smyslem této finanční sluţby je zabezpečit pojištěnému pojistnou ochranu, a to 

prostřednictvím výplaty pojistného plnění v případech, kdy dojde k nahodilé 

pojistné události blíţe specifikované pojistnými podmínkami. Tato sluţba je 

poskytována samozřejmě za úplatu, která je realizována formou platby pojistného; 

 právní vztah mezi pojistitelem a pojištěným. V rámci tohoto právního vztahu jsou 

vymezeny práva a povinnosti jednotlivých účastníků; 

 důchodová kategorie vedoucí k zabezpečení stability důchodu pojištěného. 

Pojištění lze členit dle různých hledisek, definování všech těchto kategorií není 

z hlediska cíle a náplně práce účelné, proto dojde k vymezení pouze základních kategorií. 

Dle způsobu financování se pojištění člení na sociální pojištění a komerční pojištění. 

„Sociální pojištění kryje sociální rizika, toto pojištění je povinné a rozsah závisí na 

rozhodnutí státu,“ jak tvrdí Ducháčková (2005, s. 23). Komerční pojištění je pojištěním 

soukromým, jeho sjednání je zpravidla a výlučně v rukou ekonomických subjektů.  

Další členění komerčního pojištění je dle druhu krytých rizik. Dle této klasifikace se 

rozlišuje ţivotního pojištění, které se zaměřuje na krytí rizika smrti či doţití, a pojištění 

neţivotní, jehoţ podstatou je krytí škod způsobených riziky neţivotního charakteru.  

Vzhledem k zabezpečení budoucích závazků z pojištění se komerční pojištění člení na 

rezervotvorné a rizikové. Princip rezervotvorného pojištění je takový, ţe se z přijatého 

pojistného po odečtení nákladů vytváří rezerva na budoucí výplatu pojistného plnění. 

V případě rizikového pojištění se rezerva nevytváří nebo je její výše minimální.  
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Jedním z moţných kritérií pro dělení pojištění je doba jeho trvání, vzhledem k tomuto 

kritériu se pojištění dělí na krátkodobá, coţ jsou pojištění s dobou trvání nepřekračující jeden 

rok, a dlouhodobá pojištění, která jsou sjednávána na delší období.  

Velmi důleţitým kritériem pro kategorizaci pojištění je forma jeho vzniku. Podle 

formy vzniku jsou rozlišována pojištění smluvní a zákonná. Zákonné pojištění vzniká 

automaticky při splnění skutečností uvedených v zákoně. Smluvní pojištění vzniká pouze na 

základě pojistné smlouvy. Smluvní pojištění se dále člení na dobrovolné smluvní pojištění 

a povinné smluvní pojištění. V případě dobrovolného smluvního pojištění si pojistník smí 

zvolit, zda pojištění uzavře a smí si také zvolit pojistitele. Povinné smluvní pojištění musí být 

uzavřeno, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky, avšak volba pojistitele je 

v rukou pojistníka.  

Pojištění se také člení podle územní platnosti, způsobu placení, způsobu určení výše 

pojistného plnění, dle způsobu určení objektu pojištění či dle počtu pojištěných rizik. 

Významným kritériem pro členění pojištění je také účast pojištěného na pojistném plnění 

a účast pojištěného na škodním průběhu.  

 

2.5 Definice pojistné smlouvy, účastníků pojistných vztahů a souvisejících pojmů 

„Pojistnou smlouvou na sebe pojistitel přebírá závazek poskytnout pojištěnému nebo 

osobě oprávněné pojistné plnění, a to v případě vzniku nahodilé pojistné události, která je 

vyspecifikována pojistnými podmínkami,“ viz Ducháčková (2005, s. 33).  

Pojistitel, pojišťovna, je subjekt, který za úplatu nabízí pojištění. Pojistitelem v České 

republice smí být pouze právnická osoba, která obdrţela povolení pro provozování 

pojišťovací činnosti od České národní banky a je zaloţena formou akciové společnosti nebo 

druţstva. Povolení je uděleno na základě ţádosti, která musí obsahovat zákonem stanovené 

údaje. Podle sídla pojistitele lze rozlišovat tuzemskou a zahraniční pojišťovnu.  

Osoba uzavírající pojistnou smlouvu s pojistitelem je označována jako pojistník. Tento 

subjekt podpisem pojistné smlouvy sjednává pojistnou ochranu ve prospěch pojištěného 

a zároveň je povinen hradit stanovené pojistné. Pojištěný je subjekt, který má právo na 

výplatu pojistného plnění; pojistná ochrana je sjednána na jeho ţivot, majetek nebo 

odpovědnost za škodu. Jestliţe dojde k úmrtí pojištěného, je pojistné plnění vyplaceno 

k rukám obmyšleného. Pojištěný, případně obmyšlený, jsou zároveň osobami oprávněnými, 

které mají v případě nahodilé pojistné události nárok na pojistné plnění. 



14 

 

Pojistitel je podnikatelský subjekt, který za jím provozovanou pojistnou ochranu 

poţaduje pojistné. Pojistník můţe pojistné hradit jednorázově nebo formou anuitních plateb 

za jednotlivá pojistná období, tato forma pojistného je označována jako běţné pojistné. 

Jednorázové pojistné je sjednáno na celou pojistnou dobu. Nettopojistné má být stanoveno 

tak, aby pojistiteli v průměru zabezpečilo pokrytí výplaty pojistných plnění. Bruttopojistné se 

sestává z nettopojistného, nákladových poloţek, bezpečnostní přiráţky a kalkulovaného zisku, 

viz kapitola 2.12. Stanovení bezpečnostní přiráţky souvisí zejména s potřebou krytí odchylek 

skutečného pojistného plnění od jeho průměru. Součet bezpečnostní přiráţky 

a nettopojistného představuje rizikové pojistné. Pojistné můţe být navyšováno dle vývoje 

inflace, v tomto případě se hovoří o valorizovaném pojistném. Navýšení pojistného můţe být 

uskutečněno pouze se souhlasem pojistníka. Přirozené pojistné je pojistníkem placené 

dopředu na jedno pojistné období a dochází k jeho spotřebování. Víceleté pojistné lze rozdělit 

na pojistné předplacené nebo jednorázové. Rozdíl je v moţnosti storna. Zatímco první ze 

jmenovaných provedení storna umoţňuje, druhé nikoliv. Pojistné definované v pojistné 

smlouvě je pojistné předepsané. Přijaté pojistné pojistitel inkasuje v rámci daného roku. Toto 

pojistné se dělí na zaslouţené a nezaslouţené, ve své podstatě se jedná o časové rozlišení 

pojistného. „Pod pojmem zaslouţené pojistné se rozumí pojistné náleţící běţnému účetnímu 

období. Nezaslouţené pojistné představuje pojistné inkasované pro budoucí účetní období,“ 

viz Cipra (2007, s. 204). Další pojem související s pojistným je kredibilitní pojistné. Toto 

pojistné je získané kombinovaným výpočtem pojistného vycházejícím z vlastních minulých 

údajů pojistitele a z údajů globálních, viz Cipra (2007). 

Pojistný kmen představuje celkový objem spravovaných pojistných smluv v rámci 

jednoho druhu pojištění. Pojistná událost je skutečnost, s jejímţ nastáním se spojuje 

povinnost pojišťovny vyplatit pojistné plnění. Událost je popsána v pojistné smlouvě 

a definována pojistnými podmínkami.  

Pojistné podmínky, upravující konkrétní pojistný produkt, mohou být: 

 všeobecné podmínky upravující charakteristiky pro určitý druh pojištění, 

 zvláštní podmínky vztahující se k danému pojištění, viz Ducháčková (2005). 

V pojistné smlouvě je dále definována pojistná doba, tedy doba, na niţ je uzavřeno 

pojištění. Dle pojistné doby se rozlišují pojištění dočasná, trvalá a pojištění s odkladem. 

V případě dočasného pojištění je pojistná doba smluvně omezena. Trvalé pojištění je pojištění 

bez smluvního omezení pojistné doby. Doba odkladu u pojištění s odkladem se vztahuje 

k odloţení povinnosti úhrady pojistného plnění pojistitelem.  
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„Pojem pojistný zájem vystihuje právní vztah pojištěného k pojištěnému majetku,“ jak 

tvrdí Ducháčková (2005, s. 37).  

Pojistnou hodnotou se rozumí v penězích vyjádřené ocenění pojišťovaného majetku, 

v momentě uzavření smlouvy je touto hodnotou reálné ocenění dané věci, v momentě nastání 

pojistné události je touto hodnotou časová nebo nová cena věci. Časová hodnota na rozdíl od 

hodnoty nové zohledňuje opotřebení majetku. Novou cenou se rozumí cena, za kterou je 

moţné v době těsně před pojistnou událostí majetek znovu pořídit.  

Pojistná částka vyjadřuje výši pojistného plnění nebo maximální hranici tohoto plnění 

a je sjednána v pojistné smlouvě.  

Platnost smlouvy v rámci odvětví neţivotního pojištění je ukončena prostřednictvím 

storna pojistné smlouvy. Toto storno můţe být dobrovolné, tedy vykonané v závislosti na 

rozhodnutí klienta; přirozené, k němuţ dochází, jestliţe zanikne pojistné nebezpečí; také 

můţe dojít ke stornu po pojistné události. O toto storno se jedná v případě, ţe vlivem nastání 

pojistné události dochází k zániku pojistné smlouvy. 

  

2.6 Pojistné plnění a formy pojištění  

V případě, ţe dojde k pojistné události vyspecifikované v pojistné smlouvě, náleţí 

pojištěnému nebo osobě obmyšlené pojistné plnění. Pojistné plnění je objem finančních 

prostředků či věcné plnění, které má pomoci pojištěnému vyrovnat se s negativními důsledky 

nahodilé události. „Formy pojištění udávají závislost výše pojistného plnění na výši škody, 

nejčastěji jsou rozlišovány tyto formy pojištění,“ viz Ducháčková (2005, s. 38): 

 škodová pojištění, 

 obnosová pojištění.  

Podstatou škodové formy pojištění je závislost pojistného plnění na výši škody. Tato 

forma pojištění je vyuţívána převáţně v odvětví neţivotního pojištění, tedy v situaci, kdy je 

moţné poměrně přesně vyčíslit výši škody, viz Ducháčková (2005). Smyslem výplaty 

pojistného plnění není obohacení pojištěného, proto maximální výše pojistného plnění 

odpovídá výši škody, a to platí také v případě sjednání pojištění u několika pojistitelů 

současně. Škodové pojištění lze rozdělit na základní a doplňkové. 

Škodovou formou pojištění náleţící do skupiny základních pojištění jsou:  

 ryzí zájmové pojištění vyznačující se úplným pokrytím způsobené škody pojistným 

plněním; 
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 pojištění na první riziko (ohraničené ryzí zájmové pojištění) je kombinací ryzího 

zájmového pojištění, kdy výše pojistného plnění odpovídá škodě, a určitého limitu 

v podobě pojistné částky. Je-li škoda niţší neţ pojistná částka, pojistné plnění je 

vyplaceno ve výši škody, je-li škoda vyšší neţ stanovená pojistná částka, pojistné 

plnění odpovídá pojistné částce;  

 pojištění na plnou hodnotu je takovou formou pojištění, kdy maximální pojistné 

plnění odpovídá pojistné částce nikoliv škodě a zároveň je stanovena pojistná 

hodnota daného majetku, viz Ducháčková (2005). 

Doplňkové formy pojištění rozšiřují základní škodové pojištění. Smyslem doplňkové 

formy pojištění je existence spoluúčasti pojištěného, spoluúčast je označována jako franšíza. 

Doplňkové formy škodového pojištění jsou následující: 

 podílová spoluúčast – podíl pojištěného na škodě je určen relativně; 

 excedentní franšíza – pojištěný se na krytí škody podílí stále stejnou absolutní 

částkou; 

 integrální franšíza – do výše stanovené částky (integrální franšízy) není vyplaceno 

ţádné pojistné plnění, škoda je kryta na vrub pojištěného. Po překročení integrální 

franšízy je pojistné plnění vyplaceno dle sjednané základní formy pojištění.   

Obnosová forma pojištění je vyuţívána v odvětví ţivotního pojištění, tedy v situacích, 

kdy škodu nelze přímo vyčíslit. Výše škody není určující pro stanovení pojistného plnění, 

určující je výše sjednané pojistné částky. Pojistné plnění můţe být vyplaceno dvěma způsoby, 

a to buď výplatou sjednané pojistné částky či případně výplatou pojistného plnění ve výši 

určené procentem z pojistné částky.  

 

2.7 Vymezení intenzity pojistné ochrany 

Intenzita pojistné ochrany vyjadřuje relativní krytí škody pojistným plněním. Intenzitu 

pojistné ochrany je moţné vyčíslit dle vztahu  

,
X

R
Ipo             (2.1) 

kde Ipo je intenzita pojistné ochrany, R vyjadřuje pojistné plnění a X výši škody. Je-li 

intenzita pojistné ochrany rovna jedné, pojistné plnění kryje pojistnou škodu v celém rozsahu. 

Jestliţe je intenzita pojistné ochrany menší neţ jedna, dochází k podpojištění, v tomto případě 
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je pojistná částka menší neţ pojistná hodnota. Pokud by intenzita pojistné ochrany byla větší 

neţ 1, jednalo by se o pojistný podvod. 

 

2.8 Modely rizika  

Mezi základní modely rizika náleţí individuální model rizika a kolektivní model 

rizika, viz Cipra (2006).  

Individuální model rizika je vyuţíván v oblasti ţivotního pojištění. V případě 

ţivotního pojištění zná pojistitel počet smluv, u nichţ dojde k výplatě pojistného plnění, avšak 

nezná výši vyplaceného pojistného plnění, neboť tato výše je stanovena individuálně pro 

konkrétního pojištěného. Vyplacená pojistná plnění jsou nezávislé náhodné veličiny. 

Celkovou výši škod je moţné vyjádřit vztahem  





n

i
i ,CZ

1

            (2.2) 

kde Z představuje celkovou výši škod, n je počet pojistných smluv v rámci pojistného kmene. 

iC  znázorňuje posloupnost škodních nároků plynoucích z pojistných smluv v rámci 

pojistného kmene, přičemţ platí, ţe ni ,1, . 

Kolektivní model rizika je protipólem individuálního modelu rizika. Kolektivní model 

rizika se vyuţívá v oblasti neţivotního pojištění. Pojistný kmen v případě neţivotního 

pojištění je homogenní, proto nároky z jednotlivých pojistných událostí mají stejné rozdělení 

náhodné veličiny, viz Cipra (2006). Celková výše škody je dána vztahem  





N

i
i ,XZ

1

           (2.3) 

kde Z představuje celkovou výši škod, N je počet pojistných událostí v daném období. iX  je 

posloupnost škodních nároků. iX  jsou navzájem nezávislé náhodné veličiny a zároveň 

veličiny se stejným rozdělením pravděpodobnosti, přičemţ platí, ţe .Ni ,1,  iX  jsou 

veličiny nezávislé na náhodné veličině N.  

Mezi další modely, které jsou vyuţívané v oblasti pojišťovnictví, náleţí modely počtu 

pojistných nároků a modely výše škod.  

„Modely počtu pojistných nároků vycházejí z pravděpodobnostního rozdělení náhodné 

veličiny N, kterou je počet pojistných událostí v daném období. Náhodná veličina nabývá 
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hodnot ;,2,1,0, j “ viz Cipra (2006, s. 219). Často jsou vyuţívána tato rozdělení 

pravděpodobnosti:  

 Poissonovo rozdělení, 

 negativně binomické rozdělení, 

 smíšené Poissonovo rozdělení. 

V případě modelů výše škod je vycházeno z rozdělení pravděpodobnosti náhodné 

veličiny, kterou je v tomto případě výše škody připadající na jednu pojistnou událost v daném 

období, viz Cipra (2006). Při konstrukci modelů jsou často vyuţívána tato rozdělení 

pravděpodobnosti: 

 logaritmicko-normální rozdělení,  

 gama rozdělení, 

 Weibullovo rozdělení, 

 exponenciální rozdělení, 

 Paretovo rozdělení. 

 

2.9 Pojistně technické rezervy 

Pojistně technické rezervy jsou významnou sloţkou pasiv pojišťovny. Zdroj pro 

tvorbu technických rezerv představuje přijaté pojistné. Pojistně technické rezervy jsou vyuţity 

v případě, kdy pojišťovna nemá dostatek běţných příjmů pro výplatu pojistných plnění 

souvisejících s běţným obdobím. 

Tvorba pojistně technických rezerv je specifická pro odvětví ţivotního a neţivotního 

odvětví. Ţivotní pojištění je pojištěním rezervotvorným a pojistná rezerva se vytváří 

z celkového objemu přijatého pojistného po odečtení pojišťovnou vynaloţených nákladů. 

Podstatou pojistně technických rezerv tvořených v případě odvětví neţivotního 

pojištění je vyrovnání výkyvů ve výplatách pojistných plnění. Rezerva je taktéţ tvořena 

z přijatého pojistného, ale jen z jeho části; viz Ducháčková (2005). 

 Smyslem rezerv tvořených v rámci odvětví ţivotního pojištění je zabezpečení výplaty 

budoucích závazků, coţ vyplývá z dlouhodobého charakteru ţivotního pojištění. Rezervy 

neţivotního pojištění jsou tvořeny pro zabezpečení likvidity. Dočasně volné objemy 

technických rezerv investuje pojišťovna na finančním trhu.  

Tvorba jednotlivých druhů rezerv je závislá na charakteru činnosti pojišťovny, avšak 

existují také rezervy, které pojišťovny vytváří povinně na základě předpisů vydaných státním 
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orgánem. Povinně pojišťovny tvoří matematické rezervy, výkyvové rezervy a rezervy spojené 

s časovým rozlišením. Členění rezerv dle právních předpisů zachycuje Tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1: Přehled technických rezerv 

Rezervy tvořené pro odvětví 

 

Neţivotní pojištění Ţivotní pojištění 

Rezerva na nezaslouţené pojistné Rezerva na nezaslouţené pojistné 

Rezerva na pojistná plnění Rezerva na pojistná plnění 

Rezerva na pojistné prémie a slevy Rezerva na pojistné prémie a slevy 

Rezerva pojistného neţivotního pojištění Rezerva pojistného ţivotního pojištění 

Rezerva na splnění závazků z ručení za 

závazky Kanceláře 

Rezerva ţivotního pojištění, nese-li 

investiční riziko pojistník 

Vyrovnávací rezerva Rezerva na splnění závazků z pouţití 

technické úrokové míry 

Jiné rezervy Rezerva pojistného neţivotních pojištění 

 Jiné rezervy 

Zdroj: Zákon č. 277/2009 Sb., vlastní zpracování 

 

2.10 Komerční pojištění  

Význam komerčního pojištění nespočívá jen ve finančním krytí negativních důsledků 

nahodilých událostí, které ovlivňují ekonomické subjekty, ale také v přínosu, který plyne 

z komerčního pojištění státu. Komerční pojištění ovlivňuje makroekonomickou situaci 

a fungování trţní ekonomiky nejen prostřednictvím tvorby a umísťování technických rezerv či 

prostřednictvím krytí ztrát.   

Dle druhu krytých rizik lze komerční pojištění rozčlenit na pojištění ţivotní 

a neţivotní. Podrobněji je ţivotní a neţivotní pojištění popsáno v navazujících podkapitolách 

2.10.1 a 2.10.2. 
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2.10.1 Ţivotní pojištění 

Ţivotní pojištění je nejčastěji řazeno mezi dobrovolná smluvní pojištění. V rámci 

ţivotního pojištění má pojistník na výběr produkty typu pojištění pro případ smrti, pro případ 

doţití či smíšené produkty.  

Prvotním smyslem ţivotního pojištění je krytí ţivotních potřeb pozůstalých při úmrtí 

pojištěného. V současné době se ţivotní pojištění často vyuţívá také jako nástroj pro 

zabezpečení se na stáří.  

Pojištěním pro případ smrti se rozumí takové pojištění, kdy v případě úmrtí 

pojištěného v průběhu pojistné doby obdrţí osoba oprávněná smluvně stanovené pojistné 

plnění. Pojistné plnění je rovno pojistné částce.  

Modifikací pojištění pro případ smrti je dočasné pojištění pro případ smrti a časově 

neomezené pojištění pro případ smrti. V případě dočasného pojištění je pojistné plnění 

vyplaceno, jen pokud úmrtí pojištěného nastane do předem stanoveného okamţiku, tj. do 

okamţiku před uplynutím pojistného doby. „V rámci časově neomezeného pojištění pro 

případ smrti v praxi dochází ke stanovení maximálního horního věku, jako moţného termínu 

pro výplatu pojistného plnění a současně je placení pojistného omezeno maximálně do 

určitého věku,“ viz Ducháčková (2005, s. 98).  

Pojištění pro případ doţití se je v podstatě opakem výše uvedeného pojištění pro 

případ smrti v jeho základní podobě. Smyslem tohoto pojištění je zabezpečení pojištěného na 

stáří. Doţije-li se pojištěný věku stanoveného v pojistné smlouvě, je mu vyplaceno pojistné 

plnění. Toto pojištění můţe mít formu důchodového pojištění nebo věnového pojištění. 

Důchodové pojištění představuje pojištění, kdy pojistník postupně platí pojistné, při doţití se 

sjednaného věku je mu ze strany pojistitele vyplacen stanovený důchod. Věnové pojištění 

často sjednávají rodiče dětem.  

Třetí moţnou alternativou je smíšené ţivotní pojištění. Z názvu vyplývá, ţe jde 

o kombinaci pojištění, a to pojištění pro případ smrti a pro případ doţití se. Dojde-li 

v průběhu pojistné doby k úmrtí pojištěného, bude pojistné plnění vyplaceno osobě 

oprávněné; pokud se pojištěný doţije věku stanoveného v pojistné smlouvě, je mu vyplaceno 

pojistné plnění.  

Modifikovanými podobami smíšeného ţivotního pojištění jsou univerzální a investiční 

ţivotní pojištění. Jako modifikované jsou označovány zejména proto, ţe reagují na nové 

potřeby ekonomických subjektů týkající se pojistných produktů.  
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Univerzální pojištění je pojištěním, které pruţně reaguje na finanční moţnosti 

pojištěného. Výplata pojistného plnění investičního pojištění závisí na výnosech 

z investovaných rezerv pojistného.  

Pokud je současně v rámci jedné pojistné smlouvy pojištěna skupina osob, jedná se 

o kolektivní ţivotní pojištění.  

 

2.10.2 Neţivotní pojištění 

Smyslem neţivotního pojištění je krytí rizik neţivotního charakteru. Můţe se jednat 

o rizika ohroţující zdraví a ţivoty osob, rizika vyvolávající přímé věcné škody nebo finanční 

ztráty. Neţivotní pojištění lze členit na neţivotní pojištění osob, majetkové pojištění, pojištění 

odpovědnosti, právní ochrany a cestovní pojištění. 

Mezi neţivotní pojištění osob je řazeno pojištění úrazové a nemocenské; tato pojištění 

bývají často sjednávána formou připojištění k ţivotnímu pojištění. „V případě úrazového 

pojištění je pojistné plnění vyplaceno pojištěnému, pokud v důsledku úrazu dochází k trvalému 

nebo přechodnému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného. Úrazem se rozumí náhlé 

a neočekávané působení zevních sil nebo vlastní síly, neočekávané a nepřetrţité působení 

vysokých teplot, par, plynů, záření a jedů, které měly za následek tělesné poškození nebo smrt 

pojištěného,“ viz Ducháčková (2005, s. 119).  

Nemocenské pojištění v podstatě kryje náklady zdravotní péče. Příkladem tohoto 

pojištění můţe být pojištění léčebných výloh, nadstandardního vybavení při pobytu 

v nemocnici, pojištění váţných onemocnění, pojištění stomatologických výkonů. Dalším 

smyslem nemocenského pojištění je krytí či vyrovnání ztráty příjmu pojištěného, k němuţ 

dochází v důsledku nemoci. Typickými produkty nemocenského pojištění jsou pak pojištění 

na denní dávku při pracovní neschopnosti, pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici 

a také například pojištění leasingových splátek.  

Pojištění odpovědnosti kryje rizika, v jejichţ důsledku dochází ke škodám, které 

způsobí pojištěný jiné osobě v rozsahu stanoveném v pojistné smlouvě. Pojištění 

odpovědnosti lze rozdělit do třech kategorií, a to na zákonné pojištění odpovědnosti, povinné 

smluvní pojištění odpovědnosti a dobrovolné smluvní pojištění odpovědnosti.  

V rámci legislativy České republiky existuje pouze jediné zákonné pojištění 

odpovědnosti, konkrétně se jedná o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu a nemoci z povolání. Zákon nařizuje kaţdému zaměstnavateli 



22 

 

zaměstnávajícímu alespoň jednu osobu platit pojistné automaticky bez sjednání pojistné 

smlouvy. 

Povinné smluvní pojištění odpovědnosti je povinen uzavřít kaţdý, kdo splňuje 

zákonem stanovené poţadavky vztahující se k tomuto specifickému pojištění, např. provozuje 

určitou činnost vymezenou zákonem. Do této kategorie pojištění lze zařadit pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, pojištění odpovědnosti za 

škody vzniklé při výkonu práv či pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu 

povolání. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla je 

pojištění kryjící škodu vzniklou třetí osobě, vzhledem k této informaci nedochází k úhradě 

škod vzniklých pojištěnému, pojistitel také nehradí majetkové škody vzniklé příbuzným 

pojištěného a dále škody na pojištěném vozidle. Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při 

výkonu práv jsou ze zákona povinni uzavírat například myslivci. Pojištění odpovědnosti za 

škody vzniklé při výkonu povolání je pojištěním určeným pro konkrétní profese, např. pro 

lékaře, advokáty, viz Ducháčková (2005). 

Další kategorií je dobrovolné smluvní pojištění odpovědnosti, v rámci něhoţ jsou 

sjednávána pojištění dle uváţení pojištěného či pojistníka. Takto mohou být uzavřena 

pojištění odpovědnosti za škody občana v běţném ţivotě, speciální pojištění odpovědnosti či 

pojištění odpovědnosti za škody podnikatele. Toto pojištění je moţné rozčlenit na pojištění 

odpovědnosti za výrobek, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škody způsobené 

zaměstnancem, pojištění odpovědnosti za škody způsobené v zemědělství či pojištění 

odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu povolání.  

Neméně důleţitým produktem z řad neţivotního pojištění je pojištění cestovní. 

Cestovní pojištění je souhrnem různých typů pojistných produktů, a to například pojištění 

léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění storna zájezdu, pojištění zavazadel, pojištění 

odpovědnosti za škodu a pojištění právní ochrany.  

„Podstatou pojištění právní ochrany je krytí nákladů, které jsou vyvolané právními 

úkony,“ viz Ducháčková (2005, s. 138).  

Principem pojištění majetku je krytí škod na majetku, ke kterým dochází v důsledku 

nahodilých událostí. V důsledku nahodilosti můţe dojít k přímým věcným škodám nebo ke 

vzniku finančních ztrát. Rizika, v důsledku nichţ dochází k přímým věcným škodám, jsou 

rizika ţivelní, vodovodní, havarijní, strojní rizika, rizika odcizení a vandalství. Rizika, která 

způsobují finanční ztráty, jsou rizika přerušení provozu a rizika úvěrová. V pojistné smlouvě 

můţe být pojištěným zvolen rozsah krytých rizik. Pojištěný si smí zvolit, zda pojistné plnění 
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pokryje škodu vzniklou v důsledku jednoho rizika nebo bude do pojistné smlouvy zahrnuto 

více rizik. Pak vznikají tzv. sdruţená pojištění např. FLEXA, nebo pojištění všech rizik All 

Risks.  

Majetkové pojištění můţe být konstruováno nejčastěji na časovou hodnotu, na novou 

hodnotu nebo jako kombinace předchozích dvou způsobů. V případě konstrukce odráţející 

časovou hodnotu bude pojištěnému vyplaceno pojistné plnění, které odpovídá hodnotě 

majetku před vznikem pojistné události. Na druhou stranu při konstrukci pojištění na novou 

hodnotu, je pojistné plnění vyplaceno ve výši nákladů na znovupořízení majetku, 

viz Ducháčková (2005).  

Majetkové pojištění lze členit na pojištění majetku obyvatelstva, průmyslových 

a podnikatelských rizik a zemědělských rizik.  

Vymezení problematiky majetkového pojištění by bylo velmi zdlouhavé, proto 

v návaznosti na cíl práce je pozornost věnována pouze havarijnímu pojištění.  

 

2.10.3 Havarijní pojištění  

Smyslem havarijního pojištění je krytí škod vzniklých na motorovém vozidle. Pojistné 

plnění je vyplaceno pojištěnému bez ohledu na to, zda pojistná událost nastala se zaviněním 

pojištěného či nikoliv. Jak z výše uvedeného vyplývá, toto pojištění kryje riziko havárie, 

současně je však moţné riziko havárie doplnit o další rizika, čímţ dochází ke vzniku produktů 

typu All Risks či produktů zaloţených na stavebnicovém principu. Při uplatnění 

stavebnicového principu jsou do pojištění začleněna pojistná rizika dle vlastního uváţení 

pojištěného.    

Havarijní pojištění je konstruováno na novou hodnotu, coţ bývá velmi často 

doplňováno jistou formu spoluúčasti. Dojde-li ke vzniku pojistné události, je pojištěnému 

vyplaceno pojistné plnění, které by mělo být dostačující k pokrytí nákladů nutných na opravu. 

Pojistné ve výši nákladů na opravu motorového vozidla je vyplaceno v tom případě, kdy cena 

motorového vozidla před pojistnou událostí není niţší, neţ je hodnota nákladů vyčíslených na 

opravu motorového vozidla. Je-li zvolena jistá forma spoluúčasti, vede to ve většině případů 

ke sníţení pojistného, zároveň však také ke sníţení pojistného plnění.  

V případě stanovení pojistného je zohledňováno mnoho faktorů, a to jak na straně 

vozidla, např. cena vozu, obsah, stáří, existence zabezpečovacího zařízení, typ vozu, tak i na 

straně řidiče; mezi tyto faktory lze zařadit věk pojištěného, bydliště pojistníka, pohlaví, počet 
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osob řídících vozidlo, dále také zkušenosti pojištěného týkající se řízení motorového vozidla, 

které jsou deklarovány dobou, po kterou pojištěný vlastní řidičské oprávnění. 

Mezi další nástroje slouţící pro diferenciaci pojistného lze zařadit sjednání 

spoluúčasti, viz výše, či sledování škodního průběhu, pak je pojistné diferencováno formou 

bonusů či malusů. Bonusem se rozumí sleva na pojistném, malusem se rozumí naopak 

navýšení pojistného v důsledku nadměrného výskytu pojistných událostí, s čímţ souvisí počet 

a výše uplatňovaných pojistných nároků v minulých letech, viz Ducháčková (2005). 

 

2.11 Škodní tabulka 

V rámci odvětví neţivotního pojištění je moţné formulovat tarifní skupiny, coţ jsou 

homogenní skupiny s přibliţně stejným rizikem. 

Rozdělení četností výše škody dle tarifních skupin je zachyceno ve škodní tabulce. 

Škodní tabulky v podstatě představují obdobu úmrtnostních tabulek v oblasti ţivotního 

pojištění. Příklad škodní tabulky je zachycen níţe.  

 

Tab. 2.2: Příklad škodní tabulky 

Interval  ii- z;z 1
 

iz  iz  iT  iRT  iM  ib  
iU  

1  10 z;z  
1z  1z  1T  1RT  1M  1b  1U  

2  21 z;z  2z  2z  2T  2RT  2M  2b  2U  

3  32 z;z  
3z  3z  3T  3RT  3M  3b  3U  

… … … … … … … … … 

k-1  12  kk z;z  
1kz  1kz  1kT  1kRT  1kM  1kb  1kU  

k  kk z;z 1
 1 

kz  
kT  

kRT  
kM  1kb  

kU  

Součet    n  1 kU    

Zdroj: Sekerka (2002), vlastní zpracování 

 

Dle značení pouţitého v tabulce k představuje počet škodních intervalů, i vyjadřuje 

škodní stupeň pojistné události,  i-i z;z 1
 je škodním intervalem pro jednotlivá ki ,2,1,  . 

Hodnoty iz  jsou intervalové škodní stupně a lze je standardizovat. iT  definuje počet škod 

v intervalovém škodním stupni. Celkový počet pojistných událostí je označen n, iRT  je 
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relativní četnost škod v intervalu i, iz  je střed jednotlivých intervalů. iM  představuje váţený 

škodní stupeň z, ib  představuje kumulativní relativní četnost škod, hodnota je vyčíslena 

postupnou kumulací iRT  a iU  je vyjádřením kumulativního váţeného škodního stupně.  

 

2.12 Popis konstrukce bruttopojistného v rámci odvětví neživotního pojištění 

Pojistné vyjadřuje částku, kterou je pojistník povinen platit ve prospěch pojistitele, viz 

kapitola 2.5. Bruttopojistné se skládá z několika sloţek, rozbor jednotlivých sloţek je 

předmětem výkladu této kapitoly.  

Určení výše pojistného vychází z principu ekvivalence. Tento princip vyjadřuje 

poţadavek rovnosti placeného pojistného a střední hodnoty pojistného plnění na jednu 

pojistnou smlouvu  

  ,REP i            (2.4) 

kde P je pojistné, výraz  iRE  definuje střední hodnotu pojistného plnění na jednu smlouvu. 

Při kalkulaci pojistného by měly být zohledněny následující poţadavky. Pojistné má 

být stanoveno tak, aby bylo zajištěno pokrytí budoucích nákladů spojených s výplatou 

pojistných plnění, vytvoření pojistně technické rezervy, uhrazení správních a provozních 

nákladů. Pojistitel je podnikatelský subjekt, proto se snaţí stanovit pojistné tak, aby bylo 

dosaţeno přiměřeného zisku při současném krytí rizik. Pojistné by mělo zároveň reagovat na 

stav a vývoj ekonomického prostředí a pojistného trhu.  

Pojistné je vyčísleno za jednotlivý pojistný produkt. Při konstrukci ceny pojistného 

produktu musí pojistný matematik znát rizika krytá pojištěním, pravděpodobnost jejich 

realizace, konstrukci pojištění a technické podklady, viz Ducháčková (2005). 

Konstrukci bruttopojistného pro odvětví neţivotního pojištění lze vyjádřit rovnicí  

,kzsnrNPzksnRPBP            (2.5) 

kde BP vyjadřuje bruttopojistné, skládající se z rizikového pojistného RP, správních nákladů 

sn a kalkulovaného zisku kz. Rizikové pojistné lze vyjádřit jako součet nettopojistného NP 

a bezpečnostní přiráţky r. 

Konstrukce bruttopojistného v případě ţivotního pojištění je obdobná, její podrobnější 

rozbor není vzhledem k cíli a náplni práce účelný.  
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Konstrukce pojistného v případě neţivotního pojištění je sloţitější neţ v případě 

odvětví ţivotního pojištění, jelikoţ riziko, které je nutné zahrnout do výpočtu, se pouze 

odhaduje a velikost pojistného plnění není předem známa.  

 

2.13 Bližší specifikace a výpočet jednotlivých složek bruttopojistného  

Jednotlivé sloţky, z nichţ se skládá bruttopojistné definované pro oblast neţivotního 

pojištění, jsou zřejmé z rovnice (2.5). Nyní dojde k bliţší specifikaci jednotlivých sloţek 

s uvedením vztahů slouţících pro jejich výpočet. Tato kapitola vychází z teoretických 

poznatků uvedených v knihách autorů Cipra (2006), Ducháčková (2005), Sekerka (2002). 

 

2.13.1 Nettopojistné a rizikové pojistné 

Nettopojistné vychází z principu ekvivalence, viz (2.4). Nettopojistné je sloţkou velmi 

významnou a reflektuje velikost rizika. Při kalkulaci nettopojistného se vyuţívá statistických 

údajů.  

Velikost nettopojistného je ovlivněna následujícími faktory: 

 velikostí sjednané pojistné částky, 

 ročním diskontním faktorem, 

 statistickými informacemi o škodním průběhu apod. 

Nettopojistné se vztahuje k pojistné jednotce, kterou můţe být jednotková pojistná 

částka, jedno pojištění či jednotková pojistná částka a jedno pojištění. V prvním případě se 

pojistné rovná škodní sazbě a zápis výpočtu je zachycen vztahem  

,
S

R
ŠSNP

t

t           (2.6) 

kde NP představuje nettopojistné, ŠS škodní sazbu, která je vyjádřena jako podíl celkového 

pojistného plnění R  v roce t a celkové pojistné částky S v roce t. 

Pojistné, kde v pozici pojistné jednotky je jedno pojištění, lze zapsat rovnicí  

 

         (2.7) 

 

kde tN  vyjadřuje počet pojištění v roce t, tPP  představuje průměrné pojistné plnění v roce t. 

Dle výše uvedené rovnice je zřejmé, ţe se jedná o zápis výpočtu průměrného pojistného 

plnění.  

,PP
N

R
NP t

t

t 
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Pro zpřesnění výpočtu nettopojistného je důleţité, aby byl výpočet formulován jako 

součin škodní frekvence a škodního stupně, pak je moţné výpočet nettopojistného zapsat 

rovnicí  

,21 SqqvNP            (2.8) 

kde NP představuje roční nettopojistné, a to konkrétně přirozené pojistné na pojistnou částku 

S, 1q  je vyjádřením škodní frekvence v dané tarifní třídě a 2q  je vyjádřením škodního stupně 

v dané tarifní třídě, v zachycuje roční diskontní faktor, který se v případě ročního přirozeného 

pojistného ne vţdy zohledňuje, viz Cipra (2007). 

Škodní frekvenci lze vyjádřit následovně 

,
N

n
qŠF  1           (2.9) 

kde N je počet pojištění a n je počet pojistných událostí. Obdobným způsobem lze vyjádřit 

také škodní stupeň 

,
PPČ

PX
qŠSt  2                        (2.10) 

kde PX představuje průměrnou škodu, PPČ pak průměrnou pojistnou částku.  

Je-li nettopojistné navýšeno o bezpečnostní přiráţku, jedná se o rizikové pojistné. 

Bezpečnostní přiráţka se uplatňuje z důvodu častější odchylky hodnoty pojistného plnění od 

hodnoty průměrné. Rizikové pojistné můţe být konstruováno celou řadou odlišných způsobů. 

Jednotlivé varianty jsou zachyceny v Tab. 2.3. 

 

Tab. 2.3: Přehled alternativ výpočtu rizikového pojistného 

Vzorec Podstata konstrukce výpočtu  

  NPRP  11   Rizikové pojistné na principu střední hodnoty 

( 1 je konstanta; platí 01  ). 

(2.11) 

  2NPRP  Rizikové pojistné na principu směrodatné odchylky 

( 2  je konstanta, pro kterou platí 02  ;   vyjadřuje 

směrodatnou odchylku). 

(2.12) 

2
3   NPRP  Rizikové pojistné na principu rozptylu 

( 3  je konstanta, pro niţ platí 03  ). 

(2.13) 

14
2

3   NPRP  Rizikové pojistné na principu rozptylu a šikmosti 

( ,3 4  jsou konstanty, pro které platí 03  , 04  ). 

(2.14) 
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 XeElnRP


 5

5

1 


 

Rizikové pojistné na exponenciálním principu 

( 5  je konstanta, pro niţ platí 05  ; X má rozdělení 

výše škod).  

(2.15) 


N

NPRP
4

 
Rizikové pojistné na principu směrodatné odchylky, N 

je počet pojištění. 

(2.16) 

Zdroj: Cipra (2006), vlastní zpracování 

 

V případě vzorce (2.15) je konstanta odhadnutá metodou intervalů spolehlivosti. 

Rizikové pojistné vyčíslené dle vztahu (2.16) se v praxi vyuţívá nejvíce a také jeho 

spolehlivost je velmi vysoká. 

 

2.13.2 Správní náklady 

Správní náklady nezahrnují pouze náklady na správu a administrativu pojistných 

produktů, ale zahrnují také náklady vyvolané provozem pojišťovny. Mezi tyto náklady lze 

zařadit např. provize obchodním zástupcům, odměny likvidátorům, náklady související 

s rozšiřování provozu pojišťovny apod.  

Správní náklady je moţné rozdělit do dvou skupin, a to na náklady závislé a nezávislé. 

Do skupiny závislých nákladů náleţí náklady, jejichţ velikost roste s výší pojistného či 

pojistné částky, tyto náklady jsou níţe označeny dolním indexem z. V případě nezávislých 

nákladů je situace opačná, náklady nejsou závislé na výši pojistné částky či pojistného, tyto 

náklady jsou níţe označeny dolním indexem d. 

Správní náklady lze dále dělit na náklady: 

 akviziční nebo také pořizovací náklady (a) jsou vynaloţeny při uzavírání pojistné 

smlouvy, jsou to mimo jiné náklady na provize; 

 organizační (o), coţ jsou náklady na zajištění a rozšiřování provozu; 

 správní ve vlastním smyslu (s) jsou spojeny se správou a administrativou pojistné 

smlouvy; 

 inkasní (i) souvisí s výběrem pojistného; 

 stornovací (st) jsou náklady spojené s předčasným ukončením smluv; 

 likvidační (l) se pojí s likvidací pojistných smluv, viz Ducháčková (2005). 
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2.13.3 Kalkulovaný zisk 

Další sloţkou bruttopojistného je kalkulovaný zisk. Konstrukce pojistného pro odvětví 

ţivotního a neţivotního pojištění se liší touto sloţkou bruttopojistného. V případě ţivotního 

pojištění tato sloţka není při kalkulaci pojistného zahrnována, a to zejména proto, ţe v sektoru 

ţivotního pojištění je pojišťovna schopna zhodnotit své zdroje jiným způsobem.  

V rámci odvětví neţivotního pojištění je kalkulovaný zisk stanoven procentem 

z bruttopojistného.  

 

2.13.4 Výpočet bruttopojistného  

V předcházejícím textu byly vymezeny jednotlivé sloţky, z nichţ se skládá 

bruttopojistné, nyní je moţné definovat způsoby výpočtu bruttopojistného.  

 Bruttopojistné je moţné zachytit vztahem  

 
,

kzlstisoa

lstisoaRP
BP

zzzzzz

dddddd






1
                 (2.17) 

význam jednotlivých sloţek bruttopojistného byl uveden jiţ v kapitole 2.12, RP značí rizikové 

pojistné, malá písmena představují jednotlivé druhy nákladů, viz výše. Index d představuje 

nezávislé náklady, index z pak náklady závislé, proměnná kz představuje kalkulovaný zisk. 

Kalkulovaný zisk je vyjádřen procentem z bruttopojistného. Celý vzorec je moţné 

zjednodušit, pak je získán vztah 

,
kz

RP
BP




1
                       (2.18) 

kde ε vyjadřuje jednotnou správní přiráţku v procentech z bruttopojistného, viz Cipra (2007). 
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3 Metodologie regresní analýzy a její využití v pojišťovnictví 

Existence pojišťovnictví je zcela podmíněna existencí rizika. V oblasti pojišťovnictví 

se vyuţívají modely rizika, jejichţ hlavním smyslem a cílem je modelování celkové výše 

škod, modelování pravděpodobnosti vzniku pojistné události apod. Skrze modely rizika 

dochází mimo jiné také k vysvětlení existence a fungování pojišťoven, modely totiţ dokazují, 

ţe s růstem pojistných smluv riziko na jednu pojistnou smlouvu klesá, lze přesněji stanovit 

střední hodnotu pojistných plnění a i výši placeného pojistného. 

V rámci této kapitoly jsou nastíněny vybrané statistické pojmy, metodologie regresní 

analýzy, metody vhodné k odhadování parametrů a také celkový postup odhadování modelu 

prostřednictvím regresní analýzy včetně kategorizace dat a testování statistických hypotéz.  

Za základní literaturu, z níţ jsou čerpány poznatky při tvorbě této kapitoly, lze 

povaţovat knihy autorů Gujarati (2003); Hebák (2005); Hindls, Seger (1995); Hosmer, 

Lemeshow (2002); Hušek (2007) a v neposlední řadě také Royston, Sauerbrei (2008). 

 

3.1 Vymezení vybraných statistických pojmů  

Statistika je velmi cenná vědní disciplína, která prostřednictvím svých statistických 

metod, postupů, nástrojů a proměnných vytváří obraz skutečnosti. Statistika jako vědní 

disciplína bezesporu hraje důleţitou roli v ţivotě kaţdého ekonoma, statistické metody jsou 

vyuţívány v řadě ekonomických analýz a obvykle také představují základní stavební kámen 

dalšího poznání. 

Vzhledem k cíli práce není účelné zabývat se historií této vědní disciplíny. Pozornost 

je však věnována pojmům souvisejícím s pravděpodobností, definována je náhodná veličina, 

její statistická rozdělení a metody měření závislosti. 

Základními jevy vyskytujícími se v oboru statistiky jsou: 

 jev jistý, 

 jev nemoţný, 

 jev náhodný, 

 jev rovnocenný, 

 jevy neslučitelné, 

 jev opačný. 
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    .F,F 10 

„Jev jistý nastává vţdy, jsou-li správně dodrţeny veškeré podmínky pokusu. Jev 

nemoţný je naopak situace, kdy určitý následek pokusu nikdy nenastane, přičemţ opět musí 

být dodrţeny veškeré podmínky pokusu,“ viz Hindls, Seger (1995, s. 55). Náhodný jev je 

výsledkem náhodného pokusu. Při realizaci náhodných pokusů náhodný jev buď nastane, 

nebo nenastane. Náhodné jevy jsou označovány velkými písmeny. O jevy rovnocenné se 

jedná v případě, kdy při nastání jednoho jevu, nastal zároveň i jev druhý a opačně. Jevy 

neslučitelné souvisí se situací, kdy výskyt jednoho jevu vylučuje výskyt jevu druhého. Jestliţe 

jeden jev je protipólem jevu druhého, hovoří se o tzv. jevu opačném. 

Definice pravděpodobnosti můţe být buď klasická, nebo statistická. V případě 

klasické definice pravděpodobnosti se předpokládá stejné mnoţství všech jevů. 

Pravděpodobnost jevu A lze vyjádřit  

          (3.1) 

kde J představuje počet výsledků příznivých jevu A, J  je počet všech moţných výsledků. 

Jestliţe neexistuje stejné mnoţství všech jevů, jedná se o statistickou definici 

pravděpodobnosti a „pravděpodobnost jevu A je limitou relativních četností pro J jdoucí 

k nekonečnu,“ viz Hindls, Seger (1995, s. 58). 

Náhodná veličina souvisí s náhodným pokusem, jehoţ výsledkem je vţdy reálné číslo. 

Toto reálné číslo je hodnotou náhodné veličiny. Náhodná veličina můţe být diskrétní nebo 

spojitá.  

V souvislosti s náhodnou veličinou je definován zákon rozdělení náhodné veličiny, 

který představuje pravidlo diktující podmínku přiřazení kaţdé hodnotě nebo mnoţině hodnot 

z kaţdého intervalu pravděpodobnost nabytí náhodné veličiny této hodnoty nebo hodnoty 

z určitého intervalu, viz Hindls, Seger (1995). Tento zákon je popsán distribuční funkcí. 

Distribuční funkce je definována jako  .)( xXPxF   

Vlastnostmi distribuční funkce jsou: 

   ;x,xF pro10   

  xF je neklesající, platí    ;xFxF,xx 2121 platídále   

       ,bF,aF,b,aX 10pakpokud  obecně  

 

 

  ,
J

J
AP
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3.2 Definice statistických závislostí, metody regresní analýzy a souvisejících pojmů 

Regresní analýza je metoda vyuţívaná v oboru statistiky, která je spolu s metodou 

korelační analýzy uplatňována při zkoumání a matematické formulaci statistické závislosti 

mezi dvěma nebo více statistickými znaky.  

Obecně lze závislosti v oboru statistiky rozdělit na pevné a volné. Pevnou závislostí se 

rozumí např. situace, kdy v případě nastání jevu A, je zřejmé, ţe nastane také jev B. Je to tedy 

vztah, jehoţ pravděpodobnost je rovna jedné. Jestliţe nastání jevu A zvyšuje pravděpodobnost 

nastání jevu B nebo opačně, hovoří se o závislosti volné.  

Statistická závislost je závislostí volnou a velmi podstatné je, ţe se jedná o závislost 

mezi kvantitativními znaky.  

Z hlediska metody regresní a korelační analýzy lze závislosti vyskytující se mezi 

statistickými znaky dělit na závislosti jednostranné a vzájemné. Zatímco předmětem 

zkoumání korelační analýzy jsou vzájemné závislosti, v rámci regresní analýza jsou zkoumány 

jednostranné závislosti.  

Jednostranná závislost představuje vztah vysvětlující a vysvětlované proměnné. 

„Vysvětlující (nezávisle) proměnná představuje příčinu, vysvětlovaná (závisle) proměnná 

vyjadřuje následek,“ viz Hindls, Seger (1995, s. 168). 

Regresní analýza zjednodušeně zkoumá obecné tendence změny vysvětlované 

proměnné, která je vyvolaná a podmíněná změnou vysvětlující proměnné. 

 

3.2.1 Regresní analýza a regresní funkce  

„Při aplikaci regresní analýzy je úkolem matematicky popsat systematické okolnosti, 

které se vyskytují v souvislosti se statistickými závislostmi,“ jak tvrdí Hindls, Seger (1995, 

s. 175). Často je poţadováno nalezení idealizující matematické funkce, která je hypotetická 

a je označována jako funkce regresní. V případě mnoha oborů je snahou přiblíţit skutečnou 

hodnotu k hodnotě hypotetické a tyto tendence jsou také podstatou regresní analýzy.  

 „Regresní funkci je moţné definovat jako podmíněnou střední hodnotu veličiny Y při 

zohlednění různých lineárních kombinací regresorů a regresních koeficientů, coţ lze vyjádřit 

vztahem  

,x)xY(E            (3.2) 
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kde x  je vektor nezávislých náhodných proměnných .xx K,1,  β v tomto případě 

představuje vektor regresních koeficientů,“ viz Hebák (2005, s. 20). 

 Vysvětlovaná proměnná v případě regresního modelu můţe být zjednodušeně chápána 

jakou součet dvou sloţek, a to sloţky skládající se z kontrolovatelných vlivů a z rušivé sloţky, 

coţ lze vyjádřit takto 

,Y              (3.3) 

kde Y představuje vysvětlovanou proměnnou,   je sloţka představující populační regresní 

funkci neboli také modelová sloţka a   je sloţka rušivá či nemodelová, zahrnující 

nekontrolovatelné a nepodstatné vlivy, viz Hebák (2005).  

Obecně nejrozšířenějším druhem regresních modelů je regresní model lineární. 

Vyuţití lineární regresní funkce při modelování je častější vzhledem k snadnější interpretaci 

získaných výsledků. 

V rámci lineárních modelů je moţné rozlišovat model obecný a model zcela lineární. 

Modelová sloţka v obecném lineárním modelu má následující tvar 

,ff KK   110  

kde Kf,,f 1  jsou libovolné známé funkce původních proměnných .K,j,X j 1,pro   

Zcela lineární regresní model s K vysvětlujícími proměnnými má níţe uvedený tvar  

,xxY KK   110         (3.4) 

kde K,,  1  představují dílčí regresní koeficienty, 0  vyjadřuje úrovňovou konstantu, 

  pak rušivou sloţku. 

 Dílčí regresní koeficienty j  definují průměrnou změnu veličiny Y, k níţ dochází 

v případě změny veličiny jX  o jednotku, přičemţ musí být zachována konstantní úroveň 

zbylých vysvětlujících proměnných, viz Hebák (2005). 

Při aplikaci regresní analýzy je doporučováno postupovat dle následujících kroků: 

 posouzení závislosti, navrţení typů regresních funkcí; 

 odhad parametrů teoretické a získání empirické regresní funkce; 

 hodnocení odhadu; 

 náprava v podobě zvolení jiného typu regresní funkce nebo zváţení působení 

odchylky; 

 nalezení jiné metody odhadu teoretické regresní funkce. 
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V případě regrese je nutno počítat s některými předpoklady, které se vztahují zejména 

k tvaru regresní funkce, počtu pozorování, také však k pravděpodobnostnímu rozdělení 

a charakteristice sloţky ε, viz Hindls, Seger (1995): 

 matice X je nestochastická; 

 „na K-členný vektor   parametrů regresního modelu nejsou kladena ţádná 

omezení,“ viz Hebák (2005, s. 40); 

 matice X má plnou hodnost, tj.   ,nkXh  1  kde n je počet pozorování a k řád 

matice; 

 reziduum nesmí systematicky zkreslovat regresní funkci, tudíţ musí platit, 

  0iE    pro ni ,2,1,  ;                   (3.5) 

 rozptyl náhodné sloţky se vyznačuje homoskedasticitou, 

  ;,2,1,pro2 niE i                        (3.6) 

 náhodné sloţky musí být vzájemně nekorelované, 

  ;,2,1,pro0 nji,Cov ji                       (3.7) 

 i  náleţí normálnímu rozdělení, pro ni ,2,1,  .  

Jsou-li splněny všechny výše uvedené předpoklady, jedná se o klasickou lineární 

regresi, coţ lze zapsat níţe uvedeným tvarem  

  XY .            (3.8)

 Částečné nebo úplné porušení předpokladů klasické regrese můţe mít vliv na 

vlastnosti odhadovaných funkcí metodou nejmenších čtverců. Proto v rámci aplikace 

metodiky regresní analýzy dochází k testování naplnění klasických předpokladů. Nejsou-li 

některé z předpokladů naplněny, je nutné provést korekce související např. se změnou 

specifikace, s transformací dat nebo s modifikací metody odhadu, viz Hušek (2007). 

V takových případech dochází například k aplikaci zobecněného lineárního modelu 

s vyuţitím metody zobecněných nejmenších čtverců.  

 

3.2.2 Modely s diskrétními vysvětlovanými proměnnými 

Aplikace těchto modelů je vhodná v situaci, kdy jsou vysvětlované proměnné 

charakteristické svou diskrétností či kvalitativní povahou. Obecně lze modely rozdělit na 

modely binární volby a modely multinomické volby.  
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Model multinomické volby je vyuţíván v případech, kdy subjekt vybírá jednu 

alternativu z několika moţných.  

Vzhledem k tomu, ţe práce je zaměřena na oblast pojišťovnictví a předpokládá se, ţe 

pojistné je závislé na tom, zda k pojistné události dojde nebo nedojde, je zřejmé, ţe se jedná 

o model binární volby, v rámci něhoţ se vyskytují veličiny dichotomické povahy. 

Dichotomické veličiny jsou kategoriální veličiny, jejichţ hodnoty nabývají  0;1 . 

Modelem binární volby je popsána situace, kdy na základě řady vysvětlujících faktorů, 

má být vybrána jedna ze dvou moţných alternativ řešení problému. V modelech binární volby 

můţe být uplatněna technika umělých proměnných, které často nabývají hodnoty nula nebo 

jedna 

.

,

Yi
nenastanejev

nastanejev

0

1








                       (3.9) 

Dle pravděpodobnosti zvolení konkrétní alternativy je moţné modely binární volby 

členit na tyto modely: probitový model a logitový model, přičemţ první model je zmíněn jen 

okrajově, větší pozornost je věnována logit modelu.  

Při aplikaci probitového modelu se vyuţívá standardního normálního rozdělení 

náhodné sloţky v regresi, viz Hušek (2007). Modelem je potvrzen předpoklad platící pro 

distribuční funkci. S tím jak se zvyšuje pravděpodobnost, bude preferována alternativa 1 před 

alternativou 0, přírůstky pravděpodobnosti nejsou konstantní pro homogenní změny uţitku.   

Logitový model, nebo také logistický regresní model, se uplatňuje v bankovnictví, 

medicíně, přírodních vědách a v neposlední řadě také v ekonomii. Při pouţití logistické 

regrese je nutné splnění předpokladu související s intervalem, v rámci něhoţ se vyskytuje 

podmíněna střední hodnota závislé proměnné, tedy interval 0;1 .  

Logit model je povaţován za zvláštní případ zobecněného modelu. V rámci logit 

modelu se mimo jiné uvaţuje s alternativní vysvětlovanou proměnou Y, z tohoto důvodu je 

také nutné vycházet ze zobecněného lineárního modelu, neboť zavedení alternativní 

vysvětlované proměnné můţe vést ke snadnému zpochybnění některých předpokladů klasické 

lineární regrese. 

Prostřednictvím zobecněného lineárního modelu dochází k nalezení transformující 

funkce. Transformující funkcí je nevyhovující model převeden do tvaru, kdy jsou splněny 

předpoklady klasického lineárního modelu.  

Pravděpodobnostní funkce alternativního rozdělení je dána následujícím vztahem 
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úpravou výše uvedené pravděpodobnostní funkce je získán zápis, jehoţ součástí je 

transformující funkce 
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1                       (3.11) 

kde 
i

iln




1
 je transformující funkce neboli logit. 

Vztah mezi i a iI  je dán níţe uvedenou distribuční funkcí 
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1
                  (3.12) 

kde  iL IF  je distribuční funkce logistické náhodné proměnné, i  je výběrovou 

pravděpodobností a pro Ii platí vztah  

,xI ii                             (3.13) 

kde β představuje vektor neznámých parametrů, ix   je vektor i-tého subjektu s K prvky, tzn. 

 Kiiii x,,x,x,x 211 . 

Funkce hustoty pravděpodobnosti tohoto modelu je souměrná kolem nuly, jedná se 

o tzv. hladkou křivku. Tato křivka je obdobná s průběhem funkce standardní normální hustoty 

pravděpodobnosti. Odlišnost spočívá v rozptylu, který je u logistické funkce hustoty 

pravděpodobnosti větší. Rozdělení získané aplikací logitového modelu je moţné aproximovat 

Studentovým t rozdělením s nízkým stupněm volnosti. 

Pravděpodobnost nastání konkrétního jevu u i-tého subjektu lze vyjádřit 

 

                          (3.14) 

 

kde pravděpodobnost nastání i-tého jevu je vyjádřena výrazem i , viz Hušek (2007). 

Pravděpodobnost s jakou daný jev u konkrétního i-tého subjektu nenastane lze zapsat takto  

 

        (3.15) 

 

Šanci, neboli Odds, vyjadřující podíl pravděpodobností (3.14) a (3.15) je moţné 

definovat následujícím způsobem 
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Logit či také logaritmus šance lze zapsat takto 

  ,xlnxg i

i

i
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1
                   (3.17) 

 ixg   představuje logit, podíl  ii  1  je označován jako šance. Jelikoţ šance nabývá 

nezáporných hodnot, logit můţe nabývat jakékoliv reálné hodnoty.  

Beta parametr konstanty definuje velikost logitu pro referenční kategorie. Je-li beta 

parametr konstanty kladný, je šance, ţe sledovaná veličina nabývá hodnoty jedna, větší neţ 

jedna, a opačně, je-li beta parametr konstanty záporný, šance, ţe sledovaná veličina nabývá 

hodnoty jedna, je menší neţ jedna. Parametry přiřazené jednotlivým vysvětlujícím 

proměnným Kj ,2,1,   vyjadřují míru změny logitu. Jednotlivé parametry lze vysvětlit 

následujícím způsobem, dojde-li ke změně j-té nezávislé proměnné o jednotku, šance, ţe 

sledovaná veličina Y nabývá hodnoty 1, vzroste o násobek je


. 

Logistická distribuční funkce se blíţí k hodnotám 0 a 1, tempo jejího přibliţování je 

však niţší neţ v případě probitového modelu. Výsledky získané aplikací probitového 

a logitového modelu mohou být shodné v případě, ţe se beta parametry získané aplikací 

probitového modelu vynásobí výrazem .


3
  

 

3.2.3 Metody odhadů parametrů regresní funkce  

Jednou z metod vhodných k určování parametrů regresní funkce je metoda nejmenších 

čtverců, její zápis je zachycen vztahem  

   ,
1

2

1

2 



n

i

ii

n

i

i minYyQ                       (3.18) 

kde iy  je vyjádřením i-té závislé proměnné, iY  představuje i–tou teoretickou hodnotu, n je 

počet sledovaných prvků či pozorování v datovém souboru.  

Jsou-li do obecného vzorce lineární regrese doplněny známé a neznámé parametry 

lineárního charakteru, je získán vzorec  

 ,xf)x(fY KK  110                   (3.19) 
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kde K,,,  10  představuje známé parametry, Kf,,f,f 10  charakterizuje neznámé 

parametry. Pak lze obecný vzorec metody nejmenších čtverců při rozšíření o známé 

a neznámé parametry vyjádřit vztahem  

  

 (3.20) 

 

„Výraz (3.20) je minimální v případě, ţe jsou parciální derivace všech výrazů j  

rovny nule,“ jak tvrdí Hindls, Seger (1995, s. 182). 

Vzhledem k aplikaci logistické regrese se pro odhad beta parametrů modelu jeví 

vhodnější vyuţití metody maximální věrohodnosti.  

Základním krokem metody maximální věrohodnosti je stanovení věrohodnostní 

funkce. Věrohodnostní funkce aplikovaná pro účely logitového modelu můţe být vyjádřena 

takto 
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                     (3.21) 

kde ̂  je vektor hledaných parametrů funkce, yi a xi jsou závislé a nezávislé proměnné 

a L věrohodnostní funkce, β představuje vektor neznámých parametrů, ix   je vektor 

vysvětlujících proměnných, viz kapitola 3.2.2, n je počet sledovaných prvků či pozorování. Po 

zlogaritmování výrazu je dosaţeno níţe uvedeného tvaru  

    

                                                  (3.22) 

 

kde L nebo také  lln  je věrohodnostní funkce, dále dochází k maximalizaci věrohodnostní 

funkce (3.22). Maximalizace je prováděna za podmínky  

 
;Kjpro

ˆL

j

,1,0 







                   (3.23) 

takto je získána soustava věrohodnostních rovnic, která je řešena speciálními metodami, a to 

např. Newton-Raphsonovou metodou. „V rámci této metody dochází k aproximaci logaritmu 

věrohodnostní funkce v okolí počátečního odhadu pomocí prvních tří členů Taylorova 

rozvoje,“ viz Pecáková (2007, s. 89). 
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3.2.4 Ověření kvality regresní funkce 

Velmi důleţitým krokem při modelování regresní funkce je ověření kvality a intenzity 

závislosti. Je-li závislost mezi proměnnými silná, dochází v grafickém vyjádření k soustředění 

hodnot kolem regresní funkce.  

Jedním z moţných nástrojů hodnocení kvality a intenzity je rozptyl. Rozptyl veličin 

můţe být konstruován třemi způsoby, z nichţ kaţdý má odlišnou vypovídací schopnost. 

Jednotlivé vzorce jsou zachyceny v Tab. 3.1. Existuje-li funkční vztah mezi proměnnou y a x, 

platí rovnost rozptylu skutečných hodnot s rozptylem teoretických hodnot.  

 

Tab. 3.1: Výpočet rozptylu 

Rozptyl skutečných hodnot  22 1
  yy
n

s iy  (3.24) 

Teoretický rozptyl  22 1
  yŷ
n

s iŷ  (3.25) 

Reziduální rozptyl    22 1
  ŷy
n

s iŷy  (3.26) 

Zdroj: Hindls, Seger (1995), vlastní zpracování 

 

 Ve výše uvedené tabulce iy  představuje skutečnou hodnotu i-tého znaku, y  pak 

hodnotu průměrnou, ŷ  je hodnotou odhadovanou.  

Indexem determinace 2Rd  je měřena síla závislosti. Je-li hodnota indexu rovna jedné, 

existuje funkční závislost mezi proměnnými. Pokud index nabývá hodnoty nula, jsou 

proměnné nezávislé. „Index determinace vyjádřený v % udává, kolik rozptylu vysvětluje 

regresní funkce,“ jak tvrdí Hindls, Seger (1995, s. 211). Index determinace je definován takto 

,
s

s
Rd

y

ŷ

yx 2

2

2                          (3.27) 

kde 2
ŷs  je teoretický rozptyl a 2

ys  je rozptyl skutečných hodnot. V modelech diskrétní volby 

nastává problém s měřením síly závislosti proměnných prostřednictvím indexu determinace. 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je v oblasti nelineárních modelů diskrétní volby 

vyuţívaná modifikovaná statistika pseudo .Rd 2  Výpočet pseudo 2Rd  se liší dle autorů a dle 

vstupních dat, z nichţ se při výpočtu této charakteristiky vychází. Tato statistika je uţívána při 

porovnávání výsledků dvou modelů. Přehled jednotlivých charakteristik je uveden v Tab. 3.2 

a Tab. 3.3. 
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Tab. 3.2: Výpočet pseudostatistiky Rd
2 
 

Autor  Vzorec  

Efron  






n

i
iiE ŷy

nn

n
Rd

1

2

21

2 1  (3.28) 

Amemiya 
 

 

 






n

i ii

ii
A

ŷŷ

ŷy

nn

n
Rd

1

2

21

2

1
1  (3.29) 

Zdroj: Hušek (2007), vlastní zpracování 

 

Jednotlivé proměnné n vzestupně seřazené dle indexu jsou vyjádřením: počtu 

pozorování, četnosti alternativy 1, četnosti alternativy 2. iy  představuje skutečnou hodnotu i-

tého znaku, iŷ  je hodnotou odhadovanou i-tého znaku. 

Další modifikace pseudostatistiky 2Rd
 
je modifikace dle Cragga a Uhera nebo 

modifikace pouţitá McFaddenem, obě modifikace jsou uvedeny v Tab. 3.3. 

 

Tab. 3.3: Modifikace výpočtu pseudostatistiky Rd
2 

Autor  Vzorec Přípustný interval  

Cragg a Uher 
n
M

n

nn
M

CU

L/L

LL
Rd

22

0

2

0

2

2

1 










  1;0  (3.30) 

McFadden 
0

2 1
Lln

Lln
Rd M

MF   10;  (3.31) 

Zdroj: Hušek (2007), vlastní zpracování 

 

Jsou-li odhady beta parametrů získány aplikací metody maximální věrohodnosti, lze 

shodu posoudit vzorcem vycházejícím z věrohodnostního poměru  

n

M

V
L

L
Rd

2

02 1 







 ,                     (3.32) 

kde LM je maximum funkce věrohodnosti vzhledem k parametrům modelu, L0 je maximum 

funkce věrohodnosti v případě, ţe všechny parametry mimo úrovňové konstanty jsou rovny 

nule. Pro logitový model musí být dodrţena podmínka .10  MLL  
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3.2.5 Statistická verifikace modelu a konfidenční intervaly 

V souvislosti s metodou regresní analýzy je také podstatné zmínit několik vybraných 

testů odhadnutých beta parametrů. Tyto testy se provádějí s cílem ověření významnosti 

odhadů koeficientů a zamezení bezvýznamnosti celého modelu, neboť nejsou-li koeficienty 

statisticky významné, nepřispívají k vysvětlení daného vztahu.  

Nejčastěji vyuţívané testy týkající se významnosti odhadu parametrů získaných 

logistickou regresí jsou test věrohodnostním poměrem, Waldův test nebo také Score test. Tyto 

testy jsou dále rozebrány. Základem celého procesu testování je stanovení nulové 

a alternativní hypotézy. Platí-li nulová hypotéza, koeficienty jsou nevýznamné a naopak.  

Test věrohodnostním poměrem lze zachytit níţe uvedeným vzorcem  
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                                  (3.33) 

po úpravě výše uvedeného výrazu je získán vzorec 
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                   (3.34) 

kde D je věrohodnostní poměr; n je počet pozorování či prvků v datovém souboru, î  

představuje odhad pravděpodobnosti a platí  ii xˆˆ   , viz Hosmer, Lemeshow (2000). 

Věrohodnostní poměr lze přirovnat k součtu čtverců reziduí v případě lineární regrese.  

 Významnost modelu je posuzovaná prostřednictvím vyčíslení G statistiky, jejíţ 

výpočet je zaloţen na rozdílu věrohodnostních poměrů dvou modelů, přičemţ jeden z modelu 

obsahuje determinanty Kx  a druhý nikoliv. Tento test je obdobou F testu v případě lineární 

regrese a můţe být vyjádřen následujícím tvarem  

,DDG 10                          (3.35) 

počet parametrů modelů nabývá hodnoty 10 a pp , pro počet parametrů 0p  platí 10 pp  , 0p  

náleţí 10
2 s pp   stupni volnosti, viz Hosmer, Lemeshow (2000). 

Principem Waldova testu je porovnání sklonu odhadnutých parametrů s odhadem 

standardní chyby. Tímto testem je ověřováno, zda koeficienty j  nabývají nulové hodnoty či 

nikoliv. Odhadnuté parametry jsou získány aplikací metody maximální věrohodnosti, 

následně dochází ke srovnání testového kritéria s kritickými hodnotami. Waldův test je 
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alternativou t testu, při němţ dochází k testování významnosti jednotlivých beta parametrů 

individuálně. Výpočet testového kritéria pro Waldův test je zachycen vzorcem  

 

                                                                                         (3.36) 

       

kde ES ˆ  je odhad standardní chyby odhadovaného beta parametru, ĵ  je odhad dílčího beta 

parametru Kj ,1, pro  . 

Testovací statistiku určenou pro Score test lze vyjádřit vztahem  
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                      (3.37) 

kde platí yx,yn/nˆ a1  jsou průměrné hodnoty daných veličin. Čitatel je vyjádřením 

maximálně věrohodného odhadu konkrétního beta parametru a jmenovatel je zápisem odhadu 

rozptylu daného beta parametru. Statistika ST náleţí do 2  rozdělení. 

 V rámci provádění jednofaktorové analýzy je důleţité prostřednictvím aplikace testu 

rozhodnout o významnosti dílčích kategorií. Jsou-li vysvětlující proměnné nominální, 

ordinální či spojité s malým počtem hodnot, vytváří se pro účely testování kontingenční 

tabulka a je moţné aplikovat Pearsonův 2  test dobré shody s 1k  stupni volnosti, viz 

Hosmer, Lemeshow (2000). Testové kritérium je vyjádřeno následujícím vzorcem 
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ii





1

2

2                        (3.38) 

kde k je celkový počet kategorií, iF  je skutečná četnost v i-té kategorii, iF̂  je očekávaná 

četnosti v i-té kategorii.  

Konfidenční interval nebo také 100 (1-)% interval spolehlivosti je intervalem, který 

vymezuje oblast, v rámci níţ je soustředěn určitý parametr, a to s jistou pravděpodobností. 

Moţností stanovení konfidenčních intervalů je celá řada. Konstrukce konfidenčního intervalu 

vycházející z Waldovy statistiky lze vyjádřit vztahem  

 ,ˆÊSzˆci jj   21                       (3.39) 
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kde ci vyjadřuje konfidenční interval, z představuje kvantil normálního rozdělení, ES ˆ  je 

vyjádřením standardní chyby konkrétního odhadovaného beta parametru,  determinuje 

hladinu významnosti. 

 

3.2.6 Bliţší specifikace frakčních polynomů  

Frakční nebo také částečné polynomy představují řešení související se zkreslením 

výsledku z důvodu nelineární či skokové funkce. Prostřednictvím příkazu je vytvořena 

transformovaná veličina, u níţ je zaručena monotónnost a existují asymptoty, viz Royston, 

Sauberbrei (2008). 

„Platí-li pro transformovaný argument 0x , a je-li tomuto argumentu přiřazena 

určitá síla p, je původní x vyjádřeno jako px , parametr jp  náleţí reálným číslům, nejčastěji 

však nabývá hodnoty z mnoţiny  32;1;0,5;0;0,5;1;2; S ,“ viz Royston, Sauerbrei 

(2008, s. 74). V případě, kdy 0jp , je získán výraz 0x  a dochází k vytvoření přirozeného 

logaritmu.  

Výše nastíněný princip transformace je dále vyuţit při vytvoření funkce částečného 

polynomu  1xh j . Jestliţe je znám tvar logitu, přičemţ jedna z proměnných musí být 

transformována, pak lze logit zapsat následujícím tvarem 

    ,x...xxhxg KKj

m

j
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 22
1

10                    (3.40) 

kde mj ,2,1,   a pro funkci částečného polynomu platí 
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.                    (3.41) 

 V programu STATA se frakční polynomy vytváří prostřednictvím funkce fracpoly. 

V rámci tohoto příkazu dochází k automatickému škálování a centrování hodnot. Nejprve 

dochází k vytvoření rozmezí maximální a minimální hodnoty  

    xminxmaxlnlrange  .                     (3.42) 

Následně je vytvořeno měřítko a vyčíslena centrovaná hodnota x, která je centrována 

podle střední hodnoty, coţ je zřejmé z následujících vztahů 

   
,scale

lrangeintlrangsign
10                       (3.43) 
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,
scale

x
xc                           (3.44) 

kde cx  je centrovaná hodnota x. 

 

3.2.7 Vymezení Odds Ratio  

Při stanovení Odds Ratio je vycházeno z šance vzniku pojistné události, kterou je 

moţné vyjádřit dle vztahu (3.16). Odds Ratio je poměrem dvou šancí vyčíslených za 

předpokladu, ţe 0a1  xx . Výpočet Odds Ratio je následující 

 
 

,
ˆ/ˆ

ˆˆ
R̂O

(0)1(0)

(1)1(1)








                        (3.45) 

kde R̂O je odhadem Odds Ratio, výraz  1̂  vyjadřuje odhad pravděpodobnost nastání 

konkrétního jevu, v situaci, kdy x nabývá hodnoty 1.  0̂  představuje odhad 

pravděpodobnost nastání konkrétního jevu za předpokladu, ţe x nabývá hodnoty 0. 

 Jsou-li nezávislé proměnné rozděleny do více kategorií, je moţné odhad Odds Ratio 

vyčíslit následujícím způsobem 

 
 
 

.
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                     (3.46) 

 

3.3 Postup při odhadu konstruovaného modelu 

Odhadování modelu prostřednictvím aplikace logistické regrese je sloţitý proces 

skládající se z několika částí. Kaţdá pomyslná fáze tohoto procesu je velmi důleţitá a nesmí 

být opomenuta.  

V prvotní fázi logistické regrese je důleţité provést jednofaktorovu analýzu. Tato 

analýza spočívá ve zhodnocení vztahu dílčích nezávislých proměnných a vysvětlované 

proměnné. Tyto proměnné jsou postupně individuálně testovány a prostřednictvím výsledků 

testů je zjišťováno, do jaké míry je jejich zahrnutí do modelu ţádoucí. Pro testování je vhodné 

uţít Waldův test. Pokud je proměnná rozdělena do kategorií, je nutné testovat dílčí kategorie 

současně.  

Dále je vhodné ověřit, zda je odhadnutý logit lineární. Test linearity je prováděn 

prostřednictvím funkce fracpoly v programu STATA, a to u spojitých proměnných, při tomto 

testu dochází k porovnání nejlepšího odhadnutého modelu s lineárním tvarem tohoto modelu. 
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Verdikt o linearitě logitu je učiněn dle charakteristiky P   . Je-li logit lineární mělo by platit, 

ţe statistka P    v řádku linear je větší neţ 0,05; pak lze tvrdit, ţe nejlepší nelineární odhad 

modelu se významně neliší od odhadu lineárního. 

V následující fázi dochází k vytvoření vícefaktorové analýzy. Podstatou této analýzy je 

vyhodnotit statistickou významnost odhadovaných beta parametrů a následně rozhodnout, 

které parametry mají být zahrnuty do odhadnutého modelu a které nikoliv.  

Jsou-li odstraněny nepodstatné proměnné, je moţné přistoupit k samotné fázi 

odhadování modelu. V programu STATA je mnoho nástrojů, které slouţí k odhadování 

modelu např. funkce logit. Velmi významná je pro tyto účely stepwise regrese. Metoda 

umoţňuje postupné rozšiřování či zuţování modelu o další proměnné a zároveň postupné 

hodnocení významnosti modelu. Hladina významnosti při aplikaci stepwise regrese bývá 

stanovena ve výši 25 %. Dle záměru rozšiřování či zuţování odhadu modelu, ve smyslu počtu 

odhadovaných beta parametrů, jsou rozlišovány dva druhy stepwise regresse, a to forward 

stepwise regrese a backward stepwise regrese. Jiţ z názvu těchto dvou typů regrese vyplývá, 

ţe první z uvedených je zaloţen na principu postupného rozšiřování a druhý pak na principu 

postupného zuţování počtu odhadovaných beta parametrů, tedy nezávislých veličin v modelu.  

Po získání odhad modelu, je nutné provést testování významnosti jednotlivých 

odhadnutých beta parametrů, dále je také nutné zhodnotit statistickou významnost modelu 

jako celku. Tato problematika byla nastíněna v kapitole 3.2.5. Před samotným zahájením 

procesu testování je důleţité stanovit nulovou a alternativní hypotézu. Nulová hypotéza, 

v případě testování dílčích beta parametrů, představuje předpoklad, ţe jednotlivé koeficienty 

jsou rovny nule. Alternativní hypotéza je pak jejím opakem, a představuje tvrzení, ţe veškeré 

dílčí beta parametry jsou různé od nuly. Pro verdikt o významnosti jednotlivých parametrů je 

sledováno, do jaké oblasti spadá vyčíslené testové kritérium. Spadá-li toto kritérium do 

kritické oblasti, pak je zamítána nulová hypotéza a nezamítaná alternativní hypotéza. Na 

stejném principu fungují také testy významnosti modelu jako celku, avšak v případě nulové 

hypotézy se předpokládá, ţe parametry dosahují nulové hodnoty současně. Alternativní 

hypotéza je tvrzením, kdy alespoň jeden z odhadnutých beta parametrů nabývá nenulové 

hodnoty.  

Velmi důleţitou součástí konstrukce modelu je interpretace odhadnutých beta 

parametrů. Tato problematika je nastíněna v kapitole 3.2.2. V případě kategoriálního 

charakteru nezávislých veličin, je hodnota odhadnutého beta parametru či Odds Ratio 

vztaţena k stanovené referenční hodnotě. Jsou-li nezávislé veličiny nekategoriální povahy, 



46 

 

podíl šancí determinuje změnu závislé proměnné, jestliţe dojde ke změně nezávislé proměnné 

o jednotku. 

Na základě odhadnutých dílčích regresních koeficientů je moţné predikovat 

pravděpodobnost vzniku pojistné události, a to aplikací funkce predict v programu STATA.  

Je-li odhadnut model, který je vhodně interpretován lze přistoupit k hodnocení 

modelu, a to ve smyslu jeho pouţitelnosti. Model můţe být hodnocen dle různých pohledů, 

a to jednak podle nastoupení sledovaných jevů, nebo podle četnosti s jakou se shoduje 

očekávání a skutečné zjištění daného jevu.  

Velmi významné nástroje, které jsou často vyuţívané v případě hodnocení odhadu 

modelu, jsou čtyřpolní klasifikační tabulka a ROC křivka neboli Receiver Operating 

Charakteristic Curve. První ze zmíněných nástrojů funguje na principu vyjádření čestností 

správně a nesprávně určených jednotek. Druhý nástroj pro hodnocení odhadu modelu spočívá 

v grafickém vyjádření vztahu modelu k senzitivitě a specifičnosti. Senzitivita se pojí se 

správnosti označení jevů. Extrémní situace, které mohou nastat, představují stav, kdy je 

křivka diagonální či splývající s horním rohem. Jestliţe je ROC diagonální, model není 

vhodný pro predikci a opačně.  

Je-li ţádoucí porovnání dvou křivek ROC, lze vyuţít ukazatel Area Under ROC 

Curve. Tento ukazatel je v rámci dalšího textu značen zkratkou AUC a udává velikost plochy 

pod křivkou ROC. Čím více se hodnota AUC přibliţuje k jedné, tím vyšší je schopnost 

predikce modelu. Další metody, které lze vyuţít při hodnocení modelu, jsou například 

Goodmanův index, Bayesovského kritérium apod., viz Pecáková (2007).   
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4 Konstrukce modelu stanovení pojistného 

Cílem této kapitoly je zkonstruovat model vhodný pro stanovení pojistného a to tak, 

aby odráţel patřičná rizika a přitom vycházel z dat, která jsou k dispozici.  

Při konstrukci modelu jsou vyuţita data konkrétního pojistitele týkající se neţivotního 

pojištění, přesněji se jedná o majetkové pojištění, konkrétně havarijní pojištění.  

Prostřednictvím datového souboru jsou zachyceny informace týkající se cca 61 900 

pojistných smluv v roce 2008. Vstupní data jsou získána z veřejně nepřístupné databáze, 

z tohoto důvodu není vhodné uvedení datového souboru v rámci práce, a to ani formou 

Přílohy. V souboru jsou obsaţeny údaje pojednávající o velikosti a počtu škod, ceně vozu, 

věku a pohlaví pojistníka, o lokalitě bydliště pojistníka a o průměrném věku obyvatelstva 

v dané lokalitě, dále také o stáří dopravního prostředku, objemu motoru, výkonu dopravního 

prostředku, druhu spalovaného paliva, o uplatnění zvýhodněných balíčků, o tom, zda je 

dopravní prostředek pouţíván k podnikání a do jaké míry je vyuţíván. Důleţitou informací je 

ohodnocení rizika, které vůz představuje a výše spoluúčasti, jakou se pojistník na krytí 

případné pojistné škody podílí apod.   

Ze statistických nástrojů vhodných pro konstrukci modelu je zvolena metoda regresní 

analýzy, zejména pak logistická regrese. Beta parametry modelu jsou odhadnuty 

prostřednictvím funkce maximální věrohodnosti a jejich významnost je testována 

prostřednictvím vybraných statistických testů. Následně dochází k aplikaci teorie 

pojišťovnictví tak, aby byl zkonstruovaný model co nejpřesnějším odrazem skutečnosti.  

Veškeré výpočty, prostřednictvím nichţ dochází ke konstrukci modelu vhodného pro 

stanovení pojistného, jsou získány z dat platných v roce 2008, výstupy výpočtů jsou uvedeny 

v Příloze 1 aţ Příloze 9. V případech, kdy to situace umoţňuje, jsou dílčí výsledky 

interpretovány formou tabulek a grafů. Výsledky výpočtů jsou získány aplikací programů 

STATA, SPSS a MS Excel. 

Tato kapitola je rozdělena do několika podkapitol, v rámci nichţ jsou postupně 

charakterizovány jednotlivé nezávisle proměnné, přičemţ jsou nastíněny popisné statistiky 

vysvětlujících proměnných, dále dochází k vyjádření logitu a k vyčíslení pravděpodobnosti 

vzniku pojistné události. Odhadnuté beta parametry jsou následně testovány. Poslední 

podkapitola je věnována dokončení konstrukce samotného pojistného modelu. 
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4.1 Charakteristika dílčích nezávisle proměnných 

V této kapitole jsou podrobněji analyzovány jednotlivé vysvětlující proměnné, a to 

jednak zachycením prostřednictvím statistických charakteristik a jednak také grafickým 

zachycením. Přehledný popis jednotlivých zkoumaných charakteristik je zachycen 

v Příloze 1. Zdrojem pro veškeré výstupy uvedené v této podkapitole jsou programy STATA 

a SPSS. 

Prvním z dostupných údajů je claim neboli nárok. V datovém souboru je zachyceno, 

zda dochází ke vzniku nároku či nikoliv. Jedná se tedy o informaci kategoriální, konkrétněji 

o nominální znak, tudíţ můţe dojít pouze ke grafickému zachycení formou histogramu 

a formou koláčového grafu.  

 

Obr. 4.1: Rozdělení pojistných nároků dle vzniku  

 

Obr. 4.2: Procentuální vyjádření ne/vzniku 

pojistného nároku 

 

 

V rámci sledovaného souboru dat u převáţné většiny pojištěných dopravních 

prostředků nedochází ke vzniku pojistného nároku, coţ je zřejmé z Obr. 4.1 a Obr. 4.2. Dle 

Obr. 4.2 ke vzniku pojistného nároku dochází pouze u 7,68 % pojištěných dopravních 

prostředků. 

Velmi důleţitou charakteristikou je size of claim tedy velikost škody. Tato informace 

má podobu kardinálního znaku, proto je moţné vyjádřit také popisné statistiky týkající se 

tohoto znaku. 
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Tab. 4.1: Deskriptivní statistiky výše škody (v Kč) 

 

Obr. 4.3: Rozložení četností výskytu škod (v Kč) 

Z Tab. 4.1 lze vyčíst, ţe celkový 

počet dat v souboru je 61 897. Přičemţ 

minimální výše škody nabývá nulové 

hodnoty, maximální výše škody činí 

891 823 Kč. Škoda připadající na jednu 

pojistnou smlouvu dosahuje v průměru 

4 265,87 Kč. Vzhledem k velikosti 

směrodatné odchylky je zřejmé, ţe je 

výše škody vztahující se k jednotlivým 

pojistným smlouvám velmi 

diferencovaná. Hodnoty šikmosti a špičatosti jsou poměrně vysoké, coţ potvrzuje 

nesrovnatelnost rozdělení výše škody s normálním rozdělením. Z Obr. 4.3 je zřetelné, ţe výše 

škody nabývá u převáţné většiny sledovaných dopravních prostředků nulové hodnoty, lze 

tedy říci, ţe u většiny pojistných smluv ke škodě na pojištěném dopravním prostředku 

nedochází.  

Dalším sledovaným znakem je počet škod vyskytujících se u jedné pojistné smlouvy 

čili number of claim. Opět se jedná o kardinální znak, tudíţ lze tento znak popsat graficky 

a také prostřednictvím výpočtu statistických charakteristik.  

 

Tab. 4.2: Popisné charakteristiky počtu pojistných nároků 
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Obr. 4.4: Četnost ne/vzniku pojistného nároku Obr. 4.5: Četnost ne/vzniku pojistného nároku 

 

 

Z Tab. 4.2 i z Obr. 4.4 a Obr. 4.5 je zřejmé, ţe pokud ke škodnímu nároku vůbec 

dochází, je škodní nárok u jedné pojistné smlouvy uplatněn nejčastěji jedenkrát. Vyšší výskyt 

škodních nároků je vzhledem k počtu sledovaných dat poměrně výjimečný. V Tab. 4.2 jsou 

opět zachyceny popisné statistky, na jejichţ základě lze tvrdit, ţe minimální počet výskytů 

pojistných nároků je roven nule, maximální pak šesti. Zkoumaný znak má poměrně nízkou 

střední hodnotu, taktéţ směrodatnou odchylku. Tato skutečnost je ovlivněna tím, ţe 

u převáţné většiny pojištěných dopravních prostředků se škodní nárok za sledované období 

buď nevyskytl vůbec, nebo pouze jedenkrát. Šikmost a špičatost přesahuje hodnoty typické 

pro normální rozdělení. Rozdělení je špičatější neţ rozdělení normální a zároveň pozitivně 

zešikmené.  

Age of car neboli stáří vozu je také znakem, který je zkoumán v rámci analýzy 

vysvětlujících proměnných. Jedná se o kardinální znak.  

 

Tab. 4.3: Popisné charakteristiky týkající se stáří vozu (v letech) 

 

Dle Tab. 4.3 je patrné, ţe nejstarší dopravní prostředek je stár 43 let, nejmladším 

dopravním prostředkem je zcela nový vůz, jehoţ stáří nedosahuje jednoho roku. Průměrné 

stáří pojištěných vozů je 4,9 let. Rozptýlenost dopravních prostředků, ve smyslu jejich stáří, 

není příliš vysoká, vzhledem k hodnotě směrodatné odchylky. Rozdělení stáří dopravních 

prostředků je vcelku srovnatelné s rozdělením normálním, a to z pohledu šikmosti i špičatosti, 
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tyto hodnoty sice překračují hodnoty typické pro normální rozdělení, avšak jejich odlišnost je 

při srovnání s výše uvedenými znaky pouze mírná. 

 
Obr. 4.6: Výskyt dopravních prostředků dle stáří 

(v letech) 

Obr. 4.7: Procentuální zachycení rozdělení 

dopravních prostředků dle stáří  

 

 

Obr. 4.6 a Obr. 4.7 jsou potvrzením závěrů učiněných na základě Tab. 4.3 vztahujících 

se k maximálnímu a minimálnímu stáří dopravních prostředků, také však k tvaru rozdělení 

stáří dopravních prostředků. Nejčastěji se vyskytují dopravní prostředky, jejichţ stáří 

nepřekračuje jeden rok, poměrně značné zastoupení ve zkoumaném datovém souboru mají 

také dopravní prostředky staré čtyři roky.  

Dalšími sledovanými znaky jsou objem motoru v cm
3
, volume of engine, a výkon 

dopravních prostředků v kilowatech, tedy performance of engine. 

 

Tab. 4.4: Popisné charakteristiky týkající se objemu motoru (v cm
3
) a výkonu vozu (v kw) 

 

Z Tab. 4.4 je zřejmé, ţe počet dat s uvedeným znakem je niţší neţ v případě zkoumání 

předchozích znaků. Tato skutečnost je dána neuvedením těchto charakteristických znaků 

u některých pojištěných dopravních prostředků. Tyto chybějící hodnoty nebyly nahrazeny, 

jelikoţ by při jejich nahrazení mohlo dojít k neţádoucímu zkreslení. Rozdíl mezi maximálním 

a minimálním objemem motoru činí cca 15 870 cm
3
 a rozdíl mezi maximálním a minimálním 

výkonem dopravních prostředků dosahuje hodnoty 849 kw. Průměrný objem motoru je 
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stanoven ve výši 1 664,57 cm
3
 a průměrný výkon pojištěných vozů je vyčíslen ve výši 

72,15 kw. Vzhledem k hodnotám šikmosti a špičatosti je opět zřejmé, ţe rozdělení obou 

sledovaných znaků je špičatější a pozitivně zešikmené ve srovnání s normálním rozdělením. 

 

Obr. 4.8: Četnosti výskytu dopravních prostředků 

dle objemu motoru (v cm
3
)  

 

Obr. 4.9: Četnosti výskytu dopravních prostředků 

dle výkonu motoru (v kw)  

Z Obr. 4.8 a Obr. 4.9 je zřejmé poměrně nerovnoměrné rozdělení pojištěných 

dopravních prostředků dle objemu motoru a výkonu. Dopravní prostředky jsou dle těchto 

znaků diferencované.  

Následujícími znaky je definováno, zda je pojištěným dopravním prostředkem osobní 

nebo uţitkový automobil, motocykl apod., dále zda je či není dopravní prostředek uţíván za 

účelem podnikání.  

 
Obr. 4.10: Rozdělení dopravních prostředků dle 

kategorie jejich využití  

Obr. 4.11: Přehled vozů používaných k podnikání 

a nepodnikání  
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Převáţná většina pojištěných dopravních prostředků uvedených v datovém souboru je 

řazena v kategorii pkw, tedy v kategorii osobních vozů, poměrně významnou část tvoří také 

vozy zařazené do kategorie lkw, neboli vozy uţitkové. 64,45 % pojištěných dopravních 

prostředků není vyuţíváno v rámci podnikatelské činnosti pojistníka. 

Dalšími důleţitými sledovanými znaky jsou pohlaví pojištěnce či pojistníka čili 

gender a také fuel neboli druh paliva spalovaného při provozu dopravního prostředku.  

 

Obr. 4.12: Rozdělení dopravních prostředků dle 

pohlaví pojistníků  

 

Obr. 4.13: Rozdělení dopravních prostředků dle 

použitého paliva 

  

 

Z Obr. 4.12 je zřetelné rozdělení pojistníků, fyzických osob, dle pohlaví. Pro označení 

fyzických osob je v dalším textu pouţita zkratka FO, právnické osoby jsou značeny zkratkou 

PO. Dle zjištěných informací je moţné konstatovat, ţe v pozici pojistníků jsou v převáţné 

většině muţi, jelikoţ tvoří téměř 67,15 % subjektů z celého zkoumaného souboru.  

Převáţná většina dopravních prostředků při svém provozu spaluje benzín. Dopravní 

prostředky vybavené benzínovým motorem tvoří téměř 70 % sledovaných dopravních 

prostředků, téměř 30 % dopravních prostředků při svém provozu spaluje naftu.  

Jak jiţ bylo výše uvedeno, stanovení pojistného je velmi výrazně ovlivněno věkem 

pojistníka, spoluúčastí a také cenou dopravního prostředku neboli age of policyholder, excess 

of policyholders, price. Tyto znaky jsou níţe podrobeny analýze.  

 

Tab. 4.5: Popisné charakteristiky týkající se věku pojistníků (v letech), výše spoluúčasti (v %) a ceny 

dopravního prostředku (v Kč) 



54 

 

Maximální věk pojistníka činí 99 let, přičemţ průměrný věk činí 32,01 let. Věk 

pojistníků není nikterak rovnoměrně rozdělen, coţ je usuzováno z hodnoty směrodatné 

odchylky. Rozdělení věku pojistníků je, co se týče špičatosti, poměrně srovnatelné 

s normálním rozdělením, vzhledem k šikmosti, lze potom tvrdit, ţe je rozdělení věku 

pojistníků negativně zešikmené oproti normálnímu rozdělení.  

Výše spoluúčasti pojistníka na případném pojistném plnění je v rámci sledovaného 

souboru dat udávána v rozmezí pěti aţ třiceti procent, přičemţ častější je výskyt spoluúčasti 

ve výši pěti procent, coţ vede ke sníţení průměrné hodnoty spoluúčasti na cca šest a půl 

procenta. Rozdělení spoluúčasti je špičatější a také šikmější neţ rozdělení normální.  

Rozpětí cen pojištěných dopravních prostředků je značné. Průměrná cena dopravního 

prostředku činí téměř 400 000 Kč, maximální cena nabývá 7 528 625 Kč, minimální cena pak 

109 000 Kč. Opět platí stejné závěry týkající se šikmosti a špičatosti sledovaného souboru, 

a to vzhledem k souboru s normálním rozdělením. 

 

Obr. 4.14: Zastoupení jednotlivých výší spoluúčasti   

  

Obr. 4.15: Rozdělení pojistníků dle věku (v letech) 

 

Obr. 4.16: Rozdělení dopravních prostředků dle ceny 

(v Kč) 
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Z Obr. 4.14 aţ Obr. 4.16 jsou zřetelné výše nastíněné tendence týkající se rozdělení 

třech vybraných vysvětlujících proměnných. 

 Vysvětlující veličiny jsou dále doplněny o veličinu numbner of citizen in region 

udávající počet obyvatelstva v regionu, v rámci něhoţ má daný pojistník bydliště a veličinu 

average age in region tj. průměrný věk obyvatelstva v regionu a příslušný kraj čili district. 

 

Tab. 4.6: Popisné statistiky týkající se počtu obyvatelstva v regionu a průměrného věku obyvatelstva 

(v letech) 

 

 

 

Prostřednictvím Tab. 4.6 je vyjádřen maximální a minimální počet obyvatelstva 

ţijícího v daných regionech. Regionem se v tomto případě míní okres. Maximální počet 

obyvatelstva činí 1 249 026 osob, minimální pak 41 255 osob, coţ je počet obyvatelstva 

okresu Jeseník. Průměrný počet obyvatelstva ve vymezených regionech činí 527 387 osob. 

Směrodatná odchylka je vysoká, počet obyvatel ţijících v jednotlivých regionech se 

významně liší. Statistické rozdělení této nezávislé veličiny je mírně špičatější a negativně 

zešikmené vzhledem k normálnímu rozdělení.  

V datovém souboru se vyskytují regiony, v rámci nichţ se průměrný věk obyvatelstva 

pohybuje v rozmezí 38,2 aţ 42 let, tyto hodnoty jsou vyjádřením minimálního a maximálního 

průměrného věku obyvatelstva ve vybraných regionech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.17: Četnost výskytu pojistníků dle krajů  

 

Obr. 4.18: Relativní četnost výskytu pojistníků 

dle krajů  

 



56 

 

Z Obr. 4.17 je zřejmé, ţe nejvíce pojistníků, jejichţ data jsou uvedena v datovém 

souboru, ţije v kraji Praha, Středočeském kraji či v kraji Jihomoravském. Relativní zastoupení 

pojistníků dle jednotlivých krajů je zřejmé z Obr. 4.18.  

Účel, stupeň vyuţití čili current use a typ pojistného produktu ve smyslu vytvoření 

pojistných balíčků týkajících se dopravního prostředku, tedy insurance product, jsou 

parametry, které taktéţ ovlivňují výši placeného pojistného. Účel vyuţití je nezávislá veličina, 

která není podrobena bliţší analýze, protoţe je shodná pro všechny pojistníky.  

 

Obr. 4.19: Četnost současného využívání dopravních 

prostředků  

 

Obr. 4.20: Rozdělení pojistných produktů  

 

Z Obr. 4.19 je jasné, ţe všechny dopravní prostředky, které jsou v rámci datového 

souboru pojištěny, jsou také uţívány v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích. 

Většina pojistníků si sjednává taková pojištění, která kryjí co moţná nejrozsáhlejší druhy 

rizik, viz  Obr. 4.20. V nejvyšším procentuálním zastoupení je sjednáno pojištění odpovídající 

stupni A, coţ představuje pojištění kryjící široký rozsah rizik. 

Posledními vysvětlujícími proměnnými jsou tarifní třída, tariff class, v rámci níţ je 

daný pojistník uváděn, a stupeň rizika, tedy risk, který pro pojistitele pojistník představuje.  
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Obr. 4.21: Četnost výskytu pojistníků dle tarifních 

skupin 

 

Obr. 4.22: Rozdělení pojištěnců dle stupně 

rizika  

 

Téměř 25 000 pojistníků je zařazeno do dvacáté tarifní třídy. Mezi devatenáctou 

a dvacátou druhou tarifní třídou se pohybuje cca 90 % všech sledovaných pojistníků. 

Necelých 80 % pojistníků náleţí do stejné rizikové skupiny, četnost výskytu pojistníků 

v dalších dvou skupinách rizika je pouze mírná.   

 

4.2 Odhad modelu vhodného pro predikci vzniku pojistné události  

Proces, jehoţ výsledkem je odhad modelu vhodného pro predikci vzniku pojistné 

události, se skládá z několika částí, které jsou v níţe uvedeném textu postupně detailně 

zkoumány.  

 

4.2.1 Výběr regresních koeficientů a stanovení hypotéz 

Ve sledovaném datovém souboru je uvedeno několik nezávislých proměnných, jejichţ 

vývoj byl nastíněn v předcházející kapitole. Je zřejmé, ţe některé proměnné nemají ţádný vliv 

na vznik pojistné události, naproti tomu jiné proměnné mohou mít významný vliv. Vzhledem 

k této skutečnosti jsou proměnné rozděleny na dvě skupiny, a to na proměnné, jejichţ vliv na 

pravděpodobnost vzniku pojistné události je bezvýznamný, a na proměnné vyznačující 

se významným vlivem na pravděpodobnost vzniku pojistné události. U těchto proměnných 

pak dále dochází ke stanovení hypotéz týkajících se odhadovaných regresních koeficientů.  

 Mezi proměnné, které nutně nesouvisí s tím, zda k pojistné události dojde či nikoliv, 

mohou být zařazeny například:  
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 výše škody;  

 počet škod; 

 kraj; 

 stupeň vyuţití dopravního prostředku; 

 typ pojistného produktu a riziko spojené s pojistníkem; 

 tarifní třída; 

 cena dopravního prostředku.  

Výše škody je proměnnou představující důsledek vzniku pojistné události, nikoliv 

parametr, jímţ by pravděpodobnost vzniku pojistné události měla být ovlivněna. Kraj není do 

výpočtu zahrnut, jelikoţ se předpokládá, ţe cennější informací neţ je samotný kraj, 

představuje počet obyvatel v regionu a jejich průměrný věk. Stupeň vyuţití dopravního 

prostředku je jistě parametrem důleţitým, avšak do výpočtu není zahrnut z toho důvodu, ţe je 

udáván ve stejné hodnotě pro všechny pojistníky, jejichţ data jsou v datovém souboru 

uvedena. Proměnná charakterizující riziko spojené s pojistníkem není do sestavovaného 

modelu zahrnuta, toto riziko by měla vystihovat modelovaná pravděpodobnost vzniku 

pojistné události. Cena dopravního prostředku jako vysvětlující proměnná není do výpočtu 

zahrnuta, neboť je zřejmé, ţe neţli cena samotná, je pravděpodobnost vzniku pojistné události 

ovlivněna spíše výkonem dopravního prostředku. Pojistníci jsou rozděleni do tarifních tříd dle 

určitých charakteristik, vzhledem k tomu, ţe tvorba tarifních tříd souvisí s rozdělením 

pojistníků dle rizika, není vhodné začlenit tuto proměnnou do modelu.   

Počet škod a výše škody jsou informace cenné, avšak pro výpočet pravděpodobnosti 

vzniku pojistné události by tyto veličiny neměly do vzorce vstupovat vůbec nebo případně 

s určitým časovým zpoţděním, v takovém formátu však nejsou dostupné. 

Na rozdíl od výše zmíněných proměnných, které neovlivňují pravděpodobnost vzniku 

pojistné události a jsou proto z výpočtu vyloučeny, níţe uvedené proměnné je nutné do 

výpočtu zahrnout, jelikoţ jejich vliv na vyčíslení pravděpodobnosti vzniku pojistné události je 

nepopiratelný. Odhady regresních parametrů nezávislých proměnných mohou být, spolu 

s hypotézami definujícími jejich pohyb, zapsány takto: 

 stáří automobilu (agecar) 1̂  - předpokládá se, ţe čím je dopravní prostředek 

starší, tím menší je pravděpodobnost vzniku pojistné události; 

 výkon (kw) 2̂  - lze tvrdit, ţe čím větší výkon dopravní prostředek má, tím 

představuje vyšší riziko vedoucí samozřejmě k vyšší pravděpodobnosti vzniku 

pojistné události; 
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 kategorie dopravního prostředku (cat) 3̂  - v případě osobního vozidla 

a motocyklu je vyšší pravděpodobnost vzniku pojistné události neţ v případě 

uţitkového vozu; 

 vyuţití dopravního prostředku k podnikání (company) 4̂  – pokud je vozidlo 

vyuţíváno k podnikání, je četnost jeho vyuţití vyšší, coţ by mohlo vést k vyšší 

pravděpodobnosti vzniku pojistné události; 

 věk pojistníka (ageman) 5̂  - řidiči, v jejichţ případě by mohla být výrazně vyšší 

pravděpodobnost vzniku pojistné události, nedosahují věku třiceti let; 

 aktuální uţití dopravního prostředku (purpbin) 6̂ . 

V rámci datového souboru jsou uvedeny také proměnné, jejichţ přímý vliv na vznik 

pojistné události nemusí být zcela jasný. Zejména se jedná o níţe uvedené proměnné: 

 pohlaví pojistníka (gender) 7̂ ; 

 výše spoluúčasti (excess) 8̂ ; 

 typ paliva (fuel) 9̂ ; 

 počet obyvatelstva v regionu (nocit) 10̂ ; 

 objem motoru (volume) 11̂ ; 

 průměrný věk obyvatelstva v kraji (avgagereg) 12̂ . 

U výše uvedených proměnných není zřejmé, do jaké míry dochází k ovlivnění 

pravděpodobnosti vzniku pojistné události. Nelze jednoznačně tvrdit, zda jsou horší řidiči 

ţeny nebo muţi. Pravděpodobnost vzniku pojistné události nemusí být jednoznačně ovlivněna 

ani výši spoluúčasti, i kdyţ se dá předpokládat, ţe čím niţší spoluúčast, tím vyšší riziko a také 

vyšší pravděpodobnost vzniku pojistné události. Avšak pravidlem tato skutečnost být nemusí. 

Druh paliva také jistě nerozhoduje o vzniku pojistné události, stejně jako objem motoru. 

S růstem počtu obyvatelstva lze předpokládat zvýšení počtu dopravních nehod. Výklad vlivu 

těchto proměnných není příliš jednoznačný.  

 

4.2.2 Zhodnocení korelací mezi nezávislými proměnnými 

Nezávislé neboli vysvětlující proměnné jsou dále podrobeny analýze vzájemných 

korelací. Výsledky této analýzy jsou umístěny v Příloze 2. Na základě výsledků analýzy lze 

tvrdit, ţe vysvětlující proměnné nevykazují vzájemné závislosti, coţ je pro potřeby další 



60 

 

analýzy významné. Za vzájemně nezávislé jsou povaţovány z toho důvodu, ţe hodnota 

kříţových korelací mezi jednotlivými proměnnými nepřekračuje hodnotu 0,8. Nejvíce se této 

hodnotě přibliţuje korelace mezi cenou a výkonem dopravního prostředku.  

 

4.2.3 Úprava vybraných nezávislých veličin 

Data, která jsou k dispozici, mají jednak povahu kategoriální ale také nekategoriální, 

coţ je patrné z kapitoly 4.1. Nekategoriální data nepředstavují problém, avšak znaky 

kategoriální neboli také nominální, nemohou být v některých případech v daném tvaru do 

logistické regrese zahrnuty. Jedná se zejména o veličiny, kdy počet vytvořených kategorií 

nabývá hodnoty vyšší neţ 2. Aby ve výsledku nedocházelo ke zkreslení sestaveného modelu, 

musí být tyto veličiny vhodným způsobem překódovány. Jedná se především o veličiny fuel, 

category, excess apod. V programu STATA je pro vytvoření kategorií aplikován příkaz 

tabulate název nezávislé veličiny, gen (název nezávislé veličiny_), tímto způsobem jsou 

vytvořeny kategorie u konkrétních nezávislých veličin. 

 

Tab. 4.7: Četnosti výskytu jednotlivých kategorií paliva 

V Tab. 4.7 jsou uvedeny jak absolutní, 

relativní, tak i relativní kumulativní četnosti 

výskytu jednotlivých druhů paliva pouţívaného 

při provozu dopravních prostředků. Je zcela 

zjevné, ţe největší podíl zaujímá benzín.  

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 

 

Tab. 4.8: Četnosti výskytu dílčích kategorií  

dopravních prostředků 

Tab. 4.8 je vytvořena za účelem 

překódování veličiny vyjadřující rozdělení 

dopravních prostředků dle kategorie. Nejčastěji 

se ve sledovaném souboru vyskytují osobní 

vozy. Další výstupy týkající se úpravy veličin 

jsou uvedeny v Příloze 3. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 
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4.2.4 Jednofaktorová analýza  

V rámci této podkapitoly je postupně hodnocen vztah jednotlivých vysvětlujících 

proměnných vzhledem k vysvětlované proměnné, a to za předpokladu, ţe zbylé vysvětlující 

veličiny nabývají nulových hodnot. Je-li proměnná rozdělena na podkategorie, pak jsou dílčí 

kategorie zahrnuty souběţně. 

 

Tab. 4.9: Logistická regrese vzniku pojistné události v závislosti na typu dopravního prostředku 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 

 

Dle Tab. 4.9 se podkategorie cat_3, cat_4 a cat_7 jeví jako nevýznamné. Odstranění 

vybraných podkategorií z modelu však není moţné, neboť je vţdy nutné současné zahrnutí 

veškerých dílčích podkategorií.  

Z tohoto důvodu je aplikován test (3.38), prostřednictvím něhoţ se posuzuje 

významnost všech podkategorií současně. Na základě výsledků získaných uţitím testu, musí 

být do odhadu regresního modelu celá skupina skládající se z dílčích podkategorií začleněna 

či nikoliv.  

 

Tab. 4.10: Test významnosti jednotlivých kategorií 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 
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 Dle Tab. 4.10 lze do odhadovaného modelu zahrnout kategorie vyjadřující výši 

spoluúčasti, druh paliva, typ pojistného produktu. Z těchto kategorií jsou vyřazeny pouze 

podkategorie, u nichţ došlo k vyloučení softwarem. Výše uvedeným testem je prokázáno, ţe 

kategorie vytvořené dle typů dopravních prostředků nelze do odhadu modelu zahrnout, 

z důvodu překročení hladiny významnosti.  

Zbylé výstupy jednofaktorové analýzy jsou uvedeny v Příloze 4. Dle těchto výstupů je 

povaţováno za vhodné začlenit do odhadovaného modelu téměř všechny nezávislé veličiny. 

 Vývoj pravděpodobnosti vzniku pojistné události v závislosti na konkrétní proměnné 

je zachycen v následujících grafech.  

 

Obr. 4.23: Pravděpodobnost vzniku pojistné 

událost v závislosti na výši spoluúčasti 

Obr. 4.24: Vývoj pravděpodobnosti vzniku pojistné 

události dle stáří pojistníka 

  

Obr. 4.25: Vývoj pravděpodobnosti vzniku pojistné 

události dle výkonu dopravního prostředku 

Obr. 4.26: Vývoj pravděpodobnosti vzniku pojistné 

události dle stáří vozu 

  

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 
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Dle Obr. 4.23 je zřejmé, ţe s růstem spoluúčasti pojistníka dochází k poklesu 

pravděpodobnosti vzniku pojistné události. Přispívá-li si pojistník na kaţdou korunu škody 

větším obnosem peněz ze svých prostředků, bude se chovat při provozu na pozemních 

komunikacích s větší opatrností. 

Následkem růstu věku pojistníka by mělo docházet ke sniţování pravděpodobnosti 

vzniku pojistné události, coţ je zcela logické, neboť s růstem věku pojistníka, se očekává 

změna preferencí v chování pojistníka za volantem směrem k vyšší obezřetnosti, viz Obr. 

4.24. 

Trend vývoje pravděpodobnost vzniku pojistné události je rostoucí u vozidel 

s výkonem motoru cca do 250 kw. Od hodnoty 250 kw výše dochází k poklesu 

pravděpodobnosti vzniku pojistné události. Jednou z moţných příčin, kterou lze tento průběh 

vývoje pravděpodobnosti vysvětlit, je skutečnost, ţe vozidla s výkonem nad 250 kw se 

vyskytují zřídka vzhledem k vozidlům s niţším výkonem motoru. Další z moţných vysvětlení 

souvisí s diferenciací výkonu motoru u různých dopravních prostředků, tj. výkon osobních 

automobilů je soustředěn v intervalu od 0 do 250 kw, zatímco výkon nákladních automobilů 

je vyšší, viz Obr. 4.25. 

Dá se předpokládat, ţe čím starší je dopravní prostředek, tím ztrácí některé ze svých 

uţitných vlastností jako např. výkon. Tyto skutečnosti mohou sniţovat pravděpodobnost 

vzniku pojistné události, viz Obr. 4.26. 

 

Obr. 4.27: Vývoj pravděpodobnosti vzniku pojistné 

události dle počtu obyvatelstva v regionu 

Obr. 4.28: Vývoj pravděpodobnosti vzniku pojistné 

události dle využití vozu k podnikání  

 0 – vozidlo vyuţito za účelem podnikání 

1 – vozidlo nevyuţito za účelem podnikání 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 
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Trend vývoje pravděpodobnosti vzniku pojistné události v závislosti na počtu 

obyvatelstva v regionu je rostoucí, coţ je zřejmé z Obr. 4.27.  

Je-li dopravní prostředek vyuţíván v souvislosti s podnikatelskou činností, můţe 

docházet ke zvyšování pravděpodobnosti vzniku pojistné události, viz Obr. 4.28. 

 

Obr. 4.29: Vývoj pravděpodobnosti vzniku pojistné 

události dle pohlaví pojistníka  

Obr. 4.30: Vývoj pravděpodobnosti vzniku pojistné 

události dle typu pojistného produktu 

0 – muţ 

1 - ţena 
0 – pojistný produkt typu A 

1 – pojistný produkt typu B 

2 – pojistný produkt typu C 
Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS 

 

Z Obr. 4.29 je patrný vývoj pravděpodobnosti vzniku pojistné události v závislosti na 

pohlaví pojistníka. V rámci tohoto obrázku je zachycen vývoj pravděpodobnosti vzniku 

pojistné události pojistníků, kteří jsou fyzickými osobami. Z výše uvedeného obrázku je 

zřejmé, ţe pravděpodobnost vzniku pojistné události nabývá vyšších hodnot v případě, ţe je 

pojistníkem osoba ţenského pohlaví.  

Z Obr. 4.30 je zřejmé, ţe nejvyšší pravděpodobnost vzniku pojistné události je spojena 

s pojistníkem, který má uzavřený pojistný produkt typu C. 
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Obr. 4.31: Vývoj pravděpodobnosti vzniku pojistné 

 události dle druhu použitého paliva 

Z Obr. 4.31 je zřetelné, ţe nejvyšší 

pravděpodobnosti vzniku pojistné události je 

dosaţeno, spaluje-li dopravní prostředek naftu. 

 

 

 

 

 

0 – benzín, 1- nafta, 3 – other, 4 – no fuel 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 

 

4.2.5  Ověření linearity logitu 

Linearita logitu je ověřována prostřednictvím funkce fracpoly v rámci programu 

STATA. Dle výstupu plynoucího z aplikace výše uvedeného příkazu je moţné konstatovat, 

zda je logit lineární. Ověření linearity odhadu logitu nezávislé veličiny udávající stáří 

dopravního prostředku lze vyčíst z Tab. 4.11, zbylé výstupy týkající se spojitých veličin jsou 

uvedeny v Příloze 5. 

 

Tab. 4.11: Ověření linearity logitu u nezávislé veličiny stáří dopravního prostředku 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA  

 

Pro ověření správnosti výsledku zřejmého z Tab. 4.11 lze pouţít jednoduchou metodu, 

která spočívá v porovnání deviance nejlepšího modelu s lineárním modelem. Je-li odečtena 

deviance těchto dvou modelů, tj. 33 365,139 – 33 359,429, je získána hodnota 6,714. Pro tuto 

hodnotu je následně zjištěna hodnota χ
2
(3), která je vyčíslena prostřednictvím programu 

MS Excel funkce chidist s parametry (6,714;3). Výsledná hodnota je 0,082. Hodnota je 
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shodná s hodnotou P (*) uvedenou v řádku linear. Vzhledem k této skutečnosti lze 

konstatovat, ţe nejlepší nelineární transformace se od té lineární významně neliší. Logit je 

lineární.  

Z tabulek uvedených v Příloze 5 je zřejmé, ţe linearita logitu není naplněna v případě 

nezávislých veličin udávajících výkon motoru, průměrný věk obyvatelstva v daném kraji 

a průměrný věk pojistníka. Tyto veličiny je nutno transformovat postupem uvedeným 

v kapitole 3.2.6. V rámci programu STATA aplikací funkce fracpoly dochází k transformaci 

automaticky.  

 

4.2.6 Vícefaktorová analýza a odhad logitu 

Smyslem této analýzy je zhodnocení statistické významnosti odhadnutých beta 

parametrů, a to při současném zakomponování veškerých proměnných do odhadovaného 

modelu. Přehledné zachycení statistické významnosti nezávislých veličin lze vidět z Tab. 

4.12. 

 

Tab. 4.12: Zhodnocení významnosti sledovaných nezávislých veličin  

Nezávislá veličina Významnost P>│z│ Nezávislá veličina Významnost P>│z│ 

Agecar 0,000 Excess5 - 

Gender 0,000 Purp_bin 0,417 

Volume 0,016 Fuel_2 0,000 

Company 0,000 Fuel_3 - 

K_Kw_1 0,000 Fuel_4 - 

K_Kw_2 0,001 Fuel_5 - 

K_Ageman_1 0,000 Nocit 0,000 

K_Ageman_2 - Ins_2 0,536 

Excess2 0,000 Ins_3 0,001 

Excess3 0,000 K_Avgagereg_1 0,299 

Excess4 0,000 K_Avgagereg_2 0,298 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 

 

Z výše uvedené tabulky jsou zřejmé jiţ kategoricky rozdělené veličiny, přičemţ nejsou 

zaznamenány referenční kategorie, tedy kategorie s maximální četností. Je-li veličina 

zamítnuta systémem, je namísto číselné hodnoty významnosti dané veličiny uvedena 
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pomlčka. Zároveň nedochází k zahrnutí skupin kategorií s neţádoucí hladinou významnosti, 

viz kapitola 4.2.4. Za statisticky významnou nezávislou veličinu je povaţována veličina, jejíţ 

hladina významnosti nepřesahuje hranici 0,05. V případě veličiny charakterizující typ 

pojistného produktu, je do modelu zahrnuta i dílčí podkategorie překračující hladinu 

významnosti, a to z důvodu statistické významnosti kategorie jako celku.    

Některé nezávislé proměnné nemohou být do odhadu modelu zahrnuty z důvodu 

překročení hladiny významnosti, zbývající proměnné lze povaţovat za statisticky významné 

a mohou být vyuţity pro odhadování závislosti aplikací logistické regrese.  

Transformace vybraných veličin uvedené v tabulce jsou získány prostřednictvím 

aplikace frakčního polynomu. Transformace K_avgagereg_1 a K_avgagereg_2 jsou vyjádřeny 

prostřednictvím centrované hodnoty 
2

Avgagereg ; K_ageman_1 a K_ageman_2 jsou 

vyjádřením centrované hodnoty 
2

Ageman ; také K_kw_1 a K_kw_2 představují 

transformace vycházející z centrované hodnoty 
0,5

Kw  a 
1

Kw , viz kapitola 3.2.6. 

Před samotným vyčíslením pravděpodobnosti vzniku pojistné události konkrétního 

pojistníka je nutné vyčíslit logit, a to aplikací vztahu (3.17). Bez ohledu na hodnoty hladiny 

významnosti uvedené v Tab. 4.12 je formulován nejprve model, v němţ jsou zakomponovány 

téměř všechny dostupné vstupní veličiny, viz Příloha 6. 

Dle kapitoly 4.2.6 došlo k rozdělení dat na data, která jsou do modelu zahrnuta, dále 

na ta data, která do modelu zahrnuta nejsou v důsledku nepříznivé hladiny významnosti a také 

na oblast dat, která nejsou do modelu zahrnuta z důvodu jejich zamítnutí pouţívaným 

softwarem. Odhad logistické regresní funkce se zohledněním výše nastíněných skutečností, je 

uveden v Tab. 4.13.  
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Tab. 4.13: Upravený výstup logistické regresní funkce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 

 

Jelikoţ není umoţněno současné dosazení veličiny týkající se počtu obyvatelstva 

a veličiny, dle níţ jsou zohledněny informace o průměrném věku osob ţijících na určitém 

území, je preferována veličina nocit, tedy počet osob ţijících v regionu, a to z důvodu vyšší 

významnosti takto konstruovaného modelu.  

Z Tab. 4.13 lze vyčíst odhady beta parametrů všech sledovaných proměnných. Níţe 

uvedená tabulka vyjadřuje odhad beta parametru vztahující se k pohlaví pojistníka. Do 

odhadu jsou zahrnuty pouze fyzické osoby, tudíţ dochází k přesnějšímu vyčíslení šance 

vzniku pojistné události v situaci, kdy pojistníci jsou osoby muţského a ţenského pohlaví, 

není tudíţ zakomponován vliv právnických osob, jejichţ pohlaví je uměle nastaveno na 

nulovou hodnotu.  

 

Tab. 4.14: Odhad beta parametru dle pohlaví pojistníka 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS 
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4.2.7 Testování odhadnutého modelu a odhadnutých parametrů 

V rámci této podkapitoly dochází ke statistickému testování odhadnutých regresních 

parametrů a statistickému testování modelu jako celku. Hladina významnost je stanovena na 

úrovni 5 %. 

Vhodné je provedení komparace modelů prostřednictvím vyčíslení věrohodnostního 

poměru (3.34) a (3.35). Test je aplikován prostřednictvím funkce lrtest v programu STATA. 

Podstatou testu je porovnání výstupu logistické regrese uvedené v Tab. 4.13 s výstupem 

rozšířeným o parametry objem motoru v cm
3
, průměrný počet obyvatel a o další proměnné, 

které jsou dle Tab. 4.12 statisticky nevýznamné. Komparací se hodnotí, do jaké míry dochází 

ke změně statické významnosti modelu vzhledem k provedeným změnám.  

 

Tab. 4.15: Likelihood-ratio test 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA  

 

Závěry týkající se statistické významnosti dvou modelů jsou učiněny dle hodnoty 

Prob> chi2. Prob>chi2 nabývá hodnoty 0,0887. Dochází k překročení stanovené hladiny 

významnosti, tudíţ lze říci, ţe statistická významnost prvního modelu není nikterak vyšší. 

Odstranění některých vysvětlujících proměnných nevedlo ke sníţení statistické významnosti 

modelu.  

Následující test je věnován hodnocení statistické významnosti jednotlivých 

odhadovaných beta parametrů. Významnost je ověřována prostřednictvím Waldova testu 

(3.36). Při aplikaci tohoto testu je nutné stanovit nulovou a alternativní hypotézu. Jelikoţ se 

jedná o test jednotlivých beta parametrů, je počet nezbytných formulací nulových 

a alternativních hypotéz roven počtu jednotlivých odhadnutých beta parametrů. Zkrácený 

zápis nulové a alternativní hypotézy lze zachytit takto 

H0: jednotlivé beta parametry jsou samostatně rovny nule, 

 

 

HA: jednotlivé beta parametry jsou samostatně různé od nuly, 

 

 

 

1,...,13;pro0  jˆ
j

.jˆ
j 1,...,13pro0 
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Tab. 4.16: Testování statistické významnosti odhadnutých beta parametrů 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS 

 

Výsledné hodnoty statistiky Wj jsou zachyceny v Tab. 4.16. Wj vţdy náleţí do oblasti 

kritických hodnot, proto je zamítnuta nulová hypotéza a nezamítnuta alternativní hypotéza. 

Na hladině významnosti pěti procent lze tvrdit, ţe jednotlivé beta parametry jsou statisticky 

významné.  

Dále je nutné hodnotit statistickou významnost modelu jako celku, a to taktéţ např. 

aplikací Waldova testu. Před samotným hodnocením významnosti odhadnutého modelu je 

důleţité vyjádřit nulovou a alternativní hypotézu. Platností nulové hypotézy je vyjádřeno, ţe 

odhadnuté beta parametry jsou současně rovny nule. Platností alternativní hypotézy je nulová 

hypotéza vyvrácena. Dle alternativní hypotézy je alespoň jeden z odhadnutých beta parametrů 

různý od nuly. Zápis hypotéz lze zachytit takto: 

H0: všechny koeficienty jsou současně rovny nule,  

HA: alespoň jeden koeficient je různý od nuly. 

 

Tab. 4.17: Testování významnosti modelu jako celku 

Vzhledem k výsledkům uvedeným v Tab. 

4.17 lze zamítnout nulovou hypotézu 

a nezamítnout alternativní hypotézy. Odhadnuté 

beta parametry jsou na hladině významnosti pěti 

procent různé od nuly, tzn. model jako celek je 

statisticky významný.  

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 
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4.2.8 Interpretace Odds Ratio  

Po provedení dílčích testů týkajících se odhadnutých beta parametrů je získán vhodný 

tvar modelu logistické regresní funkce, který je následně pouţit pro vyčíslení 

pravděpodobnosti vzniku pojistné události. Neţ dojde k samotnému výpočtu 

pravděpodobnosti, je vhodné interpretovat podíl šancí neboli Odds Ratio. 

 Je zřejmá odlišná interpretace výsledků dosaţených v případě kategoriálních 

a nekategoriálních dat. Kategoriální data jsou rozdělena do několika kategorií a je zvolena 

referenční kategorie, z níţ je vycházeno při interpretaci. Za referenční kategorii je zvolena 

kategorie s nejvyšší četností výskytu. V případě nekategoriálních dat lze podíl šancí 

jednoduše vysvětlit jako změnu, ke které dochází, změní-li se sledovaná nezávislá veličina 

o jednotku.  

Je-li dopravní prostředek vyuţíván pro účely podnikání, je šance vzniku pojistné 

události téměř 7,4e+240 krát větší neţ v případě, ţe je dopravní prostředek uţíván pro 

soukromé účely. Pokud je pojistníkem ţena, šance vzniku pojistné události je 1,17 krát vyšší, 

neţ je-li pojistníkem osoba muţského pohlaví. Avšak tato hodnota musí být brána s ohledem 

na fakt, ţe nulou, tedy stejnou hodnotou jako osoby muţského pohlaví, jsou označeny 

i právnické osoby, proto je výše uvedený závěr zkreslený. Jsou-li z odhadu odstraněny 

právnické osoby, šance vzniku pojistné události nabývá 1,19 krát vyšších hodnot v situaci, 

kdy je pojistníkem osoba ţenského pohlaví, viz Tab. 4.14. 

Vyuţívá-li se při provozu dopravního prostředku nafta, zvyšuje se šance vzniku 

pojistné události 1,2049 krát, oproti šanci vzniku pojistné události u dopravního prostředku, 

při jehoţ provozu dochází ke spalování benzínu.  

Uzavře-li pojistník pojistný produkt typu C, dochází ke zvýšení šance vzniku pojistné 

události o 8,1603 krát, v porovnání s osobou, která uzavřela pojistný produkty typu A. 

Uzavře-li pojistník pojistný produkt typu B, je jeho šance vzniku pojistné události 0,9016 krát 

vyšší neţ v případě, ţe by uzavřel pojistný produkt typu A.  

Šance vzniku pojistné události je 0,67 krát vyšší u pojistníka se spoluúčastí ve výši 

10 % neţ u pojistníka, jehoţ spoluúčast činí 5 %. Má-li pojistník sjednanou spoluúčast ve výši 

15 %, je šance vzniku pojistné události 0,34 krát vyšší neţ u pojistníka se spoluúčastí 5 %. 

U pojistníka, jehoţ spoluúčast je 20 %, nabývá šance vzniku pojistné události 0,33 krát vyšší 

hodnoty neţ u pojistníka se spoluúčastí 5 %. 

Zvýší-li se průměrný počet pojištěného obyvatelstva v daném kraji o jednotku, vede 

tato skutečnost ke zvýšení šance vzniku pojistné události o násobek jedné. Vzroste-li stáří 
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dopravního prostředku o jednu jednotku, tj. jeden rok, roste šance vzniku pojistné události 

o cca 1 násobek.  

Zbylé hodnoty Odds Ratio nejsou vzhledem k provedené transformaci interpretovány, 

neboť pro interpretaci je nutná zpětná transformace, coţ je nad rámec diplomové práce.  

 Výše uvedené skutečnosti platí za podmínky ceteris paribus. Hodnoty lze zjistit buď 

přepočtem beta parametrů uvedených v Tab. 4.13, nebo také z Tab. 4.18. 

 

Tab. 4.18: Hodnoty Odds Ratio dle jednotlivých proměnných  

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 

 

4.2.9  Vyčíslení pravděpodobnosti vzniku pojistné události  

Jsou-li známy odhady dílčích regresních koeficientů, lze přistoupit k vyčíslení 

pravděpodobnosti vzniku pojistné události. Tuto hodnotu je moţné získat vloţením nové 

proměnné v rámci programu STATA nebo vyuţitím příkazu predict, který hodnotu 

pravděpodobnosti vyčíslí automaticky. Tabulkové zobrazení vyčíslené pravděpodobnosti 

vzniku pojistné události je zcela nesmyslné, proto je pravděpodobnost vzniku pojistné 

události zachycena graficky, viz Obr. 4.32. 
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Obr. 4.32: Pravděpodobnost vzniku pojistné události  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 

 

Tab. 4.19: Deskriptivní statistiky vztahující se k vývoji pravděpodobnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 

 

Dle Tab. 4.19 je zřejmé, ţe průměrná pravděpodobnost vzniku pojistné události činí 

7,7 %. Maximální hodnota činí 52,96 %, minimální 0,23 %.  

 

4.2.10 Hodnocení modelu 

Pro hodnocení modelu je vyuţita konstrukce ROC křivky a výpočet plochy pod touto 

křivkou, tedy vyčíslení AUC, viz Obr. 4.33. V kapitole 3.3 bylo uvedeno, ţe čím více se 

přibliţuje AUC k jedné, tím je model vhodnější pro predikci, coţ také platí o poloze ROC 

křivky vzhledem k diagonále. Čím blíţe je ROC křivka k levému hornímu rohu, tím je 

vytvořený odhad modelu vhodnější pro další predikci.  
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Obr. 4.33: ROC křivka a vyčíslení AUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 

 

Dle Obr. 4.33 je zřejmé, ţe vytvořená ROC křivka nesplývá s diagonálou, coţ je 

rozhodně dobře, avšak její odchýlení od diagonály není příliš vysoké. Vzhledem k této 

skutečnosti lze předpokládat, ţe model nebude vhodný pro predikci, a důvodem jistě mohou 

být i zjednodušení, s nimiţ bylo pracováno.  

Dalším nástrojem pro hodnocení modelu je klasifikační tabulka, viz Tab. 4.20. Tato 

tabulka je pouze doplňkovým kritériem a nereflektuje informace bezpodmínečně související 

s cílem práce, tj. se stanovením pravděpodobnosti vzniku pojistné události a následně se 

stanovením výše pojistného.  

 

Tab. 4.20: Klasifikační tabulka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 
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Z tabulky je zřejmé, ţe úspěšnost predikce je 92,30 %. Avšak model z celkového 

počtu 4 669 případů, kdy došlo ke vzniku pojistné události, identifikoval správně pouze 

4 případy. V 55 977 případech, kdy k pojistné události nedošlo, byla skutečnost 

identifikována správně ve většině případů. 

 

4.3 Dokončení konstrukce modelu  

V rámci této kapitoly je vytvořen pojistný model zohledňující pravděpodobnost vzniku 

pojistné události vztahující se k jednotlivým pojistným smlouvám a také další charakteristiky, 

které jsou dostupné z datového souboru a jejichţ zapojení je při konstruování modelu 

podstatné.  

Datový soubor obsahuje pouze omezený počet informací, z tohoto důvodu musí dojít 

k určitým zjednodušením. Předpokládá se, ţe pojistná částka je rovna ceně dopravního 

prostředku. Pojistné je vyčísleno jako roční nettopojistné. 

 

4.3.1 Vytvoření tarifních tříd 

Pro účely stanovení pojistného je nutné vytvořit tarifní třídy, a to dle konkrétně 

vyčíslené hodnoty pravděpodobnosti vzniku pojistné události. Tarifní třídy jsou vytvořeny 

prostřednictvím programu STATA.  

Tarifní třídy jsou odděleně konstruovány pro dopravní prostředky vyuţívané 

právnickými osobami a pro dopravní prostředky uţívané fyzickými osobami.  

Dle pravděpodobnosti vzniku pojistné události jsou pojistníci, a to jak PO, tak 

samozřejmě FO, rozděleni do dvanácti tarifních tříd, coţ je zřejmé z níţe uvedené tabulky. 

 

Tab. 4.21: Rozdělení pojistníků do tarifních tříd  

Pojistníci fyzické osoby Pojistníci právnické osoby 

tarifní třída 
interval 

pravděpodobnosti 
tarifní třída 

interval 

pravděpodobnosti 

1.  0,0351;0  1.  0,0583;0  

2.  0,0411;0,0351  2.  0,0665;0,0583  

3.  0,0451;0,0411  3.  0,0739;0,0665  

4.  0,049,0451;0  4.  0,0804,0739;0  
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5.  0,0533;0,049  5.  0,0875;0,0804  

6.  0,058;0,0533  6.  0,0939;0,0875  

7.  0,0633;0,058  7.  0,1015;0,0939  

8.  0,0699;0,0633  8.  0,1098;0,1015  

9.  0,0782;0,0699  9.  0,1191;0,1098  

10.  ,090,0782;00  10.  0,1315,1191;0  

11.  0,1099;0,090  11.  0,1491;0,1315  

12.  0,5300;0,1099  12.  0,5300;0,1491  

Zdroj: Vlastní zpracování v programu STATA 

 

Vytvořené tarifní třídy jsou vyuţity pro účely dalších výpočtů. 

 

4.3.2 Stanovení pojistného pro konkrétní pojistnou událost  

V následující podkapitole je nastíněn výpočet pojistného. Pojistné je stanoveno tak, 

aby reflektovalo patřičnou výši rizika, kterou daný pojistník představuje, tzn. pro účely 

výpočtu je velmi cennou informací výše pravděpodobnosti vzniku pojistné události 

konkrétního pojistníka.  

V rámci jednotlivých tarifních tříd dochází nejprve k vyčíslení výše ročního 

nettopojistného z historických hodnot pojistné částky, pojistné škody, celkového počtu dat 

v konkrétní tarifní třídě a v neposlední řadě také z počtu škod, k nimţ došlo v konkrétní tarifní 

třídě. Pojistné je získáno aplikací vztahů (2.9) a (2.10). Součet celkového pojistného v rámci 

konkrétní tarifní třídy je roven součtu pojistného plnění, které je pojistitel povinen hradit 

svým klientům. Hodnoty škodní frekvence, škodního stupně apod. jsou zachyceny 

v Příloze 8 a v Příloze 9. 

Pojistitel při stanovení pojistného však nevychází pouze z historických hodnot, neboť 

je nutné stanovit výši pojistného na pojistné období. Z tohoto důvodu dochází k nastínění 

výpočtu ročního nettopojistného vycházejícího jednak z průměrné pravděpodobnosti vzniku 

pojistné události v rámci konkrétní tarifní třídy, průměrné hodnoty očekávaného pojistného 

plnění a historické hodnoty škodního stupně. Pravděpodobnost vzniku pojistné události je 

vyčíslena aplikací logistické regrese a při tomto postupu výpočtu představuje škodní 

frekvenci. Očekávané pojistné plnění je získáno součinem pojistné částky a pravděpodobnosti 
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vzniku pojistné události konkrétního pojistníka. Pojistné je opět získáno aplikací vztahů (2.9), 

(2.10). 

Aby nedocházelo ke zkreslení, je pojistné zvlášť vyčísleno za dopravní prostředky ve 

vlastnictví PO a dopravní prostředky vlastněné FO.  

V následující tabulce jsou zachyceny hodnoty ročního nettopojistného, které je 

vyčísleno výše uvedenými variantami výpočtu. Pojistné je vypočteno pro fyzickou osobu, 

která vlastní vůz, jehoţ cena je rovna 200 000 Kč. Konkrétní charakteristiky definující tohoto 

pojistníka jsou uvedeny v následujícím textu. Při výpočtu dochází k zaokrouhlení škodní 

stupně na jedno desetinné místo u sedmé a deváté tarifní třídy.  

 

Tab. 4.22: Vyčíslení pojistného pro pojistníka fyzickou osobu (v Kč) 

Tarifní třída 

Výše ročního nettopojistného na bázi 

historických dat 
průměrné pravděpodobnosti vzniku 

pojistné události 

1. 1002,828 920,212 

2. 1062,529 1126,542 

3. 1172,381 1111,636 

4. 1342,27 1240,150 

5. 1065,174 1284,922 

6. 1652,494 1688,012 

7. 1677,041 1695,989 

8. 1879,583 1847,909 

9. 1711,19 1860,623 

10. 2137,762 2162,926 

11. 2536,769 2311,089 

12. 3280,393 3080,939 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Excel 

  

Je-li pojistník zařazen do první tarifní třídy a jedná-li se o muţe ve věku 62 let, který 

vlastní dopravní prostředek starý 9 let, s výkonem 81 kw a s objemem motoru 1 955 cm
3
, 

bude výše jím placeného ročního nettopojistného činit 920,212 Kč. Pro provoz dopravního 

prostředku je jako druh paliva vyuţívaná nafta. Vozidlo tohoto pojistníka je zařazeno do 

kategorie osobních vozů. V regionu bydliště pojistníka ţije 335 425 obyvatel. Pojistník se na 

pojistném plnění podílí spoluúčastí ve výši dvaceti procent.   
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Muţi ve věku 47 let, který je zařazen do druhé tarifní třídy a vlastní či provozuje 

vozidlo staré 6 let, je vyčísleno roční nettopojistné ve výši 1 126,542 Kč. Tento subjekt 

vlastní osobní vůz, pro jehoţ pohon je vyuţit benzín, výkon motoru je 61 kw, při objemu 

motoru 1 339 cm
3
. Pojistník ţije v regionu s 47 358 obyvateli a na výši pojistného plnění se 

podílí spoluúčastí ve výši deseti procent.   

Muţ ve věku 56 let zařazený do třetí tarifní třídy by platil roční nettopojistné ve výši 

1 111,636 Kč. Pojistník vlastní osobní automobil, jehoţ stáří činí 7 let, výkon automobilu je 

66 kw, při objemu motoru 1 753 cm
3
. Pojistník se na pojistném plnění spolupodílí deseti 

procenty. Při provozu vozidla je spalována nafta. Pojistník ţije v regionu s počtem 

obyvatelstva 95 215 osob.  

Do čtvrté tarifní třídy je zařazen pojistník muţského pohlaví ve věku 62 let, který se 

na výši případného pojistného plnění podílí pěti procenty. Tento pojistník vlastní automobil 

starý 7 let, s výkonem 55 kw, při objemu motoru 1390 cm
3
. Při provozu dopravního 

prostředku je spalován benzín. Subjekt bydlí v oblasti s počtem obyvatel 231 843 osoby, muţ 

ročně zaplatí nettopojistné ve výši 1 240,15 Kč.  

Subjektem zařazeným do páté tarifní třídy je osoba muţského pohlaví ve věku 60 let. 

Pojistník vlastní a provozuje osobní automobil starý 5 let s výkonem 47 kw, při objemu 

motoru 1 198 cm
3
. Palivem spalovaným při provozu dopravního prostředku je benzín. 

Pojistník se na případném pojistném plnění podílí pětiprocentní spoluúčastí. Tento pojistník 

ročně zaplatí nettopojistné ve výši 1 284,922 Kč. Subjekt bydlí v regionu s počtem 

obyvatelstva 1 249 026 osob. 

Do šesté tarifní třídy je zařazen pojistník muţského pohlaví ve věku 39 let, který 

vlastní automobil starý 4 roky. Výkon vozu nabývá hodnoty 66 kw, objem motoru činí 

1 997 cm
3
; jedná se o uţitkový vůz, při jehoţ provozu je spalována nafta. Spoluúčast 

vybraného subjektu činí deset procent. Tento pojistník při sjednání havarijního pojištění ročně 

zaplatí nettopojistné ve výši 1 688,012 Kč. 

Subjektem zařazeným do sedmé tarifní třídy je osoba ţenského pohlaví. Ţena je ve 

věku 41 let a na pojistném plnění se podílí deseti procenty. Tato ţena provozuje osobní 

automobil o výkonu 74 kw, při objemu motoru 1 596 cm
3
; automobil při svém provozu 

spaluje benzín. Vůz je starý 6 let. Ţena bydlí v oblasti s počtem obyvatel 1 249 026 osob. 

Roční nettopojistné, které tento pojistník zaplatí, činí 1 695,989 Kč.  

Do osmé tarifní třídy je zařazen subjekt ţenského pohlaví ve věku 40 let, který vlastní 

a provozuje dopravní prostředek, osobní automobil, o výkonu 80 kw, při objemu motoru 
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1 997 cm
3
. Stáří vozu je 6 let. Při provozu dopravního prostředku je spalována nafta. Ţena se 

na případném pojistném plnění podílí spoluúčastí ve výši deseti procent. Tato osoba ročně 

zaplatí nettopojistné ve výši 1 847,909 Kč.  

Dalším pojištěným subjektem, který je tentokrát zařazen do deváté tarifní třídy, je muţ 

ve věku 29 let. Tento muţ provozuje dopravní prostředek, osobní automobil, s výkonem 

66 kw a s objemem motoru 1 560 cm
3
, přičemţ stáří vozu je 4 roky. Při provozu automobilu 

je spalována nafta. Muţ se na pojistném plnění podílí deseti procenty. Výše ročního 

nettopojistného, které tento subjekt v souvislosti s havarijním pojištěním zaplatí, činí 

1 860,623 Kč.  

Do desáté tarifní třídy je mimo jiné zahrnuta ţena ve věku 31 let, která vlastní 

dopravní prostředek, osobní automobil, jehoţ objem motoru činí 1 198 cm
3
 a výkon vozu 

dosahuje 44 kw. Vozidlo je staré 2 roky a pro jeho pohon je vyuţíván benzín. Tento subjekt 

v souvislosti se sjednáním havarijního pojištění ročně zaplatí nettopojistné ve výši 

2 162,926 Kč.  

 Muţ ve věku 37 let, který vlastní či provozuje dopravní prostředek, osobní automobil, 

s objemem motoru 1 781 cm
3
 a výkonem 132 kw, zaplatí roční nettopojistné ve výši 

2 311,089 Kč. Při provozu osobního automobilu je spalován benzín. Stáří vozu činí deset let. 

Tento muţ má sjednanou pětiprocentní spoluúčast.  

 Do poslední tarifní třídy uvedené v Tab. 4.22 je mimo jiné zařazen ţena ve věku 

46 let. Tato ţena vlastní osobní automobil s výkonem 160 kw, při objemu motoru 3 175 cm
3
, 

přičemţ stáří vozu je 8 let, při provozu dopravního prostředku je spalován benzín. Ţena se na 

případném pojistném plnění podílí pětiprocentní spoluúčastí. Tato osoba ročně zaplatí 

nettopojistné odpovídající částce 3 080,939 Kč.  

 

Tab. 4.23: Vyčíslení pojistného pro pojistníka právnickou osobu (v Kč) 

Tarifní třída 

Výše ročního nettopojistného na bázi 

historických dat 
průměrné pravděpodobnosti vzniku 

pojistné události 

1. 1257,10 1175,50 

2. 1749,00 1779,06 

3. 1778,60 1950,33 

4. 1689,79 1605,58 

5. 2042,58 1795,28 

6. 2244,42 2054,23 
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7. 2005,79 2112,31 

8. 2243,79 2140,07 

9. 2104,56 2150,00 

10. 1971,69 1958,89 

11. 2325,60 2204,65 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Excel 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé očekávané roční nettopojistné vyčíslené na základě 

zjednodušených předpokladů, a to pro pojistníka právnickou osobu. Hodnota vozu vţdy činí 

200 000 Kč. V případě výpočtu pojistného za osmou a devátou tarifní třídu dochází 

k zaokrouhlení hodnoty škodního stupně na jedno desetinné místo. Dle Tab. 4.23 je zřejmé 

niţší pojistné u čtvrté, páté a desáté tarifní třídy, a to z toho důvodu, ţe je vycházeno 

z historické škodní frekvence, která nabývá v případě těchto tarifních tříd niţších hodnot. 

V následujícím textu je konkrétní pojistník vyspecifikován.   

Výše ročního nettopojistného pro pojistníka, který je zařazen do první tarifní třídy, činí 

1 175,50 Kč. Pojištěný vůz má výkon 40 kw a objem motoru 1 198 cm
3
; při provozu vozidla 

na pozemních komunikacích je spalován benzín. Uţívaný vůz je starý 4 roky. Spoluúčast 

pojistníka činí pět procent.  

Je-li pojistník zařazen do druhé tarifní třídy a současně výkon vozidla nabývá 47 kw, 

stáří vozu činí 5 let, zároveň je při provozu dopravního prostředku spalován benzín, pak výše 

jim zaplaceného ročního nettopojistného činí 1 779,06 Kč. Pojistník se na pojistném plnění 

podílí spoluúčastí ve výši deseti procent; počet obyvatelstva dle regionu, v němţ pojistník 

sídlí, činí 134 324 osoby.  

Roční nettopojistné ve výši 1 950,33 Kč zaplatí pojistník náleţící do třetí tarifní třídy, 

a to za předpokladu, ţe vlastní vozidlo s výkonem 51 kw a s objemem motoru 1 248 cm
2
; stáří 

dopravního prostředku je 4 roky. Při provozu osobního automobilu je spalována nafta. 

Pojistník se na pojistném plnění podílí spoluúčastí ve výši pěti procent. Počet obyvatelstva 

ţijícího v daném regionu je 141 216 osob.  

Pojistník, zařazený do čtvrté tarifní třídy vlastnící dopravní prostředek s výkonem 

95 kw a objemem motoru 2 151 cm
3
, zaplatí roční nettopojistné vztahující se k vozu se 

zmíněnými parametry ve výši 1 605,6 Kč. Stáří vozu je 6 let, jedná se o uţitkový vůz, při 

jehoţ provozu je spalována nafta. 
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Do páté tarifní třídy je zařazen pojistník bydlící či sídlící v regionu 

s 112 069 obyvateli. Tento pojistník se na pojistném plnění podílí spoluúčastí ve výši 

pěti procent, přičemţ vlastní nebo provozuje vozidlo s výkonem 74 kw a s objemem motoru 

1 596 cm
3
. Toto vozidlo je staré 4 roky a při jeho provozu je spalován benzín. Roční 

nettopojistné, které je vykalkulováno tomto subjektu, činí 1 795,28 Kč. 

Do šesté tarifní třídy je zařazen pojistník vlastnící či provozující vůz starý 4 roky. 

Pojistník se na případném pojistném plnění podílí spoluúčastí ve výši deseti procent. 

Pojištěným vozem je uţitkový vůz, jehoţ výkon činí 100 kw, při objemu motoru 1 997 cm
3
. 

Při provozu tohoto dopravního prostředku je spalován benzín. Vozidlo vlastní či provozuje 

subjekt, který má bydliště případně sídlo v regionu s počtem obyvatel 118 040 osob. Ročně je 

za havarijní pojištění tohoto vozu zaplaceno nettopojistné v celkové částce 2 054,23 Kč. 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe pojistník zařazený do sedmé tarifní třídy, zaplatí 

roční nettopojistné ve výši 2 112,31 Kč za pojištění osobního vozu, jehoţ výkon je 152 kw, 

přičemţ stáří vozu činí 8 let. Jedná se o automobil s benzínovým motorem. Pojistník se na 

pojistném plnění podílí spoluúčastí ve výši deseti procent a jeho sídlo či bydliště spadá do 

regionu s počtem obyvatelstva 1 249 026 osob.  

Do osmé tarifní třídy je zařazen pojistník vlastnící či provozující vůz starý 6 let, 

s výkonem 85 kw a objemem motoru 1 769 cm
3
. Při provozu vozidla je spalován benzín. 

Spoluúčast pojistníka činí pět procent. Tento pojistník bydlí či sídlí v regionu s počtem 

obyvatel 1 249 026 osob. Pojistník ročně zaplatí za havarijní pojištění vozu nettopojistné ve 

výši 2 140,07 Kč. 

Roční nettopojistné ve výši 2 150 Kč zaplatí pojistník vlastnící či provozující vůz 

o parametrech: výkon 96 kw, objem motoru 2 401 cm
3
. Jedná se osobní vozidlo spalující 

naftu. Vůz je starý 6 let a spoluúčast pojistníka na pojistném plnění činí pět procent. Počet 

obyvatelstva v daném regionu činí 177 133 osoby.  

V desáté tarifní třídě je uveden pojistník vlastnící vůz starý 5 let, jehoţ výkon činí 

96 kw, při objemu motoru 1 998 cm
3
. Vozidlem je osobní automobil, při jehoţ pohonu 

dochází ke spalování nafty. Pojistník se na pojistném plnění podílí pětiprocentní spoluúčastí 

a ročně zaplatí nettopojistné ve výši 1 958,89 Kč. 

Pojistník vlastnící čí provozující vozidlo s výkonem 147 kw, objemem motoru 

2 922 cm
3
, přičemţ stáří vozu je 9 let, zaplatí roční nettopojistné v částce 2 204,65 Kč. Tato 

osoba je zařazena do jedenácté tarifní třídy. Pojistník se na pojistném plnění podílí spoluúčastí 

ve výši pěti procent. Provozovaným vozem je osobní automobil s benzínovým motorem.  
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Dvanáctá tarifní třída není uvedena, neboť se v této tarifní třídě nevyskytuje vůz, jehoţ 

hodnota by činila 200 000 Kč.  

Výše uvedený způsob výpočtu je do jisté míry zkreslený z důvodu aplikace historické 

úrovně škodního stupně při výpočtu nettopojistného. Pro přesnější výpočet by bylo vhodné 

výši škodního stupně modelovat, coţ je však nad rámec diplomové práce.  

Z následující tabulky je zřejmá výše ročního nettopojistného v případě, ţe dojde 

k mírné úpravě hodnoty škodního stupně, a to konkrétně v rámci čtvrté, páté a desáté tarifní 

třídy. 

Parametry pojištěných vozů i pojistníků zůstávají zachovány, také hodnota pojištěného 

vozu činí 200 000 Kč, hodnoty ročního nettopojistného pro zbylé tarifní třídy jsou shodné 

s hodnotami zachycenými v Tab. 4.23. 

 

Tab. 4.24: Výpočet ročního nettopojistného (v Kč) s odlišnou výší škodního stupně 

Tarifní třída 

Výše nettopojistného na bázi Škodní stupeň 

historických 

dat 

průměrné 

pravděpodobnosti 
původní hodnota nová hodnota 

4. 2 083,838  1 979,996  0,104088 0,1284 

5. 2 294,537 2 016,730  0,106823 0,1200 

10. 2 184,179 2 169,990  0,078293 0,0867 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Excel 

 

Je-li upravena hodnota škodního stupně, je dodrţena logická návaznost výše 

pojistného, která je zaloţena na předpokladu, ţe subjekt náleţící do vyšší tarifní třídy, tedy 

subjekt představující vyšší riziko, platí při sjednání havarijního pojištění vyšší pojistné.  

 

4.3.3  Vyjádření modelu pro stanovení pojistného 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by model pro výpočet pojistného mohl mít 

níţe uvedený tvar. Důleţité je, ţe se jedná o zjednodušený model ročního nettopojistného, 

v rámci něhoţ nedochází k zohlednění kalkulovaného zisku, správních nákladů či malusů 

a bonusů pojistníka. Nettopojistné lze vyjádřit takto 

;N,,kqSNP kkiki 1pro2          (4.1) 
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kde kiNP  představuje roční nettopojistné vztahující se k i-té pojistné smlouvě uzavřené 

v rámci k-té tarifní třídy; k  je průměrná pravděpodobnost vzniku pojistné události 

v konkrétní k-té tarifní třídě a Si představuje pojistnou částku konkrétní pojistné smlouvy pro 

ni ,1, ; kq2  je škodní stupeň (2.10) příslušný k-té tarifní třídě, který je vyčíslen 

z historických dat.  
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5 Závěr 

Cílem práce bylo zkonstruovat pojistný model pro stanovení pojistného v rámci 

odvětví neţivotního pojištění konkrétně pro produkt havarijního pojištění, a to aplikací 

metody regresní analýzy. Model byl konstruován s vyuţitím dat konkrétního pojistitele 

působícího na území České republiky. Datový soubor byl tvořen z informací týkajících se 

jednotlivých uzavřených pojistných smluv, přičemţ došlo k zahrnutí jak fyzických, tak 

právnických osob, dopravních prostředků různých typů apod. Pojistníci byli osobami 

muţského i ţenského pohlaví v různém věkovém rozmezí. Počet pojistných smluv 

vykazovaných v rámci datového souboru činil cca 61 900. Z tohoto objemu pojistných smluv 

pouze u necelých 5 000 subjektů došlo ke vzniku pojistné události.  

Metoda regresní analýzy byla vyuţita zejména pro vyčíslení pravděpodobnosti vzniku 

pojistné události. Vznik pojistné události byl označen za veličinu binární a s přihlédnutím 

k tomuto stanovisku musela být aplikovaná metoda logistické regrese.  

Veškeré výpočty byly získány s vyuţitím statistických programů STATA, SPSS a také 

programu MS Excel. Tyto programy zároveň umoţnily grafické ztvárnění jednotlivých 

výstupů. Model pravděpodobnosti stavěl na několika zjednodušujících předpokladech. 

V případě vyuţití vozidla právnickou osobou, byl údaj o pohlaví pojištěného subjektu 

označen hodnotou nula, tato hodnota však byla aplikována i v případech, kdy pojistníkem 

byla osoba muţského pohlaví.  

Při samotné tvorbě odhadnutého modelu došlo nejprve k nastínění vývoje jednotlivých 

nezávislých proměnných, dále ke stanovení hypotézy týkající se odhadovaných regresních 

koeficientů, zároveň došlo k rozdělení některých vysvětlujících proměnných do kategorií, 

jejichţ vytvoření bylo vzhledem k dalšímu postupu nezbytné. 

V rámci několika kroků docházelo k postupnému odhadování modelu, na základě 

něhoţ bylo umoţněno stanovení pravděpodobnosti vzniku pojistné události. Nejprve bylo 

nutné provést jednofaktorovou analýzu. Dle této analýzy byla téměř veškerá vstupní data 

zhodnocena jako vhodná k začlenění při modelování pravděpodobnosti. Součástí této 

podkapitoly byla také aplikace testu. Prostřednictvím tohoto testu došlo ke zhodnocení 

významnosti jednotlivých kategorií. Dle testu byly téměř všechny kategorie povaţovány za 

významné a tedy vhodné pro začlenění do dalšího procesu modelování. 

Na základě vícefaktorové analýzy došlo k vyloučení některých proměnných, a to 

především z důvodu jejich nevhodnosti vzhledem k nepřijatelné hladině významnosti. Další 

důleţitý krok souvisel se zhodnocením linearity odhadnutého logitu. Prostřednictvím příkazu 
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fracpoly bylo zjištěno, ţe u některých proměnných, které do tohoto okamţiku nebyly 

kategorizovány, se vliv odhadnutého logitu nevyznačoval linearitou. Vzhledem k této 

skutečnosti došlo k transformaci těchto veličin.  

 Vytvořený model byl zhodnocen z hlediska statistické významnosti, a to jak 

jednotlivých odhadnutých beta parametrů, tak i modelu jako celku aplikací Waldova testu. 

Testem věrohodnostního poměru bylo prokázáno, ţe poslední výstup logistické regrese je 

vzhledem k zohlednění statistické významnosti modelu vhodný pro pouţití, jelikoţ úpravami 

nedošlo ke sníţení významnosti modelu.  

Kvalita odhadnutého modelu pravděpodobnosti vzniku pojistné události byla 

hodnocena prostřednictvím ROC křivky. Dle tohoto hodnotícího kritéria nebyl model shledán 

jako velmi vhodný pro predikci, neboť jeho spolehlivost činila cca 63 %.  

Po vyčíslení pravděpodobnosti vzniku pojistné události, byl konstruován samotný 

model, na jehoţ základě došlo k modelování výše pojistného. Tento model byl sestaven za 

pouţití několika zjednodušujících předpokladů, a to rovnosti pojistné částky ceně dopravního 

prostředku, pojistné bylo modelováno jako roční nettopojistné. Při výpočtu došlo k vyuţití 

historické hodnoty škodního stupně a průměrná pravděpodobnost vzniku pojistné události pro 

konkrétní tarifní třídu byla ztotoţněna s hodnotou škodní frekvence.  

Principem výpočtu pojistného bylo vyčíslení ročního nettopojistého vycházejícího 

z historických dat. V rámci výpočtu došlo k aplikaci vztahů (2.9) a (2.10), následně 

k modifikaci výpočtu prostřednictvím vyjádření očekávaného pojistného plnění, v rámci 

něhoţ byla zohledněna pravděpodobnost vzniku pojistné události pro konkrétní subjekt, dále 

byla získána průměrná pravděpodobnost vzniku pojistné události, která byla pro účely dalšího 

výpočtu ztotoţněna se škodní frekvencí. Nettopojistné pro konkrétní pojistnou smlouvu bylo 

stanoveno jako součin škodní frekvence, odpovídající průměrné pravděpodobnosti za danou 

tarifní třídu, škodního stupně a pojistné částky vztahující se ke konkrétní pojistné smlouvě.  

 V modelu vhodném pro konstrukci pojistného byla zohledněna pravděpodobnost 

vzniku pojistné události, dle níţ byli pojistníci rozděleni do tarifních skupin a aplikací vztahu 

(4.1) došlo k vyčíslení výše nettopojistného pro jednotlivé tarifní třídy.  

 Závěrem lze říci, ţe i kdyţ byla vykazovaná spolehlivost modelu stanovujícího 

pravděpodobnost vzniku pojistné události nízká, neznamená to, ţe model není vhodný pro 

modelování výše pojistného. V praxi by bylo totiţ moţné do modelu doplnit další vstupní 

informace, které v tuto dobu nejsou k dispozici a tím také eliminovat veškerá provedená 

zjednodušení. Vypovídající schopnost modelu byla do značné míry ovlivněna malým 
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mnoţstvím dat, u nichţ došlo ke vzniku pojistné události, vzhledem k celkovému objemu dat 

v datovém souboru; dále skutečností, ţe není známa pojistná částka, coţ ve své podstatě vede 

ke zkreslení stanoveného pojistného. Velmi vhodné by také bylo modelovat výši pojistného 

dle konkrétního regionu bydliště pojistníka. Další zjednodušující předpoklad aplikovaný při 

modelování pojistného souvisel s vyuţitím historického škodního stupně. Pro lepší 

vypovídající schopnost modelu by bylo ţádoucí modelování výše škodního stupně. Práce by 

mohla být dále rozšířena o vyčíslení míry kolísání.  
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Seznam zkratek  

FO       Fyzická osoba 

PO      Právnická osoba 

AUC      Area Under ROC Curve 

ROC      Receiver Operating Charakteristic Curve 

HDP      Hrubý domácí produkt 

min      minimum 

ln      přirozený logaritmus 

Ipo      intenzita pojistné ochrany 

OR      Odds Ratio 

ci      konfidenční interval 
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