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1 Úvod 

 

Dnes je neoddeliteľnou súčasťou tržných ekonomík a taktiež podmienkou ich 

fungovania finančný trh. Veľkú časť finančného trhu tvorí špecifický poistný trh, na ktorom 

sa stretáva ponuka a dopyt po poistnom zabezpečení. Ponuku trhu vytvárajú poisťovne, ktoré 

ponúkajú svoje špecifické služby - poistenie. Klienti poisťovne (poistníci, poistení) využívajú 

túto službu v snahe zmierniť následky náhodnej udalosti a prenášajú finančnú zodpovednosť 

za vzniknuté škody na poistiteľa. Poistenie teda predstavuje aspoň dvojstranný právny vzťah, 

pri ktorom poistiteľ na základe poistnej zmluvy a prijatého poistného poskytuje poistnú 

ochranu a v prípade realizácie náhodnej udalosti vypláca poistné plnenie. Klient poisťovne má 

na výber zo širokej škály možností poistení od poistenia majetku, výpadkov príjmov, 

poistenia zodpovednosti za škody, úrazové poistenia až po poistenia života.  

V prípade životného poistenia si poistník zabezpečuje určitý príjem vo vysokom veku, 

primárne však zabezpečuje určitý finančný príjem najbližšej rodine. Životné poistenie 

predstavuje dlhodobý vzťah, ktorý trvá desiatky rokov. Poisťovňa na začiatku stanoví 

podmienky a určí výšku poistného a až v prípade náhodnej udalosti (úmrtie) vypláca poistné 

plnenie. Pri určovaní poistného vychádza z pravdepodobnosti úmrtia daného klienta 

a spolieha sa na časový odstup (od počiatku trvania zmluvy až po vyplatenie poistného 

plnenia), za ktorý dokáže nahromadiť dostatok finančných prostriedkov na splnenie svojich 

záväzkov voči klientovi.  

Počas trvania poistnej zmluvy nakladá poisťovňa s veľkým objemom finančných 

prostriedkov svojich klientov. Aby bolo zabránené riziku, že poistiteľ nebude schopný dostať 

svojím záväzkom, je poisťovníctvo silne regulovaným a kontrolovaným odvetvím. Neustále 

je sledovaná výška kapitálu poisťovní a hodnotené riziko, tak aby nedošlo k nesolventnosti 

poistiteľa a ohrozeniu klientov. V rámci životného poistenia hrozia poistiteľovi riziká ako sú 

zmeny v úmrtnosti, katastrofické riziká, či riziko dlhovekosti. Poistiteľ by mal preto neustále 

sledovať vývoj úmrtnosti a prehodnocovať riziká z neho plynúce. Zmeny v miere úmrtnosti 

a najmä odchýlky od jej očakávaného vývoja môžu mať veľký dopad na solventnosť 

poisťovne a ohroziť jej hospodárenie, či dokonca jej existenciu.  

 

Cieľom práce je analyzovať dopad očakávanej miery úmrtnosti na solventnosť životnej 

poisťovne, a to prostredníctvom predpovede očakávaného vývoja úmrtnosti do budúcna, na 

základe historickej časovej rady údajov o pravdepodobnosti úmrtia, s prihliadnutím na 
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historický vývoj a odchýlky, ktoré by mohli predikciu ovplyvniť. Pre zachytenie 

a kvantifikáciu rizika bude rovnako analyzovaný vplyv prípadných zmien a odchýlok od 

očakávaného trendu vývoja miery úmrtnosti. 

Práca bude rozdelená do troch hlavných častí a doplnená úvodnou a záverečnou 

kapitolou. Druhá a tretia kapitola budú zamerané na teoretické východiská a metodologický 

postup.  

Predmetom druhej kapitoly bude problematika solventnosti poisťovne, jej stanovenia 

a merania, ako aj priblíženie konceptov Solvency I a Solvency II. Kapitola bude obsahovať 

výčet rizík súvisiacich so životným poistením, ktoré môžu viesť k ohrozeniu solventnosti a 

rovnako i spôsoby kvantifikácie týchto rizík. V rámci kapitoly budú ďalej spomenuté spôsoby 

testovania solventnosti a podrobne charakterizované testy, prostredníctvom ktorých bude 

analyzovaný dopad miery úmrtnosti na solventnosť životnej poisťovne. 

Tretia kapitola bude zameraná na predikciu miery úmrtnosti. Úvodom kapitoly budú 

priblížené dôvody a potreba predikcie miery úmrtnosti. Kapitola bude obsahovať 

charakteristiku úmrtnostných tabuliek a ich jednotlivých základných parametrov, ako i stručné 

priblíženie spôsobov poistno-matematických výpočtov. V kapitole ďalej bude stručný výčet 

rôznych spôsobov a modelov slúžiacich na predikciu miery úmrtnosti. Ďalšou časťou tretej 

kapitoly bude podrobná charakteristika Lee-Carter modelu a postup predikcie miery úmrtnosti 

prostredníctvom tohto modelu, ktorý bude následne využitý pri predikcii úmrtnosti na 

stanovené obdobie.   

Praktická časť práce bude obsiahnutá v štvrtej kapitole. Tá bude rozdelená do 

niekoľkých častí. Prvá časť bude obsahovať charakteristiku použitých údajov a zhodnotenie 

historického vývoja miery úmrtnosti. V ďalšej časti bude obsiahnuté praktické využitie Lee-

Carter modelu s odhadom jednotlivých parametrov a analýzou ich vývoja. Tretia časť bude 

venovaná predikcii očakávaného trendu vývoja úmrtnosti na ďalšie obdobia, ktorý bude slúžiť 

k predikcii vekovo-špecifickej miery úmrtnosti pre nasledujúce obdobia. Posledná časť štvrtej 

kapitoly bude venovaná analýze dopadu predikovanej miery úmrtnosti na solventnosť 

životnej poisťovne, prostredníctvom testov solventnosti a zhodnoteniu ich výsledkov. 

 Práca bude zakončená piatou záverečnou kapitolou, ktorá bude obsahovať zhrnutie 

celej práce a zhodnotenie výsledkov analýzy dopadu očakávanej miery úmrtnosti na 

solventnosť v rámci životného poistenia.  
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2 Charakteristika rizík životnej poisťovne 

 

Poisťovníctvo dnes predstavuje dôležitú, dynamicky sa rozvíjajúcu súčasť každej 

modernej ekonomiky. Podstatou poistenia je transfer poistného rizika z poisteného na 

poistiteľa (poisťovňu). Poistenie je teda možné definovať ako službu, pri ktorej poistiteľ na 

základe uzatvorenej poistnej zmluvy a prijatého poistného poskytuje poistnú ochranu, tzn. 

vypláca poistné plnenie v dôsledku realizácie poistnej udalosti. Poistník sa tak, za úplatu, 

chráni proti rizikám a presúva zodpovednosť za škody na poistiteľa. V prípade životného  

poistenia ide o zabezpečenie sa proti riziku náhleho úmrtia, alebo potreba zabezpečiť si určitý 

dôchodok vo vysokom veku. Okrem týchto rizík je však nutné poukázať na riziko, ktoré 

plynie zo strany poistiteľa, poistno-technické riziko. Toto riziko spočíva v nebezpečenstve, že 

poistiteľ nebude schopný splniť svoje záväzky, a teda nebude môcť vyplatiť poistné plnenie. 

Poistiteľ je povinný obmedziť toto riziko na minimum prostredníctvom zaistenia a udržovania 

dostatočnej výšky likvidného kapitálu tak, aby bol schopný pokryť záväzky vzniknuté 

následkom poistných udalostí. V poisťovníctve sa táto schopnosť nazýva solventnosť, ktorej 

bude venovaná nasledujúca kapitola. 

 

2.1  Charakteristika a meranie solventnosti 

 

Z dôvodu ochrany klientov poisťovní a zaistenia bezpečnosti komerčného poistného 

systému je poisťovníctvo silne regulovaným odvetvím. Poisťovne sa snažia predchádzať 

možnej insolventnosti prostredníctvom kontroly a udržovania adekvátnej výšky aktív 

v pomere k záväzkom a ich likvidity. Práve pomer aktív a záväzkov poistiteľa určuje, či sa 

daný subjekt nachádza v stave solventnosti alebo naopak. 

Solventnosť prestavuje stav, v ktorom hodnota aktív poistiteľa prevyšuje hodnotu 

záväzkov. Podľa Sandstroma (2011) nie je možné určiť ako veľmi je spoločnosť solventná, ale 

solventnosť predstavuje akúsi binárnu premennú, ktorej výsledkom môže byť len áno, 

poisťovňa je solventná v prípade, že aktíva presahujú hodnotu záväzkov, alebo nie, ak táto 

podmienka splnená nie je. Napriek tomu v rozhodujúcom procese a z hľadiska regulácie bolo 

potrebné rozdeliť solventnosť na určité teoretické stupne, kde by prechod poistiteľa do 

nižšieho stupňa solventnosti bol zároveň signálom na intervenciu zabezpečujúcu opätovný 

prechod do vyššieho stupňa s výrazne nižšou pravdepodobnosť úpadku poisťovne. 

Legislatívna úprava solventnosti je zachytená v konceptoch Solvency I a Solvency II.  
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2.1.1  Výpočet a kalkulácia podľa projektu Solvency I 

 

V súčasnosti je v podmienkach Českej republiky platný koncept Solvency I. Z hľadiska 

regulácie a požiadaviek na poisťovne je Solvency I zameraná jednostranne na solventnosť 

a kapitálovú primeranosť poisťovní. Nezahŕňa požiadavky na kvalitu kapitálu a sústreďuje sa 

na pasíva poisťovní. Regulácia  vyžaduje vytvárať prostriedky vo výške požadovanej miery 

solventnosti, alebo garančného fondu. Skutočná výška kapitálu je označovaná 

ako disponibilná miera solventnosti. 

Disponibilná miera solventnosti (DMS) je skutočnou mierou solventnosti a predstavuje 

aktíva poistiteľa očistené o predvídateľné záväzky a odpočty nehmotného majetku. Tento 

vzťah je možné vo všeobecnosti zapísať ako: 

 ZADMS  ,  (2.1) 

kde A predstavuje výšku aktív v danom období a Z ukazuje hodnotu záväzkov. 

DMS je následne porovnávaná s požadovanou mierou solventnosti (PMS), ktorá 

charakterizuje minimálnu hranicu, pod ktorú by nemala miera solventnosti klesnúť, vzhľadom 

k výkonom a rozsahu činnosti poisťovne. Je teda žiaduce, aby disponibilná miera solventnosti 

presahovala svojou hodnotou požadovanú mieru solventnosti, čo vyjadruje nasledujúci vzťah: 

 PMSDMS   . (2.2) 

Situácia, kedy sa DMS pohybuje pod minimálnou hranicou je pre poisťovňu a jej 

regulátora jasným signálom možných budúcich problémov pri uhrádzaní budúcich záväzkov 

z poistných plnení. Tieto problémy by mohli viesť k ohrozeniu likvidity, dôvery klientov 

a zároveň k ohrozeniu existencie poisťovne. Poisťovňa je preto povinná okamžite 

intervenovať a zvoliť také opatrenia, ktoré povedú k zvýšeniu disponibilnej miery 

solventnosti. Ďalšou, absolútne najnižšou hranicou solventnosti je tzv. garančný fond. 

V prípade, že DMS klesne pod hranicu garančného fondu (GF), ktorý predstavuje 1/3 PMS, 

môže ČNB ako orgán dohľadu nad poistným trhom, odobrať povolenie výkonu poisťovacej 

činnosti, alebo vykonať iné opatrenia, ako uvádza Cipra (2006). 

 

Stanovenie disponibilnej miery solventnosti životného poistenia 

 

Podľa smerníc EU (79/267/EHS, 90/619/EHS, 992/96/EHS) je disponibilná miera 

solventnosti v životnom poistení ku koncu účtového obdobia podľa Cipru (2006) tvorená 

nasledujúcimi položkami zo súvahy poisťovne: 
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1) splatený základný kapitál, 

2) päťdesiat percent nesplateného základného kapitálu, 

3) dodatočné vklady, 

4) základné a povinné rezervy, 

5) nerozdelený zisk, 

6) preferenčný akciový kapitál a podriadený dlžný kapitál, 

7) cenné papiere bez stanoveného dátumu splatnosti, 

8) skryté rezervy z podhodnotených aktív, 

9) rezervy podielu na zisku, 

10) päťdesiat percent budúcich ziskov, 

11) čiastka plynúca z nezillmerovania alebo len čiastočného nezillmerovania rezerv. 

 

Stanovenie požadovanej miery solventnosti životného poistenia 

 

Stanovenie požadovanej miery solventnosti vychádza z troch rôznych základov. 

Z objemu technických rezerv, z rizikového kapitálu a z objemu poistného. Výsledná celková 

požadovaná miera solventnosti (PMSžp) je potom stanovená ako súčet čiastkových mier 

vypočítaných z jednotlivých základov. 

Požadovaná miera solventnosti z objemu technických rezerv a rizikového kapitálu 

(PMSžp1) sa stanoví podľa vzťahu 

 )85,0;max(04,0 211 KRPMS ažp  . (2.3) 

R1 predstavuje technické rezervy životných poistení, kde je investičné riziko n strane 

poistiteľa, z ktorých do výpočtu vstupujú 4%. Existuje ale výnimka pre výpočet miery 

solventnosti u poistenia, kde je nositeľom investičného rizika poistník. Pri takom poistení sa 

miera solventnosti stanoví nasledovne: 

 )85,0;max(01,0 221 KRPMS bžp  , (2.4) 

kde R2 potom vyjadruje objem technických rezerv pre investičné poistenie s rizikom na strane 

poistníka. K2 vyjadruje pomer technických rezerv životného poistenia na vrub poistiteľa 

k celkovej výške na konci účtového obdobia, minimálne však 85%. 

Požadovaná miera solventnosti z rizikového kapitálu (PMSžp2) závisí na jednotlivých 

zmluvách, prostredníctvom ktorých sa vyčísľuje hodnota rizikového kapitálu zvlášť 

v závislosti na type poistenia a poistnej doby (   ,    ,    ,    ). Jednotlivo je potom 

stanovená i percentuálna výška hodnoty kapitálu, ktorá do výpočtu vstupuje (0,3%, 0,15%, 
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0,1%, 0,3%). U životných poisteniach s rizikom na strane poistiteľa sa hodnota miery 

solventnosti (PMSžp2a ) stanoví ako 

 )5,0;max()001,00015,0003,0( 33212 KRCRCRCPMS ažp  . (2.5) 

Pre stanovenie požadovanej miery solventnosti z rizikového kapitálu pre životné poistenie 

s investičným rizikom na strane poistníka sa počíta s rizikovým kapitálom poistných zmlúv, 

u ktorých je doba poistenia nižšia alebo rovná 5 rokov, alebo poistenie nekryje riziko smrti: 

 )5,0;max(003,0 342 KRPMS bžp  .  (2.6) 

Parameter K3 predstavuje v oboch vzťahoch pomer rizikového kapitálu na vlastný vrub 

k celkovému rizikovému kapitálu, ktorý sa zahŕňa do výpočtu, maximálne však 50%. 

Požadovaná miera solventnosti z nákladov na poistné plnenie (PMSžp3) sa využíva 

u pripoistení, ktoré majú neživotný charakter. Medzi takéto pripoistenia patrí napríklad 

úrazové pripoistenie, pripoistenie proti chorobe a podobne. PMSžp3 sa stanoví podľa vzťahu 

   )5,0;max()0;10000000max(16,0)10000000;min(18,0 1113 KPPPMS žp  . (2.7) 

Výsledná celková požadovaná miera solventnosti sa rovná súčtu jednotlivých čiastkových 

mier. 

 

Stanovenie výšky garančného fondu životného poistenia 

 

Garančný fond (GF) nepredstavuje fond podľa platných legislatívnych úprav, ale 

stanovuje istú pomyselnú kritickú hranicu výšky kapitálu poisťovní. Ak nastane situácia, kedy 

DMS klesne pod hranicu garančného fondu, môžu orgány poistného dozoru zakázať alebo 

obmedziť disponovanie s aktívami poisťovne, zaviesť nútenú správu alebo odobrať povolenie 

k výkonu činnosti poisťovne. Výška garančného fondu sa stanoví ako maximum 

odpovedajúce jednej tretine z požadovanej miery solventnosti a minima garančného fondu 

(MGF), ktoré je stanovené legislatívne pre jednotlivé konkrétne odvetvia poisťovníctva. Cipra 

(2006)   

Garančný fond životného poistenia sa stanoví podľa vzťahu 

 );
3

1
max( MGFPMSGF žpžp  . (2.8) 

Na základe smernice EU je minimálna hodnota GFžp stanovené na 800 000 € a musí splňovať 

ďalšie podmienky. 

 Silnými stránkami projektu Solvency I sú najmä jeho jednoduchosť, rozsiahlosť 

a porovnateľnosť výsledkov. Solvency I má však i veľa nedostatkov, ktoré sa pod tlakom 
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udalostí posledných rokov zvýrazňovali. Tieto nedostatky by mal odstrániť projekt Solvency 

II, ktorý by mal oficiálne vstúpiť v platnosť 1.1. 2014 (www.ec.europa.eu). 

 

2.1.2 Teoretické vymedzenie projektu Solvency II 

 

Hlavným cieľom regulácie poisťovníctva implementovanej pod názvom Solvency II je 

ochrana poistníkov a poistených spojená s finančnou stabilitou poisťovacích subjektov. Oproti 

pôvodnému konceptu Solvency I je rozšírený o úpravu kvalitatívnych požiadaviek, dohľadu 

a tržnej disciplíny poisťovní. Projekt Solvency II je postavený na troch pilieroch. Tento 

trojpilierový systém je podobný systému fungujúcemu v bankovníctve. V prvom piliery je 

kladený dôraz na kvantitatívne požiadavky, obsahom druhého piliera sú kvalitatívne 

požiadavky a dohľad a požiadavky na transparentnosť a tržnú disciplínu sú predmetom 

tretieho piliera.  

V rámci stanovenia kvantitatívnych požiadaviek sa vychádza z minimálnej kapitálovej 

požiadavky (MCR-minimum capital requirement) a kapitálovej požiadavky solventnosti (SCR-

solvency capital requirement). Úroveň SCR predstavuje kapitál, ktorý umožňuje absorbovať 

nepredvídané poistné plnenia a dáva určitú záruku, že poistiteľ bude v prípade neočakávaných 

udalostí schopný uhradiť svoje záväzky. Pri kvantifikácii SCR je preto dôležité, aby boli do 

výpočtov zahrnuté všetky riziká ohrozujúce výšku disponibilného kapitálu. Pri kvantifikácii 

rizika  môže poistiteľ vychádzať zo štandardného prístupu, alebo z interných modelov. 

V rámci Solvency II bude bežné vychádzať z hodnotenia prostredníctvom kritéria VaR 

(Value-at-Risk), podobne ako tomu je v sektore bankovníctva v koncepte Basel II. 

Úroveň MCR predstavuje minimálnu hranicu výšky kapitálu. Ak by kapitál klesol pod 

túto úroveň, došlo by k ohrozeniu poistencov a k narušeniu hospodárenia poisťovne. Jedná sa 

o hranicu tvrdej intervencie. Ideálny stav medzi jednotlivými kapitálovými požiadavkami by 

mal vypadať nasledovne 

 DMSSCRMCR  . (2.9) 

Vo chvíli, kedy by disponibilný kapitál poisťovne klesol pod hranicu minimálneho 

kapitálového požiadavku, poistiteľ by musel reagovať a prijať príslušné opatrenia vedúce 

k navýšeniu kapitálu. Regulátor môže, rovnako ak v prípade Solvency I a prekročenia hranice 

garančného fondu, zakázať alebo obmedziť disponovanie s aktívami poisťovne, zaviesť 

nútenú správu alebo odobrať povolenie k výkonu činnosti poisťovne. Obrázok 2.1 ilustruje 

vzťahy medzi jednotlivými kapitálovými požiadavkami. 
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Obrázok 2.1: Kapitálové požiadavky a stav solventnosti. 

 

Zdroj: Sandstrom (2005), str. 5. 

 

 Koncept Solvency II vyžaduje zahrnúť do kvantifikácie kapitálového požiadavku 

solventnosti všetky druhy rizík. Pre výpočet využíva integrovaný prístup založený práve na 

hodnotení rizík portfólia. Pre potreby práce bude využitý práve koncept Solvency II, ktorý 

nám umožní hodnotiť a kvantifikovať vplyv úmrtnosti a jej odchýlok na disponibilný kapitál 

poistiteľa. 

 

2.2 Riziká ohrozujúce solventnosť životnej poisťovne 

 

Pre optimálne udržanie solventnosti je dôležité uvedomiť si, aké riziká môžu mať na 

solventnosť dopady. Identifikácia a neustála kontrola rizík je dôležitou súčasťou risk-

managementu nie len poisťovne. Riziko je prítomné v každej aktivite poistiteľa už od 

navrhovania produktu cez marketing až po stanovenie nákladov a vyčíslenie záväzkov. Riziko 

však nie je vytvárané len samotnou poisťovacou činnosťou, ale je tu i riziko týkajúce sa 

celkového ekonomického prostredia, tzv. systematické riziko. Poistiteľ využíva rôzne spôsoby 

ochrany voči týmto rizikám, avšak proti riziku systematickému je spôsob ochrany zložitý. 

Podľa Sandstroma (2011) je možné riziká rozdeliť na tri základné typy: 

 riziko na úrovni jednotky — diverzifikovateľné, nesystematické riziko plynúce 

len pre konkrétnu podnikateľskú jednotku, 

 riziko na úrovni poisťovacieho priemyslu — zvyčajne nediverzifikovateľné, je 

ovplyvňované poistným trhom, alebo určitým špecifickým tržným systémom, 

čiastočne je možné sa proti tomuto riziku chrániť vhodnou alokáciu aktív, 

 riziko na úrovni celkového ekonomického trhu a spoločnosti — systematické 

nediverzifikovateľné riziko ovplyvňované celkovým finančným trhom. 
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Tieto kategórie rozdelenia rizík charakterizujú do akej miery je možné sa proti danému 

riziku chrániť. V poisťovníckej praxi však existuje množstvo ďalších charakteristík, podľa 

ktorých je možné riziká rozdeliť do rôznych kategórií. V praxi najpoužívanejším 

a najbežnejším rozdelením rizík je delenie do nasledujúcich piatich hlavných kategórií: 

 kreditné riziko, 

 tržné riziko, 

 operačné riziko, 

 riziko likvidity, 

 poistné riziko. 

Kreditné riziko predstavuje riziko finančných strát v dôsledku úpadku dlžníka, či zmenu 

kvality aktív v portfóliu poisťovne. Pre poisťovňu je hlavnou súčasťou tohto rizika možnosť 

úpadku zaisťovne. 

Tržné riziko vyplýva zo stupňa volatility tržných cien. Výkyvy na trhu pôsobia na 

hodnotu aktív a pasív poisťovne, kedy môže náhly prepad cien spôsobiť problémy a 

ohroziť solventnosť poisťovne. Tržným rizikom taktiež pohyby vo výnosovej miere, 

dlhopisoch, akciách, či menových kurzoch. 

Operačné riziko je riziko straty, ktorá je výsledkom neadekvátnosti alebo zlyhania 

interných procesov, ľudského faktoru, systémov, alebo vplyvu externých udalostí. Neexistuje 

jedinečná definícia, ktorá by konkrétne určovala, čo pod operačné riziko spadá, môžeme tu 

zahrnúť napríklad chyby spôsobené ľudským faktorom, zlyhanie v rámci kontroly, riadenia, 

nefunkčnosť systémov a podobne. 

Ďalším z rizík je riziko likvidity. Toto riziko predstavuje situáciu, kedy poistiteľ, aj 

napriek tomu, že je solventný a má dostatok kapitálu, nie je schopný splatiť svoje záväzky 

v danom časovom okamihu. Je neschopný premeniť svoj kapitál na finančné prostriedky 

v požadovanej likvidite. 

Vyššie uvádzané typy rizík ohrozujú všetky finančné i nefinančné inštitúcie pôsobiace 

na trhu. Pre odvetvie poisťovníctva je však typické poistné riziko, ktoré vyplýva práve 

z podstaty poisťovníctva. V rámci poistného rizika je možné vymedziť ďalšie rôzne podtypy 

rizík týkajúcich sa celkového poistného prostredia, ale i riziká plynúce pre konkrétne typy 

poistení. Základnými podkategóriami poistného rizika sú riziká neživotného poistenia a riziká 

životného poistenia. Vzhľadom na účely tejto práce bude nasledujúca podkapitola venovaná 

konkrétnym rizikám v životnom poistení. 
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2.2.1 Životné poistné riziká 

 

V rámci životného poistenia poistiteľ preberá na seba riziko úmrtia, alebo dožitia sa 

určitého veku poisteného. Životné poistenie je typické poistenie na hodnotu. Poistník si sám 

určí poistnú sumu, ktorá bude v prípade úmrtia, či dožitia sa určitého veku vyplatená. Táto 

suma je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku poistného. Ďalšími faktormi sú napríklad 

pohlavie, riziková skupina, pravdepodobnosť úmrtia a podobne. Pre poisťovňu prijatie 

takéhoto kontraktu znamená, že s určitosťou dôjde k poistnej udalosti a k vyplateniu 

poistného plnenia, nie je však vopred známy časový interval, za ktorý dôjde k realizácii. 

Poistiteľ na základe rizikovej skupiny a pravdepodobnosti úmrtia, či dožitia sa 

predpokladaného veku je schopný s určitou pravdepodobnosťou tento časový interval 

predpokladať, ale zároveň sa vystavuje riziku v podobe predčasného úmrtia, či dlhšieho 

života poisteného (pri poistení na doživotný dôchodok).  

Riziká životného poistenia sú podľa CEIOPS (2009) rozdelené do nasledujúcich skupín: 

 riziko úmrtnosti — predstavuje neočakávané odchýlky od predpokladanej miery 

úmrtnosti v podobe náhleho úmrtia,  

 riziko dlhovekosti — taktiež odráža riziko spojené s odchýlkami v očakávanej 

miere úmrtnosti, v prípade dlhovekosti ide však o neočakávane dlhšiu dobu 

života, než bola predpokladaná, 

 katastrofické životné riziko — znamená riziko neočakávanej udalosti, ktoré bude 

mať významný dopad na úmrtnosť, príkladom môže byť epidémia, terorizmus, 

živelné pohromy a pod., 

 riziko chorobnosti a invalidity — predstavuje riziko zvýšených nákladov 

spojených s kompenzáciou ušlých príjmov spôsobené chorobami, úrazmi, či 

invaliditou a kompenzáciou nákladov na ošetrenia, 

 riziko nákladov — je riziko vyplývajúce z kolísania nákladov v rámci servisu 

poisťovne, či uzatvárania poistných zmlúv, 

 riziko revízií — riziko spojené s neočakávanými revíziami poistných zmlúv 

napríklad z dôvodu zistenia nových informácií a potreby zmien v anuitách 

a pod., 

 riziko chýb — znamená riziko spojené s chybným nastavením platieb, poistného  

zostatkovej odkupnej hodnoty a pod.. 
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Pre efektívne fungovanie poisťovníctva je dôležité, aby si poistiteľ tieto riziká 

uvedomoval, kontroloval ich a prehodnocoval. Veľkosť týchto rizík sa neustále mení a závisí 

na množstve veličín. Súčasťou risk-managementu je i neustále vyhodnocovanie 

a kvantifikácia týchto rizík pre potreby ich eliminácie. 

 

2.2.2 Kvantifikácia hlavných rizík životného poistenia 

 

Hlavné riziká životného poistenia, riziko úmrtnosti a dlhovekosti, vyplývajú z odchýlok 

od očakávanej miery úmrtnosti. Stanovovanie rizikovej prémie (RP) a potrebného 

(požadovaného) kapitálu (PK) na krytie týchto rizík sa líši v závislosti na modeloch a rôznych 

prístupoch. Sandstrom (2011) uvádza tri konkrétne modely na stanovenie rizikových prémií. 

IAA (International Actuarial Association) model, GDV (Gesamtverband der Deutschen 

Versicherungswirtschaft) model a model podľa CEA (Comité Européen des Assurances). 

Základom modelu IAA je stanovenie očakávaných záväzkov,tzv. rizikovej prémie (RP), 

ktorá je definovaná nasledovne: 

 
i

i

i XqRP   , (2.10) 

kde qi charakterizuje mieru úmrtnosti v i-tom veku a Xi predstavuje počet poistníkov v i-tom 

veku. Predpokladom je, že počet úmrtí je charakterizované Poissonovým rozdelením. 

Smerodajnú odchýlku (σ) a šikmosť (γ) rozdelenia je potom možné stanoviť podľa 

nadchádzajúcich vzťahov: 

  
i

ii Xq 2  a  (2.11) 

 
3

3




 

 i

ii Xq

 . (2.12) 

V rámci IAA modelu sú ďalej konkretizované jednotlivé riziká, ktoré môžu navýšiť potrebu 

kapitálu. Model je zameraný na riziko volatility, katastrofické riziko, riziko trendu a riziko 

stupňa neistoty. Modelovanie katastrofického rizika môže byť veľmi zložité a nepresné. Preto 

sa využíva jednoduchý prístup, ktorý je založený na skúsenostiach z minulosti a očakávaných 

úmrtiach v prípade katastrofickej udalosti. Riziko volatility sa kalkuluje pomocou 

simulačných modelov (Monte Carlo), ktorými je generované množstvo scenárov. Kritickú 

hodnotu rizika volatility je potom možné vyčísliť na určitej hladine pravdepodobnosti (VaR 

95 %) pomocou smerodajnej odchýlky a koeficientu šikmosti: 

   94,058,2 VolatilityPK .  (2.13) 
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 Model GDV predstavuje jeden z novších prístupov k modelovaniu rizík. Riziká 

životného poistenia nazýva kalkulačným rizikom a riziká súvisiace s mierou úmrtnosti 

spadajú do kategórie biometrických rizík. Model hovorí o riziku výkyvov a riziku akumulácií, 

trendu a zmien. Riziko výkyvov predstavuje riziko odchýlky od očakávaných parametrov 

úmrtnostných tabuliek. Odchýlky zároveň znamenajú odklon od očakávaných nákladov. 

Smerodajná odchýlka sa stanový ako: 

  
n

NNCR
žp




)(
 ,  (2.14) 

pre životné poistenie (žp) a  

  
n

PPMP
dp




)(
 ,  (2.15) 

pre poistenie na dožitie (dp), kde CR (capital at risk in portfolio) určuje kapitál potrebný na 

krytie rizikového portfólia, N sú súčasné ročné náklady a n je počet poistných kontraktov. MP 

predstavuje matematickú rezervu očistenú o poistné plnenie a P sú vyplácané dávky.   

Kapitálová povinnosť pre toto riziko je potom určená ako 2,58 násobok smerodajnej odchýlky 

(2,58 reprezentuje práve 0,5% kvantil normálneho rozdelenia). Akumulačné riziko 

predstavuje riziko náhleho multiplikačného nárastu záväzkov spôsobeného jednou náhodnou 

udalosťou(zemetrasenie, útok, epidémia). Toto riziko je kombinované s rizikom zmien 

a trendu a je určovaný prostredníctvom rizikových faktorov a kapitálu pre krytie jednotlivých 

rizík. Požadovaná hodnota kapitálu sa stanoví podľa vzťahu  

  
ORORRIRIRDŽRŽRAMT RKfRKfARfRKfPK  ,  (2.16) 

kde parameter ƒ charakterizuje rizikový faktor pre životné riziko (ŽR), riziko dožitia (RD), 

riziko invalidity (RI) a ostatné riziká (RO) a RK predstavuje kapitál na krytie týchto rizík. 

 Tretím modelom je model CEA, ktorý definuje riziko úmrtia ako neočakávanú odchýlku 

od očakávanej miery úmrtnosti pre produkty kryjúce smrť. Model využíva klasifikáciu 

rizikových komponentov podľa IAA (riziko volatility, neistoty v trende a stupni, katastrofické 

riziko). V rámci modelu je vyššia pozornosť kladená na riziko volatility, ktoré je možné 

redukovať veľkosťou portfólia, zatiaľ čo riziko neistoty a katastrofické riziko sú 

nediverzifikovateľné. Výška primeraného kapitálu na krytie rizika volatility je potom 

definovaná ako  

   tVolatility NSARfvPK , kde  (2.17) 

  
 
n

qq
fv xx 


1

 ,  (2.18) 
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kde    je rizikový faktor určený mierou úmrtnosti - qx , počtom poistených osôb - n 

a parametrom α, ktorý predstavuje násobok smerodajnej odchýlky (pri normálnom rozdelení a  

stupni spoľahlivosti 0,5% je to 2,58). NSAR je čistá hodnota rizika. 

Základom každého modelu slúžiaceho na určenie primeraného kapitálu na krytie rizík 

typických pre životné poistenia sú vždy dva parametre. Počet poistných kontraktov a miera 

úmrtnosti. Miera úmrtnosti je zachytená v úmrtnostných tabuľkách a jej predpokladaný vývoj 

a odhadované odchýlky sú neustále záujmom diskusií, pretože finančná výkonnosť a udržanie 

sa v stave solventnosti je závislá na vývoji týchto odchýlok. Je teda dôležité predvídať vývoj 

úmrtnosti a kvantifikovať dopady na hospodárenie poisťovní. Na predikciu miery úmrtnosti 

sú využívané rôzne modely, ktoré budú predmetom tretej kapitoly. 

 

2.3 Spôsoby testovania solventnosti 

 

V kontexte účtovníctva sa za solventný považuje subjekt, ktorý je schopný splácať svoje 

záväzky, tak ako plynú. Ako bolo spomenuté v predchádzajúcich kapitolách, v rámci 

poisťovne sa za stav solventnosti považuje, ak aktíva prevažujú záväzky poisťovne. V rámci 

českej legislatívy je rozdiel daný aktívami a záväzkami známy ako skutočná, disponibilná 

miera solventnosti (2.1). Práve na veľkosť disponibilného kapitálu sú testy solventnosti 

zamerané.  

Hlavné spôsoby testovania solventnosti je možné rozdeliť do dvoch základných skupín 

a to na deterministické a stochastické spôsoby testovania. Je dôležité si však uvedomiť, že 

v aktívach i záväzkov poisťovne sú obsiahnuté rôzne cenné papiere a poistné zmluvy, ktorých 

hodnota je neistá, kolíše, podlieha dianiu na trhu a rôznorodým udalostiam, ktoré na ich 

hodnotu vplývajú. S prihliadnutím na dané fakty je preto vhodné na testovanie kapitálovej 

primeranosti používať práve modely stochastické. 

Dterministické modely testovania sú založené na presne stanovených hodnotách, kedy 

sa pri testovaní využíva nie náhodné rozdelenie parametrov modelu, ale ich konkrétne 

predpokladané hodnoty stanovené určitým spôsobom predikcie. V tejto práci bude takýmto 

prvkom predikovaná miera úmrtnosti, ktorá bude výsledkom bodového odhadu časovo-

špecifického parametra aplikovaného modelu. Modely môžu byť doplnené analýzou citlivosti 

na zmeny sledovaného parametra. 

Stochastické modely testovania solventnosti sú založené na rozdelení pravdepodobnosti 

hodnôt aktív a záväzkov poisťovne v čase t, ktorých rozdiel určuje minimálny kapitálový 
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požiadavok potrebný na udržanie solventnosti v čase testovania. Poistiteľ je potom solventný 

ak jeho skutočný kapitál (disponibilný kapitál) presahuje tento požadovaný minimálny 

kapitál, pri danej hladine pravdepodobnosti. Najbežnejšími kritériami založenými na 

rozdelení pravdepodobnosti sú Value at Risk (VaR) a Tail Value at Risk (TVaR). 

Value at Risk je kritérium bežne využívaným v bankovom sektore, založené na 

pravidlách Basel II. V poisťovníctve je súčasťou projektu Solvency II. VaR v praxi 

predstavuje hodnotu maximálnej možnej straty, ktorá môže nastať na určitej hladine 

pravdepodobnosti. Aby bola táto strata pokrytá, je poisťovňa povinná držať kapitál v jej 

výške. VaR teda určuje hodnotu požadovaného kapitálu, ktorý predstavuje minimálnu hranicu 

na udržanie solventnosti a je stanovený na určitej hladine pravdepodobnosti α. Hladina 

pravdepodobnosti je stanovená explicitne, alebo je určená legislatívou a charakterizuje 

pravdepodobnosť, že skutočný rozdiel aktív a pasív poisťovne, bude v okamihu testovania 

vyšší, alebo rovnaký než stanovená minimálna hranica. VaR potom určuje pravdepodobnosť 

(           ), že dôjde v budúcnu k nesolventnosti poisťovne. 

Tail Value at Risk je rozšírením kritéria VaR. Zachytáva hranicu minimálnej hodnoty 

disponibilného kapitálu pre najhoršie scenáre, ktorá, ak nebude poisťovňou dodržaná, dôjde 

k budúcemu prepadu kapitálu a nesolventnosti. Tým, že TVaR je určená pre najhoršie scenáre, 

výsledná požadovaná hodnota kapitálu je vždy väčšia než pri kritériu VaR, pre rovnaké 

hladiny pravdepodobnosti. 

Pre účely práce bude náhodným prvkom v testovaní práve vývoj miery úmrtnosti, 

konkrétne náhodný vývoj časovo-špecifického parametra kt odhadnutého prostredníctvom 

použitého modelu. 

Štatisticky je VaR hodnota, ktorú určuje percentil, alebo kvantil rozdelenia 

pravdepodobnosti náhodného zisku, v našom prípade náhodného disponibilného kapitálu. 

Základný predpokladom kritéria VaR je možnosť zapísať disponibilný kapitál, ako zápornú 

stratu: 

 tt VaRK 
~

, (2.19) 

čo umožňuje zapísať vzťah medzi pravdepodobnosťou a hodnotou VaR nasledovne: 

    VaRK t
~

Pr . (2.20) 

Hodnotenie prostredníctvom kritéria VaR môže byť prevedené analyticky i simulačne. Pre 

potreby tejto práce bude využitá simulačná metóda, kde sa využije simulácia MonteCarlo  

aplikovaná na vývoj náhodného prvku, teda časovo-špecifického parametra kt. Náhodný vývoj 

parametra pre nasledujúce obdobia sa potom stanoví nasledovne: 
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 zttkk TtT
~  , (2.21) 

kde μ predstavuje priemernú hodnotu parametra, σ charakterizuje smerodajnú odchýlku a z~ je 

náhodné vygenerované číslo z normálneho rozdelenia N (0,1). 

 

2.3.1 Model testovania solventnosti 

 

Našim cieľom je stanoviť dopady miery úmrtnosti na solventnosť životnej poisťovne. 

V práci bude využitý jednoduchý model, ktorý predpokladá investovanie len do 

bezrizikových aktív, výnos aktív je teda rovný bezrizikovej sadzbe. Nepredpokladá sa, že by 

poistník ukončil zmluvu predčasne na základe vlastného rozhodnutia. Solventnosť je určená 

výškou disponibilného kapitálu (K), ktorý predstavuje rozdiel medzi hodnotou aktív (A) 

a záväzkov (Z) poistiteľa: 

 
ttt ZAK  . (2.22) 

Pravdepodobnosť, že poisťovňa nebude schopná dostať svojich záväzkov a stane sa 

nesolventnou sa potom rovná pravdepodobnosti, že hodnota kapitálu bude nižšia než 0: 

 ),0Pr(Pr  tK . (2.23) 

Hodnota aktív je stanovená ako 

 
tttt DIBRIPAA   )( 11
, (2.24) 

kde P je ročné poistné platné poistníkom, I predstavuje počet kontraktov a B je výška 

poistného plnenia stanovená poistníkom. R je bezrizikový výnos a Dt sú vyplácané dividendy 

stanovené ako  

  0;max tt NdD  , (2.25) 

kde d predstavuje podiel zo zisku určený na výplatu dividend a Nt charakterizuje čistý zisk 

určený prostredníctvom vzťahu  

     ttttttt LIBRIPRAN   11 1 . (2.26) 

 P je potom vyčíslené na základe princípu ekvivalentnosti, tak aby suma prijatých platieb 

pokryla v čase T (rok ukončenia zmluvy a výplaty poistného plnenia) výšku poistného 

plnenia. 
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kde px,t predstavuje pravdepodobnosť dožitia sa veku x+1 a qx,t je pravdepodobnosť úmrtia vo 

veku x. K takto stanovenému poistnému si potom poistiteľ stanovuje rizikovú prirážku (r) 

v závislosti od rizikovej skupiny poisteného. 

 )1( rPPr  . (2.28) 

Výška I v čase t predstavuje počet dožitých veku x+1 a je stanovené pomocou 

pravdepodobnosti dožitia sa veku x+1: 

 1,1   txtt pII . (2.29) 

Záväzky plynúce poisťovni sú stanovené ako rozdiel medzi budúcim vyplácaným poistným 

plnením a prijatým poistným plateným poistníkmi: 
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Na základe testu budeme schopný určiť, či je ohrozená solventnosť životných poisťovní 

v závislosti na predikovanej miery úmrtnosti a kvantifikovať riziko plynúce z možných 

odchýlok od očakávaného vývoja. V rámci použitých vzťahov vystupuje i ďalší rizikový 

faktor, ktorým je výnos z investovaných aktív. Hodnotenie tohto rizika však nie je predmetom 

práce a bude eliminované predpokladom investovania len do bezrizikových aktív.  
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3 Možnosti odhadu a charakteristika miery úmrtnosti  

 

Hlavným parametrom modelov slúžiacich k stanoveniu primeraného kapitálu na krytie 

rizík v životnom poistení je miera úmrtnosti, ktorá predstavuje istú štatisticky stanovenú 

pravdepodobnosť úmrtia v určitom veku, alebo pravdepodobnosť dožitia sa konkrétneho 

veku. Ide o stochastický parameter, ktorého odchýlky a výkyvy môžu mať výrazný dopad na 

záväzky a tým aj solventnosť poisťovní. Tieto odchýlky a celkový vývoj miery úmrtnosti si 

vyžadujú neustálu pozornosť, pretože je od nich závislá finančná výkonnosť a solventnosť 

poisťovní. Nasledujúca kapitola bude venovaná charakteristike miery úmrtnosti a zhrnutiu 

rôznych modelov využívaných na jej predikciu. 

 

3.1 Charakteristika úmrtnostných tabuliek a miery úmrtnosti 

 

Pre odhad pravdepodobného poistného plnenia a stanovenie výšky prijatého poistného 

v rámci životného poistenia sú základným nástrojom poisťovne úmrtnostné tabuľky. Tieto 

tabuľky obsahujú pravdepodobnosti úmrtia žien a mužov v určitom veku zistených na základe 

pozorovania rozsiahlých populačných súborov prostredníctvom demografických metód. 

V rámci Českej republiky tieto tabuľky každoročne zostavuje Český statistický úřad. Ako 

uvádza Cipra (2006), rozlišuje sa celkom štyri druhy úmrtnostných tabuliek, a to: 

 úplné s jednoročnými vekovými intervalmi (údaje pre vek 0, 1, 2...rokov), 

 skrátené s viacročnými vekovými intervalmi (0, 1-4, 5-9,...rokov), 

 bežné, ktoré vychádzajú zo skúseností z krátkeho časového obdobia, väčšinou 

nepresahujúceho 10 rokov, 

 generačné, predstavujúce skutočný záznam priebehu života určitej generácie. 

 

3.1.1 Tvar a parametre úmrtnostných tabuliek 

 

Úmrtnostné tabuľky obsahujú okrem pravdepodobnosti úmrtia i ďalšie údaje. Pre 

znázornenie a popis tabuľky je ďalej uvedená ako ukážka časť úmrtnostnej tabuľky žien za 

rok 2010 (viď Tabuľka 3.1). 
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Tabuľka 3.1 Časť úmrtnostnej tabuľky žien v ČR za rok 2010. 

2010 Česká republika 

Ženy  Females 

věk  age qx lx dx Lx Tx ex 

0 0,002477 100000 248 99798 8059733 80,60 

1 0,000222 99752 22 99741 7959935 79,80 

10 0,000087 99634 9 99630 7062790 70,89 

20 0,000267 99471 27 99458 6067103 60,99 

80 0,054551 62680 3419 60970 495856 7,91 

90 0,192917 20806 4014 18799 69861 3,36 

100 0,569103 290 165 207 338 1,17 

Zdroj: Český štatistický úrad, údaje dostupné na 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/umrtnostni_tabulky 

 

 V tabuľke sú obsiahnuté rôzne údaje a to: 

 vek (x), 

 pravdepodobnosť úmrtia vo veku x (qx) — predstavuje pravdepodobnosť, že 

jedinec žijúci vo veku x zomrie pred dosiahnutím veku x+1, z daného parametru je 

možné odvodiť pravdepodobnosť dožitia vo veku x (px), ktorá znamená 

pravdepodobnosť, že sa jedinec dožije veku x+1 a stanoví sa ako 

 
xx qp 1 ,  (3.1) 

 počet dožívajúcich sa veku x (lx) — predstavuje počet jedincov z pôvodnej 

populácie l0, ktorý sa dožívajú veku x, 

 počet zomrelých vo veku x (dx) — charakterizuje počet jedincov z pôvodnej 

populácie l0, ktorý zomrú práve vo veku x, pre počet dožívajúcich a zomretých vo 

veku x platí vzťah 

 
1 xxx lld ,  (3.2) 

qx sa potom stanoví nasledovne 

 
x

x
x

l

d
q  ,  (3.3) 

 stredná dĺžka života vo veku x (ex) — znamená priemerný počet rokov, ktorých sa 

ešte dožije jedinec vo veku x. 

 

Vo všeobecnosti je miera úmrtnosti žien nižšia než u mužov, preto je v poisťovacej 

praxi bežné, že poistné býva u mužov a žien z rovnakej vekovej kategórie rozdielne. 

V poslednom období, ale dochádza k vyrovnávaniu týchto rozdielov a presadzuje sa poistné 

v rovnakej výške pre oba rody. V práci budú rozdiely v úmrtnosti mužov a žien ešte brané 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/umrtnostni_tabulky
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v úvahu a teda sa bude počítať i s rozdielnou výškou plateného poistného pre obe skupiny. 

Dochádza i k vyrovnávaniu úmrtnostných tabuliek od tých výkyvov, ktoré nemajú racionálne 

vysvetlenie. Poisťovne volia i vekové posuny v úmrtnosti, ktoré majú slúžiť ako určitá 

bezpečnostná prirážka.  

 

3.1.2 Základné princípy poistno-matematických výpočtov v životnom poistení 

 

Životné poistenie je charakteristické istotou, že určite dôjde k poistnej udalosti a teda 

k vyplateniu poistného plnenia. Poistiteľ je schopný pomocou dostupných údajov a 

úmrtnostných tabuliek odhadnúť výšku poistného plnenia a spolu s ním vyčísliť i poistné 

platené poistníkom, tak aby nahromadené poistné pokrylo výdaje poisťovne a tá si udržala 

svoju solventnosť. Podľa Cipru (2006) sa v rámci poistno-matematických výpočtov využívajú 

dva základné princípy, ktorými sú: 

 princíp fiktívneho súboru, ktorý je založený na predpoklade, že počet osôb 

uzatvárajúcich poistenie vo veku x sa rovná hodnote lx a 

 princíp ekvivalencie založený na rovnováhe medzi príjmami a výdajmi poisťovne, 

kde sa súčasná hodnota očakávaných poistných výdajov rovná súčasnej hodnote 

očakávaného prijatého poistného. 

Oba princípy sú založené na miere úmrtnosti a jej vývoji s ktorými je spojené riziko 

odchýlok v miere úmrtnosti. Poistiteľ je schopný odhadnúť predpokladané výdaje, avšak tie 

nie sú isté. V závislosti od vývoja úmrtnosti môžu nastať výkyvy v týchto predpokladaných 

výdajoch. Vysoké výkyvy môžu ohroziť zdravé fungovanie poisťovne, pretože finančná 

výkonnosť a udržanie sa v stave solventnosti je závislá na vývoji týchto odchýlok. Je teda 

dôležité predvídať vývoj úmrtnosti a kvantifikovať dopady na hospodárenie poisťovní. Na 

predikciu miery úmrtnosti sú využívané rôzne modely, ktoré budú predmetom nasledujúcej 

kapitoly. 

 

3.2 Spôsoby predikcie miery úmrtnosti 

 

Miera úmrtnosti je už dlhé roky predmetom výskumov a analýz, ktoré by prispeli 

k odhaleniu špecifických faktorov spôsobujúcich jej vývoj a tým napomohli k presnejšej 

predikcii pre budúce obdobia. Posledné dve storočia boli obdobia udalostí, ktoré prispievali 

skôr k nepresnosti a nemožnosti predpovedať vývoj či zmeny vo vývoji ľudskej dĺžky života. 
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Vojny, prírodné katastrofy, nárast onkologických, či psychologických ochorení, ale i ústup 

infekčných chorôb a výrazné pokroky v medicíne boli dôležitými faktormi určujúcimi trend 

a zmeny v úmrtnosti. Výskumy zamerané na vývoj úmrtnosti sústreďujú svoju pozornosť ako 

na vývoj v čase (vývoj a zmeny v rámci dekád, storočí alebo rôznych časových periód), tak 

i na rozdiely medzi miestami vo svete (rozdiely medzi krajinami, regiónmi a podobne). 

Rozdiely sú výsledkom rôznych faktorov akými sú napríklad pohlavie, región, materiálne 

zabezpečenie, kvalita zdravotníctva, vzdelanie, sociálno-ekonomický status, etnické rozdiely 

a iné. V rámci porovnávania medzi jednotlivými faktormi môže dochádzať k väčším 

rozdielom vo vývoji. V prípade väčších rozdielov ako je to medzi vývojom miery úmrtnosti 

u mužov a u žien, je vhodné špecifikovať danú skupinu a pristúpiť k oddelenej predikcii alebo 

analýze pre tieto skupiny zvlášť. Krátke zhrnutie rozdielností vo vývoji v závislosti od 

jednotlivých faktorov je možné nájsť v práci od Tuljapurkara a Boeho (1999).  

Vo všeobecnosti je pri predikcii miery úmrtnosti a výbere modelu či údajov vhodné 

brať v úvahu zámer, vhodnosť a ucelenosť dát. Podľa Bootha (2008) je vo väčšine prípadov 

vhodné využívať mieru úmrtnosti špecifickú pre pohlavia. Pri predikcii dĺžky života vhodné 

rozlišovať na základe regiónov a využiť vekovo špecifické mieri úmrtnosti a podobne. 

Snahy predpovedať mieru úmrtnosti siahajú storočia do minulosti, no rozmach 

sofistikovanejších metód nastal až v posledných dvoch desaťročiach. Z deterministických 

metód sa prechádza k stochastickému a vekovo-špecifickému modelovaniu. Väčšina modelov 

je založená na extrapolácii historických časových rád a minulých trendov. Pri vekovo-

špecifickej predikcii môže byť problémom vysoký počet údajov, ktorý prispieva 

k neprehľadnosti a zložitosti. Tento problém býva často odstránený využitím reprezentujúcich 

vekových kategórií alebo korelovaných parametrov. Predikcia úmrtnosti vo všeobecnosti 

zahŕňa podmodely zamerané jednak na analýzu časových rád údajov a následne pre samotnú 

predikciu. Vývoj časových rád je potom špecifikovaný vývojom jednotlivých premenných 

v modely. Existujú tri základné premenné: vek, čas, skupina. Podľa toho ako tieto premenné 

vstupujú do modelov je možné modely rozdeliť na bez-, jedno-, dvoj- a troj-faktorové 

modely. Dôležitým kritériom pri výbere modelu je i jednoduchá interpretácia parametrov, ako 

uvádza Booth a Tickle (2008). Medzi často využívané parametre patrí napríklad úmrtnosť vo 

veku x, rýchlosť zmeny úmrtnosti, či parameter reprezentujúci trend. Pri modelovaní 

úmrtnosti býva bežnou praxou využitie logaritmickej funkcie, ktorá prispieva výhodami akou 

je kladnosť a iné. 
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3.2.1 Prístupy k predikcii miery úmrtnosti 

 

 V praxi sú pre predikciu ďalej využívané tri špecifické prístupy odvíjajúce sa od účelu 

predpovede a dostupných údajov. Jedná sa o prístup očakávania, odhadu a vysvetľujúci 

prístup. 

Prístup očakávania  je založený na názore expertov, kedy je expertom vytvorený jeden 

základný scenár vývoja, doplnený o alternatívne pozitívne a negatívne scenáre. Býva 

využívaný štatistickými agentúrami, ale dnes už býva nahradzovaný sofistikovanejšími 

metódami. Výhodou tohto prístupu je využitie a začlenenie rôznorodých demografických, 

epidemiologických a iných znalostí kvantitatívnym spôsobom. Nevýhodou je zasa vplyv 

subjektívnych názorov a sklony k skresľovaniu výsledkov. 

Prístup vysvetlenia je základom pre modely zamerané na konkrétne príčiny úmrtí 

vrátane známych rizikových faktorov a priebehu choroby. Hlavnou výhodou je konkretizácia 

príčin, limit ovplyvňujúcich faktorov a spätná väzba. Tento prístup nie je ešte plne vyvinutý, 

pretože vzťahy medzi úmrtnosťou a rizikovými faktormi nie sú plne vysvetlené. Modely 

využívané tento prístup sú často založené na regresných funkciách a sú vhodné na krátkodobú 

predikciu.  

Prístup odhadu, alebo extrapolácia je základom pre väčšinu metód využívaných 

k predikcii miery úmrtnosti. Metóda je založená na predpoklade, že minulý trend vo vývoji 

úmrtnosti bude pokračovať i v budúcom predikovanom období. Je odvodený na základe 

historických pravidelností. Napriek trendu je, ale možné sledovať vo svete rôzne výkyvy, či 

výraznejšie odchýlky v úmrtnosti akými je napríklad zvýšená úmrtnosť mladých žien kvôli 

AIDS, stagnácia miery úmrtnosti v Rusku a podobne, ako uvádza Booth (2008). Práve prístup 

extrapolácie viedol k rozvoju od jednoduchých jednofaktorových modelov k viacfaktorovým, 

sofistikovanejším metódam predikcie. Stručné zhrnutie a priblíženie niektorých modelov 

nájdeme v nasledujúcej podkapitole. 

 

3.2.2 Charakteristika určitých modelov využívaných na predikciu miery úmrtnosti 

 

V predchádzajúcich častiach sme sa oboznámili s tromi hlavnými faktormi modelu 

a tromi základnými prístupmi k predikcii miery úmrtnosti. Najbežnejšími a najvyužívanejšími 

modelmi v dnešnej dobe sú modely založené na prístupe extrapolácie. V tejto kapitole budú 

priblížené určité modely, ktoré využívajú práve prístup odhadu vo vývoji úmrtnosti na 

základe historických časových radách údajov a trendu. 
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Bezfaktorové modely sú pre extrapoláciu skôr výnimočné a ich podstatou je nezávislá 

predikcia miery úmrtnosti pre každú vekovú kategóriu zvlášť a nezávisle na sebe. Nevýhodou 

takto postavených modelov je možnosť nepravdepodobného zobrazenia úmrtnosti, najmä ak 

ide o dlhodobú predikciu.  

Medzi jednofaktorové modely patria modely parametrických funkcií akými sú napríklad 

Helingman-Pollard model, Multiexponenciálny model a iné.  

Helingman-Pollard model patrí medzi najznámejšie jednofaktorové modely. Ako 

uvádza Pollard a Benjamin (1993), jedná sa o model obsahujúci osem parametrov, ktorý je 

založený na zachytení úmrtnosti troch hlavných období života, a to v detstve, dospelosti 

a v starobe. Vo všeobecnosti je model možné zapísať nasledovne: 

   xBx

x

x GHFxEDA
p

q C

  2)( )ln(lnexp , (3.4) 

kde A až H predstavuje osem parametrov modelu, qx je miera úmrtnosti a px predstavuje mieru 

prežitia. Model bol aplikovaný na populácií, ale ako uvádza Booth a Tickle (2008), nie je 

vhodný na predikciu v dôsledku korelácie jednotlivých parametrov. 

Multiexponenciálny model bol primárne určený k modelovaniu migrácie populácie. 

Neskôr bol Rogersom a Planckom (1983) upravený a aplikovaný na úmrtnosť. Model 

obsahuje deväť parametrov a zahŕňa konštantu, exponenciálne klesajúcu detskú úmrtnosť, 

úmrtnosť v starobe a iné: 

    )exp()(exp)(exp)exp( 3322110 xaxxaxaamx   , (3.5) 

kde mx je stredná miera úmrtnosti vo veku x, α, λ a μ definujú úmrtnostný profil. Škálovými 

parametrami sú a0 až a3. Rovnako ako predchádzajúci model i tento nie je v praxi často 

využívaný.  

 Ako uvádza Booth (2008), medzi ďalšie modely by bolo možné zaradiť model 

aplikovaný Carriere (1992): 
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kde sx predstavuje pravdepodobnosť prežitia, ψ je pravdepodobnosť úmrtia v jednotlivých 

vekových štruktúrach, parametre m a σ  sú parametrami umiestnenia a odchýlky. Model má 

výhody oproti predchádzajúcim a to najme v jasnej interpretácii parametrov. 

 Ako ďalší je možné uviesť model aplikovaný Silerom (1983), ktorý využíva úmrtnosť 

v období nedospelosti, dospelosti a staroby: 
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kde sx predstavuje pravdepodobnosť prežitia, a parametre a a b charakterizujú umiestnenie 

a odchýlky. 

Ďalší model bol aplikovaný na doplnenie úmrtnosti žien vo Švédsku spracovaný Hannerzom 

(1999). Model je možno zapísať ako 

  xx Gs exp1  , kde  (3.8) 

   cx
e

a
x

a

x

a
aGx exp

2

3221
0  .  (3.9) 

Gx predstavuje empiricky odvodenú logaritmickú transformáciu (1-sx), a sú profilovo 

špecifické parametre. Modely boli v minulosti využívané, ale dnes sú nahradzované 

rozšírenými sofistikovanejšími modelmi, akými sú napríklad dvojfaktorové, či trojfaktorové 

modely. 

Typickým dvojfaktorovým modelom využívaným pre predikciu miery úmrtnosti na 

základe princípu extrapolácie je Lee-Carter model, alebo GLM (Generalized Linear 

Modeling). Lee-Carter model dnes predstavuje základný kameň a je dominantou modelov 

využívaných k predikcii miery úmrtnosti. Dnes existujú okrem základného modelu rôzne 

obmeny a varianty, ktoré majú prispievať k lepšej predikčnej schopnosti. Tieto varianty 

môžeme nájsť napríklad v prácach Lee-Miller (2001), Booth a kol. (2002) a ďalšie. Model bol 

aplikovaný na populácie vyspelých krajín a dnes je najvyužívanejším modelom pre potreby 

praxe. Lee-Carter model bol vybraný i pre potreby tejto práce a bude mu venovaná osobitá 

pozornosť v kapitole 3.3. 

GLM zovšeobecňuje bežnú lineárnu regresiu. Je štruktúrou modelov založenou na 

rozptýlenom Poissonovom rozdelení úmrtí, ktorá obsahuje stupňujúce obdobia kombinované 

s vekovo-špecifickým trendom vývoja úmrtnosti. Podľa Botha a Tickla (2008) je možné 

model zapísať ako 
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,

0,log  ,  (3.10) 

kde μx,t je úmrtnosť vo veku x a v roku t, α, β a γ sú neznáme parametre, L(x) je polynomický 

stupeň. Model bol aplikovaný na britské dáta, ale nevykazoval hodnoverné a prijateľné 

výsledky. Avšak upravený model s doplňujúcimi podmienkami vykazoval výsledky 

porovnateľné s Lee-Carter modelom. 
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Medzi trojfaktorové modely patria tzv. APC modely (Age-Period-Cohort modely). Ide 

o modely obsahujúce nie len faktor času a určitý časový úsek, ale využívajú k predikcii 

konkrétne špecifické skupiny, charakteristické rovnakou demografickou zmenou. Tento 

model bol aplikovaný prevažne na predikciu úmrtnosti v dôsledku onkologických ochorení, 

a to v Anglicku, Walese, Kórei, či Švajčiarsku. Ako uvádza Naser B.Elkum (2005), základná 

forma modelu je reprezentovaná dvojrozmernou tabuľou charakterizovanou vekovou 

skupinou a časovým obdobím. Model je možné zapísať nasledovne 

 kjiijk ba   , (3.11) 

kde ai reprezentuje vekovú skupinu, bj charakterizuje obdobie, γk predstavuje efekt konkrétnej 

skupiny. Závislý parameter ijk  predstavuje úmrtnosť, ktorá je funkciou počtu zomrelých vo 

veku i, v konkrétnom roku j, zo skupiny k (nijk) k počtu rizikových subjektov (Nijk). Parameter 

je možné definovať ako: 

 















ijk

ijk

ijk
N

n
f .  (3.12) 

Nevýhodou týchto modelov môže byť nevhodnosť a nekompletnosť údajov, alebo krátke 

časové rady. 

 V praxi sa modely medzi sebou bežne kombinujú a dochádza k aplikácii rôznych 

princípov na rozličné modely. V tejto práci je obsiahnutý stručný výčet a charakteristika 

modelov. Bežne však existuje veľa ďalších modelov doplnených o škálu parametrov. 

 

3.3 Lee-Carter model 

 

V súčasnosti najbežnejším a najpoužívanejším modelom na predikciu miery úmrtnosti 

je Lee-Carter model. Tento model, v poisťovacej praxi využívaný už viac než desaťročie,  je 

kombináciou modelov využívajúcich demografické parametre s modelmi založenými na 

údajoch vyvíjajúcich sa v čase. Prvýkrát bol predstavený v roku 1992 (Lee a Carter, 1992). 

Lee-Carter metóda využíva k predikcii najdlhšie možné dostupné časové údaje. Predpoveď je 

teda založená na historickom vývoji miery úmrtnosti typickej pre sledovaný konkrétny región. 

Tento model je využívaný i z dôvodu špecifických výsledkov miery úmrtnosti pre konkrétnu 

vekovú kategóriu a ľahkej a jasnej interpretácii parametrov. Model bol využívaný v mnohých 

vyspelých krajinách, ako napríklad Kanada (Lee a Nault, 1993), Japonsko (Wilmoth,1996), 

Belgicko (Brouhns a Denuit, 2001) , Rakúsko (Carter a Przskawetz, 2001), Austrália (Booth 

a kol. 2002), Chile (Lee a Nault, 1994) a iné. 
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Lee-Carter model je definovaný ako 

   txtxxtx kbam ,,ln  ,  (3.13) 

kde mx,t charakterizuje strednú mieru úmrtnosti, ax predstavuje priemer úmrtnosti vo veku x za 

všetky dostupné roky, bx je relatívna rýchlosť zmeny priemernej strednej miery úmrtnosti,  kt 

je index stupňa úmrtnosti v čase t a εx,t predstavuje odchýlku medzi strednou mierou úmrtnosti 

a odhadom modelu. Odhadované parametre bx a kt spĺňajú podmienky, kedy súčet parametra 

bx za vekové kategórie 0 až X je rovný jednej a suma parametra kt v období t až T je rovný 

nule: 

  
X

x

xb 1a  
T

t

tk 0 .  (3.14;3.15) 

 

3.3.1 Odhad parametrov modelu 

 

Model je definovaný pre prirodzený logaritmus mx,t,, čo prestavuje strednú mieru 

úmrtnosti vo veku x v čase t, definovanú nasledujúcim vzťahom: 

 txm

tx eq ,1,


 .  (3.16) 

Po úprave: 

 )1ln()1( ,, txtx qm  .  (3.17) 

Súčasťou modelu je parameter ax, ktorý predstavuje priemer úmrtnosti vo veku x za všetky 

dostupné roky. Odhad daného parametra sa stanoví ako 

 



T

t

txx m
T

a
1

, )ln(
1

ˆ .  (3.18) 

Ďalšími parametrami modelu sú bx, ktorý predstavuje relatívnu rýchlosť zmeny priemernej 

strednej miery úmrtnosti a  kt, idex stupňa úmrtnosti v čase t. oba parametre sú fixné a typické 

buď pre konkrétnu vekovú kategóriu x (bx), alebo pre konkrétny rok t (kt). Tieto parametre je 

možné odhadnúť prostredníctvom viacerých spôsobov. Najpoužívanejšími metódami sú 

metóda maximálnej vierohodnosti (MLE – Maximum Likelihood Estimate), metódou 

najmenších štvorcov (WLS – Weighted Least Square), alebo je možné použiť singulárny 

rozklad prostredníctvom SVD – Singular Value Decomposition. V rámci štúdií prevedených 

Marie Claire Koissi, Arnoldom Shapirom, and Göranom Högnäsom (2005), v ktorých boli 

porovnávané tieto metódy bolo zistené, že najvhodnejšou metódou na odhad parametrov bx a 
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kt je metóda SVD, ktorá je okrem iného vhodná i jednoduchým prevedením. Kľúčovou časťou 

metódy je matica Zx,t vytvorená na základe vzťahu 

 txxtxtx kbamZ  ˆ)ln( ,, .  (3.19) 

Výsledkom dekompozície matice vzniknú tri matice ULV´, kde matica U reprezentuje vekový 

komponent, matica L singulárnu hodnotu a matica V časový komponent. Rozklad matice Zx,t: 

 tXxXXtxtx VULVULZSVDULV ...........)(´ 111,   . (3.20) 

Parameter bx je následne odvodený od prvého vektora reprezentujúceho vekový komponent 

a parameter kt je stanovený ako súčin prvého vektora reprezentujúceho časový komponent 

a singulárnu hodnotu.  

 1
ˆ

xx Ub  ,  (3.21) 

 11
ˆ

tt VLk  .  (3.22) 

Posledným parametrom v modely je reziduálna odchýlka εx,t , ktorá  predstavuje odchýlku 

medzi strednou mierou úmrtnosti a odhadom modelu. Stanoví sa prostredníctvom vzťahu: 

   txxtxtx kbam ˆˆˆln ,,  .  (3.23) 

Čím menšia je suma štvorcov odchýlok, tým lepší je odhad modelu. 

 

3.3.2 Predikcia indexu stupňa úmrtnosti 

 

Jenou z výhod Lee-Carter modelu je jeho jednoduchosť. Po odhade parametrov modelu 

sú nám známe hodnoty parametrov     a     , ktoré sú fixné pre jednotlivé vekové kategórie. 

Nevyvíjajú sa teda s časom. Pre predikciu je však potrebné odhadnúť časový parameter, 

ktorým je    .  Autori modelu využívali pre odhad daného parametra model ARIMA (0,1,0), 

ale pre rôzne dáta môžu byť vhodnejšie rôzne modely. V tejto práci bude využitý model 

náhodnej prechádzky (RWD-Random Walk Drift model). Vzťah pre predikciu parametra     je 

nasledovný: 

 ttt kk   1
ˆˆ ,  (3.24) 

kde θ je parameter reprezentujúci trend. Jeho hodnota závisí od počiatočnej a koncovej 

hodnoty parametra     a stanoví sa ako 

 
1

ˆˆ
ˆ 1





T

kkT . (3.25) 
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Pri odvodený vzťahu pre odhad parametra tk̂  sa vychádza z modelu náhodnej 

prechádzky a postupuje sa po jednotlivých krokoch. Pre jedno časové obdobie t je známi 

vzťah 

 ttt kk   1
ˆˆ  

kde θ je parameter reprezentujúci trend stanovený ako 

 
1

ˆˆ
ˆ 1





T

kkT . 

Pre odhad na dve nasledujúce časové obdobia sa využije substitúcia, kde sa za 1
ˆ
tk  dosadí 

parameter získaný vrátením sa o dve obdobia späť: 

 ttt kk   1
ˆˆ  

 tttk    )ˆ( 12  

 )(2ˆ
12 tttk     

a obdobne pokračujeme. Pri odhade na tri obdobia by vzťah vypadal nasledovne: 

 ttt kk   1
ˆˆ  

 tttk    )ˆ( 12  

 ttttk    ))ˆ(( 123  

 )(3ˆ
123 ttttk     

 

Pre odhad parametra na obdobie        s dostupnými údajmi pre časový horizont T sa 

pokračuje obdobne pre odhad na    období, výsledkom čoho je vzťah 

 


 
t

n

nTTtT tkk 1)( )(ˆˆ   

 tT ttk   )()(ˆ . 

 

Pre viacero predikovaných období bude po odvodení smerodajný vzťah 
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T

TtT t
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tkk 
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)( .  (3.26) 
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Po zanedbaní odchýlky získame vzťah, ktorého výsledkom je bodový odhad parametra  tk̂  pre 

určený počet predikovaných období: 

 
1

ˆˆ
)(ˆˆ 1

)(




T

kk
tkk T

TtT .  (3.27)  

 Prostredníctvom odhadnutého parametra sa následne stanoví vekovo špecifická miera 

úmrtnosti pre predikované obdobie.
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4 Analýza odhadnutej miery úmrtnosti pre vybraný poistný 

kmeň 

 

V predchádzajúcich častiach práce sme sa oboznámili s rizikami plynúcimi zo životného 

poistenia. Jedným z týchto rizík je i riziko zmien v miere úmrtnosti. Miera úmrtnosti sa 

neustále vyvíja a mení spolu s rozvíjajúcim sa zdravotníctvom, či výskytom nových ochorení. 

Zmeny v miere úmrtnosti majú dopad na hospodárenie poisťovní a môžu ohroziť schopnosť 

poistiteľa splácať svoje záväzky. Z toho dôvodu je dôležitá predikcia úmrtnosti, analýza jej 

odchýlok a vyčíslenie prípadného dopadu na solventnosť poistiteľa. Ďalej boli priblížené 

metódy využívané na predikciu miery úmrtnosti s konkrétnou charakteristikou Lee-Carter 

modelu, ktorý bude využitý pri predikcii úmrtnosti. 

Táto kapitola bude venovaná stručnej charakteristike údajov, ktoré budú pre odhad 

a výpočet využité. Pozornosť bude venovaná analýze historického vývoja miery úmrtnosti, 

v ktorej sa zhodnotí jej doterajší vývoj, rozdiely medzi pohlaviami, ako i zmeny a rozdiely 

v čase. Ďalej bude prevedená praktická aplikácia Lee-Carter modelu. Odhad jednotlivých 

parametrov modelu a zhodnotenie ich vývoja prepojeného na úmrtnosť.  

Následne sa budeme venovať predikcii miery úmrtnosti na nasledujúce obdobia, a to 

prostredníctvom predpovede očakávaného vývoja časovo-špecifického parametra Lee-Carter 

modelu. Odhad do budúcna bude prevedený do roku 2050.  

V ďalšej časti budeme analyzovať dopady predikovanej vekovo-špecifickej miery 

úmrtnosti na solventnosť poistiteľa a to v rámci životného poistenia. Analýza bude prevedená 

na štyroch teoretických a homogénnych  poistných kmeňoch. Tieto kmene budú v zložení 

muži a ženy vo veku 30 rokov s dobou trvania poistnej zmluvy 30 rokov a obdobne muži 

a ženy vo veku 40 rokov s dobou trvania poistnej zmluvy 20 rokov. Poistná zmluva bude 

uzatvorená na kombinované životné poistenie na úmrtie a dožitie. Analýza bude doplnená 

o zmeny v solventnosti, ktoré by mohli byť výsledkom odlišného, než očakávaného vývoja 

úmrtnosti. Pre spracovanie praktickej časti budú využité programy Wolfram Mathematica 

a MS Excel. 

 V úvode praktickej časti je nutné ešte spomenúť, že ako analýza vývoja úmrtnosti, jej 

predikcia i vypočítané platené poistné sú aplikované zvlášť pre populáciu mužov a zvlášť pre 

populáciu žien. Sú teda brané v úvahu rozdiely v úmrtnosti a rizikovosti medzi pohlaviami. 

V súčasnosti (rok 2013) podľa smernice Rady EU 2004/113/ES  a jej doprovodných pokynov 

bude životné poistenie tzv. „unisex“. V praxi sa teda nebudú zohľadňovať rodové rozdiely pre 
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výpočet poistného. Poistiteľ nebude môcť zohľadňovať pohlavie ako rizikový faktor pri 

stanovení plateného poistného. 

 

4.1 Údaje a analýza historického vývoja miery úmrtnosti 

 

Táto kapitola bude venovaná charakteristike použitých údajov a analýze historického 

vývoja miery úmrtnosti v rámci Českej republiky. Vývoj úmrtnosti bude analyzovaný pre 

celkovú populáciu mužov i žien a následne jednotlivo pre vybrané vekové kategórie. 

 

4.1.1  Charakteristika údajov 

 

Pre účely práce budú využité údaje o miere úmrtnosti v Českej republike dostupné na 

stránkach Českého statistického úřadu. Jedná sa o podrobné úmrtnostné tabuľky mužov a žien 

za obdobie rokov 1920–2011 s výnimkou chýbajúcich údajov za roky 1938–1944, kedy došlo 

k prerušeniu časovej rady. V tabuľkách sú obsiahnuté informácie o pravdepodobnosti úmrtia 

vo veku x, o pravdepodobnosti dožitia sa veku 1x , tabuľkový počet zomrelých, 

dožívajúcich sa, stredná dĺžka života a iné. Ukážku úmrtnostnej tabuľky je možné vidieť 

v tabuľke 3.1. 

 

4.1.2 Analýza historického vývoja úmrtnosti 

 

Pred samotnou aplikáciou Lee-Carter modelu a predpoveďou miery úmrtnosti na 

nasledujúce obdobia bola prevedená krátka grafická analýza historického vývoja vekovo-

špecifickej miery úmrtnosti. Celkový vývoj úmrtnosti pre všetky vekové kategórie pre 

populáciu mužov vidíme v grafe 4.1. Grafy pre obe pohlavia sú dostupné v prílohe 17. 

V grafe 4.1 je možné vidieť náznak J-krivky, ktorý budeme môcť sledovať i pri odhadnutí 

priemerných hodnôt úmrtnosti za jednotlivé vekové kategórie. Z grafu sa môže na prvý 

pohľad javiť, že hodnoty úmrtnosti v strednej časti boli totožné a stabilné, čo ale skresľuje 

mierka grafu. Pre lepšie znázornenie boli vytvorené doplnkové grafy pre vekové kategórie 20-

50 rokov, aby bol vývoj úmrtnosti zreteľný (graf 4.2 pre mužskú populáciu).  
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Graf 4.1: Vývoj qx pre všetky vekové kategórie. Graf 4.2: Vývoj qx pre vekové kategórie od 20 

do 50 rokov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, údaje dostupné na http://www.czso.cz/. 

 

Vo všeobecnosti z grafov vyplýva, že v minulosti boli bežné vyššie hodnoty úmrtnosti 

pre všetky vekové kategórie. Úmrtnosť až do súčasnosti klesala s menšími výkyvmi. Pre 

populáciu mužov sú výkyvy a zmeny v úmrtnosti častejšie a výraznejšie než u populácie žien. 

U oboch populácii boli v minulosti vysoké hodnoty úmrtnosti novorodencov a detí do 3-4 

rokoch. V súčasnosti sú tieto hodnoty výrazne nižšie. Pre obe pohlavia miera úmrtnosti stúpa 

s pribúdajúcimi rokmi a pre vyššie vekové kategórie je vývoj menej stabilný, než u nižších 

vekových kategórií. V nasledujúcej časti bude zachytený vývoj pre vybrané konkrétne vekové 

kategórie. 

V grafoch 4.3 až 4.6 je zachytený vývoj úmrtnosti od roku 1920 do súčasnosti pre 

mužov a ženy vo veku 30, 40, 60 a 80 rokov. Dôraz je kladený na vekové kategórie 30 a 40 

rokov a to z dôvodu ich využitia v nasledujúcich častiach práce.  

Pri analýze historických časových rád miery úmrtnosti je možné pozorovať rozdiely 

medzi úmrtnosťou mužov a žien, ako i rozdiely medzi časovými intervalmi. Z grafov 4.3 až 

4.6 je zrejmé, že úmrtnosť žien je dlhodobo nižšia než úmrtnosť mužov. V medzičasovom 

porovnaní vidíme zasa, že v medzivojnovom a povojnovom období je úmrtnosť podstatne 

vyššia než v ďalších rokoch.  
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Graf 4.3 Vývoj miery úmrtnosti (qx) u žien a mužov vo veku 30 rokov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, údaje dostupné na http://www.czso.cz/. 

 

Graf 4.4: Vývoj miery úmrtnosti (qx) u žien a mužov vo veku 40 rokov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, údaje dostupné na http://www.czso.cz/. 

 

Vývoj úmrtnosti pre vekové kategórie 30 a 40 rokov je veľmi podobný. Ako vidíme 

v grafoch 4.3 a 4.4  miera úmrtnosti klesá od roku 1920 približne do roku 1935. Po tomto 

období nasleduje prudký skok a zvýšenie úmrtnosti v období Druhej svetovej vojny. 

V ďalšom období nasleduje rýchly pokles miery úmrtnosti a približne od roku 1955 prevažuje 

až do súčasnosti pomaly klesajúci trend. Tento výrazný rozdiel a spomalenie v klesajúcom 

trende miery úmrtnosti bude zohľadnený i pri aplikácii Lee-Carter modelu, ktorý aplikujeme 

zvlášť na celkovú časovú radu (1920–2011) a zvlášť na skrátenú časovú radu (1955–2011).  

Celkovo odlišný vývoj je možné pozorovať vo vyšších vekových kategóriách, kedy 

pre ženy vo veku 60 rokov vykazuje vývoj úmrtnosti dlhodobo klesajúci trend, avšak s vyššou 

pravdepodobnosťou úmrtia (viď graf 4.5). Pre mužov v rovnakom veku úmrtnosť skôr 

oscilovala okolo pomyselnej konštantnej hranice. Výrazný pokles nastáva až na začiatku 

deväťdesiatych rokov (graf 4.5). 
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Graf 4.5: Vývoj miery úmrtnosti (qx) u žien a mužov vo veku 60 rokov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, údaje dostupné na http://www.czso.cz/. 

 

Vo vekovej kategórii 80 rokov historicky pravdepodobnosť úmrtia len mierne klesala, 

u mužov medzi rokmi 1970 a 1980 mierne stúpla. Až rod polovice osemdesiatych rokov 

začala výraznejšie klesať (viď graf 4.6).  

 

Graf 4.6: Vývoj miery úmrtnosti (qx) u žien a mužov vo veku 80 rokov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, údaje dostupné na http://www.czso.cz/. 

 

Z historického vývoja celovej úmrtnosti je teda vidieť klesajúci trend. Tento trend je 

ovplyvnený najmä pokrokmi v medicíne, úspechmi v boji proti infekčným chorobám, či 

neprítomnosť prírodných katastrof alebo vojnových konfliktov na území Českej republiky. Je 

možné predpokladať, že podobným trendom sa bude vyvíjať miera úmrtnosti 

i v nasledujúcich obdobiach.  
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4.2 Odhad parametrov Lee-Carter modelu 

 

V predchádzajúcej kapitole boli pri analýze úmrtnosti zistené rozdiely medzi 

úmrtnosťou mužov a žien, ale i medzi jednotlivými časovými úsekmi. Pri odhade parametrov 

Lee-Carter modelu aplikujeme model zvlášť na údaje týkajúce sa mužov a zvlášť u žien. 

Ďalej aplikujeme model na dve časové rady  a to ako na celkovú dostupnú časovú radu pre 

obdobie 1920–2011 tak i na skrátenú časovú radu pre obdobie 1955–2011. Pri celkovej 

časovej rade je existuje predpoklad, že by mohlo dôjsť k skresleniu a rýchlejšiemu klesaniu 

trendu, spôsobeného vysokou mierou úmrtnosti na začiatku obdobia (viď graf 4.3 a 4.4). 

Výsledky skrátenej časovej rady budú v grafoch doplnené legendou S. 

Lee-Carter model je vytvorený pre prirodzený logaritmus strednej miery úmrtnosti, 

ktorú získame prevodom pravdepodobnosti úmrtia (3.16). Prvým krokom pri odhade 

parametrov je stanovenie parametru ax (3.18). Tento parameter vyjadruje priemernú 

všeobecnú úmrtnosť konkrétnej vekovej kategórie. Vývoj parametra ax je zachytený v grafoch 

4.7 pre celkovú časovú radu a 4.8 pre skrátenú časovú radu. 

 

Graf 4.7: Odhad parametru ax pre mužov a ženy za obdobie rokov 1920–2011. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Z grafu 4.7 je zjavné, že ako pre mužov tak i pre ženy je pre nižšie vekové kategórie 

typická nižšia miera úmrtnosti, ktorá sa zvyšuje s postupujúcim vekom. Parameter má tvar J-

krivky, čo spôsobuje vysoká úmrtnosť novorodencov a batoľát. U detí v predškolskom veku 

je zasa úmrtnosť nízka a klesá do pätnásteho roku života. Následné hodnoty parametra 

s vekom stúpajú. Tento priebeh je predpokladaný a logický. Jedinci vo vyššom veku majú 

vyššiu pravdepodobnosť úmrtia než jedinci s vekom nižším. Obdobné výsledky sú patrné 

i v grafe 4.8, kde vidíme odhad parametra ax z kratšej časovej rady. 
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Graf 4.8: Odhad parametra ax pre mužov a ženy za obdobie 1955–2011. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

   

 Pri porovnaní medzi výsledkami celkovej a skrátenej časovej rady je možné pozorovať 

nižšie hodnoty parametra ax u skrátenej časovej rady. Priemer celkovej časovej rady dvíhajú 

práve vysoké hodnoty úmrtnosti v začiatkoch obdobia. Porovnanie medzi jednotlivými 

časovými radami znázorňuje graf 4.9. Pre vysoké vekové kategórie sa rozdiely vyrovnávajú. 

 

Graf 4.9: Porovnanie hodnôt parametra ax. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Ďalšími odhadovanými parametrami modelu sú bx a kt. Tieto parametre sú odhadnuté 

pomocou metódy SVD, kedy sa vytvorená matica Zx,t rozloží na trojicu čiastkových matíc, 

z ktorých sa následne odvodia požadované parametre (3.19). 

 Parameter bx vyjadruje zmeny v strednej miere úmrtnosti pre špecifický vek. V praxi 
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zmenám od strednej miery úmrtnosti. Vývoj tohto parametra je zachytený v grafoch 4.10 

a 4.11. 

 

Graf 4.10: Vývoj parametra bx u mužov a žien pre celkové obdobie 1920–2011. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 V grafe je možné sledovať, že väčšie odlišnosti od strednej miery úmrtnosti vykazujú 

nízke vekové kategórie. Od šesťdesiateho roku života sú odchýlky menšie a teda vývoj 

úmrtnosti je skôr stabilnejší, čo môžeme vidieť i v grafoch 4.5 a 4.6, ktoré nám ukazujú 

dlhodobo stabilnejší vývoj úmrtnosti vo vysokých vekových kategóriách. Znamená to, že 

v minulosti bola vysoká úmrtnosť novorodencov, ale do súčasnosti stále klesala a dnes je 

minimálna. U seniorov bola vysoká úmrtnosť ako v minulých obdobiach, tak aj dnes. Ak však 

vezmeme v úvahu kratšiu časovú radu (graf 4.11), s odlišnou priemernou hodnotou strednej 

miery úmrtnosti, vidíme, že parameter bx  vykazuje mierne vyššie hodnoty i pre vyššie vekové 

kategórie spôsobené prudkým poklesom miery úmrtnosti v posledných dvoch desaťročiach. 

 

Graf 4.11: Vývoj parametra bx u mužov a žien pre skrátené obdobie 1955–2011. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Pri celkovom porovnaní parametrov odhadnutých z rôznych časových rád je možné 

sledovať nižšie hodnoty parametra bx pre kratšiu časovú radu s výnimkou vyšších vekových 

kategórii.  

 

Graf 4.12: Porovnanie hodnôt parametra bx. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Paramter ax ako i bx sú vekovo špecifické parametre zachycujúce vlastnosti 

jednotlivých vekových kategórii. Ďalším odhadovaným parametrom je parameter kt, ktorý 

zachytáva trend vývoja miery úmrtnosti v čase. Graf vývoja tohto parametra môže pripomínať 

graf vývoja miery úmrtnosti (graf 4.3, 4.4), len s rozdielnymi hodnotami a to z toho dôvodu, 

že ak v sledovanom období úmrtnosť klesá, táto skutočnosť sa odrazí i v parametre 

vyjadrujúcom trend vývoja, ktorý bude taktiež klesajúci a naopak. Vývoj parametra kt 

zachycujú grafy 4.13 a 4.14. 

 

Graf 4.13: Vývoj parametra kt pre mužov a ženy v období 1920–2011. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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 Graf vývoja kt nám potvrdzuje predpoklad podobného vývoja ako vykazuje miera 

úmrtnosti. V grafe 4.13 je možné vidieť v prvej polovici obdobia vyššie hodnoty parametra 

u žien, čo znamená, že miera úmrtnosti klesala pomalšie u žien než u mužov. Úmrtnosť 

mužskej populácie vykazuje výraznejšie zmeny v tomto období. Po preklopení do druhej 

polovice dvadsiateho storočia začala, ale úmrtnosť ženskej populácie klesať o niečo pomalšie 

než v prípade populácie mužov. Celkovo sa trend vývoja miery úmrtnosti v druhej polovici 

dvadsiateho storočia výrazne spomalil oproti predchádzajúcemu obdobiu. V grafe 4.14, ktorý 

znázorňuje parameter kt odhadnutý zo skrátenej časovej rady, sú rozdiely medzi trendom vo 

vývoji úmrtnosti u mužov a u žien len minimálne. Menšie rozdiely než u parametra 

odhadnutého z celkovej časovej rady údajov sú zapríčinené práve absenciou obdobia 

s výraznejšími výkyvmi. Od roku 1955 sa miera úmrtnosti vyvíja u oboch populácii približne 

rovnakým, mierne klesajúcim trendom, čo ukazuje i nasledujúci graf. 

 

Graf 4.14: Vývoj parametra kt pre mužov a ženy v období 1955–2011. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 V prípade vývoja parametra kt je vhodné porovnať tento vývoj nielen medzi 

trendovým vývojom u mužov a u žien, ale i vzájomne medzi celkovou a kratšou časovou 

radou, a to z dôvodu znázornenia a porovnania rýchlosti klesania trendu. Toto porovnanie je 

zachytené v grafoch 4.15 a 4.16. 
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Graf 4.15: Porovnanie vývoja kt medzi celkovou a skrátenou časovou radou pre mužov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 V grafe 4.15 sú znázornené rozdielne hodnoty parametra kt u mužov pre rôzne časové 

rady. Pre skrátené obdobie je zjavné, že parameter vykazuje vyššie hodnoty, čo v praxi 

znamená, že klesanie miery úmrtnosti je v období od 1955 pomalšie, než ako ukazuje 

parameter kt odhadnutý z údajov celkového obdobia. Je nutné na tento fakt prihliadnuť, 

pretože pri predikcii miery úmrtnosti by mohlo dôjsť k skresleným výsledkom vykazujúcim 

rýchlejšie klesajúci trend a tým pádom i k predikcii nižšej miery úmrtnosti. Rýchlejšie 

klesajúci trend pre celkovú časovú radu je spôsobený vysokou mierou úmrtnosti na začiatku 

obdobia, a zvýšenými hodnotami počas Druhej svetovej vojny a v povojnovom období. 

Podobné výsledky vidíme i v grafe 4.16, kde je parameter kt odhadnutý pre ženskú populáciu. 

 

Graf 4.16: Porovnanie vývoja kt medzi celkovou a skrátenou časovou radou pre ženy. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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vývoja miery úmrtnosti v tomto období. Ak teda v sledovanom klesá miera úmrtnosti klesá 

i parameter kt a naopak, a to bez rozdielu na dĺžku časovej rady. Pre kratšiu časovú radu sú 

však hodnoty parametra vyššie, čo zachytáva, ako už bolo spomenuté, pomalšie klesajúci 

trend, spôsobený menšími rozdielmi v miere úmrtnosti v sledovanom období. 

 Po odhadnutí parametrov Lee-Carter modelu prejdeme k zhodnoteniu reziduí, 

tvoriacich odchýlky medzi strednou mierou úmrtnosti stanovenú z odhadnutých parametrov 

a skutočnou strednou mierou úmrtnosti. Hodnoty súm štvorcov reziduí zobrazujú grafy 4.17 

až 4.20. Reziduá sú stanovené ako pre jednotlivé špecifické vekové kategórie, tak i pre 

jednotlivé roky v sledovaných obdobiach. V grafoch sú znázornené odchýlky pre celkovú 

a pre skrátenú časovú radu (S), vždy pre rovnaký typ populácie, buď muži alebo ženy.  

 

Graf 4.17: Suma štvorcov reziduí pre špecifický vek u mužov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 V grafe 4.17 sú znázornené hodnoty odchýlok pre špecifické vekové kategórie 

mužskej populácie. Graf nám umožňuje porovnať rozdiely vo veľkosti odchýlok 

vyplývajúcich z odhadov celkového i skráteného obdobia. Je teda zjavné, že model 

aplikovaný na kratšiu časovú radu vykazuje menšie odchýlky od skutočnosti. Obdobné 

výsledky nám ukazuje i graf 4.18, ktorý znázorňuje reziduá pre ženskú populáciu. 
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Graf 4.18: Suma štvorcov reziduí pre špecifický vek u žien. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hodnoty odchýlok sú spojené so zmenami v úmrtnosti. Môžem vidieť, že postupom 

času sa zmeny v úmrtnosti žien viac-menej stabilizovali, no u mužov majú odchýlky stále 

rôzne vysoké hodnoty, čo znamená, že vývoj u mužov je menej stabilný a menej 

predvídateľný, než vývoj u populácie žien. 

Okrem odchýlok pre jednotlivé vekové kategórie boli stanovené i odchýlky špecifické 

pre jednotlivé roky v sledovaných obdobiach. 

 

Graf 4.19: Suma štvorcov reziduí pre konkrétny rok u mužov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ako vidíme v grafe 4.19, rozdiely medzi odchýlkami pre jednotlivé roky, ktoré boli 

stanovené z rôznych časových rád nie sú až také jasné, ako je tomu pri reziduách týkajúcich 

sa jednotlivých vekových kategórií. No i napriek tomu je z grafu zrejmé, že hodnoty 

vyplývajúce z kratšej časovej rady sú väčšinou pod hodnotami odchýlok stanovených 

z celkového obdobia. V grafe 4.20 je rovnaká situácia znázornené pre populáciu žien, kde ale 

môžeme jasne vidieť nižšie hodnoty reziduí vyplývajúcich zo skráteného obdobia.   
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Graf 4.20: Suma štvorcov reziduí pre konkrétny rok u žien. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Rozdiely v hodnotách odchýlok medzi jednotlivými časovými radami je možné 

považovať za logické. Dôvodom vyšších odchýlok v rámci celkovej časovej rady údajov je 

vyššia volatilita úmrtnosti, výraznejšie zmeny a menej stabilný vývoj do prvej polovice 

dvadsiateho storočia. Kratšia časová rada naopak vykazuje vyššiu stabilitu a menej výrazné 

zmeny vo vývoji. Parametre modelu aplikovaného na skrátenú časovú radu sú preto presnejšie 

a môžu byť vhodnejšie pre predikciu budúcej miery úmrtnosti. 

 

4.3 Predikcia miery úmrtnosti 

 

Pri predikcii miery úmrtnosti budeme vychádzať z odhadnutých parametrov Lee-Carter 

modelu. Parametre ax a bx sú vekovo-špecifické, ovplyvňujú teda jednotlivé vekové kategórie. 

Parameter, ktorý zachytáva vývoj v čase je kt. tento parameter sa mení s jednotlivými rokmi 

a zachytáva trend. Pred predikciou miery úmrtnosti je potrebné odhadnúť parameter kt pre 

budúce obdobia (3.27). Výsledkom je bodový odhad parametra kt pre sledované obdobie 

(2012–2050). Následne je výsledný bodový odhad kt skombinovaný s ax a bx, výsledkom čoho 

je bodový odhad vekovo-špecifickej miery úmrtnosti.  

 

4.3.1 Predikcia očakávaného vývoja parametra kt 

  

Odhad parametra kt bol opäť aplikovaný ako na celkovú časovú radu, tak i na skrátené 

časové obdobie, pre mužskú i ženskú populáciu zvlášť. Výsledky odhadu sú znázornené 

v grafoch 4.21 až 4.23. Konkrétne hodnoty sú dostupné v prílohe 3. 
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Graf 4.21: Odhad parametra kt pre predikované obdobie (celková časová rada). 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

  Graf 4.21 zachytáva očakávaný vývoj parametra kt pre budúce obdobie od roku 2012–

2050 na základe odhadu historického vývoja parametra v rámci celkovej dostupnej časovej 

rady údajov. Očakávaný vývoj je pokračovaním trendu z minulého obdobia. Ak teda do 

súčasnosti miera úmrtnosti klesala, očakáva sa i jej ďalší pokles v nasledujúcich obdobiach. 

Pokles sa predpokladá ako pre populáciu mužov tak i pre ženskú populáciu s rozdielom 

pomalšieho trendu poklesu u mužskej miery úmrtnosti.  

 Podobný očakávaný vývoj parametra kt zachytáva i graf 4.22, ktorý znázorňuje 

výsledky v rámci skrátenej časovej rady. Trend vývoja je mierne klesajúci, avšak s menšími 

rozdielmi vo vývoji medzi ženskou a mužskou populáciou. 

 

Graf 4.22: Odhad parametra kt pre predikované obdobie (skrátená časová rada). 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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možné lepšie vidieť rozdiely medzi hodnotami parametra kt. Výsledkom skrátenej časovej 
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rady je pomalšie klesajúci trend úmrtnosti a minimálne rozdiely v trende vývoja medzi mužmi 

a ženami než pri celkovej časovej rade. 

 

Graf 4.23: Porovnanie odhadu parametra kt. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Doposiaľ sme pracovali ako s celkovou dostupnou časovou radou údajov, tak i so 

skrátenou. Pre obe časové rady bol aplikovaný Lee-Carter model, ktorý umožnil odhad jeho 

parametrov a predpoveď očakávaného vývoja časovo-špecifického parametra kt. Analýza 

reziduí modelu (graf 4.17 až 4.20) pre obe časové rady nám ukázala, že využitie skrátenej 

časovej rady môže byť pre predikciu miery úmrtnosti vhodnejšie, než práca s celkovou 

časovou radou. Pre doplnenie a overenie tohto predpokladu bol pre obe časové rady 

prevedený spätný test odhadu parametra kt. Prvým krokom testu bola aplikácia Lee-Carter 

modelu a odhad parametra kt pre celkovú časovú radu (1920–2011) a skrátenú časovú radu 

(1955–2011). Ďalším krokom bol opätovný odhad parametra kt´, tentokrát však pre časové 

rady obe skrátené do roku 1999, tzn. odhad pre obdobia 1920–1999 a 1955–1999. Tretím 

krokom bolo doplnenie takto odhadnutého parametru kt´ o predikciu jeho očakávaného vývoja 

na obdobie 2000–2011 a následne porovnanie s vývojom pôvodného parametra kt. Cieľom 

bolo určiť časovú radu, ktorej hodnoty parametrov (odhadnutých a predikovaných) sa k sebe 

viac približujú. Menšie rozdiely medzi predikciou a skutočnosťou by viedli k výberu takej 

časovej rady, ktorá by bola pre využitie a aplikáciu Lee-Carter modelu vhodnejšia. Výsledky 

testu sú zachytené v grafoch 4.24 až 4.27. 
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Graf 4.24: Porovnanie parametrov kt a kt´ u žien pre celkovú i skrátenú časovú radu. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V grafe 4.24 je možné vidieť porovnanie medzi odhadom parametra kt pre ženskú populáciu 

pre obe časové rady (1920–2011 a 1955–2011) a parametrom kt´, ktorý je výsledkom odhadu 

pre časové rady 1920–1999 a 1955–1999, spojeného s očakávaným predpovedaným vývojom 

v období 2000–2011. Z grafu je zjavné, že bližšie k pôvodnému odhadu má predikcia 

vyplývajúca zo skrátenej časovej rady. Táto grafická analýza bola doplnená vyčíslením 

odchýlok medzi parametrami pre obe časové rady (viď graf 4.25). 

 

Graf 4.25: Porovnanie odchýlok medzi parametrami kt a kt´ u žien z oboch časových rád. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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zachytáva rozdiely medzi predikciou a odhadom. Na nepresnosť odhadu majú vplyv všetky 

vekové kategórie, no najmä tie vyššie, a to z dôvodu nestabilného vývoja úmrtnosti pre tieto 

vysoké vekové kategórie (podobnú situáciu budeme vidieť i v prípade mužov). 

 Rovnaký test bol prevedený i pre populáciu mužov. V grafe 4.26 je vidieť, že grafické 

porovnanie nezobrazuje až tak jasné výsledky ako tomu bolo pri populácii žien. 

 

Graf 4.26: Porovnanie parametrov kt a kt´ u mužov pre celkovú i skrátenú časovú radu. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Test bol opäť doplnený analýzou odchýlok, ktorá zachytáva rozdiely medzi 

odhadovaným a predpovedaným vývojom parametra kt. Hodnoty odchýlok v rámci jednej 

i druhej časovej rady boli následne medzi sebou porovnané. Grafické znázornenie je 

zachytené v grafe 4.27. V prípade ženskej populácie bolo už z grafu patrné, že odchýlky 

v prípade skrátenej časovej rady vykazujú nižšie hodnoty. Pri mužskej populácii môžeme 

vidieť, že odchýlky vykazujú nízke, ale pre určité roky i vysoké hodnoty. Táto volatilita 

odchýlok je spôsobená práve menej stabilným vývojom úmrtnosti v prípade mužov a to najmä 

u vyšších vekových kategórií. Pri porovnaní sumy štvorcov rozdielov (pre rovnako dlhé 

časové obdobie) bolo zistené, že suma reziduí je o niečo málo nižšia pri využití skrátenej 

časovej rady. Veľkosť sumy štvorcov rozdielu medzi odhadovaným a predikovaným 

parametrom pri aplikácii na skrátenú časovú radu bola približne 64. Pre celkovú časovú radu, 

ale pre totožné obdobie ako pri skrátenej časovej rade bola hodnota približne 70 (viď tabuľka 

4.1). Výsledky pre mužskú populáciu teda ukazujú, že na predikciu úmrtnosti pre mužskú 

populáciu je vhodnejšie aplikovať Lee-Carter model na skrátenú časovú radu. 
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Graf 4.27: Porovnanie odchýlok medzi parametrami kt a kt´ u mužov z oboch časových rád. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Doplnením grafického testu je tabuľka 4.1, ktorá ukazuje výsledné sumy štvorcov 

odchýlok odhadovaného parametra od parametra predikovaného. Komplexná verzia tabuľky 

obsahujúca i jednotlivé reziduá je dostupná v prílohe 5. 

 

Tabuľka 4.1: Suma štvorcov reziduí parametrov kt a kt´. 

ε (k) 

  Muži Muži-S Ženy Ženy-S 

Σ 69,82 63,92 126 72,44 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Analýza odchýlok Lee-Carter modelu i spätný test odhadu časovo-špecifického 

parametra kt viedla k záveru, že pre predikciu miery úmrtnosti je vhodnejšie aplikovať Lee-

Carter model pre časovú radu v období rokov 1955–2011. Pri predikcii samotnej miery 

úmrtnosti využijeme, ale opäť obe časové rady a porovnáme rozdiely v predpovedanej miere 

úmrtnosti stanovenej z dvoch rôzne dlhých časových rád. Pri analýze dopadu predikovanej 

miery úmrtnosti na solventnosť využijeme už len predikciu, ktorá je výsledkom aplikácie Lee-

Carter modelu na skrátenú časovú radu. 

 

4.3.2 Predikcia vekovo špecifickej miery úmrtnosti 

 

Po predpovedi očakávaného vývoja parametra kt bolo ďalším krokom stanovenie 

vekovo-špecifickej miery úmrtnosti. I keď bolo v predchádzajúcich častiach dokázané, že pre 

predikciu úmrtnosti prostredníctvom Lee-Carter modelu je vhodnejšie využiť skrátenú časovú 

radu, boli v tejto časti obe časové rady. Využitie oboch časových rád k predikcii nám 
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umožnilo porovnanie medzi očakávanou mierou úmrtnosti vyplývajúcou z celkovej a krátenej 

časovej rady údajov. Pre ukážku boli z celkových 103 vekových kategórií (0 rokov-102 

rokov) vybrané dve základné a to pre vek 30 a 40 rokov. Tento výber nebol náhodný, ale 

súvisí s využitím týchto vekových kategórií v ďalšej časti práce. Očakávaný vývoj úmrtnosti 

je zachytený v grafoch 4.28 až 4.31. V grafoch je zachytený vývoj miery úmrtnosti do 

súčasnosti (Muži, Ženy) a očakávaný vývoj do roku 2050, ktorý je výsledkom využitia buď 

celkovej časovej rady (Muži´, Ženy´), alebo skrátenej časovej rady (Muži´-S, Ženy´-S). 

 

Graf 4.28: Očakávaná miera úmrtnosti u mužov vo veku 30 rokov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Graf 4.29: Očakávaná miera úmrtnosti u mužov vo veku 40 rokov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 V grafoch 4.28 a 4.29 je zachytený predpokladaný vývoj úmrtnosti pre mužskú 

populáciu. V grafoch je možné vidieť mierne rozdiely v predpokladanom vývoji úmrtnosti 
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stanoveného s využitím údajov z dvoch rôzne dlhých časových rád. Pri aplikácii Lee-Carter 

modelu na skrátenú časovú radu je z výsledkov vidieť, že úmrtnosť u mužov klesá pomalšie.  

 Grafy 4.30 a 4.31 znázorňujú predikciu očakávanej miery úmrtnosti pre ženskú 

populáciu. Rozdiely vo vývoji úmrtnosti sú nepatrné a menej výrazné než ako tomu je pri 

populácii mužov. No i tak máme možnosť sledovať, že očakávaná úmrtnosť vykazuje vyššie 

hodnoty pri použití skrátenej časovej rady. 

 

Graf 4.30: Očakávaná miera úmrtnosti u žien vo veku 30 rokov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Graf 4.31: Očakávaná miera úmrtnosti u žien vo veku 40 rokov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Tieto i keď malé rozdiely v očakávanej miere úmrtnosti by mohli mať negatívny 

dopad na hospodárenie poisťovne. V prípade aplikácie Lee-Carter modelu na celkovú 

dostupnú časovú radu údajov by mohlo dôjsť k predpokladu nižšej miery úmrtnosti než 

skutočnej. Poisťovňa by teda mohla rátať s menším rizikom, než akému by bola v skutočnosti 
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vystavená. V ďalších častiach budeme ďalej pracovať už len s mierou úmrtnosti, ktorá bola 

odhadnutá na základe aplikácie Lee-Carter modelu na skrátené obdobie a to od roku 1955 do 

súčasnosti. 

 

4.3.3 Alternatívny vývoj parametra kt a miery úmrtnosti 

 

V predchádzajúcich častiach bola predikovaná očakávaná miera úmrtnosti na základe 

využitia Lee-Carter modelu. Model je založený na predpoklade, že trend v minulých 

obdobiach bude pokračovať i v obdobiach nasledujúcich. V tejto časti bude znázornený vývoj 

v prípade odlišného trendu vývoja miery úmrtnosti, než je očakávaný. Trend je určený 

časovo-špecifickým parametrom Lee-Carter modelu kt. V kapitole bude znázornený vývoj ako 

parametra, tak i miery úmrtnosti v prípade konštantného trendu vývoja, tzn. vývoj úmrtnosti 

sa zastaví na poslednom známom období a úmrtnosť nebude v budúcich obdobiach ani klesať, 

ani rásť. Ďalej bude charakterizovaný vývoj úmrtnosti v prípade opačného trendu, tzn. miera 

úmrtnosti bude v nasledujúcich obdobiach stúpať rovnakou rýchlosťou, akou pôvodne klesala. 

V ďalšej časti bude zhodnotené, aký dopad na solventnosť by mala úmrtnosť v prípade takto 

zmeneného trendu jej vývoja. Nakoniec bude prevedený intervalový odhad parametra kt, ktorý 

bude využitý k stanoveniu VaR pri hodnotení solventnosti.  

V grafoch 4.32 a 4.33 je znázornený vývoj odhadovaného parametra kt v prípade 

konštantného i rastúceho trendu vývoja miery úmrtnosti v porovnaní s pôvodným 

očakávaným trendom vývoja pre obe populácie. Konkrétne hodnoty parametrov sú potom 

dostupné v prílohe 3 a 4. 

 

Graf 4.32: Odhad parametra kt v prípade konštantného a rastúceho trendu vývoja (muži). 

 

 Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

1960 1980 2000 2020 2040

10

5

0

Roky

k t

kt očakávané

kt konštantné

kt rastúce



53 

 

Graf 4.33: Odhad parametra kt v prípade konštantného a rastúceho trendu vývoja (ženy). 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Na základe takto odhadnutých parametrov bola odhadnutá i miera úmrtnosti. V grafe 

4.34  je zachytený vývoj miery úmrtnosti ovplyvnenej odlišne sa vyvíjajúcim trendom. Jedná 

sa o mieru úmrtnosti pre mužskú populáciu vo veku 30 rokov. Graf slúži na ukážku a na to, 

aby bolo možné vytvoriť si malú predstavu o tom, ako zmenený trend ovplyvní vývoj 

úmrtnosti. V grafe je zaznamenaná i pôvodne odhadnutá miera úmrtnosti, ktorá bola 

výsledkom očakávaného vývoja. V prílohe 6 je potom možné vidieť grafy pre mužskú 

populáciu vo veku 30 rokov a ženskú populáciu vo veku 30 a 40 rokov.  

 

Graf 4.34: Vývoj miery úmrtnosti v prípade zmeny trendu vývoja úmrtnosti u mužov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Ďalším krokom bola simulácia náhodného vývoja časovo-špecifického parametra kt, 

ktorá bude využitá pri stanovení VaR pre disponibilný kapitál. Simulácia bola prevedená 

s využitím 10 000 scenárov a 39 krokov pre rámcové predikované obdobie, teda do roku 

2050. Náhodné čísla boli generované prostredníctvom programu Mathematica v rovnakej 
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korelácii, akú medzi sebou vykazuje parameter odhadnutý pre mužskú populácia 

s parametrom odhadnutým pre populáciu žien. Vývoj parametra bol opäť simulovaný zvlášť 

pre obe populácie (2.21). V grafoch 4.35 a 4.36 je zachytený vývoj v rámci 95. percentilu 

(α=5% pre jeden koniec) náhodného rozloženia pre vrchnú hranicu a rovnako pre spodnú 

hranicu, v podstate sa teda jedná o intervalový odhad parametra s pravdepodobnosťou 90%. 

Konkrétne hodnoty parametra sú dostupné v prílohách 3 a 4. 

 

Graf 4.35: Intervalový odhad parametra kt pre mužskú populáciu. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Graf 4.36: Intervalový odhad parametra kt pre ženskú populáciu. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V grafoch sú znázornene obe hranice, horná i dolná. Pre potreby tejto práce však 

budeme pracovať iba s hornou hranicou, teda iba s jedným koncom pravdepodobnostného 

rozloženia. Je to práve z dôvodu, že je hodnotené riziko úmrtnosti, a teda čím vyššia úmrtnosť 

tým vyššie riziko a naopak. V prípade hodnotenia rizika dlhovekosti by zasa hlavnú úlohu 

zohrávala spodná hranica odhadovaného parametra. V prípade hodnotenia oboch rizík súčasne 
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by mal byť intervalový odhad posunutý na hranicu 95% a v rámci pravdepodobnostného 

rozloženia by teda zohrávali úlohu oba konce tohto rozloženia (pre celkový súbor α=0,05, pre 

každú stranu α/2=0,025). Na základe takéhoto odhadu bola následne stanovená miery 

úmrtnosti, pre hornú hranicu parametra. V grafe 4.37 je zachytená horná hranica miery 

úmrtnosti pre mužov vo veku 30 rokov, ktorú je možné porovnať s pôvodne odhadovanou 

mierou úmrtnosti. V prílohe 7 je možné vidieť grafy pre mužov vo veku 40 rokov a ženy vo 

veku 30 a 40 rokov. 

 

Graf 4.37: Vývoj miery úmrtnosti s intervalovým odhadom pre mužov vo veku 30 rokov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

4.4 Analýza dopadu predikovanej miery úmrtnosti na solventnosť  

 

V predchádzajúcich častiach bol prostredníctvom Lee-Carter modelu odhadnutý 

očakávaný vývoj miery úmrtnosti. Tento odhad bol prevedený na základe dvoch rôzne dlhých 

časových rád. Následná analýza odchýlok a spätný test ukázal, že pre predikciu úmrtnosti je 

vhodnejšie využiť výsledky skrátenej časovej rady. V tejto časti práce budú výsledky 

očakávanej miery úmrtnosti využité na teoretickú analýzu dopadu na solventnosť životnej 

poisťovne prostredníctvom teoretických poistných kmeňoch. Pri výpočte poistného sa bude 

počítať s dvomi rôznymi rizikovými prirážkami. Analýza dopadu odhadovanej miery 

úmrtnosti bude ďalej doplnená analýzou citlivosti a to v prípade, že by sa miera úmrtnosti 

vyvíjala konštantne, alebo opačným trendom. Nakoniec bude vyčíslená hodnota VaR (95%), 

pri ktorej bude ako náhodný prvok zvolený časovo-špecifický parameter Lee-Carter modelu, 

ktorý priamo ovplyvňuje mieru úmrtnosti. Pri výpočtoch sa predpokladá, že poistiteľ 

investuje iba do bezrizikových aktív. Výška bezrizikovej sadzby je 1,45 % pre rok 2012, ktorá 

bola získaná zo stránok Českej národnej banky (www.cnb.cz). Ďalej predpokladáme, že 
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poistiteľ vypláca dividendy zo zisku, ktoré sú určené dividendovým podielom d (2.25). 

Dividendový podiel je zvolený na 50 % a 90 %, v prípade, keď poistiteľ nevytvára zisk, 

nevypláca žiadne dividendy. 

 

4.4.1 Charakteristika poistných kmeňov 

 

Analýza solventnosti bola aplikovaná v teoretickej rovine na teoreticky stanovených 

homogénnych poistných kmeňoch. Poistné kmene boli vytvorené pre mužov a ženy vo veku 

30 rokov s dobou trvania poistnej zmluvy 30 rokov a pre mužov a ženy vo veku 40 rokov 

s dobou trvania poistnej zmluvy 20 rokov. V každom kmeni je na začiatku trvania kontraktu 

rovnaký počet poistených a to 10 000. Výška poistného plnenia predstavuje 1 000 000 Kč. 

Platené poistné je stanovené na základe princípu ekvivalencie (2.27), navýšené o rizikovú 

prirážku r. Táto riziková prirážka charakterizuje poistný kmeň z pohľadu rizikovosti. Vyššie 

rizikové prirážky sa spravidla priraďujú poistencom s rizikovejším povolaním, obľubou 

v adrenalínových športoch, ale i pre fajčiarov a pod. Pre znázornenie, ako môže riziková 

prirážka ovplyvniť solventnosť, sme počítali s dvomi rizikovými prirážkami, a to 5 % a 10 %. 

Základné charakteristiky poistných kontraktov sú zhrnuté v tabuľke 4.2. 

 

Tabuľka 4.2: Charakteristika poistných kontraktov. 

Pohlavie Vek 
Ročné platené 

poistné (Kč) 
Doba trvania 

kontraktu 
Počet poistených Poistné plnenie 

 
x r=5% r=10% T I B 

Muži 
30 28 495 29 852 30 

10 000 1 000 000 Kč 
40 46 827 49 057 20 

Ženy 
30 27 998 29 332 30 

40 45 769 47 948 20 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Poistení uzatvárajú poistný kontrakt v roku t=0 (2012). Jedná sa o kombinované životné 

poistenie pokrývajúce smrť a dožitie. Je teda isté, že poistné plnenie bude vyplatené najneskôr 

v roku dovŕšenia 60-teho roku života poistených. Z toho dôvodu je pravdepodobnosť úmrtia 

v 60-tom roku života stanovená ako jedna. Poistné kmene budú využité postupne v prípade 

analýzy v rámci očakávaného predpovedaného vývoja miery úmrtnosti, ktorý bude doplnený 

o prípady konštantného vývoja, vývoja s opačným trendom a analýzou VaR. 
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4.4.2 Analýza solventnosti v prípade očakávaného vývoja miery úmrtnosti 

 

V predchádzajúcej časti sme sa oboznámili so základnými údajmi, ktoré sa 

týkajú poistných kmeňov, výšky plateného poistného, výšky poistného plnenia, počtu 

poistných kontraktov pre jednotlivé kmene, rizikovými prirážkami, bezrizikovou 

sadzbou, s dividendovým podielom a pod. Tieto údaje budú využité pri analýze dopadu miery 

úmrtnosti na solventnosť poistiteľa. V tejto časti sa zameriame na to, aký dopad na 

solventnosť bude mať očakávaná miery úmrtnosti, predpovedaná na základe využitia Lee-

Carter modelu. Časť údajov o očakávanom vývoji úmrtnosti pre jednotlivé poistné kmene je 

možné vidieť v tabuľke 4.3. Jedná sa o mieru úmrtnosti predikovanú na základe Lee-Carter 

modelu aplikovaného na skrátenú časovú radu údajov.  Celková tabuľka je potom dostupná 

v prílohe 8. Jedná sa o vývoj miery úmrtnosti, ktorý zachycujú grafy 4.26 až 4.29. Tento 

vývoj je výsledkom odhadu očakávaného vývoja parametra kt, ktorý je znázornený v grafe 

4.20 a jeho konkrétne hodnoty sú uvedené v prílohách 3 a 4. 

 

Tabuľka 4.3: Ukážka hodnôt úmrtnosti pre jednotlivé poistné kmene. 

qx (x,t) 

rok vek M 30r. Z 30r. vek M40r. Z 40r. 

2012 30 0,000733 0,000253 40 0,001831 0,000811 

2013 31 0,000873 0,000292 41 0,002219 0,000941 

2022 40 0,00182 0,000734 50 0,005773 0,002203 

2023 41 0,002018 0,000812 51 0,006395 0,002406 

2031 49 0,004879 0,001821 59 0,012129 0,004831 

2032 50 0,005377 0,001943 60 1 1 

2042 60 1 1 - - - 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

 Tabuľka 4.3 zachycuje vekovo-špecifickú mieru úmrtnosti pre nasledujúce obdobia. 

Miera úmrtnosti je vždy uvedená pre konkrétny vek v konkrétnom časovom období, tzn. 

pravdepodobnosť úmrtia pre 31 ročného muža v roku 2013. V 60-tom roku života je 

pravdepodobnosť rovná jednej, pretože sa jedná o kombinované životné poistenie na úmrtie 

a dožitie sa stanoveného veku života. Je teda 100%-tná istota vyplatenia poistného plnenia. 

 Analýza bola prevedená prostredníctvom výpočtu veľkosti aktív (2.24) a záväzkov 

(2.30) pre jednotlivé obdobia a následne bol stanovený výsledný disponibilný kapitál pre 
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konkrétne obdobie (2.22). Poistiteľ vpadá do stavu nesolventnosti vo chvíli, keď výška 

disponibilného kapitálu je nižšia ako nula, a teda poistiteľ nemá dostatok finančných 

prostriedkov, aby pokryl všetky jemu plynúce záväzky voči poisteným. Výsledky analýzy sú 

čiastočne zachytené v tabuľke 4.4. V tabuľke je zachytená výška kapitálu, len pre niektoré 

obdobia. Celkovú tabuľku je možné vidieť v prílohe 11. 

 

Tabuľka 4.4: Výška disponibilného kapitálu v prípade očakávaného vývoja qx. 

K (t) mil Kč 

  r=5% r=10% 

t d=50% d=90% d=50% d=90% 

2013 869 869 1 975 1 663 

2014 941 925 2 430 2 406 

2031 9 255 9 080 11 106 10 926 

2032 4 902 4 902 6 761 6 761 

2041 8 790 8 701 10 960 10 866 

2042 2 426 2 426 4 614 4 614 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

V tabuľke 4.4 je zachytený výsledný disponibilný kapitál pre jednotlivé obdobia t. 

Kapitál je stanovený v rámci využitia dvoch alternatív rizikovej prirážky a dvoch alternatív 

dividendového podielu. Výška kapitálu sa líši v závislosti od použitej rizikovej prirážky, kedy 

je, logicky, v prípade vyššej rizikovej prirážky vyšší i disponibilný kapitál. Táto riziková 

prirážka závisí od rôznych faktorov (región, zdravotný stav, povolanie a iné) a záleží na 

konkrétnej poisťovni, akú veľkosť prirážky zvolí. Vyššia riziková prirážka ovplyvňuje platené 

poistné a tým pádom i príjmy poistiteľa. Opačná situácia nastáva v prípade dividendového 

podielu, kedy vyšší podiel spôsobuje vyšší odliv prostriedkov a teda v konečnom dôsledku 

nižšie hodnoty disponibilného kapitálu. V prípade očakávaného vývoja miery úmrtnosti, ale 

vidíme, že i v prípade kombinácie nízkej rizikovej prirážky a 90% dividendového podielu nie 

je ohrozená solventnosť poistiteľa. Medzi rokmi 2031 a 2032 môžeme sledovať pokles 

kapitálu, ktorý je spôsobený ukončením poistnej zmluvy u dvoch poistných kmeňov, ktorým 

bolo v tomto období vyplatené poistné plnenie. Podobná situácia nastáva na konci 

sledovaného obdobia medzi rokmi 2041 a 2042. Celkovo však môžeme zhodnotiť, že poistiteľ 

by v tomto prípade nebol povinný držať požadovaný rizikový kapitál, ktorý by pokryl 

prípadné straty. Poistiteľ by teda bol, pri takto stanovených poistných kmeňoch v stave 

solventnosti, kedy by bol schopný pokryť záväzky voči poisteným z prijatého poistného.  
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V nasledujúcich častiach bude znázornené, ako by bola ovplyvnená solventnosť 

poistiteľa v prípade, že by sa miera úmrtnosti vyvíjala v nasledujúcich obdobiach inak, než sa 

očakáva. 

 

4.4.3 Analýza solventnosti v prípade konštantného a obráteného trendu vývoja miery 

úmrtnosti 

 

V predchádzajúcej časti sme analyzovali dopad predpovedanej očakávanej miery 

úmrtnosti na solventnosť poistiteľa v rámci životného poistenia. Predpoveď bola odvodená 

z predchádzajúceho trendu vývoja úmrtnosti. Tento trend bol dlhodobo klesajúci, a tak sa 

predpokladá, že úmrtnosť bude klesať i v nasledujúcich obdobiach. Aký dopad by, ale mali na 

solventnosť prípadné zmeny v tomto trende vývoja? 

Obsahom tejto kapitoly je práve analýza dopadu predpovedanej miery úmrtnosti 

s konštantným alebo opačným trendom vývoja na solventnosť životnej poisťovne.  

Trend vývoja miery úmrtnosti znázorňuje parameter kt, ktorý je súčasťou Lee-Carter 

modelu. Graf 4.30 zachytáva vývoj tohto parametra v prípade konštantného i rastúceho trendu 

pre populáciu mužov a graf 4.32 pre populáciu žien. Vývoj úmrtnosti v prípade takto 

zmeneného trendu vývoja pre sledované vekové kategórie je možné vidieť graficky 

znázornené v prílohe 6. Časť konkrétnych hodnôt pravdepodobnosti úmrtia sú zachytené 

v tabuľke 4.5, a to ako pre konštantný vývoj úmrtnosti (konst.), tak i pre rastúci trend vývoja 

úmrtnosti (rast.). Celková tabuľka je dostupná v prílohe 9. 

 

Tabuľka 4.5: Ukážka hodnôt qx  v prípade konštantného a rastúceho trendu vývoja. 

qx (x,t) 

    M 30r. Z 30r. 
 

M40r. Z 40r. 

rok vek konst. rast. konst. rast. vek konst. rast. konst. rast. 

2012 30 0,000733 0,000733 0,000253 0,000253 40 0,001831 0,001831 0,000811 0,000811 

2013 31 0,000897 0,000921 0,000305 0,000318 41 0,002262 0,002305 0,000969 0,000998 

2031 49 0,005626 0,006487 0,002326 0,002971 59 0,014441 0,017189 0,006122 0,007757 

2032 50 0,006244 0,00725 0,002529 0,003291 60 1 1 1 1 

2042 60 1 1 1 1 - - - - - 
Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Tabuľka 4.5 zachycuje opäť vekovo-špecifickú mieru úmrtnosti, tentokrát ale v prípade 

rozdielnych trendov vývoja úmrtnosti. Tabuľka nám umožňuje porovnať rozdiely medzi 



60 

 

úmrtnosťou v prípade konštantného a rastúceho trendu vývoja. Pri konštantnom trende by 

úmrtnosť prestala klesať a držala by sa na rovnakých hodnotách ako v poslednom známom 

roku pre konkrétny vek, tzn. že pre muža vo veku 30 rokov by bola rovnaká hodnota 

úmrtnosti v roku 2013 i v roku 2030 či inými sledovanými obdobiami. V tabuľke je, ale 

zachytená miera vždy pre konkrétny vek (31-ročný muž/žena, 49-ročný muž/žena atď.), preto 

sa hodnoty líšia. V prípade rastúceho trendu vývoja stúpa úmrtnosť rovnako rýchlo, ako by 

pôvodne klesala a vyvíja sa teda opačným smerom než pôvodne očakávaná miera úmrtnosti. 

I v tabuľke 4.5 vidíme, že hodnoty úmrtnosti prislúchajúcej rastúcemu trendu sú vyššie než 

v prípade konštantného trendu, a zároveň obe tieto hodnoty sú vyššie než hodnoty očakávanej 

miery úmrtnosti v tabuľke 4.3. Tieto hodnoty si môžeme opäť prepojiť s grafmi v prílohe 6. 

Oba prípady miery úmrtnosti boli využité na výpočet solventnosti a umožnili následnú 

analýzu dopadu na výšku disponibilného kapitálu  schopnosť poistiteľa dostať svojim 

záväzkom. Výsledky sú zachytené v tabuľke 4.6 pre konštantný trend vývoja úmrtnosti 

a v tabuľke 4.7 pre trend rastúci. Obe tabuľky obsahujú len časť z celkových sledovaných 

období. Ich celkový rozsah je dostupný v prílohe 12. 

 

Tabuľka 4.6: Výška disponibilného kapitálu v prípade konštantného trendu vývoja qx. 

K (t) mil Kč 

  r=5% r=10% 

t d=50% d=90% d=50% d=90% 

2013 406 406 1 743 1 616 

2014 481 469 1 970 1 948 

2031 8 854 8 673 10 701 10 515 

2032 4 580 4 580 6 435 6 435 

2041 8 483 8 389 10 646 10 549 

2042 2 256 2 256 4 439 4 439 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

 Tabuľka 4.6 zachytáva hodnoty disponibilného kapitálu pre jednotlivé roky. Tento 

disponibilný kapitál bol stanovený na základe konštantného trendu vývoja miery úmrtnosti. 

V tabuľke je možné vidieť, že v prípade takéhoto vývoja úmrtnosti dokáže poistiteľ tvoriť 

dostatok kapitálu v jednotlivých obdobiach. Nie je ohrozený ani pri použití nižšej rizikovej 

prirážky v kombinácii s vyšším dividendovým podielom. V rokoch 2032 a 2042 môžeme 

opäť vidieť skokový pokles kapitálu, ktorý je spôsobený výplatou poistného plnenia pri 

ukončení zmluvných kontraktov. Ani v jednom roku sledovaného obdobia neklesne 

disponibilný kapitál pod nulu. Poisťovňa by teda bola schopná splácať svoje záväzky 
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i v prípade zastavenia klesania miery úmrtnosti. Nemusela by tvoriť žiadny ďalší rizikový 

kapitál, ktorý by slúžil na krytie rizika úmrtnosti. 

 Ďalšia tabuľka zachytáva hodnoty disponibilného kapitálu stanoveného na základe 

opačného vývoja trendu úmrtnosti, než bol pôvodne predpokladaný, teda na základe rastúceho 

trendu. 

 

Tabuľka 4.7: Výška disponibilného kapitálu v prípade rastúceho trendu vývoja qx. 

K (t) mil Kč 

  r=5% r=10% 

t d=50% d=90% d=50% d=90% 

2013 -156 -156 1 339 1 339 

2014 -76 -86 1 411 1 393 

2015 37 8 1 539 1 509 

2031 8 369 8 181 10 212 10 019 

2032 4 188 4 188 6 038 6 038 

2041 8 116 8 017 10 272 10 170 

2042 2 061 2 061 4 238 4 238 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

V tabuľke 4.7 je vidieť, že v prípade nižšie zvolenej rizikovej prirážky sa disponibilná 

hodnota kapitálu dostáva do záporných čísel, to znamená, že by poistiteľ v rokoch 2013 

a 2014 nemal dostatok kapitálu na pokrytie svojich záväzkov. Ak by chcel zabrániť 

nesolventnosti musel by držať minimálny požadovaný kapitál vo výške, ktorá pokryla toto 

riziko úmrtnosti. Pre rok 2013 by teda musel držať rizikový kapitál minimálne vo výške 156 

mil. Kč a v roku nasledujúcom minimálne 76-86 mil. Kč podľa zvolenej dividendovej 

politiky. V prípade zvolenia vyššej rizikovej prirážky je možné vidieť, že nedochádza 

k záporným hodnotám disponibilného kapitálu. V prípade zvyšujúceho sa rizika úmrtnosti je 

teda okrem držby rizikového kapitálu vhodné zvýšiť rizikovú prirážku, tak, aby bol 

zabezpečený príjem peňažných prostriedkov na tvorbu kapitálu v dostatočnej výške. Toto 

riziko zvýšenia úmrtnosti nie je vhodné podceňovať, pretože pri pohľade na hodnoty miery 

úmrtnosti v grafoch v prílohe 6, je možné vidieť, že v nedávnej minulosti boli vyššie hodnoty 

úmrtnosti pre zvolené poistné kmene bežné.  
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4.4.4 Stanovenie rizikového kapitálu prostredníctvom VaR 

 

V predchádzajúcich častiach sme hodnotili dopad predikovanej očakávanej miery 

úmrtnosti na solventnosť životnej poisťovne a zhodnotili sme i dopad v prípade alternatívnych 

vývojoch miery úmrtnosti. Konkrétne v prípade konštantného vývoja a rastúceho vývoja. 

V podstate sa jednalo o analýzu deterministicky určených pravdepodobností úmrtia pre 

budúce obdobia. Úmrtnosť je, ale stochastická veličina, ktorej vývoj nie sme schopný presne 

určiť. Vyvíja sa náhodne a je ovplyvňovaná mnohými faktormi. V tejto časti preto pristúpime 

k stochastickému testu, kedy určíme dopad na solventnosť a výšku rizikového kapitálu 

prostredníctvom kritéria VaR. VaR predstavuje maximálnu možnú stratu na určitej hladine 

pravdepodobnosti. Náhodným prvkom pri stanovovaní disponibilného kapitálu bude časovo-

špecifický parameter kt, na základe ktorého je určená miera úmrtnosti. V grafe 4.33 a 4.34 je 

zachytený intervalový odhad parametra. Pre potreby tejto práce je dôležitý práve horná 

hranica intervalu, ktorá predstavuje 95. percentil náhodného rozdelenia pravdepodobnosti. 

Inak povedané hodnoty parametra kt v budúcnu nepresiahnu hornú hranicu intervalu 

s pravdepodobnosťou 95% . V prílohe 14 môžeme vidieť doplnenie o intervalový odhad 

s pravdepodobnosťou 99 a 99,9%.  

Pre odhad bola následne stanovená miera úmrtnosti, ktorej hodnoty sú zachytené 

v prílohe 10 a ich časť je možné vidieť v tabuľke 4.8 (pre stupeň významnosti α=5%). 

 

Tabuľka 4.8:Hodnoty qx pre 95. percentil náhodného rozdelenia pravdepodobnosti. 

qx (x,t) 

rok vek M 30r. Z 30r. vek M40r. Z 40r. 

2012 30 0,000733 0,000253 40 0,001831 0,000811 

2013 31 0,001228 0,000605 41 0,002834 0,001564 

2031 49 0,0087 0,00554 59 0,024599 0,016055 

2032 50 0,009721 0,006169 60 1 1 

2041 59 0,026425 0,018622 - - - 

2042 60 1 1 - - - 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Po simulácii náhodného vývoja parametra kt a následne miery úmrtnosti bola určené 

hodnota VaR s pravdepodobnosťou 95%, pre sledované obdobie. Časť výsledkov je zachytené 

v tabuľke 4.9. výsledky pre všetky obdobia sú dostupné v prílohe 13. 
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Tabuľka 4.9: Výška disponibilného kapitálu a VaR (α=5%). 

mil Kč 
r=5% r=10% 

d=50% d=90% d=50% d=90% 

t K (t) VaR (t) K (t) VaR (t) K (t) VaR (t) K (t) VaR (t) 
2013 -2 152 2 152 -2 152 2 152 -660 660 -660 660 
2014 -2 055 2 055 -2 055 2 055 -571 571 -579 579 
2015 -1 951 1 951 -1 982 1 982 -453 453 -485 485 
2016 -1 775 1 775 -1 816 1 816 -272 272 -313 313 
2017 -1 552 1 552 -1 603 1 603 -41 41 -93 93 
2018 -1 282 1 282 -1 343 1 343 238 -238 175 -175 
2019 -966 966 -1 037 1 037 566 -566 493 -493 
2020 -602 602 -683 683 943 -943 859 -859 
2021 -190 190 -282 282 1 370 -1 370 1 276 -1276 
2022 270 -270 168 -168 1 847 -1 847 1 742 -1742 
2031 6 663 -6 663 6 451 -6 451 8 483 -8 483 8 267 -8267 
2032 2 836 -2 836 2 836 -2 836 4 664 -4 664 4 664 -4664 
2041 6 755 -6 755 6 646 -6 646 8 881 -8 881 8 769 -8769 

2042 1 181 -1 181 1 181 -1 181 3 328 -3 328 3 328 -3328 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

 Tabuľka 4.9 zachytáva ako hodnoty disponibilného kapitálu, tak i hodnoty VaR, ktoré 

predstavujú záporný disponibilný kapitál. VaR určuje maximálnu stratu, ku ktorej môže dôjsť 

s pravdepodobnosťou 95%. V praxi sa podľa kritéria VaR určuje minimálny požadovaný 

kapitál, ktorý je poisťovňa povinná držať, aby nedošlo k nesolventnosti. V tabuľke vidíme, že 

v prípade vysokej úmrtnosti by k nesolventnosti pri takto stanovených poistných kmeňoch 

určite došlo. Ak by poistiteľ zvolil nižšiu rizikovú prirážku, bol by povinný držať požadovaný 

kapitál v príslušnej výške pre roky 2013 až 2021. Výšku kapitálu by do istej miery 

ovplyvňovala i zvolená dividendová politika. V prípade dividendového podielu 50%, by 

poistiteľ musel držať v roku 2013 kapitál na pokrytie rizika úmrtnosti vo výške 2 152 mil. Kč, 

v roku 2021 kapitál vo výške 198 mil. Kč. V prípade dividendového podielu 90% by v roku 

2021 bol povinný držať 282 mil. Kč. V prípade zvolenej vyššej rizikovej prirážky by bol 

poistiteľ neschopný splácať svoje záväzky v rokoch 2013 až 2017. Jeho prijatý kapitál by bol 

teda skôr schopný pokryť záväzky plynúce poisteným. Aby zabránil nesolventnosti je opäť 

povinný držať minimálny požadovaný kapitál vo výške príslušných hodnôt VaR a splnil tak 

požiadavky kapitálovej primeranosti. V roku 2013 by to predstavovalo 660 mil. Kč a v roku 

2017 pri dividendovom podiele 50% by bola hodnota minimálneho kapitálu 41 mil. Kč. Pri 

90% dividendovom podiele by hodnota predstavovala 98 mil. Kč. V obdobiach ukončenia 
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poistných zmlúv (2032 a 2042) nedochádza k záporným hodnotám disponibilného kapitálu 

a poistiteľ je schopný dostať svojim záväzkom bez nutnosti držby rizikového kapitálu.  

 Hodnoty úmrtnosti prislúchajúce k hornej hranici intervalu sa veľmi líšia od 

očakávaných. Ak sa však pozrieme na celkový vývoj úmrtnosti od roku 1920 až do súčasnosti 

a porovnáme ich s touto úmrtnosťou (príloha 7, graf 4.35), vidíme, že v minulosti dosahovala 

miera úmrtnosti hodnoty niekoľkonásobne vyššie. Poistiteľ by mal preto dbať na neustále 

hodnotenie rizika a prispôsobovať mu príslušný kapitál, tak aby v budúcnu nedošlo 

k nemožnosti splatiť záväzky voči poisteným. Dlhodobý stav nesolventnosti by mal dopad na 

hospodárenie poisťovne a mohol by ohroziť jej samotnú existenciu. 

 Pre kompletizáciu určenia rizikového kapitálu stanoveného prostredníctvom VaR boli 

výpočty prevedené i na hladine významnosti 1 % a 0,1 %, tzn. bola vyčíslená maximálna 

strata s pravdepodobnosťou 99 % a 99,9 %. Výsledky sú dostupné v prílohe 16.  

 V prípade zvolenia rizikovej prirážky na poistnom vo výške 5 % (viď príloha 15, 

tabuľka 12) by musel poistiteľ držať rizikový kapitál vo výške VaR v rokoch 2013 až 2025 

pre stupeň významnosti 1 %. Výška požadovaného kapitálu by sa mierne líšila v závislosti od 

zvolenej dividendovej politiky. Pre rok 2013 by tento kapitál musel byť vo výške 4 267 mil. 

Kč. S porovnaním oproti VaR pre α =5% je tento kapitál zhruba o 2 mld. Kč vyšší, pričom 

rozdiely medzi úmrtnosťou v tomto roku sú v radoch tisícin. Napríklad úmrtnosť mužov vo 

veku 31 rokov v roku 2013 je pre VaR 99 % „len“ o 0,000194 vyššia než pre VaR 95%. 

I zdanlivo malá zmena v úmrtnosti môže mať teda veľký dopad na disponibilný kapitál 

poisťovateľa. V relatívnom vyjadrení sa, ale úmrtnosť zvýšila o 15,8 %. Hodnoty úmrtnosti 

pre sledované poistné kmene sú dostupné v prílohe 15. Pre obdobia, v ktorých dochádza 

k ukončeniu poistných kontraktov nedochádza ku kritickým hodnotám kapitálu, bez ohľadu 

na zvolený dividendový podiel. Pre hladinu významnosti α =0,1% sú hodnoty VaR ešte 

vyššie. V prípade dividendového podielu 50 % je nutné držať rizikový kapitál vo výške 

príslušných hodnôt VaR v rokoch 2013–2027, pre vyšší dividendový podiel i v roku 2028. 

Okrem toho je potrebné v oboch prípadoch držať dostatočnú výšku kapitálu i v obdobiach 

ukončenia poistných kontraktov, a to v rokoch 2032 a 2042.  

  V prípade rizikovej prirážky s výškou 10 % (príloha 16, tabuľka 15) je nutné držať 

požadovaný rizikový kapitál v obdobiach 2013 až 2022 pre α =1 % vo výške VaR opäť 

v závislosti na zvolenej dividendovej politike. Pri zhodnotení VaR s pravdepodobnosťou 99,9 

% je nutné držať požadovaný kapitál v obdobiach 2013 až 2025 s dividendovým podielom 50 

% a pre vyšší dividendový podiel v obdobiach 2013 až 2026. Rozdiely medzi VaR pre 

jednotlivé stupne významnosti sú pohybujú rádovo okolo 2 mld. Kč. Hodnoty VaR sú vo 
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všeobecnosti nižšie než v prípade nízkej rizikovej prirážky a nie je potreba držať kapitál 

v rokoch ukončenia poistných zmlúv. 

 

4.4.5 Porovnanie a zhodnotenie výsledkov 

 

V predchádzajúcich kapitolách bol hodnotený vplyv odhadovanej miery úmrtnosti na 

solventnosť v rámci životného poistenia. Toto hodnotenie bolo prevedené na  štyroch 

vybraných homogénnych poistných kmeňoch. Platené ročné poistné bolo stanovené na 

základe princípu ekvivalencie a z poslednej známej miery úmrtnosti. Pri hodnotení boli 

zohľadnené dve varianty rizikovej prirážky (5 % a 10 %) a dividendové podiely vo výške 

50% a 90 %. Hodnotenie solventnosti bolo doplnené o analýzu zmien v prípade iných, než 

očakávaných trendov vývoja úmrtnosti. Nakoniec bola potrebná výška rizikového kapitálu 

určená prostredníctvom kritéria VaR a to na rôznych hladinách pravdepodobnosti. 

Očakávaný trend úmrtnosti bol odhadnutý na základe Lee-Carter modelu. Výsledok 

odhadu, že trend bude naďalej pokračovať miernym klesaním úmrtnosti. Pri analýze 

solventnosti bolo zistené, že v prípade klesajúcej miery úmrtnosti je poistiteľ schopný 

vytvárať dostatočne vysoký kapitál, s ktorým je schopný pokryť záväzky voči poisteným. 

Prijaté poistné stačí na zabezpečenie solventnosti v i prípade zvolenia nižšej rizikovej 

prirážky a nenastáva ani problém v obdobiach ukončenia poistných zmlúv, kedy je potrebné 

vyplácať vysoké objemy v podobe poistných plnení. Znižovanie miery úmrtnosti teda 

neohrozuje solventnosť poistiteľa v rámci životného poistenia na dožitie alebo úmrtie.  

Následné hodnotenia ukázali, čo by sa ale stalo vo chvíli, kedy by sa miera úmrtnosti 

vychýlila od predpokladu. Testovanie solventnosti ukázalo, že v prípade stagnácie úmrtnosti 

a jej konštantného vývoja pre sledované obdobia, by bol poistiteľ schopný vytvárať 

dostatočne vysoký kapitál opäť len z prijatého poistného a to i pre nižšie zvolenú rizikovú 

prirážku počas celej doby trvania poistenia. V porovnaní s disponibilným kapitálom v prípade 

pôvodne očakávaného vývoja je kapitál pre konštantný vývoj nižší a to približne o 500 mil. 

Kč v daných rokoch. V prípade konštantného vývoja úmrtnosti by sa disponibilný kapitál 

v prvom roku trvania poistných zmlúv znížil o 463 mil. Kč (- 46,6%) v prípade rizikovej 

prirážky 5 % a dividendového podielu 50 %, pričom miera úmrtnosti by sa zvýšila len 

o 2,97% v priemere za všetky poistné kmene. S postupujúcimi obdobiami rastú rozdiely 

v miere úmrtnosti, zatiaľ čo rozdiely v disponibilnom kapitále sa znižujú. 

Následne bola prevedená analýza solventnosti pre prípad opačného vývoja trendu 

úmrtnosti, čiže s rastúcou úmrtnosťou pre nasledujúce obdobia. Výsledky ukazujú, že ak by 
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poistiteľ zvolil nižšiu rizikovú prirážku, bol by povinný v prvých rokoch trvania poistenia 

držať minimálny požadovaný kapitál a to vo výške 156 mil. Kč v roku 2013 a 76 mil. Kč 

v roku nasledujúcom pri dividendovom podiely 50 %. V prípade vyššieho dividendového 

podielu by v roku 2014 bol povinný držať kapitál 86 mil. Kč, aby zabránil nesolventnosti 

a pokryl riziko úmrtnosti. Ak by však bola zvolená vyššia riziková prirážka, poistiteľ by bol 

schopný tvoriť kapitál v dostatočnej výške na splatenie svojich záväzkov. Mira úmrtnosti je 

oproti pôvodne odhadovanej vyššia o 6 % v priemere za všetky poistné kmene. Absolútne 

zmeny sa pohybujú v rádoch desaťtisícin. Medzi mužmi vo veku 31 rokov v roku 2013 

predstavuje absolútny rozdiel v úmrtnosti pôvodne očakávanej a rastúcej 0,000024, pre ženy 

v rovnakom veku a období 0,000013. Na prvý pohľad sa môže javiť, že ide o minimálne 

zmeny, treba si však uvedomiť výšku relatívnych zmien oproti pôvodnej hodnote 

a nezanedbať riziko z nich plynúce, pretože vidíme, že i takto malé zmeny môžu viesť 

k ohrozeniu solventnosti poisťovne. V prípade neistoty vo vývoji, či v snahe znížiť riziko je 

pre poistiteľa vhodnejšie zvoliť vyššiu rizikovú prirážku, či držať rizikový kapitál v určitej 

výške. Riziková prirážka by, ale mala byť tak vysoká, aby bol poistiteľ schopný konkurovať 

ostatným subjektom na trhu.  

Hodnotenie solventnosti bolo doplnené analýzou VaR, ktorá vyčísľuje maximálnu 

možnú stratu na určitej hladine významnosti. Analýza bola prevedená na výšku 

disponibilného kapitálu a náhodným faktorom bol časovo-špecifický parameter Lee-Carter 

modelu, ktorý zachytáva trend vývoja úmrtnosti. V praxi VaR vyčísľuje minimálnu výšku 

požadovaného kapitálu, ktorý musí poistiteľ držať aby nedošlo k nesolventnosti. VaR bola 

vyčíslená s pravdepodobnosťou 95 % a doplnená analýzou VaR s pravdepodobnosťou 99 

a 99,9 %.  

Výsledky analýza VaR na hladine významnosti α=5% ukázali, že poistiteľ by bol 

povinný držať požadovaný kapitál v príslušnej výške VaR v rokoch 2013–2021 (r =5 %, d 

=50%). V roku 2013 je výška požadovaného kapitálu 2 152 mil. Kč. V porovnaní s pôvodne 

očakávanou mierou úmrtnosti, kedy by bol poistiteľ schopný vytvoriť si dostatočný kapitál 

z prijatého poistného vo výške 869 mil. Kč vzniká rozdiel v disponibilnom kapitále vo výške 

3 021 mil. Kč (pokles o 348%). Miera úmrtnosti sa pritom zvýšila o 60% v priemere za všetky 

poistné kmene. V prípade vyššie zvolenej rizikovej prirážky (r =10 %, d=50 %), by bol pokles 

v disponibilnom kapitále oproti pôvodne odhadovanému o 2 635 mil. Kč, na hodnotu -660 

mil. Kč (pokles o 133%). Minimálny požadovaný kapitál by teda musel byť v hodnote 

minimálne 660 mil. Kč v roku 2013, aby bol poistiteľ schopný dostať svojim záväzkom. Pre 

vyššie zvolenú rizikovú prirážku by bol poistiteľ povinný držať kapitál v príslušnej výške 



67 

 

VaR podľa zvolenej dividendovej politiky v rokoch 2013 až 2017. Ak by chcel poistiteľ 

zabrániť nesolventnosti len z prijatého poistného, musel by zvoliť rizikovú prirážku vo výške 

aspoň 12,5 %. Oproti poistnému s prirážkou 5 % je rozdiel vo výške 2 662 Kč ročne na 

jedného poistníka. Poistiteľ by mal voliť prirážku tak, aby bol konkurencie schopný a aby 

nedochádzalo k predčasným výpovediam zmlúv, ktoré by mali rovnako výrazný vplyv na 

solventnosť. Analýza bola doplnená vyčíslením maximálnej možnej straty 

s pravdepodobnosťou 99 % a 99,9 %. Hodnoty VaR sa na jednotlivých stupňoch významnosti 

vzďaľujú od seba zhruba o 2 mld. Kč na začiatku obdobia, pre jednotlivé roky a vždy pre 

príslušnú rizikovú prirážku i zvolený dividendový podiel. S pribúdajúcimi rokmi sa rozdiely 

zmierňujú až približne na 1 mld. Kč.  

V prípade VaR na hladine významnosti 1 % (r =5 %) je poistiteľ povinný držať 

minimálny požadovaný kapitál v období rokoch 2013 až 2025. Pri vyššej rizikovej prirážke sa 

tento interval skracuje do roku 2022. V roku 2013 je výška úmrtnosti v priemere o 90 % 

vyššia, než je pôvodne odhadovaná úmrtnosť. Zmena disponibilného kapitálu oproti 

pôvodnému predstavuje v absolútnej výške -5 136 mil. Kč (r =5 %, d =50 %). V relatívnom 

vyjadrení sa jedná o pokles o 591%. 

Pre VaR na hladine významnosti 0,01 % sa úmrtnosť v priemere zvýšila oproti 

pôvodnej o 119%. Disponibilný kapitál v roku 2013 pre rizikovú prirážku 5 % a dividendový 

podiel 50 % je o 7 502 mil. Kč nižší než kapitál stanovený na základe pôvodne očakávanej 

miery úmrtnosti (-863%). Poistiteľ by mal držať požadovaný kapitál minimálne v danej výške 

VaR a to pre obdobia 2013 až 2027 a v rokoch ukončenia poistných kontraktov 2032 a 2042 

v prípade nižšej rizikovej prirážky a nižšie dividendového podielu. Pre vyšší dividendový 

podiel je nutné vytvoriť kapitál i v roku 2028, tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravého 

fungovania poisťovne. Pre vyššie rizikovú prirážku sa nám intervaly opäť skracujú a to na 

2013–2025 pre d=50 % a 2013–2026 pre d=90 %. V obdobiach ukončenia poistných 

kontraktov je poistiteľ schopný pokryť záväzky už z prijatého poistného. Ak by chcel poistiteľ 

pokryť riziko len z prijatého poistného, musel by stanoviť rizikovú prirážku vo výške 19,5 % 

pre pokrytie VaR s pravdepodobnosťou 99%, čo by v absolútnej hodnote predstavovalo 

navýšenie o 5 147 Kč ročne na jedného poistníka. Pre VaR s pravdepodobnosťou 99,9 % by 

sa jednalo o rizikovú prirážku vo výške 27,5 %. Ročné navýšenie oproti poistnému 

s rizikovou prirážkou 5 % by predstavovalo 7 987 Kč na jedného poistníka.
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5 Záver 

 

Poisťovníctvo je odvetvie, v ktorom je klientom poskytovaná špecifická služba. Touto 

službou je poistenie. Poistenie je možné definovať ako službu, pri ktorej poistiteľ na základe 

uzatvorenej poistnej zmluvy a prijatého poistného poskytuje poistnú ochranu, tzn. vypláca 

poistné plnenie v dôsledku realizácie poistnej udalosti. Poistník sa tak, za úplatu, chráni proti 

rizikám a presúva zodpovednosť za škody na poistiteľa. Na druhej strane je však riziku 

vystavený i poistiteľ. Riziká plynúce poistiteľovi závisia od rôznych faktorov a odvetvia 

poistenia. Jedným z hlavných rizík, ktorým je vystavená životná poisťovňa je riziko 

úmrtnosti. Toto riziko úmrtnosti je určované odchýlkami vo vývoji miery úmrtnosti. Tá je 

zachytená v úmrtnostných tabuľkách a jej predpokladaný vývoj a odhadované odchýlky sú 

neustále záujmom diskusií, pretože finančná výkonnosť a udržanie sa v stave solventnosti je 

závislá na vývoji týchto odchýlok. Je teda dôležité predvídať vývoj úmrtnosti a kvantifikovať 

dopady na hospodárenie poisťovní. 

Cieľom práce bola analýza dopadu odhadovanej miery úmrtnosti na solventnosť v rámci 

životného poistenia.  

V teoretickej časti práce boli priblížené základné súvislosti medzi disponibilným 

kapitálom a solventnosťou poisťovní. Zhrnuli sa riziká, ktoré na solventnosť vplývajú a bola 

charakterizovaná ich kvantifikácia. Pri kvantifikácii rizík bola venovaná pozornosť životným 

rizikám, ktoré sú typické pre životné poisťovne. Jedným z hlavných rizík bolo práve riziko 

úmrtnosti. Ďalej sme sa venovali testovaniu solventnosti a konkretizovali sme vybrané 

modely určené na testovanie a vyčíslenie požadovaného kapitálu, v ktorých zohráva dôležitú 

úlohu očakávaný vývoj úmrtnosti.  

Práve úmrtnosti bola venovaná ďalšia časť práce, v ktorej sme charakterizovali 

úmrtnostné tabuľky, priblížili sme vzťahy medzi jednotlivými údajmi a naznačili základné 

princípy výpočtov v poisťovníctve, v ktorých miera úmrtnosti zohráva úlohu. Ďalej sme sa 

venovali stručnému prehľadu princípov a modelov určených pre predikciu úmrtnosti. Jedným 

z najvyužívanejších modelov bol Lee-Carter model, ktorý je obľúbený pre svoju presnosť, 

jednoduchosť a jasnú interpretáciu parametrov. Na konci teoretickej časti, bol tento model 

podrobne charakterizovaný a to od odhadu jeho parametrov až po postup predikcie miery 

úmrtnosti. 

Praktická časť bola rozdelená do štyroch základných častí. V prvej časti boli 

charakterizované použité údaje a bol zhodnotený historický vývoj úmrtnosti. Pracovali sme 
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s mierou úmrtnosti pre Českú republiku, za roky 1920 až 2011. V časovej rade došlo 

k prerušeniu v obdobiach rokov 1938–1944. Údaje boli získané z Českého statistického úřadu 

a jednalo sa o podrobné úmrtnostné tabuľky s vekovo-špecifickou mierou úmrtnosti pre 

populáciu mužov a žien zvlášť. Pri analýze vývoja úmrtnosti bolo vo všeobecnosti zistené, že 

úmrtnosť vykazovala v minulosti vyššie hodnoty a pomaly s určitými výkyvmi klesá až do 

súčasnosti. Výrazné zvýšenie úmrtnosti bolo v priebehu vojnového obdobia. U oboch 

populácií bolo možné v minulosti sledovať vysoké hodnoty úmrtnosti novorodencov a detí 

v predškolskom veku, ktoré až do súčasnosti klesali. Pre obe pohlavia platí, že so zvyšujúcim 

sa vekom rastie i pravdepodobnosť úmrtia. Prudké zvýšenie úmrtnosti nastáva od zhruba 

sedemdesiateho roku života. Miera úmrtnosti žien dosahuje dlhodobo nižšie hodnoty než 

miera úmrtnosti mužov, a taktiež vykazuje stabilnejší vývoj a miernejšie výkyvy.  Pre obe 

pohlavia boli v prvej polovici dvadsiateho storočia zaznamenané vysoké zmeny a výkyvy 

v miere úmrtnosti a jej prudký pokles v povojnovom období. V druhej polovici dvadsiateho 

storočia sa vývoj ustálil a klesajúci trend sa výrazne spomalil. Tento fakt bol zohľadnený 

v ďalších častiach práce. 

Ďalšia časť bola venovaná aplikácii Lee-Carter modelu, kde boli odhadnuté základné 

vekovo a časovo špecifické parametre modelu. Model bol aplikovaný na dve časové rady, a to 

celkovú (1920 až 2011) a skrátenú časovú radu (1955 až 2011), práve z dôvodu stabilnejšieho 

vývoja v úmrtnosti v druhej polovici dvadsiateho storočia a výrazného spomalenia jej 

klesania. V rámci modelu bol odhadnutý parameter ax, ktorý zachytáva priemerné hodnoty 

úmrtnosti pre jednotlivé vekové kategórie. Tento parameter vykazoval tvar J-krivky, ktorá 

naznačovala vysokú úmrtnosť, pre najnižšie vekové kategórie, pokles úmrtnosti pre deti 

v školskom veku a následne rast úmrtnosti so zvyšujúcim sa vekom. Ďalším bol parameter bx, 

ktorý zachytával veľkosť zmien pre jednotlivé vekové kategórie. Najvýraznejšie dochádzalo 

k zmenám v nižších vekových kategóriách a s pribúdajúcim vekom boli čoraz nižšie. 

Znamená to, že v minulosti bola vysoká úmrtnosť novorodencov, ale do súčasnosti stále 

klesala a dnes je minimálna. U seniorov bola vysoká úmrtnosť ako v minulých obdobiach, tak 

aj dnes. Tretím parametrom Lee-Carter modelu bol časovo-špecifický parameter kt, ktorý 

znázorňoval trend vývoja úmrtnosti. Pre obe časové rady bol trend vývoja klesajúci. 

U celkovej časovej rady bolo do roku 1955 prudké klesanie, ale s výraznými výkyvmi vo 

vojnovom období. Po roku 1955 sa trend výrazne spomalil a stabilizoval. Pre skrátenú časovú 

radu bol vývoj po roku 1955 s porovnaním celkovej časovej rady rovnako stabilný, avšak  s 

výrazne pomalším klesaním. Na záver bola prevedená analýza odchýlok modelu, kde bolo 

zistené, že nižšie hodnoty odchýlok, a teda presnejší odhad vykazuje model aplikovaný na 



70 

 

skrátenú časovú radu. Analýza preukázala, že pre predikciu miery úmrtnosti je teda 

vhodnejšie využiť údaje o úmrtnosti v skrátenej časovej rade od roku 1955. 

Tretia časť bola venovaná samotnej predikcii miery úmrtnosti na základe odhadu vývoja 

časovo-špecifického parametra Lee-Carter modelu. Pre porovnanie bol odhad prevedený na 

oboch časových rád. Výsledky ukázali, že pri využití celkovej časove rady, by mohlo dôjsť 

k predpokladu nižšej miery úmrtnosti než by v budúcnu bola. Pre uistenie bol prevedený 

spätný test odhadu. Pri tomto teste sme sa uistili v tvrdení, že Lee-Carter model aplikovaný na 

skrátenú časovú radu vykazuje presnejšie výsledky než pri jeho aplikácii na celkovú dostupnú 

radu údajov. V ďalších častiach sme pokračovali už len s využitím skrátenej časovej rady. 

Odhad očakávaného vývoja parametra kt ukázal pokračovanie klesajúceho trendu a teda 

i miery úmrtnosti. Pre doplnenie bol prevedený odhad miery úmrtnosti v prípade 

konštantného a rastúceho vývoja trendu úmrtnosti. Na ich základe bola odhadnutá miery 

úmrtnosti s takýmito alternatívnymi trendmi. Na záver časti sme uskutočnili intervalový 

odhad parametra kt, ktorý slúžil pre analýzu VaR. 

V poslednej časti praktickej kapitoly bol vyčíslený dopad odhadovanej miery úmrtnosti 

na solventnosť životnej poisťovne. Dopad miery úmrtnosti bol analyzovaný na základe výšky 

disponibilného kapitálu, ktorý bol výsledkom rozdielu aktív a záväzkov plynúcich z poistných 

kontraktov. Pre analýzu boli zvolené štyri teoretické homogénne poistné kmene, a to pre 

mužov a ženy vo veku 30 rokov s dobou trvania poistnej zmluvy 30 rokov a pre mužov a ženy 

vo veku 40 rokov s dobou trvania poistnej zmluvy 20 rokov. V každom kmeni bolo na 

začiatku trvania kontraktu počet poistených 10 000. Poistné plnenie bolo nastavené na 

hodnotu 1 000 000 Kč a platené poistné bolo stanovené pre každý poistný kmeň zvlášť 

s využitím dvoch rôznych rizikových prirážok (5 a 10 %). Poistení uzatvárali poistné 

kontrakty na dožitie alebo úmrtie Predpokladali sme, že poistiteľ investuje len do 

bezrizikových aktív. Bezriziková sadzba bola stanovené vo výške 1,45 %. Poistiteľ vyplácal 

dividendy zo zisku na základe dividendového podielu. Pre ukážku boli zvolené dva rôzne 

dividendové podiely vo výške 50 a 90 %. Pre takto zvolené poistné kmene sme analyzovali 

výsledky v rámci pôvodne očakávanej miery úmrtnosti, ktorá bola zistená s využitím Lee-

Carter modelu. Následne sme zhodnotili vplyv úmrtnosti v prípade alternatívneho vývoja 

trendu úmrtnosti a n koniec bola prevedená analýza prostredníctvom kritéria VaR.  

Výsledky ukázali, že v prípade pôvodne očakávaného vývoja úmrtnosti by bol poistiteľ 

schopný vytvoriť s prijatého poistného dostatočne vysoký kapitál na krytie záväzkov voči 

poisteným. Poistiteľ by bol solventný vo všetkých sledovaných obdobiach, a to i v prípade 

kombinácie nižšej rizikovej prirážky a vyššieho dividendového podielu. Poistiteľ by sa 
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nedostal do stavu nesolventnosti ani v prípade, konštantného vývoja úmrtnosti, kedy by došlo 

k zastaveniu klesajúceho trendu a k stagnácii vývoja. Vo chvíli, kedy by došlo k zmene trendu 

vývoja a úmrtnosť by začala stúpať rovnakou rýchlosťou akou pôvodne klesala, by bol 

poistiteľ v prvých dvoch rokoch trvania poistných kontraktov neschopný dostať svojich 

záväzkov v plnej výške (r =5 %). Aby zabránil ohrozeniu hospodárenia poisťovne, musel by 

držať v daných obdobiach minimálny požadovaný kapitál v príslušnej výške, podľa zvolenej 

dividendovej politiky. Zabránil by tak klesnutiu disponibilného kapitálu pod nulu. Ak by na 

začiatku poistenia zvolil vyššiu rizikovú prirážku (r =10 %), jeho kapitál by neklesol pod nulu 

počas celého obdobia trvania poistných kontraktov. Pri vhodne zvolenej rizikovej prirážke, by 

sa poistiteľ v stave solventnosti i v prípade náhlej zmeny trendu vývoja úmrtnosti. 

Na koniec bola vyčíslená maximálna možná strata na určitých hladinách významnosti. 

Náhodným prvkom bol vekovo-špecifický parameter Lee-Carter modelu, ktorý priamo 

ovplyvňoval mieru úmrtnosti. Hodnoty VaR určili minimálny požadovaný kapitál, ktorý by 

musel poistiteľ držať, aby zabránil nesolventnosti. Hodnoty sa líšili na základe zvolenej 

rizikovej prirážky i dividendového podielu.  

Úmrtnosť nie je možné s istotou presne predvídať, pretože je to veličina závislá od 

množstva faktorov. Poistiteľ by sa nemal slepo spoliehať na štatistiky a mal by dbať na 

neustále hodnotenie a krytie možných rizík. V rámci životného poistenia môže riziko úmrtia 

čiastočne pokrývať i vhodne zvolenou rizikovou prirážkou, alebo vytváraním dostatočnej 

výšky likvidného disponibilného kapitálu. Pri voľbe rizikovej prirážky by však mal dbať na 

predajnosť svojich služieb a na konkurencieschopnosť. 

Vieme, že v nedávnej minulosti boli hodnoty úmrtnosti omnoho vyššie, než je tomu 

dnes a než boli na základe Lee-Carter modelu odhadnuté, pre ďalšie obdobia. V rámci 

úmrtnosti boli v minulosti rôzne výkyvy a nie je zaručené, že k nim nedôjde i v obdobiach 

nasledujúcich. Prehodnocovanie rizika úmrtnosti a kvantifikácia vplyvu na hospodárenie 

poisťovní by teda mala byť bežnou súčasťou činností poisťovateľa, tak aby bol schopný včas 

reagovať a zabrániť, alebo aspoň eliminovať riziká, ktoré by ohrozovali jeho solventnosť.
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Príloha 1 

Hodnoty odhadnutých vekovo-špecifických parametrov Lee-Carter modelu  

 

Tabuľka 10: Hodnoty parametrov ax a bx pre celkovú i skrátenú časovú radu. 

Vek 

Muži Ženy 

a b a b 
1920-
2011 

1955-
2011 

1920-
2011 

1955-
2011 

1920-
2011 

1955-
2011 

1920-
2011 

1955-
2011 

0 -3,7180 -4,4462 -0,2433 -0,2785 -3,9364 -4,6718 -0,18004 -0,2563 

1 -6,2484 -7,0863 -0,2679 -0,2351 -6,3991 -7,2616 -0,20344 -0,2119 

2 -6,8403 -7,5836 -0,2417 -0,2305 -7,0023 -7,7731 -0,18222 -0,1974 

3 -7,0625 -7,7371 -0,2219 -0,2202 -7,3010 -8,0386 -0,17960 -0,2172 

4 -7,3124 -7,9195 -0,2040 -0,2140 -7,5745 -8,2565 -0,16745 -0,2056 

5 -7,3415 -7,9574 -0,2091 -0,2225 -7,6053 -8,2941 -0,16893 -0,1928 

6 -7,4191 -8,0231 -0,2081 -0,2325 -7,6800 -8,3526 -0,16314 -0,1678 

7 -7,4707 -8,0509 -0,2000 -0,2228 -7,7761 -8,4382 -0,16042 -0,1594 

8 -7,4926 -8,0449 -0,1873 -0,1946 -7,8785 -8,5351 -0,15849 -0,1532 

9 -7,5590 -8,0991 -0,1818 -0,1842 -7,9677 -8,6170 -0,15568 -0,1433 

10 -7,6066 -8,1373 -0,1747 -0,1639 -8,0207 -8,6566 -0,15167 -0,1338 

11 -7,6435 -8,1644 -0,1720 -0,1629 -8,0141 -8,6411 -0,14812 -0,1276 

12 -7,6285 -8,1283 -0,1654 -0,1607 -7,9934 -8,6168 -0,14674 -0,1275 

13 -7,5526 -8,0333 -0,1600 -0,1565 -7,9199 -8,5371 -0,14496 -0,1222 

14 -7,3982 -7,8663 -0,1541 -0,1417 -7,7943 -8,3955 -0,14115 -0,1111 

15 -7,1814 -7,6295 -0,1490 -0,1426 -7,6218 -8,2033 -0,13680 -0,1018 

16 -6,8761 -7,2732 -0,1328 -0,1236 -7,4588 -8,0316 -0,13519 -0,1012 

17 -6,6430 -7,0091 -0,1239 -0,1151 -7,3207 -7,8921 -0,13423 -0,0991 

18 -6,4785 -6,8322 -0,1190 -0,1022 -7,2369 -7,8192 -0,13568 -0,0947 

19 -6,3802 -6,7316 -0,1174 -0,0933 -7,1897 -7,7878 -0,13831 -0,0902 

20 -6,3364 -6,6949 -0,1184 -0,0878 -7,1877 -7,8123 -0,14372 -0,0920 

21 -6,3236 -6,6904 -0,1203 -0,0885 -7,1693 -7,8093 -0,14694 -0,0935 

22 -6,2949 -6,6570 -0,1182 -0,0863 -7,1582 -7,8083 -0,14934 -0,0968 

23 -6,2919 -6,6529 -0,1177 -0,0884 -7,1273 -7,7750 -0,14883 -0,0997 

24 -6,3035 -6,6643 -0,1170 -0,0858 -7,1024 -7,7468 -0,14888 -0,1061 

25 -6,3191 -6,6756 -0,1153 -0,0837 -7,0900 -7,7330 -0,14979 -0,1180 

26 -6,3282 -6,6846 -0,1151 -0,0843 -7,0808 -7,7257 -0,15067 -0,1235 

27 -6,3277 -6,6835 -0,1146 -0,0826 -7,0540 -7,6885 -0,14898 -0,1263 

28 -6,3029 -6,6572 -0,1138 -0,0803 -7,0224 -7,6465 -0,14601 -0,1174 

29 -6,2743 -6,6243 -0,1127 -0,0790 -6,9722 -7,5822 -0,14236 -0,1129 

30 -6,2414 -6,5792 -0,1103 -0,0817 -6,9146 -7,5090 -0,13886 -0,1122 

31 -6,2037 -6,5284 -0,1073 -0,0826 -6,8569 -7,4343 -0,13532 -0,1144 

32 -6,1575 -6,4742 -0,1050 -0,0829 -6,7877 -7,3444 -0,13056 -0,1102 

33 -6,1120 -6,4241 -0,1033 -0,0836 -6,7222 -7,2565 -0,12559 -0,1074 

34 -6,0560 -6,3628 -0,1014 -0,0821 -6,6527 -7,1649 -0,12065 -0,1031 

35 -5,9950 -6,2943 -0,0983 -0,0763 -6,5805 -7,0710 -0,11625 -0,1022 

36 -5,9260 -6,2087 -0,0940 -0,0732 -6,5126 -6,9858 -0,11207 -0,0968 

37 -5,8538 -6,1197 -0,0890 -0,0675 -6,4401 -6,8986 -0,10821 -0,0936 

38 -5,7711 -6,0217 -0,0849 -0,0644 -6,3624 -6,8050 -0,10384 -0,0868 
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39 -5,6923 -5,9319 -0,0814 -0,0637 -6,2817 -6,7056 -0,09925 -0,0825 

40 -5,6082 -5,8386 -0,0783 -0,0611 -6,1947 -6,5928 -0,09371 -0,0798 

41 -5,5200 -5,7403 -0,0749 -0,0592 -6,1056 -6,4772 -0,08839 -0,0798 

42 -5,4306 -5,6374 -0,0707 -0,0573 -6,0240 -6,3725 -0,08336 -0,0752 

43 -5,3453 -5,5433 -0,0676 -0,0559 -5,9403 -6,2734 -0,07986 -0,0748 

44 -5,2558 -5,4414 -0,0638 -0,0548 -5,8553 -6,1739 -0,07660 -0,0733 

45 -5,1638 -5,3366 -0,0597 -0,0524 -5,7742 -6,0802 -0,07362 -0,0714 

46 -5,0722 -5,2363 -0,0564 -0,0492 -5,6852 -5,9777 -0,07035 -0,0686 

47 -4,9765 -5,1292 -0,0523 -0,0450 -5,5943 -5,8759 -0,06768 -0,0673 

48 -4,8784 -5,0213 -0,0489 -0,0434 -5,5044 -5,7768 -0,06566 -0,0657 

49 -4,7813 -4,9152 -0,0463 -0,0444 -5,4118 -5,6779 -0,06432 -0,0665 

50 -4,6872 -4,8108 -0,0430 -0,0444 -5,3256 -5,5841 -0,06307 -0,0682 

51 -4,5894 -4,7044 -0,0403 -0,0439 -5,2399 -5,4917 -0,06160 -0,0672 

52 -4,4961 -4,6030 -0,0375 -0,0430 -5,1553 -5,3977 -0,05960 -0,0669 

53 -4,4016 -4,4993 -0,0346 -0,0417 -5,0716 -5,3072 -0,05779 -0,0658 

54 -4,3089 -4,3998 -0,0327 -0,0426 -4,9858 -5,2158 -0,05649 -0,0660 

55 -4,2205 -4,3034 -0,0308 -0,0449 -4,8950 -5,1180 -0,05483 -0,0652 

56 -4,1315 -4,2057 -0,0287 -0,0480 -4,8079 -5,0255 -0,05377 -0,0651 

57 -4,0397 -4,1085 -0,0275 -0,0498 -4,7110 -4,9236 -0,05251 -0,0631 

58 -3,9446 -4,0088 -0,0265 -0,0522 -4,6156 -4,8242 -0,05176 -0,0635 

59 -3,8498 -3,9079 -0,0254 -0,0546 -4,5152 -4,7200 -0,05086 -0,0645 

60 -3,7592 -3,8114 -0,0242 -0,0559 -4,4165 -4,6209 -0,05097 -0,0677 

61 -3,6710 -3,7170 -0,0227 -0,0573 -4,3166 -4,5199 -0,05081 -0,0702 

62 -3,5850 -3,6264 -0,0216 -0,0583 -4,2209 -4,4241 -0,05096 -0,0725 

63 -3,4978 -3,5383 -0,0214 -0,0595 -4,1181 -4,3201 -0,05071 -0,0738 

64 -3,4105 -3,4515 -0,0219 -0,0622 -4,0144 -4,2136 -0,05033 -0,0756 

65 -3,3245 -3,3652 -0,0222 -0,0645 -3,9069 -4,1018 -0,04961 -0,0784 

66 -3,2395 -3,2781 -0,0223 -0,0676 -3,8021 -3,9937 -0,04916 -0,0814 

67 -3,1535 -3,1892 -0,0221 -0,0703 -3,6960 -3,8828 -0,04832 -0,0833 

68 -3,0672 -3,1026 -0,0224 -0,0721 -3,5865 -3,7709 -0,04781 -0,0845 

69 -2,9821 -3,0169 -0,0224 -0,0735 -3,4759 -3,6579 -0,04736 -0,0859 

70 -2,8964 -2,9325 -0,0228 -0,0741 -3,3643 -3,5438 -0,04689 -0,0876 

71 -2,8081 -2,8462 -0,0236 -0,0744 -3,2509 -3,4279 -0,04644 -0,0888 

72 -2,7200 -2,7607 -0,0245 -0,0748 -3,1401 -3,3145 -0,04589 -0,0892 

73 -2,6336 -2,6767 -0,0249 -0,0739 -3,0272 -3,1964 -0,04462 -0,0884 

74 -2,5465 -2,5921 -0,0252 -0,0726 -2,9151 -3,0793 -0,04318 -0,0864 

75 -2,4586 -2,5061 -0,0251 -0,0702 -2,8032 -2,9628 -0,04196 -0,0852 

76 -2,3705 -2,4197 -0,0250 -0,0679 -2,6928 -2,8459 -0,04031 -0,0840 

77 -2,2801 -2,3290 -0,0249 -0,0670 -2,5841 -2,7310 -0,03896 -0,0825 

78 -2,1895 -2,2379 -0,0247 -0,0664 -2,4739 -2,6145 -0,03745 -0,0804 

79 -2,1009 -2,1484 -0,0245 -0,0654 -2,3651 -2,4984 -0,03565 -0,0777 

80 -2,0109 -2,0582 -0,0242 -0,0633 -2,2564 -2,3821 -0,03373 -0,0750 

81 -1,9201 -1,9685 -0,0241 -0,0612 -2,1459 -2,2649 -0,03205 -0,0722 

82 -1,8291 -1,8789 -0,0241 -0,0589 -2,0369 -2,1492 -0,03028 -0,0697 

83 -1,7389 -1,7908 -0,0241 -0,0561 -1,9267 -2,0323 -0,02859 -0,0672 

84 -1,6493 -1,7026 -0,0239 -0,0529 -1,8166 -1,9155 -0,02685 -0,0646 

85 -1,5604 -1,6162 -0,0240 -0,0494 -1,7037 -1,7956 -0,02503 -0,0616 

86 -1,4704 -1,5266 -0,0236 -0,0466 -1,5920 -1,6770 -0,02325 -0,0586 

87 -1,3783 -1,4356 -0,0235 -0,0443 -1,4807 -1,5583 -0,02135 -0,0555 

88 -1,2878 -1,3467 -0,0234 -0,0414 -1,3696 -1,4400 -0,01951 -0,0524 
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89 -1,1969 -1,2571 -0,0233 -0,0384 -1,2584 -1,3216 -0,01764 -0,0492 

90 -1,1060 -1,1676 -0,0231 -0,0352 -1,1473 -1,2032 -0,01574 -0,0460 

91 -1,0151 -1,0782 -0,0229 -0,0320 -1,0362 -1,0847 -0,01383 -0,0428 

92 -0,9242 -0,9887 -0,0227 -0,0287 -0,9251 -0,9662 -0,01190 -0,0395 

93 -0,8332 -0,8992 -0,0226 -0,0253 -0,8139 -0,8476 -0,00996 -0,0362 

94 -0,7422 -0,8097 -0,0224 -0,0219 -0,7028 -0,7290 -0,00802 -0,0329 

95 -0,6511 -0,7201 -0,0222 -0,0185 -0,5917 -0,6103 -0,00606 -0,0295 

96 -0,5600 -0,6306 -0,0220 -0,0150 -0,4806 -0,4917 -0,00410 -0,0262 

97 -0,4689 -0,5410 -0,0218 -0,0115 -0,3694 -0,3730 -0,00214 -0,0228 

98 -0,3777 -0,4514 -0,0216 -0,0079 -0,2583 -0,2543 -0,00016 -0,0194 

99 -0,2865 -0,3618 -0,0214 -0,0044 -0,1472 -0,1355 0,00181 -0,0160 

100 -0,1953 -0,2722 -0,0212 -0,0008 -0,0360 -0,0168 0,00379 -0,0125 

101 -0,1041 -0,1826 -0,0210 0,0029 0,0751 0,1020 0,00578 -0,0091 

102 -0,0129 -0,0929 -0,0208 0,0065 0,1862 0,2207 0,00777 -0,0056 

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Príloha 2 

Hodnoty odhadnutého časovo-špecifického parametra Lee-Carter modelu 

 

Tabuľka 11: Hodnoty parametra kt pre skrátenú i celkovú časovú radu. 

Roky 

Muži Ženy 

Roky 

Muži Ženy 
k k k k 

1920-
2011 

1955-
2011 

1920-
2011 

1955-
2011 

1920-
2011 

1955-
2011 

1920-
2011 

1955-
2011 

1920 
 10,4654   14,2980             

1921 8,6859   12,3743   1970 -0,4988 2,5606 -1,6153 2,6103 

1922 8,4174   12,1290   1971 -0,5751 2,4973 -1,9070 2,3602 

1923 7,3700   10,9217   1972 -1,0826 1,9635 -2,3928 1,8976 

1924 7,3269   10,8501   1973 -1,0992 2,0195 -2,6575 1,6719 

1925 7,3954   10,7697   1974 -1,4381 1,7444 -2,8241 1,5756 

1926 7,2819   10,8778   1975 -1,4136 1,7140 -2,9728 1,3949 

1927 7,7999   11,1436   1976 -1,6351 1,4903 -3,3432 1,0185 

1928 7,5557   10,7552   1977 -1,9383 1,2305 -2,9834 1,3854 

1929 7,8846   11,0505   1978 -1,9421 1,1974 -3,0237 1,2716 

1930 7,4821   10,3490   1979 -2,4428 0,6834 -3,3408 0,9958 

1931 7,1893   10,2934   1980 -1,7574 1,4332 -3,0555 1,4202 

1932 7,2999   10,3029   1981 -1,9296 1,2266 -3,4771 0,9023 

1933 7,1388   10,1479   1982 -2,3123 0,8677 -3,4399 0,9461 

1934 6,9476   9,7357   1983 -2,0800 1,0993 -3,4092 1,0162 

1935 7,0296   9,6925   1984 -2,6777 0,5316 -3,8535 0,5685 

1936 6,7535   9,5792   1985 -2,5803 0,5598 -4,2467 0,2394 

1937 6,5690   9,1551   1986 -2,5021 0,6720 -4,0866 0,3415 

1945 9,8339   10,1341   1987 -2,8652 0,2867 -4,6554 -0,2429 

1946 5,4702   7,3126   1988 -3,1896 -0,0339 -4,6638 -0,2933 

1947 4,0375   5,7375   1989 -3,1017 0,0578 -4,7575 -0,4099 

1948 3,5807   5,1439   1990 -3,0939 0,0457 -4,5307 -0,2991 

1949 3,3552   4,7665   1991 -3,0908 -0,0441 -4,5276 -0,3476 

1950 2,7021   4,1021   1992 -3,2612 -0,2611 -4,5519 -0,4234 

1951 2,2102   3,1391   1993 -3,7248 -0,7447 -4,9570 -0,8520 

1952 1,2245   2,4008   1994 -3,4300 -0,4832 -4,7803 -0,6230 

1953 1,2056   1,5813   1995 -3,9710 -0,9854 -4,9363 -0,8765 

1954 0,4118   0,7852   1996 -4,5120 -1,5288 -6,0636 -1,9235 

1955 0,1840 3,1014 0,3684 4,5330 1997 -4,6659 -1,7477 -5,7656 -1,6758 

1956 -0,1285 2,7919 -0,1031 4,0970 1998 -5,3724 -2,4352 -6,8165 -2,8193 

1957 0,4333 3,3904 0,1762 4,4371 1999 -5,3212 -2,4455 -6,9071 -2,8647 

1958 -0,4960 2,4256 -0,8054 3,4275 2000 -5,5001 -2,6150 -6,6455 -2,6733 

1959 -0,5839 2,3563 -1,1148 3,1961 2001 -6,2649 -3,4180 -7,0117 -3,0022 

1960 -0,8711 1,9827 -1,4775 2,6903 2002 -5,9206 -3,0738 -7,3383 -3,3713 

1961 -0,5938 2,3616 -1,7677 2,4699 2003 -6,0125 -3,1732 -7,5590 -3,4758 

1962 -0,4411 2,6212 -1,4077 2,9628 2004 -6,6411 -3,8195 -8,2295 -4,2274 

1963 -0,6862 2,2672 -1,6244 2,6423 2005 -7,0540 -4,2750 -7,5982 -3,5944 

1964 -0,9567 2,0463 -1,9663 2,3099 2006 -6,8679 -4,0469 -9,2501 -5,2142 
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1965 -0,8582 2,1543 -1,8009 2,4274 2007 -7,2491 -4,5438 -9,1575 -5,1405 

1966 -0,7285 2,2777 -2,0294 2,1478 2008 -7,7157 -5,0151 -9,2051 -5,3360 

1967 -0,9016 2,0805 -2,1593 2,0378 2009 -7,9964 -5,2428 -8,9306 -5,0483 

1968 -0,3216 2,6691 -1,9535 2,2997 2010 -8,1359 -5,4227 -9,1726 -5,2931 

1969 -0,1847 2,8594 -1,6695 2,5174 2011 -8,6272 -5,9115 -9,5529 -5,7847 

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Príloha 3 

Budúci odhad časovo-špecifického parametra kt pre mužskú populáciu 

 

Tabuľka 12: Odhad parametra kt pre budúce obdobie. 

Roky 

Muži 

k očakávané 

pôvodné konštantné Rastúce VaR 95% 

2012 -6,0724 -5,9115 -5,7505 -4,4169 

2013 -6,2334 -5,9115 -5,5896 -3,8920 

2014 -6,3943 -5,9115 -5,4286 -3,5268 

2015 -6,5553 -5,9115 -5,2677 -3,2441 

2016 -6,7162 -5,9115 -5,1068 -3,0142 

2017 -6,8771 -5,9115 -4,9458 -2,8218 

2018 -7,0381 -5,9115 -4,7849 -2,6579 

2019 -7,1990 -5,9115 -4,6239 -2,5164 

2020 -7,3600 -5,9115 -4,4630 -2,3933 

2021 -7,5209 -5,9115 -4,3020 -2,2856 

2022 -7,6819 -5,9115 -4,1411 -2,1910 

2023 -7,8428 -5,9115 -3,9801 -2,1078 

2024 -8,0038 -5,9115 -3,8192 -2,0345 

2025 -8,1647 -5,9115 -3,6582 -1,9701 

2026 -8,3256 -5,9115 -3,4973 -1,9137 

2027 -8,4866 -5,9115 -3,3364 -1,8643 

2028 -8,6475 -5,9115 -3,1754 -1,8215 

2029 -8,8085 -5,9115 -3,0145 -1,7845 

2030 -8,9694 -5,9115 -2,8535 -1,7530 

2031 -9,1304 -5,9115 -2,6926 -1,7264 

2032 -9,2913 -5,9115 -2,5316 -1,7045 

2033 -9,4523 -5,9115 -2,3707 -1,6870 

2034 -9,6132 -5,9115 -2,2097 -1,6734 

2035 -9,7741 -5,9115 -2,0488 -1,6636 

2036 -9,9351 -5,9115 -1,8879 -1,6572 

2037 -10,0960 -5,9115 -1,7269 -1,6543 

2038 -10,2570 -5,9115 -1,5660 -1,6544 

2039 -10,4179 -5,9115 -1,4050 -1,6575 

2040 -10,5789 -5,9115 -1,2441 -1,6634 

2041 -10,7398 -5,9115 -1,0831 -1,6719 

2042 -10,9008 -5,9115 -0,9222 -1,6829 

2043 -11,0617 -5,9115 -0,7612 -1,6964 

2044 -11,2227 -5,9115 -0,6003 -1,7121 

2045 -11,3836 -5,9115 -0,4394 -1,7301 

2046 -11,5445 -5,9115 -0,2784 -1,7501 

2047 -11,7055 -5,9115 -0,1175 -1,7721 

2048 -11,8664 -5,9115 0,0435 -1,7960 

2049 -12,0274 -5,9115 0,2044 -1,8218 

2050 -12,1883 -5,9115 0,3654 -1,8493 

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Príloha 4 

Budúci odhad časovo- špecifického parametra kt pre ženskú populáciu 

 

Tabuľka 13: Odhad parametra kt pre budúce obdobie. 

Roky 

Ženy 

k očakávané 

pôvodné konštantné rastúce VaR 95% 

2012 -5,9690 -5,7847 -5,6005 -4,3243 

2013 -6,1532 -5,7847 -5,4162 -3,8273 

2014 -6,3374 -5,7847 -5,2320 -3,4888 

2015 -6,5217 -5,7847 -5,0477 -3,2324 

2016 -6,7059 -5,7847 -4,8635 -3,0284 

2017 -6,8902 -5,7847 -4,6792 -2,8616 

2018 -7,0744 -5,7847 -4,4950 -2,7231 

2019 -7,2587 -5,7847 -4,3107 -2,6069 

2020 -7,4429 -5,7847 -4,1265 -2,5089 

2021 -7,6272 -5,7847 -3,9423 -2,4263 

2022 -7,8114 -5,7847 -3,7580 -2,3567 

2023 -7,9957 -5,7847 -3,5738 -2,2984 

2024 -8,1799 -5,7847 -3,3895 -2,2500 

2025 -8,3641 -5,7847 -3,2053 -2,2104 

2026 -8,5484 -5,7847 -3,0210 -2,1787 

2027 -8,7326 -5,7847 -2,8368 -2,1540 

2028 -8,9169 -5,7847 -2,6525 -2,1358 

2029 -9,1011 -5,7847 -2,4683 -2,1234 

2030 -9,2854 -5,7847 -2,2840 -2,1165 

2031 -9,4696 -5,7847 -2,0998 -2,1145 

2032 -9,6539 -5,7847 -1,9156 -2,1171 

2033 -9,8381 -5,7847 -1,7313 -2,1240 

2034 -10,0224 -5,7847 -1,5471 -2,1348 

2035 -10,2066 -5,7847 -1,3628 -2,1494 

2036 -10,3908 -5,7847 -1,1786 -2,1675 

2037 -10,5751 -5,7847 -0,9943 -2,1889 

2038 -10,7593 -5,7847 -0,8101 -2,2134 

2039 -10,9436 -5,7847 -0,6258 -2,2409 

2040 -11,1278 -5,7847 -0,4416 -2,2711 

2041 -11,3121 -5,7847 -0,2573 -2,3039 

2042 -11,4963 -5,7847 -0,0731 -2,3392 

2043 -11,6806 -5,7847 0,1111 -2,3770 

2044 -11,8648 -5,7847 0,2954 -2,4170 

2045 -12,0491 -5,7847 0,4796 -2,4591 

2046 -12,2333 -5,7847 0,6639 -2,5034 

2047 -12,4175 -5,7847 0,8481 -2,5496 

2048 -12,6018 -5,7847 1,0324 -2,5977 

2049 -12,7860 -5,7847 1,2166 -2,6477 

2050 -12,9703 -5,7847 1,4009 -2,6994 

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Príloha 5 

Odchýlka medzi predikovanými a odhadovanými parametrami kt pre 

spätný test odhadu kt 

 

Tabuľka 14: Odchýlka parametrov kt a kt´ pre obe populácie i časové rady. 

ε (k) 

Rok Muži Muži-S Ženy Ženy-S Rok Muži Muži-S Ženy Ženy-S 

1955 1,285 0,659 1,918 1,1323 1984 1,5127 2,2408 1,934 1,2854 

1956 1,266 0,593 1,919 1,1042 1985 1,4557 2,0568 1,979 1,5861 

1957 1,304 0,625 1,954 1,1025 1986 1,479 2,0326 1,947 1,4694 

1958 1,243 0,489 1,918 1,1427 1987 1,4459 1,9152 1,929 1,5438 

1959 1,265 0,581 1,954 1,2379 1988 1,4421 1,9229 1,904 1,4734 

1960 1,192 0,449 1,872 1,1724 1989 1,4385 1,8109 1,892 1,4929 

1961 1,272 0,58 1,909 1,3169 1990 1,4607 2,3404 1,846 1,4992 

1962 1,364 0,811 1,978 1,2781 1991 1,3661 1,7524 1,807 1,3269 

1963 1,277 0,638 1,915 1,2095 1992 1,3225 1,6325 1,788 1,3624 

1964 1,305 0,699 1,921 1,3119 1993 1,2733 1,2645 1,758 1,263 

1965 1,324 0,774 1,908 1,3801 1994 1,2493 1,0768 1,781 1,2292 

1966 1,318 0,719 1,874 1,3174 1995 1,2609 1,1445 1,74 1,3075 

1967 1,314 0,84 1,881 1,3169 1996 1,2417 1,1042 1,748 1,2891 

1968 1,349 1,105 1,905 1,2639 1997 1,1841 0,9068 1,731 1,3014 

1969 1,406 1,237 1,899 1,4369 1998 1,1793 0,9311 1,668 1,3369 

1970 1,427 1,509 1,91 1,3521 1999 1,1202 0,7069 1,697 1,4846 

1971 1,437 1,514 1,93 1,4471 2000 1,2053 0,6368 3,452 2,501 

1972 1,388 1,32 1,92 1,3738 2001 0,3041 0,0148 3,189 2,0283 

1973 1,442 1,467 1,921 1,2551 2002 1,2414 0,3512 3,074 1,5049 

1974 1,483 1,58 1,964 1,4337 2003 1,5392 0,3843 3,336 1,6741 

1975 1,445 1,536 1,945 1,4229 2004 0,6896 0,0101 2,103 0,5096 

1976 1,428 1,41 1,926 1,3367 2005 0,4044 0,0522 5,642 2,3061 

1977 1,464 1,601 1,939 1,3437 2006 1,0825 0,016 1,035 0,0049 

1978 1,445 1,615 1,909 1,4215 2007 0,7701 0,0594 1,971 0,0997 

1979 1,481 2,755 1,924 1,4636 2008 0,3962 0,3461 2,724 0,0852 

1980 1,504 1,951 1,999 1,5069 2009 0,3216 0,4752 4,923 0,5643 

1981 1,473 1,874 1,931 1,3456 2010 0,4174 0,5514 5,157 0,4597 

1982 1,478 1,885 1,94 1,4457 2011 0,1392 1,2201 4,772 0,1282 

1983 1,5 2,147 1,961 1,4546 Σ 69,82 63,921 126,4 72,444 
Zdroj: Vlastné spracovanie
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Príloha 6 

Grafický vývoj miery úmrtnosti v prípade alternatívneho vývoja parametra 

kt  pre mužskú i ženskú populáciu 

 

Graf 1: Vývoj miery úmrtnosti v prípade zmeny trendu vývoja úmrtnosti u mužov vo veku 40 

rokov. 

 

Graf 2: Vývoj miery úmrtnosti v prípade zmeny trendu vývoja úmrtnosti u žien vo veku 30 

rokov. 

 

Graf 3: Vývoj miery úmrtnosti v prípade zmeny trendu vývoja úmrtnosti u žien vo veku 40 

rokov. 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Príloha 7 

Grafický vývoj miery úmrtnosti s intervalovým odhadom pre mužskú 

i ženskú populáciu 

 

Graf 4: Vývoj miery úmrtnosti s intervalovým odhadom pre mužov vo veku 40 rokov 

 

Graf 5: Vývoj miery úmrtnosti s intervalovým odhadom pre ženy vo veku 30 rokov 

 

Graf 6: Vývoj miery úmrtnosti s intervalovým odhadom pre ženy vo veku č0 rokov. 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Príloha 8 

Hodnoty úmrtnosti pre konkrétne poistné kmene v prípade pôvodne 

očakávaného trendu vývoja. 

 

Tabuľka 15: Hodnoty qx v prípade pôvodne očakávaného trendu vývoja. 

qx (x,t) 

rok vek M 30r. Z 30r. vek M40r. Z 40r. 

2012 30 0,00073 0,00025 40 0,00183 0,00081 

2013 31 0,00087 0,00029 41 0,00222 0,00094 

2014 32 0,00091 0,00032 42 0,00247 0,00106 

2015 33 0,00094 0,00035 43 0,00271 0,00116 

2016 34 0,00099 0,00039 44 0,003 0,00127 

2017 35 0,00109 0,00042 45 0,00335 0,0014 

2018 36 0,0012 0,00047 46 0,00375 0,00156 

2019 37 0,00135 0,00051 47 0,00427 0,00172 

2020 38 0,00151 0,00058 48 0,00478 0,0019 

2021 39 0,00164 0,00065 49 0,00524 0,00206 

2022 40 0,00182 0,00073 50 0,00577 0,0022 

2023 41 0,00202 0,00081 51 0,00639 0,00241 

2024 42 0,00225 0,00092 52 0,00708 0,00262 

2025 43 0,00248 0,00101 53 0,00788 0,00285 

2026 44 0,00274 0,00111 54 0,00857 0,00309 

2027 45 0,00308 0,00123 55 0,0092 0,00338 

2028 46 0,00347 0,00137 56 0,0098 0,00367 

2029 47 0,00398 0,00152 57 0,01054 0,00409 

2030 48 0,00446 0,00168 58 0,0113 0,00444 

2031 49 0,00488 0,00182 59 0,01213 0,00483 

2032 50 0,00538 0,00194 60 1 1 

2033 51 0,00596 0,00213       

2034 52 0,00661 0,00231       

2035 53 0,00737 0,00253       

2036 54 0,00801 0,00273       

2037 55 0,00856 0,003       

2038 56 0,00907 0,00326       

2039 57 0,00973 0,00364       

2040 58 0,01039 0,00395       

2041 59 0,01111 0,00429       

2042 60 1 1       
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Príloha 9 

Hodnoty úmrtnosti pre konkrétne poistné kmene v prípade alternatívnych 

trendov vývoja. 

 

Tabuľka 16: Hodnoty qx v prípade alternatívnych trendov vývoja. 

qx (x,t) 

 vek 

M 30r. Z 30r. 

vek  

M40r. Z 40r. 

rok konst. rast. konst. rast. konst. rast. konst. rast. 

2012 30 0,000733 0,000733 0,000253 0,000253 40 0,001831 0,001831 0,000811 0,000811 

2013 31 0,000897 0,000921 0,000305 0,000318 41 0,002262 0,002305 0,000969 0,000998 

2014 32 0,000944 0,000983 0,000342 0,000363 42 0,002536 0,002607 0,001105 0,001152 

2015 33 0,000989 0,001044 0,000379 0,00041 43 0,002809 0,002911 0,001223 0,001292 

2016 34 0,001061 0,001133 0,000426 0,000468 44 0,00313 0,003271 0,001362 0,001458 

2017 35 0,001176 0,001266 0,00047 0,000526 45 0,003524 0,003706 0,001513 0,001637 

2018 36 0,001304 0,001416 0,000528 0,000598 46 0,003968 0,004194 0,001703 0,00186 

2019 37 0,001475 0,001608 0,000587 0,000674 47 0,004528 0,004797 0,0019 0,002098 

2020 38 0,001656 0,001818 0,000671 0,000774 48 0,00509 0,005419 0,002117 0,00236 

2021 39 0,001819 0,002016 0,000759 0,000884 49 0,005626 0,006041 0,002326 0,002629 

2022 40 0,002028 0,002259 0,000863 0,001015 50 0,006244 0,006752 0,002529 0,002903 

2023 41 0,002262 0,002536 0,000969 0,001156 51 0,006959 0,007573 0,00279 0,003236 

2024 42 0,002536 0,002858 0,001105 0,001323 52 0,007744 0,008469 0,00307 0,003602 

2025 43 0,002809 0,003185 0,001223 0,001483 53 0,008653 0,0095 0,003382 0,004006 

2026 44 0,00313 0,003572 0,001362 0,001668 54 0,009499 0,010523 0,003701 0,004439 

2027 45 0,003524 0,004032 0,001513 0,001867 55 0,010317 0,011574 0,004098 0,004964 

2028 46 0,003968 0,00454 0,001703 0,002111 56 0,011164 0,012721 0,004497 0,005511 

2029 47 0,004528 0,005157 0,0019 0,002374 57 0,012165 0,014041 0,005036 0,006205 

2030 48 0,00509 0,005811 0,002117 0,002663 58 0,013244 0,01552 0,005547 0,006924 

2031 49 0,005626 0,006487 0,002326 0,002971 59 0,014441 0,017189 0,006122 0,007757 

2032 50 0,006244 0,00725 0,002529 0,003291 60 1 1 1 1 

2033 51 0,006959 0,008126 0,00279 0,003662           

2034 52 0,007744 0,009073 0,00307 0,004073           

2035 53 0,008653 0,010156 0,003382 0,004521           

2036 54 0,009499 0,011266 0,003701 0,005011           

2037 55 0,010317 0,012436 0,004098 0,005596           

2038 56 0,011164 0,013736 0,004497 0,006212           

2039 57 0,012165 0,015205 0,005036 0,006967           

2040 58 0,013244 0,016869 0,005547 0,00778           

2041 59 0,014441 0,018752 0,006122 0,008731           

2042 60 1 1 1 1           

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Príloha 10 

Hodnoty úmrtnosti pre konkrétne poistné kmene pre 95. percentil 

náhodného rozdelenia. 

 

Tabuľka 17: Hodnoty qx pre 95. percentil náhodného rozdelenia. 

qx (x,t) 

rok vek M 30r. Z 30r. vek M40r. Z 40r. 

2012 30 0,000733 0,000253 40 0,001831 0,000811 

2013 31 0,001228 0,000605 41 0,002834 0,001564 

2014 32 0,001381 0,000735 42 0,003295 0,001866 

2015 33 0,001528 0,000876 43 0,003755 0,002178 

2016 34 0,001698 0,00103 44 0,004282 0,002519 

2017 35 0,001886 0,001177 45 0,004873 0,002859 

2018 36 0,002115 0,001332 46 0,005491 0,003236 

2019 37 0,002361 0,001476 47 0,006195 0,003611 

2020 38 0,002653 0,001655 48 0,006989 0,004055 

2021 39 0,002957 0,001885 49 0,007886 0,004614 

2022 40 0,003289 0,00214 50 0,008863 0,005184 

2023 41 0,003673 0,002439 51 0,009962 0,00579 

2024 42 0,004111 0,002738 52 0,011114 0,006436 

2025 43 0,004559 0,003062 53 0,012402 0,007096 

2026 44 0,005094 0,003426 54 0,013858 0,007978 

2027 45 0,005678 0,003759 55 0,015497 0,009137 

2028 46 0,006272 0,004117 56 0,017408 0,010504 

2029 47 0,006938 0,004442 57 0,019466 0,012048 

2030 48 0,007741 0,004897 58 0,02187 0,013874 

2031 49 0,0087 0,00554 59 0,024599 0,016055 

2032 50 0,009721 0,006169 60 1 1 

2033 51 0,010861 0,006824       

2034 52 0,012038 0,007504       

2035 53 0,013347 0,008184       

2036 54 0,014883 0,009177       

2037 55 0,016645 0,010527       

2038 56 0,01872 0,012151       

2039 57 0,020917 0,013937       

2040 58 0,023498 0,016073       

2041 59 0,026425 0,018622       

2042 60 1 1       
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Príloha 11 

Výška disponibilného kapitálu v prípade očakávaného vývoja qx. 

 

Tabuľka 18: Disponibilný kapitál v prípade očakávaného trendu vývoja qx. 

K (t) mil Kč 

  r=5% r=10% 

t d=50% d=90% d=50% d=90% 

2013 869 869 1 975 1 663 
2014 941 925 2 430 2 406 
2015 1 060 1 032 2 563 2 534 
2016 1 228 1 191 2 738 2 700 
2017 1 442 1 395 2 960 2 912 

2018 1 700 1 645 3 229 3 172 
2019 2 004 1 939 3 545 3 479 
2020 2 353 2 280 3 909 3 833 
2021 2 749 2 666 4 321 4 236 
2022 3 190 3 098 4 781 4 686 
2023 3 677 3 576 5 289 5 184 
2024 4 211 4 101 5 845 5 731 
2025 4 791 4 671 6 450 6 326 
2026 5 418 5 289 7 103 6 970 
2027 6 092 5 954 7 806 7 663 
2028 6 812 6 665 8 558 8 406 
2029 7 579 7 423 9 358 9 197 
2030 8 393 8 228 10 207 10 036 
2031 9 255 9 080 11 106 10 926 
2032 4 902 4 902 6 761 6 761 
2033 5 231 5 195 7 118 7 079 
2034 5 582 5 513 7 500 7 428 
2035 5 988 5 915 7 938 7 863 
2036 6 412 6 336 8 396 8 317 
2037 6 853 6 774 8 873 8 791 
2038 7 312 7 231 9 367 9 282 
2039 7 788 7 704 9 880 9 792 
2040 8 281 8 193 10 411 10 320 
2041 8 790 8 701 10 960 10 866 

2042 2 426 2 426 4 614 4 614 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Príloha 12 

Výška disponibilného kapitálu v prípade alternatívneho vývoja qx. 

 

Tabuľka 19: Disponibilný kapitál v prípade alternatívnych trendov vývoja qx.. 

K (t) mil Kč 

  qx-klesajúce qx-rastúce 

  r=5%   r=10%   r=5% r=10% 

t d=50% d=90% d=50% d=90% d=50% d=90% d=50% d=90% 

2013 406 406 1 743 1 616 -156 -156 1 339 1 339 

2014 481 469 1 970 1 948 -76 -86 1 411 1 393 

2015 598 569 2 100 2 071 37 8 1 539 1 509 

2016 767 729 2 276 2 238 207 169 1 715 1 676 

2017 981 934 2 499 2 451 422 375 1 939 1 890 

2018 1 241 1 185 2 769 2 711 683 627 2 210 2 152 

2019 1 546 1 481 3 086 3 019 990 924 2 529 2 461 

2020 1 897 1 823 3 452 3 375 1 343 1 268 2 897 2 819 

2021 2 295 2 211 3 865 3 779 1 743 1 658 3 312 3 225 

2022 2 738 2 645 4 327 4 231 2 190 2 095 3 777 3 679 

2023 3 228 3 126 4 838 4 732 2 683 2 579 4 291 4 183 

2024 3 765 3 653 5 397 5 281 3 224 3 110 4 854 4 736 

2025 4 349 4 227 6 005 5 880 3 813 3 689 5 467 5 339 

2026 4 980 4 849 6 664 6 528 4 450 4 316 6 130 5 992 

2027 5 660 5 519 7 371 7 226 5 136 4 991 6 844 6 695 

2028 6 386 6 236 8 129 7 973 5 870 5 715 7 609 7 449 

2029 7 160 7 000 8 936 8 770 6 653 6 488 8 425 8 254 

2030 7 983 7 813 9 793 9 617 7 486 7 310 9 292 9 110 

2031 8 854 8 673 10 701 10 515 8 369 8 181 10 212 10 019 

2032 4 580 4 580 6 435 6 435 4 188 4 188 6 038 6 038 

2033 4 908 4 870 6 791 6 750 4 515 4 474 6 393 6 350 

2034 5 261 5 190 7 175 7 101 4 870 4 797 6 779 6 704 

2035 5 668 5 593 7 614 7 537 5 280 5 203 7 221 7 141 

2036 6 093 6 015 8 073 7 992 5 708 5 627 7 683 7 599 

2037 6 537 6 456 8 551 8 467 6 154 6 070 8 163 8 076 

2038 6 998 6 913 9 048 8 960 6 618 6 531 8 662 8 572 

2039 7 476 7 388 9 562 9 472 7 100 7 009 9 181 9 086 

2040 7 971 7 880 10 095 10 001 7 599 7 504 9 717 9 619 

2041 8 483 8 389 10 646 10 549 8 116 8 017 10 272 10 170 

2042 2 256 2 256 4 439 4 439 2 061 2 061 4 238 4 238 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Príloha 13 

Výška disponibilného kapitálu a VaR (α=5%). 

 

Tabuľka 20: Disponibilný kapitál a VaR (α=5%). 

mil Kč 
r=5% r=10% 

d=50% d=90% d=50% d=90% 

t K (t) VaR (t) K (t) VaR (t) K (t) VaR (t) K (t) VaR (t) 
2013 -2 152 2 152 -2 152 2 152 -660 660 -660 660 
2014 -2 055 2 055 -2 055 2 055 -571 571 -579 579 
2015 -1 951 1 951 -1 982 1 982 -453 453 -485 485 
2016 -1 775 1 775 -1 816 1 816 -272 272 -313 313 
2017 -1 552 1 552 -1 603 1 603 -41 41 -93 93 
2018 -1 282 1 282 -1 343 1 343 238 -238 175 -175 
2019 -966 966 -1 037 1 037 566 -566 493 -493 
2020 -602 602 -683 683 943 -943 859 -859 
2021 -190 190 -282 282 1 370 -1 370 1 276 -1276 
2022 270 -270 168 -168 1 847 -1 847 1 742 -1742 
2023 780 -780 666 -666 2 375 -2 375 2 259 -2259 
2024 1 338 -1 338 1 213 -1 213 2 955 -2 955 2 827 -2827 
2025 1 946 -1 946 1 810 -1 810 3 586 -3 586 3 446 -3446 
2026 2 603 -2 603 2 456 -2 456 4 268 -4 268 4 117 -4117 
2027 3 311 -3 311 3 152 -3 152 5 003 -5 003 4 840 -4840 
2028 4 070 -4 070 3 899 -3 899 5 791 -5 791 5 615 -5615 
2029 4 882 -4 882 4 697 -4 697 6 634 -6 634 6 445 -6445 
2030 5 746 -5 746 5 548 -5 548 7 531 -7 531 7 328 -7328 
2031 6 663 -6 663 6 451 -6 451 8 483 -8 483 8 267 -8267 
2032 2 836 -2 836 2 836 -2 836 4 664 -4 664 4 664 -4664 
2033 3 154 -3 154 3 106 -3 106 5 009 -5 009 4 959 -4959 
2034 3 513 -3 513 3 433 -3 433 5 398 -5 398 5 316 -5316 
2035 3 922 -3 922 3 839 -3 839 5 839 -5 839 5 753 -5753 
2036 4 350 -4 350 4 262 -4 262 6 299 -6 299 6 209 -6209 
2037 4 795 -4 795 4 703 -4 703 6 778 -6 778 6 683 -6683 
2038 5 258 -5 258 5 162 -5 162 7 275 -7 275 7 176 -7176 
2039 5 740 -5 740 5 639 -5 639 7 792 -7 792 7 689 -7689 
2040 6 239 -6 239 6 134 -6 134 8 328 -8 328 8 220 -8220 
2041 6 755 -6 755 6 646 -6 646 8 881 -8 881 8 769 -8769 

2042 1 181 -1 181 1 181 -1 181 3 328 -3 328 3 328 -3328 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Príloha 14 

Odhad vývoja parametra kt  v rámci konkrétnych percentilov náhodného 

rozdelenia pre mužskú i ženskú populáciu. 

 

Graf 7: Odhad kt pre konkrétne percentili náhodného rozdelenia pre mužskú populáciu. 

 

Graf 8: Odhad kt pre konkrétne percentili náhodného rozdelenia pre ženskú populáciu. 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Príloha 15 

Hodnoty úmrtnosti pre konkrétne poistné kmene pre 99. a 99,9. percentil 

náhodného rozdelenia. 

 

Tabuľka 21:  Hodnoty qx pre 99. percentil náhodného rozdelenia. 

qx (x,t) 

rok vek M 30r. Z 30r. vek M40r. Z 40r. 

2012 30 0,000733 0,000253 40 0,001831 0,000811 

2013 31 0,001422 0,000759 41 0,003148 0,00184 

2014 32 0,001653 0,000972 42 0,003732 0,002262 

2015 33 0,001884 0,001213 43 0,004319 0,002706 

2016 34 0,002138 0,001471 44 0,004992 0,003195 

2017 35 0,002384 0,001692 45 0,005723 0,003668 

2018 36 0,002697 0,00194 46 0,006464 0,004167 

2019 37 0,003 0,002138 47 0,007266 0,004623 

2020 38 0,00338 0,002409 48 0,008226 0,00522 

2021 39 0,003807 0,002787 49 0,0094 0,006057 

2022 40 0,004241 0,003172 50 0,010653 0,006894 

2023 41 0,00475 0,003632 51 0,012049 0,007776 

2024 42 0,005325 0,004088 52 0,013485 0,008687 

2025 43 0,005925 0,004594 53 0,015064 0,009595 

2026 44 0,006644 0,00517 54 0,017025 0,010981 

2027 45 0,007382 0,005646 55 0,019382 0,012929 

2028 46 0,008088 0,006102 56 0,022267 0,015394 

2029 47 0,008811 0,006433 57 0,025313 0,018116 

2030 48 0,009809 0,007067 58 0,029005 0,021513 

2031 49 0,011149 0,008138 59 0,033275 0,025673 

2032 50 0,012531 0,009145 60 1 1 

2033 51 0,014049 0,01017       

2034 52 0,015566 0,011178       

2035 53 0,017214 0,012144       

2036 54 0,019409 0,013856       

2037 55 0,02213 0,016379       

2038 56 0,025521 0,019658       

2039 57 0,029012 0,02316       

2040 58 0,03329 0,027604       

2041 59 0,038233 0,033046       

2042 60 1 1       
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka 22: Hodnoty qx pre 99,9. percentil náhodného rozdelenia. 

qx (x,t) 

rok vek M 30r. Z 30r. vek M40r. Z 40r. 

2012 30 0,000733 0,000253 40 0,001831 0,000811 

2013 31 0,001597 0,000918 41 0,003421 0,002108 

2014 32 0,001907 0,001227 42 0,004118 0,002657 

2015 33 0,002225 0,001591 43 0,004826 0,003244 

2016 34 0,002566 0,001981 44 0,005638 0,003897 

2017 35 0,00287 0,002291 45 0,006501 0,004517 

2018 36 0,003269 0,002657 46 0,007356 0,005146 

2019 37 0,003627 0,002914 47 0,008243 0,005683 

2020 38 0,004096 0,003296 48 0,00936 0,006447 

2021 39 0,00465 0,003864 49 0,010802 0,007602 

2022 40 0,005187 0,004406 50 0,012323 0,008748 

2023 41 0,005824 0,005065 51 0,014007 0,009947 

2024 42 0,006537 0,005712 52 0,015715 0,011158 

2025 43 0,007291 0,006445 53 0,017571 0,012343 

2026 44 0,008199 0,007289 54 0,020037 0,014336 

2027 45 0,009088 0,007928 55 0,023132 0,017272 

2028 46 0,009891 0,008477 56 0,027051 0,021171 

2029 47 0,010647 0,008763 57 0,031151 0,025446 

2030 48 0,011831 0,0096 58 0,036248 0,030989 

2031 49 0,013568 0,011216 59 0,04223 0,037925 

2032 50 0,015321 0,012701 60 1 1 

2033 51 0,017221 0,014187       

2034 52 0,019076 0,015587       

2035 53 0,021051 0,016877       

2036 54 0,023943 0,019535       

2037 55 0,027717 0,023672       

2038 56 0,032598 0,029335       

2039 57 0,037557 0,035325       

2040 58 0,043809 0,043243       

2041 59 0,051138 0,053144       

2042 60 1 1       
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 



1 

 

Príloha 16 

Výška VaR (α=5%, 1% a 0,1%). 

 

Tabuľka 23: Hodnoty VaR pre rizikovú prirážku 5%. 

VaR (t) mil Kč 

  r=5% 

  d=50% d=90% 

t α=5% α=1% α=0,1% α=5% α=1% α=0,1% 

2013 2 152 4 267 6 633 2 152 4 267 6 633 

2014 2 055 4 166 6 526 2 055 4 166 6 526 

2015 1 951 4 059 6 415 1 982 4 092 6 451 

2016 1 775 3 876 6 223 1 816 3 920 6 272 

2017 1 552 3 644 5 981 1 603 3 700 6 041 

2018 1 282 3 365 5 688 1 343 3 431 5 760 

2019 966 3 036 5 345 1 037 3 113 5 429 

2020 602 2 659 4 951 683 2 747 5 047 

2021 190 2 233 4 506 282 2 333 4 615 

2022 -270 1 757 4 008 -168 1 868 4 130 

2023 -780 1 228 3 455 -666 1 352 3 591 

2024 -1 338 648 2 846 -1 213 784 2 997 

2025 -1 946 16 2 183 -1 810 165 2 348 

2026 -2 603 -668 1 466 -2 456 -506 1 645 

2027 -3 311 -1 404 692 -3 152 -1 229 887 

2028 -4 070 -2 196 -143 -3 899 -2 006 71 

2029 -4 882 -3 046 -1 040 -4 697 -2 839 -807 

2030 -5 746 -3 952 -2 000 -5 548 -3 730 -1 749 

2031 -6 663 -4 916 -3 022 -6 451 -4 677 -2 750 

2032 -2 836 -1 436 88 -2 836 -1 436 88 

2033 -3 154 -1 751 -226 -3 106 -1 692 -154 

2034 -3 513 -2 120 -613 -3 433 -2 032 -512 

2035 -3 922 -2 539 -1 047 -3 839 -2 446 -941 

2036 -4 350 -2 975 -1 497 -4 262 -2 877 -1 388 

2037 -4 795 -3 428 -1 965 -4 703 -3 326 -1 850 

2038 -5 258 -3 901 -2 455 -5 162 -3 793 -2 332 

2039 -5 740 -4 395 -2 969 -5 639 -4 280 -2 837 

2040 -6 239 -4 907 -3 503 -6 134 -4 787 -3 365 

2041 -6 755 -5 437 -4 054 -6 646 -5 312 -3 909 

2042 -1 181 -414 380 -1 181 -414 380 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka 24: Hodnoty VaR pre rizikovú prirážku 10%. 

VaR (t) mil Kč 

  r=10% 

  d=50% d=90% 

t α=5% α=1% α=0,1% α=5% α=1% α=0,1% 

2013 660 2 779 5 149 660 2 779 5 149 

2014 571 2 675 5 040 579 2 675 5 040 

2015 453 2 565 4 925 485 2 598 4 962 

2016 272 2 377 4 729 313 2 422 4 778 

2017 41 2 139 4 480 93 2 194 4 541 

2018 -238 1 850 4 179 -175 1 917 4 252 

2019 -566 1 511 3 826 -493 1 590 3 911 

2020 -943 1 122 3 421 -859 1 211 3 518 

2021 -1 370 682 2 963 -1 276 783 3 073 

2022 -1 847 189 2 449 -1 742 302 2 573 

2023 -2 375 -358 1 879 -2 259 -232 2 017 

2024 -2 955 -958 1 251 -2 827 -819 1 404 

2025 -3 586 -1 612 567 -3 446 -1 460 735 

2026 -4 268 -2 320 -173 -4 117 -2 155 9 

2027 -5 003 -3 082 -972 -4 840 -2 903 -773 

2028 -5 791 -3 902 -1 833 -5 615 -3 708 -1 616 

2029 -6 634 -4 781 -2 759 -6 445 -4 570 -2 522 

2030 -7 531 -5 720 -3 750 -7 328 -5 493 -3 494 

2031 -8 483 -6 718 -4 805 -8 267 -6 474 -4 528 

2032 -4 664 -3 245 -1 702 -4 664 -3 245 -1 702 

2033 -5 009 -3 587 -2 042 -4 959 -3 526 -1 969 

2034 -5 398 -3 986 -2 457 -5 316 -3 895 -2 355 

2035 -5 839 -4 435 -2 921 -5 753 -4 339 -2 814 

2036 -6 299 -4 902 -3 402 -6 209 -4 803 -3 291 

2037 -6 778 -5 388 -3 902 -6 683 -5 284 -3 784 

2038 -7 275 -5 895 -4 425 -7 176 -5 784 -4 299 

2039 -7 792 -6 423 -4 972 -7 689 -6 306 -4 837 

2040 -8 328 -6 971 -5 541 -8 220 -6 848 -5 400 

2041 -8 881 -7 537 -6 127 -8 769 -7 409 -5 980 

2042 -3 328 -2 534 -1 714 -3 328 -2 534 -1 714 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Príloha 17 

Celkový vývoj qx pre všetky vekové kategórie. 

 

Graf 9: Vývoj qx pre všetky vekové kategórie (muži). 

 

Graf 10: Vývoj qx pre vekové kategórie od 20 do 50 rokov (muži). 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 



2 

 

Graf 381: Vývoj qx pre všetky vekové kategórie (ženy). 

 

Graf 12: Vývoj qx pre vekové katgórie od 20 do 50 rokov (ženy). 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 


