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Anotace 

Předmětem dizertační práce je analýza procesu řízení rizik v oblasti pojišťovnictví. Stávající 

právní úprava regulace pojišťoven směrnice Solvency I je kritizována zejména z toho důvodu, 

že pojišťovny se zaměřují pouze na výkyvy spojené s pojišťovací činností,  

a tedy neberou v úvahu kolísání na finančních trzích, která mohou mít významný vliv  

na solventnost pojišťoven. Směrnice Solvency II tedy představuje důležité přezkoumání 

finanční regulace pojišťoven a zajišťoven působících v rámci Evropské unie. Vývoj zpracování 

směrnice Solvency II lze datovat již zpočátku 21. století. Pojišťovny budou povinny vykazovat 

solventnostní kapitálové požadavky pro daná rizika pravděpodobně od roku 2016, ve kterém 

by tato směrnice měla vejít v platnost. Cílem dizertační práce je zhodnocení vybraných přístupů 

pro stanovení solventnostních kapitálových požadavků pro tržní a životní upisovací riziko 

v rámci směrnice Solvency II. Aplikační část dizertační práce je rozdělena do dvou částí. První 

část je věnována solventnostnímu kapitálovému požadavku pro životní upisovací riziko. 

Nejprve je proveden odhad parametrů pomocí Lee-Carterova modelu na základě dat pro 

úmrtnostní tabulky mužů a žen pro Českou republiku a následně bude predikován index 

úmrtnosti. Na základě zjištěných parametrů modelu bude pro vybraný produkt a uvažovaný 

pojistný kmen v rámci životního pojištění analyzován dopad na kalkulaci výši pojistného 

pojišťovny. Druhá část aplikační části je věnována stanovení solventnostního kapitálového 

požadavku pro tržní riziko. Jsou uvažována tři efektivní portfolia. Na základě zjištěných 

charakteristik pro jednotlivá portfolia jsou stanoveny hodnoty Value at Risk a Expected 

Shortfall pomocí analytické metody a simulace Monte Carlo pro Gaussovo a Studentovo 

pravděpodobnostní rozdělení. Dále jsou tyto hodnoty stanoveny také pomocí Normal Inverse 

Gaussian model a Variance Gamma model. Tyto procesy totiž umožňují modelovat vyšší 

momenty pravděpodobnostního rozdělení – šikmost a špičatost a nemělo by tak dojít 

k podcenění rizika. 

Klíčová slova 

Směrnice Solvency II, riziko, interní model, Value at Risk, Expected Shortfall, Lee-Carterův 

model. 

Klasifikace JEL: G22  



 

 

Annotation 

The subject of the dissertation is the analysis of the process of risk management in the insurance 

companies. The current legal regulation of the insurance companies Solvency I directive is 

criticized due to that the insurance companies are focusing only on fluctuations related to 

insurance business and thus do not take into account fluctuations in the financial markets achich 

may have a significant effect on the solvency of insurance companies. Solvency II directive 

represent an important review of the financial regulative of insurance industry within European 

Union. The development process of the Solvency II directive is dated from early 21st century. 

The insurance company will be legally obliged to report solvency capital requirements probably 

from 2016, in which it is supposed to come into force. The aim of this dissertation is to evaluate 

of chosen approaches for determination of solvency capital requirements for market and life 

underwriting risk in the context of Solvency II. Application part of the thesis is divided into 

two parts. The second part of the application part is devoted to determination of solvency capital 

requirement for life underwriting risk. Firstly, the parameters of the Lee-Carter model are 

estimated on the basis of data for mortality tables for men and women in the Czech Republic 

and then mortality index is predicted. Based on the results of the model parameters we analyzed 

the impact on the calculation of the amount of insurance company´s premium for chosen 

insurance product. The first part is devoted to the determination of the solvency capital 

requirement for market risk. We have considered three efficient portfolios. On the basis of the 

results of the basich characteristics for individual portfolios the Value at Risk and Expected 

Shortfall using analytical methods and Monte Carlo simulation for Gaussian and Student 

probability distribution are determined. Furthermore, these values are also determined using the 

Normal Inverse Gaussian model and Variance Gamma model. These processes allow us to 

model the higher moments of probability distributions - skewness and kurtosis, we should avoid 

of underestimation of risk. 

Key words 

Solvency II directive, risk, internal model, Value at Risk, Expected Shortfall, Lee-Carter 

model. 
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1 Úvod 

U finančních institucí se vyžaduje, aby zůstaly solventními po celou dobu své existence. 

Z praktických důvodů se solventnost odhaduje na určité hladině pravděpodobnosti a pro jedno 

období. Za tímto účelem jsou finančními institucemi vyvíjeny vlastní modely. Ačkoli původní 

myšlenka koncepce regulatorního kapitálu spočívala v zahájení dohledu dostatečně včas, aby 

se snížila pravděpodobnost platební neschopnosti, nyní je kladen důraz na možnost využití 

interních modelů v rámci jeho stanovení. Mezi důvody patří i to, že takové modely mohou lépe 

kvantifikovat konkrétní rizika, kterým instituce mohou v rámci předmětu činnosti čelit. 

Rozsáhlé využití interních modelů by mohlo vést k efektivnějšímu řízení rizik, a tedy stabilitě 

celého systému. 

V pojišťovnictví je stanovení přiměřené výše regulatorního kapitálu obecně považováno 

za významnou úlohu risk managementu a určení optimální výše kapitálu  

je tak podstatnou výzvou. V případě, že pojišťovna udržuje nízkou výši kapitálu, může 

dosahovat vysoké výnosnosti, avšak zároveň vystavuje pojistníky riziku, že nedodrží své 

závazky, které jim plynou z uzavřených pojistných smluv. Přirozeně v opačném případě, kdy 

pojišťovna drží nadměrnou hodnotu kapitálu, to může zapříčinit nevhodnou alokaci 

ekonomických zdrojů, a tedy nízkou rentabilitu pro vlastníky pojišťovny.  

Předpoklad dostatečné výše regulatorního kapitálu pojišťoven byl vyžadován  

již v 70. letech minulého století. Poté v roce 2002 byla provedena reforma v oblasti zajištění 

solventnosti pojišťoven známá pod názvem Solvency I (viz směrnice EU 2002/13/ES  

pro neživotní pojištění a směrnice EU 2002/83/ES pro životní pojištění). Až dosud  

se tedy požadavky na míru solventnosti pro pojišťovny v rámci Evropské unie stanovují  

dle této směrnice. 

Stávající směrnice se však jevila jako nedostačující vzhledem ke značnému posunu  

na finančních trzích i vývoji v oblasti pojišťovnictví jako takovém. Za hlavní nedostatky  

lze považovat jednak nedostatečnou citlivost vůči rizikům, kterým pojišťovny mohou být 

v rámci své činnosti vystaveny, jednak se při stanovení solventnosti vycházelo pouze z rizik  

na straně pasiv rozvahy pojišťovny, přičemž riziko vyplývající z nutnosti finančního umístění 

aktiv bylo ignorováno. V zájmu sjednocení rozdílů mezi právními předpisy členských států 

týkajících se úpravy pojišťovací a zajišťovací činnosti na úrovni vnitřního trhu a odstranění 
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uvedených nedostatků stávající právní úpravy dozoru nad pojišťovnami byla dne 25. listopadu 

2009 zveřejněna „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o zahájení  

a vykonávaní pojištění a zajištění (Solvency II)“. Směrnice Solvency II by měla být 

implementována do právního řádu jednotlivých členských států v lednu roku 2016.  

Hlavním cílem směrnice Solvency II je přiměřená ochrana pojistníků a oprávněných 

osob. Stěžejním záměrem nové právní úpravy regulace pojišťovnictví je, že by měla spočívat 

zejména v rizikově orientovaném přístupu, což znamená, aby požadavky na kapitál byly 

v souladu s rizikovým profilem daného subjektu. Nově se tedy pojišťovny zaměří na řízení 

tržního rizika, které tedy vyplývá ze strany aktiv pojišťovny a které je považováno spolu 

s operačním rizikem za nový prvek směrnice Solvency II. 

Typickým znakem pojišťovnictví je časový odstup mezi uzavřením pojistné smlouvy  

a následným vznikem pojistné události. Během této doby může dojít k neočekávaným změnám 

v hospodaření pojišťovny a tím by mohla být ohrožena budoucí výplata pojistného plnění. 

Obecně lze pojišťovny rozdělit na finanční instituce zabývající se životním nebo neživotním 

pojištěním nebo oběma typy pojištění. V posledních desetiletích dochází ke zlepšení, respektive 

ke snížení úmrtnosti ve vyšších věkových skupinách. Tento fenomén může mít významný vliv 

na hospodaření životních pojišťoven. 

Výrazná změna se projeví ve způsobu určení potřebné výše požadovaného kapitálu,  

aby pojišťovny zůstaly solventními. Solventnostní kapitálový požadavek dle směrnice 

Solvency II představuje úroveň kapitálu, kterou musí pojišťovna držet, aby omezila 

pravděpodobnost selhání na 0,5 % hladině významnosti, což odpovídá Value at Risk  

na 99,5 % hladině spolehlivosti. V rámci Solvency II mohou pojišťovny určit solventnostní 

kapitálový požadavek pomocí standardního přístupu nebo interního modelu. Výběr metody  

pro stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťoven a kvantifikace dopadu 

výběru této metody patří nesporně k významné oblasti risk managementu pojišťoven. 

Alternativní mírou pro měření rizik je přístup Expected Shortfall, jenž je dle CEA (Comité 

Européen des Assurances) možné využít právě v rámci interních modelů pojišťoven. 

Cílem dizertační práce je zhodnocení vybraných přístupů pro stanovení solventnostních 

kapitálových požadavků pro tržní a životní upisovací riziko v rámci směrnice Solvency II. 
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Dizertační práce je kromě úvodu a závěru členěna do tří kapitol. Druhá kapitola bude 

věnována problematice řízení rizik a jeho významu ve finančním sektoru především  

pak v pojišťovnictví. Pozornost bude věnována popisu směrnice Solvency II, definici rizik  

a vymezení metod pro stanovení kapitálových požadavků v rámci směrnice, a to konkrétně 

definici měr rizik - metodám Value at Risk a Expected Shortfall.  

Třetí kapitola bude zaměřena na princip hospodaření pojišťoven, přičemž bude 

charakterizován přístup celkového rozvahy. V rámci životního pojištění budou vymezeny typy 

produktů a úmrtnostní tabulky. Právě míra úmrtnosti má důležitý vliv na oceňování a tvorbu 

rezerv produktů uzavřených mezi pojistníky a životními pojišťovnami či penzijními fondy. 

Systematická odchylka od  předpokládané míry úmrtnosti může představovat jisté ohrožení 

finanční stability. Proto je významné věnovat pozornost modelům, které umožňují zachytit 

systematickou odchylku od daných trendů v míře úmrtnosti. V současné době jsou před 

deterministickými modely při předpovídání míry úmrtnosti preferovány stochastické modely. 

Již v 90. letech minulého století byly publikovány práce týkající se modelování úmrtnosti 

pomocí stochastických modelů. Mezi nejznámější a stále používaný model patří Lee-Carterův 

model, jenž byl poprvé publikován v roce 1992, Lee a Carter (1992).  

V aplikační části budou pro vybraný pojistných produkt a uvažovaný pojistný kmen 

stanoveny solventnostní kapitálové požadavky pro tržní a životní upisovací riziko dle směrnice 

Solvency II pomocí metodiky uvedené v předchozích kapitolách. Tato kapitola bude rozdělena 

na dvě části. První část kapitoly bude věnována solventnostímu kapitálovému požadavku pro 

životní upisovací riziko. Nejprve bude proveden odhad parametrů pomocí Lee-Carterova 

modelu na základě dat pro úmrtnostní tabulky mužů a žen pro Českou republiku a následně 

bude predikován index úmrtnosti. Na základě zjištěných parametrů modelu bude pro vybraný 

produkt a uvažovaný pojistný kmen v rámci životního pojištění analyzován dopad na výši 

pojistného pojišťovny. Druhá část bude věnována stanovení solventnostního kapitálového 

požadavku pro tržní riziko, kdy nejprve budou sestavena tři efektivní portfolia. Na základě 

zjištěných charakteristik jednotlivých portfolií budou určeny hodnoty Value at Risk a Expected 

Shortfall.   
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2 Řízení rizik v oblasti pojišťovnictví 

Tato kapitola bude věnována charakteristice klíčové aktivity jak finančních institucí, tak 

nefinančních institucí, a to řízení rizik. Obsahem kapitoly bude vymezení základních typů rizik, 

s nimiž se finanční instituce v rámci své činnosti setkávají. Aby bylo možné posoudit příčiny 

vývoje systému řízení rizik finančních institucí, bude nastíněn historický vývoj regulatorního 

rámce bank a pojišťoven. 

Následně bude pozornost soustředěna na podrobnější charakteristiku směrnice Solvency 

II, jež bude vycházet z třípilířové struktury směrnice. Popsány budou dvě úrovně kapitálových 

požadavků včetně metod pro jejich stanovení. Dále budou definována metodologická 

východiska ke stanovení solventnostního kapitálového požadavku, a to míry rizika Value  

at Risk a Expected Shortfall, jenž je alternativní mírou pro stanovení kapitálového požadavku 

v rámci směrnice Solvency II. Poslední podkapitola je věnována vymezení stochastických 

procesů, přičemž pozornost je soustředěna na Lévyho modely. Kapitola bude vycházet 

především z  pramenů Alexander (2008), Schountes (2003), Tichý (2010) a Zmeškal (2013). 

2.1 Řízení rizik ve finančním sektoru 

Úlohou řízení rizik je především důsledná identifikace možných rizik, kterým mohou 

být jednotlivé subjekty v rámci své činnosti vystaveny. Obecně lze mezi metody řízení rizik 

zařadit preventivní opatření, financování ztrát či interní řízení rizik. Mezi přístupy pro zajištění 

prostředků k financování případných ztrát lze zařadit – samopojištění, hedging, pojištění. Mezi 

interní přístupy poté patří diverzifikace a investice do informací. 

Neexistuje jednoznačná definice pojmu rizika, neboť na riziko je nutné pohlížet 

v kontextu dané situace. Obecně lze riziko definovat jako určitou pravděpodobnost vzniku 

nahodilé události. 

Mezi základní typy rizik, kterým mohou být finanční instituce vystaveny, lze zařadit: 

 tržní riziko, 

 kreditní riziko, 

 operační riziko, 

 riziko likvidity, 
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 upisovací riziko. 

Tržní riziko lze definovat jako potenciální ztrátu související se změnami cen aktiv  

na finančních trzích. Jedná se např. o ceny akcií, úrokové sazby, kurzy deviz nebo ceny 

komodit. Kreditním rizikem nebo také úvěrový rizikem se rozumí riziko potencionální ztráty  

v důsledku nezaplacení závazků vyplývajících z uzavřených smluv nebo změny v platební 

schopnosti protistrany. Operační riziko lze vymezit jako nebezpečí ztráty, které vyplývá 

z nedostačujících interních procesů, ze selhání systémů či omylů lidí nebo může být způsobeno 

externími podmínkami. Riziko likvidity představuje riziko ztráty, kdy instituce není schopna 

dostát svým závazkům v důsledku nedostatečného množství likvidních prostředků.  

Poslední zmíněné riziko je typické pro odvětví pojistného sektoru. Prostřednictvím 

upisovacího rizika pojišťovny na sebe přebírají rizika zprostředkováním pojistné smlouvy. 

Rizika náležející do této skupiny souvisí jak s nebezpečím, které vyplývá z jednotlivých druhů 

pojištění (např. živelná katastrofa, úmrtí, autonehoda, atd.), tak i s procesy, které jsou ovlivněny 

vedením pojišťoven.  

2.1.1 Historický vývoj regulatorního rámce bank a pojišťoven 

Hospodářský a společenský význam pojištění je takový, že intervence veřejných orgánů 

ve formě obezřetnostního dohledu lze z obecného hlediska považovat za nutný. Úspory 

domácností, které prostřednictvím pojištění plynou na finanční trhy a do reálné ekonomiky, 

vyžadují činnost orgánů veřejné správy ve smyslu zavádění opatření, jejichž cílem je záruka 

solventnosti subjektů. 

Důvodem pro vytvoření společné pojistné legislativy Evropské unie je usnadnit rozvoj 

jednotného trhu v pojišťovnictví a zajištění odpovídající úrovně ochrany spotřebitele. 

Požadavek míry solventnosti jako dostatečné výše kapitálu pojišťovny pro případ 

nepříznivých události se objevil již v 70. letech minulého století. První generace směrnic  

o pojištění byla přijata v roce 1973 pro neživotní pojištění a v roce 1979 pro životní pojištění. 

Těmito směrnicemi byl regulován proces získání licencí a byly stanoveny požadavky pro 

technické rezervy a kapitál. 
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Druhá generace směrnic byla přijata v roce 1988 pro neživotní a v roce 1990 pro životní 

pojištění. Pojišťovnám bylo umožněno poskytovat služby napříč Evropou, aniž by bylo 

potřebné licence pro dceřiné společnosti působící v členském státě. 

Třetí generace pojišťovacích směrnic byla přijata v roce 1992 a umožnila zavedení 

principu jednotné licence. Jednalo se o vzájemné uznání povolení vydaných k činnosti 

pojišťoven různými státními orgány. Směrnice pro životní i neživotní pojištění byly 

aktualizovány v roce 2002 jako směrnice Solvency I, jedná se pak konkrétně o směrnici EU 

2002/13/ES pro neživotní pojištění a směrnici EU 2002/83/ES pro životní pojištění. 

Jak již bylo uvedeno, stávající směrnice se jevila jako nedostačující vzhledem  

ke značnému vývoji v oblasti pojišťovnictví, a to zejména z důvodu nedostatečné citlivosti vůči 

rizikům. Při vykazování solventnosti je orientována pouze na stranu pasiv v rozvaze pojišťoven, 

tzn., že pozornost nebyla věnována tzv. netechnickým rizikům, jako jsou např. tržní riziko  

a operační riziko. V důsledku nejen výše uvedených nedostatků, ale také rozvíjejícího se trhu  

a rostoucí konkurence je nutné nahradit stávající právní úpravu dohledu v oblasti pojišťovnictví. 

Zájem o regulaci v oblasti bankovního sektoru se projevil jako reakce na turbulence  

na finanční trzích, které následovaly po zhroucení Bretton Woodského systému v roce 1973. 

Jako odpověď zřídili guvernéři centrálních bank zemí skupiny G10 Výbor pro bankovní 

regulaci v roce 1974. Tento výbor byl později přejmenován na Basilejský výbor pro bankovní 

dohled, jehož cílem bylo posílit finanční stabilitu v bankovním sektoru.  

Co se týká posílení stability mezinárodního bankovního systému, byla v roce 1988 

vydána tzv. Basilejská kapitálová dohoda (Basel Capital Accord). V této dohodě byla stanovena 

minimální kapitálová přiměřenost, a to taková, že poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům 

je ve výši 8 %. V lednu roku 1996 byl vydán dodatek ke kapitálové dohodě, který umožnil 

v případě realizace interních modelů použití Value at Risk – jako základ pro stanovení 

kapitálových požadavků pro tržní riziko. Basilejská kapitálová dohoda vešla ve známost jako 

Basel I. 

Revidovaný rámec pro kapitálovou přiměřenost, známý pod názvem Basel II, byl vydán 

v roce 2004. Basel II zahrnoval tři pilíře, a to minimální kapitálové požadavky, proces 

přezkoumání orgánem dozoru a tržní disciplínu. V rámci prvního pilíře je definována metodika 

pro stanovení potřebné minimální hodnoty kapitálu. Proces přezkoumání orgánem dozoru 
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zahrnuje soubor principů, který má být posouzen dozorovými orgány, aby se zajistila 

solventnost bank. Tržní disciplína poté spočívá v důsledném zveřejnění informací. Nový rámec 

regulatorní činnosti byl navržen tak, aby lépe reflektoval rizika bankovního sektoru   

a to kreditní riziko, operační riziko a tržní riziko. Směrnice Basel II byla do právního řádu 

Evropské unie implementována v roce 2008. 

 Z nedávné globální finanční krize v roce 2008 je zřejmé, že pravidla stanovená směrnicí 

Basel II se jeví jako nedostatečná. Bankovní sektor čelil zejména problému nedostatečných 

rezerv likvidity. V roce 2010 členové Basilejského výboru pro bankovní dohled schválili souhrn 

pravidel známých jako Basel III. Implementace pravidel do právního řádu byla odložena  

až na rok 2019. Směrnice Basel III si klade za cíl posílit kapitálovou přiměřenost a zvýšit 

likviditu bank. 

2.2 Směrnice Solvency II 

Směrnice Solvency II (celý název – Směrnice Evropského parlamentu a rady 

2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím 

výkonu, dále už jen směrnice Solvency II) představuje nový regulatorní rámec pro výkon 

pojišťovací činnosti na vnitřním trhu. Dle této směrnice je zavedení koordinovaných pravidel 

pro dohled nad pojišťovnami v zájmu řádného fungování vnitřního trhu a ochrany věřitelů. 

Směrnice Solvency II byla vyvíjena v souladu s Lamfalussyho legislativním procesem. 

Jedná se o čtyřstupňový proces implementace právních předpisů Evropských společenství  

pro oblast finančního trhu. Tento proces poskytuje výhodu v tom, že před přijetím je směrnice 

nejdříve konzultována se zainteresovanými stranami. Příprava směrnice Solvency II byla  

tak rozdělena do čtyř fází. V první fázi byl vytvořen tzv. rámcový návrh směrnice vydaný 

Evropskou komisí a poté předložen Radě ministrů a Evropskému parlamentu ke zvážení. Druhá 

fáze spočívala ve spolupráci Evropské komise při vytváření opatření s Evropským výborem 

orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS), který 

zajišťuje tzv. kvantitativní dopadové studie. Evropská komise následně akceptuje tato opatření 

po konzultaci s členskými státy. Třetí fáze zahrnuje poradenství pro národní regulátory, jak 

zajistit interpretaci směrnice a opatření. Poslední fází je implementace směrnice Evropskou 

komisí. 
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Evropský parlament dne 11. března 2014 schválil návrh směrnice Omnibus II, jenž  

je jedním z nástrojů implementace pravidel Solvency II pro oblast pojišťovnictví do evropského 

právního řádu. Směrnice Omnibus II doplňuje a upravuje Směrnici Solvency II, vytvořenou  

za účelem modernizace regulatorního rámce v oblasti pojišťovnictví z důvodu odhalení 

nedostatků v době finanční krizi. Evropský parlament a Rada ministrů se dohodly, že směrnice 

Solvency II by měla platit od 1. ledna 2016. 

Směrnice Solvency II je v některých znacích podobna směrnici Basel II. Jako příklad 

lze uvést třípilířovou strukturu, viz Obr. 2.1, dalším znakem je možnost využití interní model 

při stanovení kapitálových požadavků či použití míry rizika Value at Risk pro kalkulaci 

požadavku.  

Obr. 2.1: Třípilířová struktura 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V prvním pilíři jsou určeny kvantitativní požadavky pro stanovení kapitálových 

požadavků, v druhém pilíři jsou objasněny kvalitativní požadavky v oblasti činnost dozoru  

a třetí pilíř se týká povinnosti reportingu orgánům dozoru. 

První pilíř se týká kvantitativních požadavků. Směrnicí Solvency II definuje dvě úrovně 

kapitálových požadavků, a to solventnostní kapitálový požadavek (Solvency Capital 

Requirement, SCR) a minimální kapitálový požadavek (Minimum Capital Requirement, 

MCR). Solventnostní kapitálový požadavek odráží úroveň kapitálu, která by pojišťovně měla 
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umožnit absorbovat významné neočekávané ztráty, a tím dává jistotu pojištěncům, že platby 

pojistného plnění budou provedeny včas a řádně. Solventnostní kapitálový požadavek 

představuje úroveň kapitálu, kterou musí pojišťovna držet, aby omezila pravděpodobnost 

selhání na 0,5 % hladině významnosti, což odpovídá Value at Risk  

na 99,5 % hladině spolehlivosti. Solventnostní kapitálový požadavek je tedy vymezen jako 

ekonomický kapitál, který pojišťovny mají mít v držení, aby úpadek nastal nejvýše v jednom 

z 200 případů.  

Ekonomický kapitál by se měl vypočítat na základě skutečného rizikového profilu 

pojišťoven a zajišťoven a přihlédnout by se mělo k dopadu možných technik snižování rizika, 

jakož i k účinkům diverzifikace. Pojišťovny by měly určovat solventnostní kapitálový 

požadavek nejméně jednou ročně a výsledky předávat orgánům dohledu.  

Na druhé straně minimální kapitálový požadavek představuje kritickou úroveň kapitálu, 

pod kterou by již hodnota kapitálu neměla klesnout, jelikož by zájmy pojistníků byly vážně 

ohroženy. Výpočet minimálního kapitálového požadavku by měl být stanoven jednoduchým 

způsobem, aby se zvýšila možnost intervence orgánů dohledu. Minimální kapitálový 

požadavek odpovídá hodnotě Value at Risk na 85% hladině spolehlivosti v časovém horizontu 

jednoho roku. Absolutní dolní mez minimálního kapitálového požadavku je pak rozdílná  

pro životní a neživotní pojišťovny, a to 3 200 000 EUR resp. 2 200 000 EUR. Ta odpovídá  

i výši minimálního základního kapitálu pro udělení licence. 

V druhém pilíři jsou zahrnuty kvalitativní požadavky na systém řízen rizik pojišťoven  

a pravidla dozoru platné pro pojišťovny. Orgány dozoru získají lepší nástroje dohledu, které 

umožní účinnější opatření při posuzování jednotlivých rizik, kterým pojišťovny čelí. 

Dle směrnice Solvency II orgány dohledu zejména pak přezkoumávají a hodnotí soulad 

s řídícím a kontrolním systémem, včetně vlastního posouzení rizik a solventnosti (ORSA, Own 

Risk and Solvency Assessment), technickými rezervami, kapitálovými požadavky  

a investičními pravidly. Systém řízení rizik se vztahuje jak na rizika, která budou zahrnuta  

do výpočtu solventnostního kapitálového požadavku, tak i na rizika, která nejsou zahrnuta  

do jeho výpočtu. 
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Jedná se alespoň o tyto oblasti: 

 upisování pojištění a tvorba technických rezerv, 

 řízení aktiv a závazků, 

 řízení rizika likvidity a 

 řízení operačního rizika. 

Třetí pilíř se týká jak zveřejňování výkaznictví a podstatných informací  

o solventnosti a finanční situaci orgánům dozoru, tak povinnosti pojišťoven poskytovat 

informace veřejnosti pro zvýšení tržní konkurenceschopnosti a zajištění transparentnosti. 

Pojišťovny by tyto informace měly zveřejňovat alespoň jednou ročně. 

Směrnice Solvency II je dále založena na přístupu celkové rozvahy, viz Obr. 2.2.  

Obr. 2.2: Přístup celkové rozvahy 

 

Zdroj: Upraveno dle http://www.thecroforum.org/solutions-to-major-issues-for-solvency-ii/. 

Tento přístup spočívá v ocenění aktiv a pasiv tržní hodnotou. Tržní ohodnocení hraje 

významnou roli v určení jak kapitálových požadavků, tak dostupné výše kapitálu.  

http://www.thecroforum.org/solutions-to-major-issues-for-solvency-ii/


  15  

 

2.3 Charakteristika solventnostních kapitálových požadavků 

Jak již bylo uvedeno, hlavním cílem směrnice Solvency II je ochrana pojistníků  

a pojištěných osob, tj. všech fyzických a právnických osob, které mohou podle pojistné smlouvy 

uplatňovat nárok. Tato ochrana by měla být zajištěna tím, že pojišťovny budou držet dostatečné 

množství kapitálu a důsledně řídit svá rizika. Toto by mělo být zajištěno v tom případě,  

že pojišťovny budou schopny v rámci požadavku na solventnost lépe vystihnout všechna rizika, 

kterým pojišťovny v rámci své činnosti čelí. Solventnost lze definovat jako schopnost subjektu 

včas a řádně plnit své závazky. 

Solventnostní kapitálový požadavek by měl zohledňovat jistou úroveň kapitálu, která 

pojišťovnám umožní absorbovat významné ztráty pro daný časový horizont a poskytuje určitou 

míru záruky pojištěncům a oprávněným osobám, jejichž platby budou provedeny včas a řádně. 

Dle směrnice Solvency II je pojišťovnám poskytnuta možnost výběru postupu pro stanovení 

solventnostního kapitálového požadavku, a to s ohledem na povahu, rozsah a složitost rizik, 

která jsou oceněna.  

Jedná se o následující možnosti: 

 úplný interní model, 

 standardní model a částečný interní model, 

 standardní model se zohledněním specifických parametrů,  

 standardní model,  

 zjednodušení. 

Interní model podléhá schválení orgánem dohledu.  
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2.3.1 Standardní přístup 

Standardní přístup byl postupně v rámci příprav implementace směrnice Solvency II 

rozpracován v kvantitativních dopadových studiích (Quantitative Impact Study, QIS), které 

jsou zabezpečovány Evropským výborem orgánů dozoru nad pojišťovnictvím  

a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (Committee of European Insurance and Occupational 

Pensions Supervisors, CEIOPS). CEIOPS se na základě informací, které mu poskytují 

pojišťovny, snaží určit proveditelnost, důsledky a možný dopad jednotlivých metod  

při stanovování kapitálových požadavků. 

Doposud bylo provedeno pět kvantitativních dopadových studií. První z nich byla 

zaměřena na testování úrovně opatrnosti v technických rezervách na základě několika hypotéz 

a provedena již v roce 2005. Druhá v pořadí se týkala metody krytí technických rezerv, SCR  

a MCR a byla provedena v roce 2006. V třetí kvantitativní dopadové studii realizované v roce 

2007 bylo mimo jiné řešeno testování kalibrace parametrů. V QIS 4 vypracované v roce 2008 

a QIS 5 realizované v roce 2010 byly zohledněny všechny oblasti navržené právní úpravy 

regulace v oblasti pojištění, konkrétně pak vlastní kapitál, struktura standardního přístupu  

a dopad na skupiny, srovnání interního a standardního modelu pro stanovení kapitálových 

požadavků. 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (European 

Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), EIOPA 2011 uvádí, že ačkoli 

finanční krize nebyla způsobena sektorem pojišťoven/zajišťoven a ačkoli tyto instituce jsou 

mnohem odolnější než jiné finanční instituce, které byly postiženy krizí, pak finanční rezerva 

pojistného sektoru byla v roce 2009 celkem ve výši zhruba 500 bn Eur ve srovnání s rokem 

2007, kdy výše rezervy byla přes 600 bn Eur. Tento vývoj lze vysvětlit dopadem finanční krize 

na hodnotu aktiv vlastněných pojišťovacím sektorem. 

Z EIOPA 2011 dále vyplývá, že v průměru lze za hlavní rizikové faktory v rámci 

kalkulace celkového solventnostního kapitálového požadavku považovat modul tržního rizika, 

konkrétně akciové riziko, riziko kreditního rozpětí a úrokové a dále pak modul neživotního 

upisovacího rizika, konkrétně submoduly rizika pojistného a rezerv a katastrofického rizika. 

Tržní riziko je pak nejrozsáhlejší složkou dle standardního přístupu zvláště pro životní pojištění. 

V rámci životního upisovacího rizika je významným faktorem riziko dlouhověkosti. 

https://eiopa.europa.eu/


  17  

 

Dle standardního přístupu je kalkulace solventnostního kapitálového požadavku 

založena na tzv. modulovém přístupu, což znamená, že jednotlivá vystavení každé kategorii 

rizik je třeba v první fázi posoudit, a až ve druhé fázi je agregovat. Solventnostní kapitálový 

požadavek se určí jako součet položek základního solventnostního kapitálového požadavku, 

kapitálového požadavku pro operační riziko a úpravy o schopnost technických rezerv 

a odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty.  

Celkový solventnostní kapitálový požadavek je určen na základě korelačního 

koeficientu pro agregaci jednotlivých rizikových modulů, jakož i na základě kalibrace 

kapitálových požadavků ke každému rizikovému modulu. V následujícím obrázku lze vidět 

strukturu výpočtu solventnostního kapitálového požadavku dle standardního přístupu, jak je 

uvedeno v QIS 5.  

Obr. 2.3: Struktura solventnostního kapitálového požadavku dle standardního přístupu 
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Zdroj: Upraveno dle CEIOPS. 
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Podle standardního přístupu je kalkulace solventnostního kapitálového požadavku 

rozdělena do následujících modulů, viz Obr. 2.3, ze kterého je zřejmé,   

že celkový solventnostní kapitálový požadavek je souhrnem základního solventnostního 

kapitálového požadavku (Basic Solvency Capital Requirement, BSCR) a SCR pro operační 

riziko (SCRop). Základní SCR je dále rozčleněn na jednotlivé SCR týkající se neživotního 

upisovacího (SCRnl), životního upisovacího (SCRlife), tržního (SCRmkt), zdravotního upisovacího 

rizika (SCRhealth) a rizika selhání protistrany (SCRdef). Pod tyto jednotlivé SCR dále patří 

požadavky tvořené na rizika v rámci skupin jednotlivých SCR.  

Kalkulace kapitálových požadavků je v některých případech založena na analýze 

scénářů, tzn., že kapitálový požadavek je stanoven jako dopad na čistou hodnotu aktiv subjektu 

(Net Asset Value, NAV). Čistou hodnotu aktiv lze definovat jako rozdíl mezi hodnotou aktiv  

a pasiv pojišťovny. Vzhledem k cíli práce bude pozornost soustředěna na moduly tržního  

a životního upisovacího rizika.  

2.3.2 Vymezení životního upisovacího rizika 

V rámci směrnice Solvency II modul životního upisovacího rizika zohlední riziko 

vyplývající ze závazků týkajících se životního pojištění. Solventnostní kapitálový požadavek 

se vypočte jako kombinace kapitálových požadavků alespoň k těmto submodulům, viz článek 

105 směrnice Solvency II, a to: 

 rizika ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných závazků vyplývajícího 

ze změn úrovně, vývoje nebo volatility měr úmrtnosti, kdy zvýšení míry 

úmrtnosti vede ke zvýšení hodnoty pojistných závazků (riziko úmrtnosti, 

Lifemort), 

 rizika ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných závazků vyplývajícího 

ze změn úrovně, vývoje nebo volatility měr úmrtnosti, kdy snížení míry 

úmrtnosti vede ke zvýšení hodnoty pojistných závazků (riziko dlouhověkosti, 

Lifelong), 

 rizika ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných závazků vyplývajícího 

ze změn úrovně, vývoje nebo volatility míry invalidity, míry chorobnosti a míry 

nemocnosti (riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti, Lifedis), 
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 rizika ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných závazků vyplývajícího 

ze změn úrovně, vývoje nebo volatility nákladů vzniklých při správě pojistných 

a zajistných smluv (riziko nákladů v životním pojištění, Lifeexp), 

 rizika ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných závazků vyplývajícího 

z kolísání úrovně, vývoje nebo volatility revizních sazeb uplatňovaných  

na důchody, které jsou dány změnami v právním prostředí nebo zdravotním 

stavu pojištěných osob (riziko revize, Liferev), 

 rizika ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných závazků vyplývajícího 

ze změn úrovně nebo volatility míry storna, míry ukončení, míry obnovení 

a míry odbytného u pojistných smluv (riziko storen, Lifelapse), 

 rizika ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných závazků vyplývajícího 

ze značné neurčitosti předpokladů při tvorbě cen a stanovení rezerv v souvislosti 

s mimořádnými nebo zvláštními událostmi (životní katastrofické riziko, Lifecat). 

Kapitálový požadavek pro riziko dlouhověkosti je dle standardního přístupu určen jako 

změna v čisté hodnotě aktiv (aktiva mínus pasiva) vzhledem k trvalému snížení míry úmrtnosti  

o 20 %. Pro riziko úmrtnosti je kapitálový požadavek roven změně čisté hodnoty aktiv 

vzhledem k trvalému zvýšení míry úmrtnosti o 15 %. 

2.3.3 Vymezení tržního rizika 

Řízení tržního rizika je novým aspektem při stanovení solventnosti pojišťoven v rámci 

směrnice Solvency II. Tržní riziko vyplývá ze změn faktorů, které postihují trh jako celek. Tržní 

riziko lze definovat jako riziko vyplývající z volatility tržních cen finančních instrumentů. 

Expozice vůči tržnímu riziku je měřena dopadem pohybů úrovně cen akcií, úrokových sazeb, 

nemovitostí či devizových kurzů. Solventnostní kapitálový požadavek pro tržní riziko  

se dle směrnice Solvency II stanoví jako kombinace kapitálových požadavků alespoň k těmto 

submodulům, viz článek 105 směrnice Solvency II: 

 citlivosti hodnot aktiv, závazků a finančních nástrojů na změny časové struktury 

úrokových měr nebo jejich volatility (úrokové riziko, Mktint), 

 citlivosti hodnot aktiv, závazků a finančních nástrojů na změny úrovně tržních 

cen akcií nebo jejich volatility (akciové riziko, Mkteq), 
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 citlivosti hodnot aktiv, závazků a finančních nástrojů na změny úrovně tržních 

cen nemovitostí nebo jejich volatility (nemovitostní riziko, Mktprop), 

 citlivosti hodnot aktiv, závazků a finančních nástrojů na změny úrovně 

kreditních rozpětí nebo jejich volatility v rámci časové struktury bezrizikových 

úrokových měr (riziko kreditního rozpětí, Mktsp), 

 citlivosti hodnot aktiv, závazků a finančních nástrojů na změny úrovně tržních 

cen směnných kurzů nebo jejich volatility (měnové riziko, Mktfx), 

 dodatečných rizik pro pojišťovnu nebo zajišťovnu vyplývajících z nedostatečné 

diverzifikace portfolia aktiv nebo z velké expozice riziku selhání jednotlivým 

emitentem cenných papírů nebo skupinou spřízněných emitentů (koncentrace 

tržního rizika, Mktconc). 

Jak již bylo zmíněno, dle standardního přístupu odpovídá solventnostní kapitálový požadavek 

hodnotě Value at Risk na hladině spolehlivosti 99,5 % pro časový horizont jednoho roku. 

V rámci modulu pro tržní riziko je klíčovým konceptem čistá hodnota aktiv (NAV).  

Investice pojišťoven v podobě aktiv lze považovat za srovnatelné s bankovním 

sektorem, avšak z praktického pohledu je patrný rozdíl v době splatnosti, složení portfolia  

a z pohledu day-to-day management. 

Co se týká finančního umístění aktiv v rámci směrnice Solvency II, není v zásadě 

zahrnut pojem kvantitativních investičních limitů ani kritéria použitelnosti aktiv. Avšak 

pojišťovny by měly mít k dispozici dostatečně kvalitní aktiva, která by měla pokrýt jejich 

celkové finanční závazky. Investice pojišťoven by se měly řídit zásadou „obezřetné osoby“, 

tzn., že pojišťovny investují pouze do aktiv, jejichž rizika jsou měřitelná a kontrolovatelná. 

2.3.4 Interní model 

Jak již bylo uvedeno, mohou pojišťovny ke stanovení solventnostního kapitálového 

požadavku použít také interní model. Interní model je model vytvořený samotnou institucí, měl 

by zahrnovat důkladný risk management a tím zajistit potřebnou výši kapitálu ke krytí rizik. 

Interní model podléhá schválení orgánů dozoru. Je také přípustné, aby pojišťovny  

ke stanovení solventnostního kapitálového požadavku použily částečný model, jenž představuje 

kombinaci vlastního modelu pojišťovny se standardním přístupem (jednoho nebo více 

rizikových modulů nebo podmodulů základního solventnostního kapitálového požadavku). 
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Použití částečného interního modelu lze navíc uplatnit na celou činnost pojišťoven nebo pouze 

na jednu nebo více větších oblastí jejich obchodní činnosti. Pojišťovny mají doporučeno 

výsledné hodnoty porovnat se standardním modelem. Pojišťovny by v rámci interních modelů 

měly brát v úvahu rizika zahrnutá ve standardním přístupu. Proces schvalování interního 

modelu lze vidět na Obr. 2.4. 

Obr. 2.4: Proces schvalování interního modelu 

 

Zdroj: Upraveno dle Deloitte, 2010. 

Při předložení žádosti o schválení interního modelu je nutné dle směrnice Solvency II 

splnit následující požadavky vymezené v článcích 120 až 125 směrnice: 

 pojišťovny prokáží, že interní model je hojně používán a má významnou úlohu 

v jejich řídícím a kontrolním systému, 

 další článek se týká norem statistické kvality, kdy pojišťovny zajistí, že metody 

používané k výpočtu prognózy rozdělení pravděpodobnosti jsou založeny  

na stávajících a důvěryhodných informacích a na reálných předpokladech. 

Pojišťovny musí být schopny odůvodnit předpoklady, jež jsou základem pro 
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interní model orgánům dohledu. Pro výpočet prognózy pravděpodobnostního 

rozdělení není směrnicí předepsána žádná zvláštní metoda, 

 kalibrační normy zajistí, že pojišťovny mohou pro účely konstrukce interního 

modelu použít jiné časové období nebo míru rizika, pokud výstupy interního 

modelu mohou uvedené pojišťovny používat pro výpočet solventnostního 

kapitálového požadavku způsobem, který pojistníkům a oprávněným osobám 

poskytne úroveň ochrany, 

 pojišťovny zajistí přezkoumání příčin a zdroje zisků a ztrát pro každý větší 

obchodní útvar nejméně jednou ročně a ověří, jak kategorizace rizik vybraných 

v modelu vysvětlují příčinu zisků a ztrát, a v neposlední řadě, 

 proces ověřování platnosti modelu zahrnuje analýzu stability interního modelu  

a zejména testování citlivosti výsledků interního modelu na změny klíčových 

podkladových předpokladů. Zahrnuje rovněž posouzení přesnosti, úplnosti  

a vhodnosti údajů používaných v interním modelu. 

2.4 Vymezení metodologického aparátu pro stanovení 

kapitálových požadavků 

V této kapitole budou popsány přístupy pro stanovení míry rizika ve finančních 

institucích. Míra rizika by v prostředí rizikově váženého kapitálu měla reflektovat kapitálové 

požadavky, které subjekt potřebuje v případě vystavení se riziku. V rámci směrnice Solvency 

II, stejně jako Basel III je pro stanovení kapitálového požadavku využita míra Value at Risk 

pro různé hladiny spolehlivosti. Při alternativním využití interních modelů v rámci směrnice 

Solvency II lze pro kalkulaci solventnostního kapitálového požadavku aplikovat přístup 

Expected Shortfall.  

Popsány budou míry rizika, které jsou založeny na rozdělení ztráty, konkrétně pak 

rozptyl, Value at Risk a Expected Shortfall. Jedná se o statistické veličiny popisující podmíněné 

nebo nepodmíněné rozdělení ztráty portfolia pro stanovený časový horizont.  
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Za účelem vymezení výše uvedených přístupů bude pozornost nejprve věnována 

charakteristice vybraných typů pravděpodobnostního rozdělení a jejich parametrů. Dále budou 

definovány Lévyho modely, které představují možnost modelovat třetí a čtvrtý moment 

pravděpodobnostního rozdělení. Teoretická východiska popisující problematiku této kapitoly 

vychází především ze zdrojů Alexander (2008), Schountes (2003), Tichý (2010) a Zmeškal 

(2013). 

2.4.1 Vybrané typy pravděpodobnostního rozdělení 

Předtím než budou definované vybrané typy pravděpodobnostního rozdělení, bude 

nutné vymezit momenty náhodných proměnných. Tyto momenty slouží k popisu tvaru 

pravděpodobnostního rozdělení náhodné proměnné. 

Pro náhodnou veličinu X lze k-tý moment, 
( )k

Xm , vymezit na základě funkce hustoty 

( )xf  následujícím způsobem: 

 [ ] ( ) .∫=∫=
∞

∞-

∞

∞-
X

k

X

kk FdxdxxfxxE  (2.1) 

Jednotlivé centrované momenty ( )k
c  jsou následující: ̶ 

 
      ,0m-mc 1

X

1

X

1

X   (2.2) 

 
( ) ( ) ( )[ ] , -=

2122

XXX mmc  (2.3) 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ,2+ 3 -=

312133

XXXXX mmmmc  (2.4) 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] .3 -6+ 4 -=

412213144

xXXXXXX mmmmmmc  (2.5) 

V závislosti na typu pravděpodobnostních rozdělení je potřebný různý počet momentů, 

např.: pro Gaussovo rozdělení je důležité vymezení střední hodnoty   a směrodatné odchylky 

 . 
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Nejdůležitějším momentem pravděpodobnostního rozdělení je střední hodnota náhodné 

proměnné X, kterou lze vymezit následující rovnicí: 

 
( ) [ ] ( )∫ .===

∞

∞

1 dxxxfXEmμ XXX
 (2.6) 

Rozptyl je definován jako další centrovaný moment a určuje rozptýlení náhodné veličiny 

okolo střední hodnoty.  

Rozptyl lze zapsat takto: 

 

( ) ( ) ( )[ ]

( )[ ] ( ) ( )

[ ] .-=

∫ . -= -=

 -=var=

22

∞

∞

22

2122

X

XXX

XXX

μXE

dxxfμxμXE

mmXσ

  (2.7) 

V praxi je možné setkat se s druhou odmocninou rozptylu, kterou nazýváme jako 

směrodatnou odchylku 

 ( )Xσ
X

var= . (2.8) 

Dalším z momentů je šikmost (skewness), kterou lze považovat za měřítko stupně asymetrie 

pravděpodobnostního rozdělení. V případě, že rozdělení má delší konec doleva, je šikmost 

záporná a naopak. Vztah pro výpočet šikmosti je následující: 
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X
Es . (2.9) 

Posledním momentem pravděpodobnostního rozdělení je špičatost (kurtosis), pomocí které lze 

modelovat těžké konce. Koeficient špičatosti k je dán následujícím vztahem: 
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X
Ek . (2.10) 
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Gaussovo rozdělení 

Mezi nejznámější a v praxi používané pravděpodobnostní rozdělení patří Gaussovo 

rozdělení. Gaussovo rozdělení někdy také označování jako normální rozdělení 

pravděpodobnosti je charakterizováno střední hodnotou   a směrodatnou odchylkou  , 

  ,NX  .  

Funkce hustoty Gaussova rozdělení je dána vztahem: 

  
 

2

2

2

-x
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N e
2

1
,x;f 




  ,  (2.11) 

distribuční funkce má pak tvar: 
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  (2.12) 

Pro Gaussovo rozdělení náhodné složky se střední hodnotou   a rozptylem   platí,  

že je symetrické dle střední hodnoty a čtvrtý moment, špičatost, je roven třem. 

V praxi je často využívané pro mnoho modelů normované normální rozdělení 

pravděpodobnosti  1,0NX  , což dává funkci hustoty pravděpodobnosti ve tvaru:  
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 . (2.13) 

Studentovo rozdělení 

Pro Studentovo t-rozdělení s v stupni volnosti lze funkci hustoty definovat následujícím 

vztahem: 
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S rostoucími stupni volnosti aproximuje Studentovo rozdělení k normovanému rozdělení 

pravděpodobnosti. 
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2.4.2 Metoda Value at Risk 

Value at Risk patří pravděpodobně k nejvíce užívané míře rizika ve finančních 

institucích. Lze říci, že Value at Risk odpovídá výši požadovaného kapitálu, která má zajistit 

s jistou mírou pravděpodobnosti, aby se instituce nestala nesolventní.  

Pomocí Value at Risk lze definovat výši ztráty pro daný časový horizont t, která  

je překročena s pravděpodobností .1   Jedná se tedy o to, že s pravděpodobností  jsou 

výnosy X menší než hodnota VaR  pro časový horizont t.  

Value at Risk lze obecně definovat jako maximální ztrátu na dané hladině 

pravděpodobnosti  a pro daný časový horizont t  následující rovnicí: 

    dxxFVaRXP
VaR

t




 , (2.15) 

kde  
t

F  je pravděpodobnostní funkce výnosu pro časový horizont  t,0 . 

Přestože je míra Value at Risk považována za obecně přijímanou míru rizika pro risk 

management finančních institucí, bývá kritizována ze dvou pohledů. První stanovisko vyplývá 

z předpokladu, že v případě, kdy náhodné veličiny nemají normální rozdělení, nesplňuje 

podmínku subadivity, viz níže. Další nevýhodou je, že hodnota Value at Risk nevypovídá  

o velikosti očekávané ztráty, která může s danou pravděpodobností nastat. 

Jak uvádí Zmeškal (2013), při aplikaci na portfolio aktiv spočívá základní myšlenka této 

metodiky v tom, aby pravděpodobnost, že z portfolia aktiv bude zisk  
~

 menší než předem 

stanovená hladina zisku ( ZISK ), byla rovna stanovené hladině pravděpodobnosti . Je-li zisk 

vyjádřen jako záporná ztráta ( VaRZISK  ), lze vztah pro výpočet zapsat jako: 

    VaR
~

Pr .
 

(2.16) 

Po úpravě, za předpokladu normálního rozdělení náhodné složky, je vztah pro výpočet 

Value at Risk pro danou hladinu významnosti  a časový horizont t  následující: 

       1,  Npp FREtVaR . (2.17) 
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Analogicky lze vztah pro výpočet Value at Risk za předpokladu Studentova rozdělení  

s   stupni volnosti vyjádřit takto 

       ,, 1  

 Stpp FREtVaR   (2.18) 

kde  
pRE  je střední hodnota výnosu portfolia,  1

NF /   

1

StF  jsou inverzní funkce  

k distribuční funkci Gaussova rozdělení/Studentova rozdělení na dané hladině významnosti 

a p  představuje směrodatnou odchylku portfolia. 

Střední hodnota výnosu portfolia je určena vztahem: 

     ,i

i

ip xRERE   (2.19) 

kde  iRE  je střední hodnota výnosu i -tého aktiva a ix  představuje podíl i -tého  aktiva 

v portfoliu. 

Směrodatná odchylka portfolia je dána vztahem: 

  
i j

jijip xx  , (2.20) 

přičemž kovariance aktiv i  a j  je dána jijiij   , kde ij  je korelace výnosů 

jednotlivých aktiv. 

Existují tři základní přístupy pro stanovení hodnoty Value at Risk, a to historický 

přístup, variance-covariance přístup a simulace Monte Carlo. Historický přístup spočívá 

v kategorizaci historický ztrát od nejlepší po nejhorší. Variance-covariance přístup stanovuje 

Value at Risk za předpokladu normálního rozdělení. Pomocí simulace Monte Carlo jsou 

generovány náhodné scénáře vývoje hodnoty portfolia. 
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2.4.3 Přístup Expected Shortfall 

Alternativní mírou pro měření rizik je přístup Expected Shortfall někdy také označován 

jako Conditional Value at Risk, Tail Loss či Tail Value at Risk. Jak je uvedeno v CEA (2006) 

přijetí Value at Risk nevylučuje možnost použití Expected Shortfall v interním modelu, pokud 

je přijatelný pro orgán dozoru. Dle Mezinárodní aktuárské asociace (International Actuary 

Association, IAA) je doporučováno použití míry Expected Shortfall vzhledem k tomu,  

že splňuje vlastnosti koherentní míry rizika. Expected Shortfall je stejně jako Value at Risk 

funkcí dvou veličin, a to hladiny pravděpodobnosti   a časového horizontu t . Expected 

Shortfall měří extrémní ztráty, což jsou ztráty převyšující hodnotu Value at Risk. Expected 

Shortfall tedy vyjadřuje průměrnou velikost očekávaných ztrát, které převýší Value at Risk  

na dané hladině pravděpodobnosti, viz Obr. 2.5. 

Obr. 2.5: Zobrazení hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall pro stejnou hladinu 

pravděpodobnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CEA (2006). 

Hodnota Expected Shortfall  ES  na dané hladině spolehlivosti   pro je dána vztahem  

     .> ,, XVaRXXEXES tt     (2.21) 
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Dle Alexander (2007) vztah pro výpočet hodnoty Expected Shortfall pro dané portfolio 

za předpokladu Gaussova rozdělení lze vyjádřit jako: 

     





1

,



  NN

ppt

Ff
REES . (2.22) 

Analogicky za předpokladu Studentova rozdělení s   stupni volnosti je hodnota 

Expected Shortfall dána následující rovnicí: 
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Symbol  
pRE  je střední hodnota výnosu portfolia,  1

NF /   

1

StF  jsou inverzní funkce  

k distribuční funkci Gaussova rozdělení/Studentova rozdělení na dané hladině významnosti 

 ,  vStN ff /  vyjadřují funkci hustoty pravděpodobnosti Gaussova rozdělení / Studentova 

rozdělení a p  představuje směrodatnou odchylku portfolia. 

Tato míra rizika na rozdíl od Value at Risk splňuje vlastnosti koherentní míry rizika, 

což bylo dokázáno Artzner et al (1999). Riziková míra ρ  je tedy koherentní, splňuje-li 

následující axiomy: 

1. Subadivita: pro náhodné veličiny X a Y platí: ( ) ( ) ( ).Y+ρXρX+Yρ ≤  

2. Monotonie: jestliže YX ≤  pro libovolné výsledky, pak ( ) ( ).≤ YρXρ  

3. Pozitivní homogenita: pro libovolnou konstantu 0>c  platí: ( ) ( )XρccXρ =  

4. Translační invariance: pro libovolnou konstantu 0>c  platí: ( ) ( ) cXρcXρ +=+ . 

Subadivita představuje tu vlastnost koherentní míry rizika, při které by pomocí 

diverzifikace portfolia mělo dojít ke snížení rizika. Jak již bylo uvedeno výše, míra Value  

at Risk tuto vlastnost za předpokladu porušení normality nesplňuje. Proto za jistých okolností 

může dojít k podcenění úrovně expozice vůči riziku. 
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2.4.4 Stochastické procesy 

Pokud je možné vývoj finančních aktiv popsat pravděpodobnostním rozdělením, lze tuto 

veličinu považovat za náhodnou. Stochastické procesy jsou považovány za běžný nástroj 

v teorii finančního modelování. 

Základním předpokladem pro modelování vývoje cen finančních aktiv je Gaussovo 

rozdělení. Vzhledem k tomu, že lze obecně vypozorovat, že denní výnosy na logaritmické bázi 

vykazují vyšší než normální špičatost, nelze předpokládat pro tyto výnosy normální rozdělení. 

Tuto skutečnost, tedy že výnosy nevykazují Gaussovo rozdělení, již poznamenal Fama (1965). 

I přesto je klasickým modelem využívaným ve finanční teorii pro popis vývoje ceny 

finančního aktiva  tS  za předpokladu Gaussova rozdělení je geometrický Brownův pohyb. 

Předpokládejme finanční aktivum S s výchozí cenou  tS . Po uplynutí nekonečně 

malého intervalu dt dojdeme ke kotaci nové ceny dttS + .  

Relativní výnos 
tS

dS
 lze spojitě definovat následovně: 

 .=ln=
+

dtμ
S

S

S

dS

t

dtt
  (2.24) 

Dynamika ceny aktiva v čase je uvedena pomocí stochastické diferenciální rovnice 

    tdWtSdttStdS   )()( , (2.25) 

kde  tW  představuje Wienerův proces, který je charakterizován nezávislými přírůstky  

za předpokladu Gaussova rozdělení s nulovou střední hodnotou a směrodatné odchylce rovné 

druhé odmocnině času.  

Předchozí rovnici lze zapsat také následovně: 

 

   tdWdttSd  







 2

2

1
log .  (2.26) 
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Pomocí umocnění a za předpokladu, že Tu   a 0t , získáme podobu Geometrického 

Brownova pohybu: 

 

     
















 TWTSTS  2

2

1
exp0 .  (2.27) 

Z této rovnici je patrné, že cena aktiva má log-normální rozdělení. 

2.5 Lévyho modely 

Lévyho modely představují takové modely, jejichž přírůstky jsou nezávislé  

a stacionární. Základními prvky stochastických procesů jsou Wienerův a Poissonův proces. 

Lévyho modely lze definovat jako Brownův pohyb, který je řízený určitým vnitřním procesem 

– subordionátorem. Tento proces chápeme jako proces, který se vyvíjí v náhodném obchodním 

čase. Vzhledem k tomu, že čas t je nahrazen jiným procesem, který je závislý na čase, jedná se 

o modelování prostřednictvím složeného procesu. Proto lze možné pravděpodobnostní 

rozdělení označit jako smíšené. 

Za předpokladu, že  ,;tW  představuje Wienerův proces závislý na čase t s parametry 1  

a t , tzn.   ttW  ,  1,0N , lze definovat Brownův pohyb   ,;tX  s přírůstkem 

 a volatilitou   řízený jiným Lévyho procesem  t , a to dosazením  t  za t. Získáváme 

následující rovnici: 

      tWttX    ,  (2.28) 

kterou lze zapsat také jako 

      tttX    . (2.29) 

Přírůstek procesu dX pak má za čas dt  normální rozdělení se střední hodnotou  t   

a rozptylem  t2 . Rozptyl řídícího procesu bude určovat, jak moc budou těžké konce 

konečného pravděpodobnostního rozdělení. 

Nejvíce užívanými subordinátory jsou gama proces, který vede k variance gama 

modelu, a inverzní Gaussův proces, pomocí něhož je definován Normal Inverse Gaussian 

model. 
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2.5.1 Variance gamma model 

Variance gamma model (VG model) je jedním z nejčastěji aplikovaných modelů 

Lévyho typu. VG modelu bude definován na základě  Brownova pohybu řízeného gama 

procesem. Pravděpodobnostní funkce hustoty gama procesu z gama rozdělení 










1
,1G  

 pro 1  je dána následující rovnicí: 
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g
g

f
t

t
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exp
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 (2.30) 

a vzhledem k tomu, že VG proces    ,;;tgVG  je možné definovat jako: 

    gtgtgtWgtVGt  ,  (2.31) 

pak VG funkce hustoty je dána:  
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 (2.32) 

Distribuční funkce    ,;;, tgxFVG  má tvar: 
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Důležitou vlastností VG modelu je skutečnost, že umožňuje modelovat vyšší momenty 

pravděpodobnostního rozdělení. Parametr gama rozptylu   umožňuje řídit špičatost 

prostřednictvím rozptylu náhodného času a parametr  ovládat symetrii rozdělení. V případě,  

že  0< , naznačuje to zápornou šikmost a naopak. V případě symetrického rozdělení 

pravděpodobnosti je 0 . 

2.5.2 Normal Inverse Gaussian model 

Normal Inverse Gaussian model (NIG model) je dalším z často využívaných modelů na 

bázi subordinátoru. Tím je v tomto případě inversní Gaussův proces  ;tI  s přírůstkem  , 

který v čase  ;tIGI   dosáhne úrovně t takto: 

      .,;;  ItItItWIttINIG   (2.34) 

Pravděpodobnostní funkce hustoty je dána rovnicí: 

      
22

22

122exp,,;,
x

xK
xtxf NIG














 .  (2.35) 

NIG model také umožňuje modelovat vyšší momenty pravděpodobnostního rozdělení, 

a to šikmost a špičatost.  

Základní momenty pro VG model a NIG model jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Tab. 2.1: Základní momenty pro VG a NIG model 

 VG model  NIG model 

Střední hodnota     

Rozptyl 22    22    

Šikmost 
 

 2

3
22

22 23








   2

1
223


  

 

Špičatost   
















222

4

213



  

   
22

22 5151
3








 

Zdroj: Tichý (2010). 
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3 Principy životního pojištění 

Odvětví pojišťovnictví je neoddělitelně spojeno se dvěma jevy, a to morálním hazardem 

a nepříznivým výběrem. Morální hazard se projeví relativně ve změně chování subjektů, pokud 

uzavřou pojistnou smlouvu. Nepříznivý výběr je spojen s tím efektem, že pojistnou smlouvu 

uzavřou ty subjekty, u kterých je předpoklad, že pojistnou ochranu budou potřebovat. Jedná  

se o dva dílčí problémy, které jsou vyvolány asymetrií informací. Existenci informační 

asymetrie lze považovat za jeden z důvodů nutnosti ochrany pojistníků a oprávněných osob. 

Z titulu informační asymetrie mezi klientem a pojišťovnou vyplývá nutnost regulatorních 

zásahů do pojišťovnictví a nutnost dohledu v této oblasti. 

Kapitola je věnována vymezení principu hospodaření životních pojišťoven. Jsou 

definovány položky zjednodušené rozvahy. Okrajově jsou zmíněny základní typy pojistných 

kontraktů a je představen princip pro oceňování pojistných kontraktů. Dále jsou popsány 

úmrtnostní tabulky, jež představují základní nástroj pro modelování rizika úmrtnosti. Na závěr 

je definován Lee-Carterův model, jenž patří mezi nejpoužívanější modely pro predikci míry 

úmrtnosti. Kapitola vychází především ze zdrojů: Dickson (2009), Doff (2006),  

McWilliam (2011). 

3.1 Hospodaření pojišťoven 

Klíčovou úlohou pojišťovny je přislib finanční kompenzace v budoucnu v důsledku 

vzniku pojistné událost obsažené v pojistné smlouvě. Typickým znakem pojišťovnictví je 

časový odstup mezi uzavřením pojistné smlouvy a následným vznikem pojistné události. 

Během této doby může dojít k neočekávaným změnám v hospodaření pojišťovny a tím by 

mohla být ohrožena budoucí výplata pojistného plnění. Obecně lze pojišťovny rozdělit na 

finanční instituce zabývající se životním nebo neživotním pojištěním nebo oběma typy 

pojištění. 

Vezmeme-li v úvahu zjednodušenou rozvahu pojišťoven, viz Obr. 3.1, pak na straně 

pasiv významnou část tvoří technické rezervy, dalšími položkami jsou vlastní kapitál  

a odložená daňová pohledávka. Podstatnou část aktiv pojišťoven tvoří zejména investice. 

Odlišnost je dána aktivy příslušejícími modulu tržního rizika a rizika úpadku protistrany. První 

zmíněné zahrnuje investice zejména do akcií a jejich alternativ, nemovitostí a dluhových 
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cenných papírů. Další typy investic odráží druhý zmíněný rizikový modul a jedná se zejména 

o investice do pojištění schopnosti splácet hypotéku, úvěr oproti peněžní hodnotě životní 

pojistky, hotovost držená v bance. 

Obr. 3.1: Zjednodušená rozvaha pojišťovny 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Doff (2006). 

Pojišťovny tradičně většinu svých prostředků investují do dluhopisů, ale nízký úrok  

a konkurenční prostředí nutí pojišťovny investovat i do více rizikových aktiv. Cílem investice 

pojišťoven je získávat odpovídající výnos, který může být pojistníkům vrácen ve formě nižší 

hodnoty placeného pojistného nebo je naopak nutné platit více. Pojišťovny patří mezi obezřetné 

investory, protože je nutné brát v úvahu velmi dlouhý časový horizont výplaty pojistného, jako 

je tomu např. u anuitních smluv. To s sebou samozřejmě přináší větší tlak na důkladnější systém 

řízení rizik.  

Technické rezervy jsou tvořeny v okamžiku uzavření pojistné smlouvy. V závislosti  

na typu pojištění jejich výše postupně roste do doby pojistné události. V případě neživotního 

pojištění je nutné pracovat se skutečností, že jak okamžik vzniku pojistné události, tak výše 

pojistného plnění je nejistá. U životního pojištění je nejistý okamžik vzniku pojistné události.  

Existují dva hlavní důvody, proč pojišťovny drží jistou výši kapitálu. Prvním z nich  

je interní hledisko, které pohlíží na kapitál jako na dostatečnou výši prostředků k absorbování 

extrémních ztrát a zajišťuje význam kontinuity. Forma interního kapitálu někdy také 

označovaná jako ekonomický kapitál poukazuje na ekonomické důvody držet kapitál. Problém 

nastává, pokud pojišťovna drží příliš mnoho kapitálu, což je pro pojišťovnu drahé a je ohrožena 

Aktiva 

(dluhopisy  

a jiné druhy 

aktiv) 

 

 

Pasiva 

Vlastní kapitál 

Obezřetnost 
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ziskovost společnosti. Dalším důvodem držení kapitálu je z pohledu orgánů dohledu situace, 

kdy je vyžadováno držet určitou výši kapitálu z důvodu ochrany pojistníků a zajištění stability 

ekonomického systému. 

Mezi rizika spojená se stranou aktiv pojišťoven lze zařadit zejména rizika tržní  

a kreditní. Riziko, které nelze začlenit na stranu pasiv ani aktiv, je riziko operační. Rizika 

související se stranou pasiv jsou dána zejména v důsledku uzavření kontraktu mezi pojišťovnou 

a klienty, kterým se pojišťovny zavazují vyplácet či vyplatit určitou částku v budoucnosti. 

V případě životních pojišťoven je finanční výkonnost pojišťoven závislá na výskytu 

možné odchylky od předpokládané míry úmrtnosti v době, kdy byly uzavřeny pojistné smlouvy. 

Významnými riziky v rámci životního pojištění, která je nutné kvantifikovat, jsou rizika 

úmrtnosti a dlouhověkosti. Riziko úmrtnosti je řešeno v případě, že pojištěný zemře dříve, než 

pojišťovna očekává.  

Za obecně známé lze považovat, že nejistota ve vývoji budoucí míře úmrtnosti může být 

rozdělena na dvě složky, a to systematické a nesystematické riziko úmrtnosti, viz Cairns (2008). 

Nesystematické riziko úmrtnosti, kdy míra úmrtnosti je sice známá, ale počet úmrtí v daném 

věku a daném roce bude náhodná veličina. Toto riziko lze minimalizovat diverzifikací. Další 

část lze označit jako systematické riziko úmrtnosti, přičemž toto riziko nelze diverzifikovat, 

tudíž predikce míry úmrtnosti hraje významnou roli v řízení rizik pojišťoven. Nejistotu při 

predikci míry úmrtnosti lze pak rozdělit na procesní riziko, riziko odhadu parametrů a modelové 

riziko. 

Významným aspektem řízení rizik životních poštoven jsou právě náhodné odchylky  

od předpokládané míry úmrtnosti. Právě změna trendu v míře úmrtnosti směrem k prodlužování 

délky života představuje pro pojistitele riziko, označované jako riziko dlouhověkosti.  

Naopak riziko dlouhověkosti vzniká tehdy, pokud pojištěný žije déle, než pojišťovna 

očekává, protože v tomto případě je povinna vyplácet sérii plateb až do smrti pojistníka a právě 

pokles v míře úmrtnosti vede k navýšení kapitálového požadavku pro pojišťovny. Očekávaný 

vývoj v míře úmrtnosti je zachycen v technických rezervách pojišťoven, naopak náhodný vývoj 

týkající se úmrtnosti by měl být zajištěn stanovením kapitálového požadavku. 

Životní riziko lze definovat jako riziko snížení hodnoty vlivem neočekáváné úmrtnosti 

nebo vlivem změny v očekávané úmrtnosti.  
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Dle IAA (2004) lze vyčlenit tři klíčové komponenty rizik platné pro všechny rizikové 

kategorie, a to: 

 volatilita - představuje náhodné kolísání jak v četnosti, tak v hloubce nahodilých 

událostí, 

 nejistota - spočívá v riziku použití špatného modelu pro odhad požadavku, dále pak 

nejistota pramení ze špatného odhadu vstupních parametrů modelu. Posledním 

prvkem je strukturální chyba, jež představuje riziko struktury parametrů, která  

se může měnit v průběhu času, což zapříčiňuje trend nejistoty, 

 extrémní události - tyto události bývají popisovány jako události s vysokým dopadem 

a nízkou frekvencí. Pro tyto jednorázové šoky je obtížné určit výši ztráty a tím  

i velikost kapitálu, kterou musí pojišťovna držet. 

Ačkoli jsou tyto komponenty platné pro všechny rizikové kategorie. IAA je považuje za platné 

především pro životní riziko.  

Konkrétně pak lze životní riziko obecně rozdělit do třech složek, a to riziko volatility, 

které vyplývá z neočekávaných výkyvů v míře úmrtnosti, dále riziko změny odhadnutého 

vývoje očekávané úmrtnosti a riziko katastrofy plynoucí například z epidemií, což  

má za následek vysokou míru úmrtnosti.  

Výpočet ekonomického kapitálu pro životní riziko je založen na tržním ocenění 

produktů životního pojištění. Tržní hodnota je stanovena jako čistá současná hodnota 

budoucích peněžních toků, které jsou diskontovány bezrizikovou sazbou. Je nutné zjistit, kolik 

bude třeba kapitálu, aby bylo pokryto zvýšení tržní hodnoty pojistných závazků. Jsou tedy 

počítány reálné hodnoty pro dva předpoklady vývoje úmrtnosti, nejprve pro očekávánou míru 

úmrtnosti, což představuje tzv. nejlepší odhad tržní hodnoty, poté pro extrémní míry úmrtnosti, 

což udává nejhorší případ reálné hodnoty. Rozdíl mezi nejhorším a nejlepší odhadem 

představuje hodnotu ekonomického kapitálu. 

3.1.1 Vymezení produktů životního pojištění 

Životní pojištění představuje tedy typ pojištění, které je spojeno jak s úmrtím,  

tak dlouhověkostí pojištěných osob. Základní znakem smluv životního pojištění je garance 

minimální úrokové míry. Teoretická východiska této podkapitoly vychází z Dickson (2009), 

McWilliam (2011). 
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Principem životního pojištění je platba pojistného klientem za účelem obdržení budoucí 

platby od pojistitele, jež je závislá na pojistné události, jakou je smrt či přežití klienta. Závazky 

plynoucí ze strany pasiv budou tedy závislé na počtu zemřelých v dané roce v době životnosti 

produktu konkrétního pojistného produktu. Tudíž lze předpokládat, že délka života jednotlivce 

je velmi důležitým faktorem. 

Obvykle pro termínované pojistné smlouvy je typická výplata pojistného plnění hrazena 

jednorázově. Naopak u anuitních kontraktů bývá výplata pojistného plnění ve formě 

pravidelných plateb. 

Mezi tradiční produkty životního pojištění se řadí termínované pojištění, pojištění  

pro případ dožití a kapitálové životní pojištění. U produktu termínovaného životní pojištění  

je vyplaceno jednorázové pojistné plnění při úmrtí pojistníka, pokud smrt nastane před koncem 

sjednané doby pojištění. Tento typ pojistných smluv umožňuje výplatu obmýšlené osobě 

v případě úmrtí pojistníka. Dalším typem tradičních kontraktů je pojištění pro případ dožití,  

u kterých dochází k výplatě jednorázového pojistného plnění v případě dožití pojistníka. 

Kapitálové životní pojištění nabízí možnost výplaty pojistného plnění buď v případě smrti 

pojistníka, nebo na konci pojistné doby v závislosti na tom, která událost nastane jako první. 

3.1.2 Základní pojmy v životním pojištění  

Oceňování pojistných kontraktů lze považovat za jeden z nejvýznamnějších problémů 

pojistné matematiky. Hlavním zájmem regulatorních orgánů je, aby pojišťovny držely určitou 

hodnotu kapitálu za účelem splnění budoucích závazků vyplývajících z pojistných smluv. 

Kalkulace pojistného je proto důležitou úlohou každé pojišťovny.  

Při uzavření pojistného kontraktu se pojišťovna (pojistitel) zavazuje vyplatit pojistné 

plnění pojistníkovi či pojištěnému v budoucnosti. Pojistník či pojištěný je naopak povinen platit 

pojistné – tedy úhradu za pojištění s příslibem budoucí výplaty pojistného plnění v důsledku 

vzniku pojistné události.  
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Začněme se základními označeními, nechť x označuje osobu ve věku x, přičemž 0≥x . 

Smrt osoby ve věku x může nastat ve věku větším než x, a tak lze dobu života x považovat  

za spojitou náhodnou proměnnou, značenou xT . Nechť 

 0≥,]0≤Pr[= tTq xxt , (3.1) 

 0≥,]0>Pr[=- 1= t tTqp xxxt , (3.2) 

kde xt q  představuje pravděpodobnost přežití a 
xt p pravděpodobnost úmrtí (nebo také míru 

úmrtnosti) pro dané období t. 

Faktory, které mohou ovlivňovat míru úmrtnosti, jsou následující: 

 pohlaví (obecně se ženy dožívají vyššího věku než muži),  

 socio-ekonomické faktory (u zajištěného jedince existuje předpoklad dožití  

se vyššího věku),  

 životní styl (sem lze zařadit faktory ovlivňující zdraví jedince – obezita, 

kouření). 

Změny v míře úmrtnosti jsou konkrétní pro daný věk x a kalendářní rok t. Pro vyjádření 

ročního procentního zlepšení (-) či zhoršení (+) lze užít následujícího vztahu: 

 
% Δ=1-

1-,

,

tx

tx

q

q

. (3.3) 

Z důvodu nejistého vývoje pravděpodobnosti úmrtí (míry úmrtnosti) je nutné pojistné plnění 

určit jako současnou hodnotu a tu modelovat jako náhodnou veličinu. Cash flow v rámci 

tradičních životních produktů je tvořeno výplatou pojistného plnění a příjmu z pojistného. Pak 

je možné stanovit současnou hodnotu budoucí ztráty. 
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Předpokládejme, že současná hodnota budoucího pojistného plnění B (Benefits) 

vyplaceného pojistitelem v čase vystavení kontraktu je značena BPV 0  a současná hodnota 

budoucího pojistného P (Premium) placeného pojistníkem je značena PPV 0 , pak platí,  

že hodnota budoucí ztráty pojistitele je vyjádřena následujícím způsobem: 

 PPVBPVLn

000 -= .  (3.4) 

Princip ekvivalence poskytuje klasický základ pro kalkulaci pojistného v životním 

pojištění. Pro čisté pojistné nL , tzn., že náklady nejsou součástí kalkulace pojistného, platí, že 

čisté pojistné je stanoveno tak, že očekáváná hodnota budoucích ztrát je rovna nule, což lze 

zapsat takto: 

 [ ] 0=0

nLE .  (3.5) 

3.1.3 Úmrtnostní tabulky 

Jak již bylo uvedeno výše, životní pojištění v sobě zahrnuje pokrytí rizika úmrtnosti  

a dlouhověkosti. Riziko úmrtnosti lze obecně definovat jako odchylku od očekáváné míry 

úmrtnosti, pro jejíž zachycení lze využít tabulky úmrtnosti.  

Základním nástrojem pro řízení životního upisovací rizika jsou tedy úmrtnostní tabulky. 

Úmrtnostní tabulky považujeme za souhrn informací spojených s pravděpodobností dožití  

či úmrtí pro určitou populaci. Podrobné úmrtnostní tabulky obsahují ukazatele, jako jsou 

pravděpodobnost úmrtí, pravděpodobnost dožití, tabulkový počet dožívajících, tabulkový počet 

zemřelých, tabulkový počet žijících a střední délka dožití neboli naděje dožití Podrobné 

úmrtnostní tabulky včetně metodiky stanovení jednotlivých ukazatelů jsou k dispozici  

na webových stránkách Českého statistického úřadu1. Zde jsou uvedené vybrané z nich. 

  

                                                 
1 www.czso.cz. 

 

http://www.czso.cz/
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Pravděpodobnost úmrtí txq ,  představuje pravděpodobnost, že osoba zemře ve věku x 

v období t a určí se následovně: 

 xtm

tx eq


1, , (3.6) 

kde txm ,  představuje střední míru úmrtnosti ve věku x v období t. Počet zemřelých Dx  

představuje absolutní počet zemřelých podle věku x během daného období. Tabulkový počet 

dožívajících lx je hypotetický počet osob, které se dožijí věku x let ze 100 000 živě narozených 

při zachování řádu úmrtnosti sledovaného období:   

 )1(1 xxx qll  . (3.7) 

Tabulkový počet zemřelých dx vyjadřuje hypotetický počet zemřelých osob ve věku x let;  

je stanoven jako rozdíl dvou po sobě jdoucích tabulkových počtů dožívajících: 

 lld xxx 1 . (3.8) 

Tabulkový počet žijících Lx je hypotetický průměrný počet žijících v dokončeném věku x; 

stanoví se jako průměr ze dvou po sobě jdoucích tabulkových počtů dožívajících: 

 
2

1ll
L

xx
x


 . (3.9) 

Střední délka života neboli naděje dožití ex udává průměrný počet let, který má naději prožít 

osoba právě x-letá při zachování řádu úmrtnosti sledovaného období:   

 
l

T
e

x

x
x   . (3.10) 

V následující tabulce je pak zobrazena část úmrtnostní tabulky pro Českou republiku 

pro rok 2013 pro muže. 
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Tab. 3.1: Výřez úmrtnostní tabulky pro ČR 

2013  Česká republika      

Muži  Males 

věk  age Dx Px qx lx dx Lx Tx ex 

0 158 55152 0,002888 100000 289 99761 7522771 75,23 

1 19 55901 0,000340 99711 34 99694 7423011 74,45 

2 6 58701 0,000102 99677 10 99672 7323317 73,47 

3 9 61650 0,000146 99667 15 99660 7223645 72,48 

4 5 62436 0,000084 99653 8 99648 7123985 71,49 

5 6 61694 0,000094 99644 9 99639 7024336 70,49 

6 6 58202 0,000100 99635 10 99630 6924697 69,50 

7 5 54389 0,000112 99625 11 99619 6825067 68,51 

8 8 51674 0,000109 99614 11 99608 6725448 67,52 

9 4 49512 0,000106 99603 11 99597 6625840 66,52 

10 5 48235 0,000121 99592 12 99586 6526243 65,53 

Zdroj: www.czso.cz. 

Dle Ageing report (2012) demografické změny přetváří strukturu obyvatelstva EU. 

Demografické faktory jsou vystaveny menšímu kolísání než ekonomické faktory 

v krátkodobém horizontu, avšak vykazují menší stabilitu v delším časovém horizontu, řekněme 

25 let. V EU se u střední délky života ve věku 65 let předpokládá zvýšení o 5,2 let u mužů  

a o 4,9 let pro ženy v období předpovědi. Pro rok 2060 existuje předpoklad, že očekávaná délka 

života ve věku 65 let dosáhne 22,4 let pro muže a 25,6 let pro ženy.  

Zvyšování střední délky života v budoucnosti bude muset přijít s poklesem míry 

úmrtnosti ve stáří. Ačkoli roční změny v míře úmrtnosti je možné považovat za relativně malé, 

konečný efekt v důsledku dlouhého trvání smluv životního pojištění může být významný. 

3.2 Přístupy k predikci míry úmrtnosti 

V této podkapitole budou stručně představeny rozdílné přístupy, které jsou běžně 

užívány pro predikci míry úmrtnosti. Jedná se o následující postoje: 

- přístup očekávání – tento přístup zahrnuje názor expertů, kdy se vymezí scénář pro 

predikci a berou se v úvahu alternativní rostoucí či klesající scénáře. Výhodou 

tohoto přístupu je, že se vychází ze spektra znalostí z oblasti demografie, medicíny 

a jiných odpovídajících disciplín. Za hlavní nevýhodu tohoto modelu považujeme 

neobjektivnost expertních názorů. 

http://www.czso.cz/
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- exptrapolativní přístup – princip tohoto přístupu spočívá v tom, že historické trendy 

v míře úmrtnosti pokračují do budoucnosti. Zvláště pak pro krátké a střední období 

(řekněme 5 – 15 let) se historický trend v míře úmrtnosti projeví s vysokou 

pravděpodobností. Jako příklad lze uvést P-Spline modely, Lee-Carterův model 

nebo Cairns, Blake a Dowd model. 

- vysvětlující přístup – spočívá v predikci míry úmrtnosti na základě vztahu mezi 

úmrtností a průběhem nemoci či jiných rizikových faktorech. Za výhodu tohoto 

přístupu lze považovat použití lékařských, epidemiologických a jiných 

odpovídajících dat jako informaci pro budoucí vývoj. Může být využit jako 

doplňující způsob pro expertní přístup. 

Predikce míry úmrtnosti je objektem zájmu institucí pohybujících se v systému 

sociálního pojištění. Je tedy důležité vhodně předpovídat a kvantifikovat dopady 

demografických změn na tento systém. Pokračující růst v délce života vede k riziku 

dlouhověkosti. Za hlavní důsledek poklesu míry úmrtnosti pro životní pojišťovny jako 

poskytovatele anuitního pojištění je prodloužení doby výplaty důchodu. Je proto nutné 

prostřednictvím vhodného modelu toto riziko modelovat a měřit. 

Deterministické přístupy jsou v současné době považovány za nevhodné při kalkulaci 

pojistného a rezerv. V LifeMetrics (2007) se uvádí, že deterministické metody míru úmrtnosti 

systematicky podceňují v posledních desetiletích. To lze považovat za významnou motivaci, 

proč je třeba přikročit k použití stochastických modelů úmrtnosti. Navíc použití stochastických 

modelů je v dnešní době více než nutné v důsledku vývoje směrnice Solvency II. Jak již bylo 

uvedeno, zavedením směrnice Solvency II bude umožněno použít interní model pro lepší 

vymezení jak povahy, tak rozsahu rizika v rámci kalkulace solventnostních kapitálových 

požadavků. 

Zde je uveden přehled vybraných stochastických modelů pro predikci míry úmrtnosti, 

podrobně viz LifeMetrics (2007). V roce 1992 byl navržen Lee-Carterův model pro predikci 

úmrtnosti. Verzi Lee-Carterova modelu, která bere v úvahu skupinový efekt, představili 

Renshaw a Haberman v roce 2006. Cairns, Blake a Dowd model z roku 2006 bere  

při modelování v úvahu počáteční míru úmrtnosti namísto střední míru úmrtnosti. 
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3.2.1 Predikce míry úmrtnosti dle Lee-Carterova modelu 

Mezi nejznámější a stále používané modely pro predikci míry úmrtnosti lze zařadit Lee-

Carterův model, jenž byl poprvé publikován v roce 1992, Lee a Carter (1992). Lee-Carterův 

model byl původně aplikován na americká data pro roky 1933 – 1987. 

Lee-Carterův model lze považovat za užitečný a stále používaný přístup pro modelování 

rizika úmrtnosti.  Tento model byl úspěšně aplikován pro dlouhodobou predikci míry úmrtnosti 

ve více zemích, např. v Kanadě (Lee a Nault, 1993), Chile (Lee a Rofman, 1994) nebo v 

Japonsku (Wilmoth, 1996). 

Lee-Carterův model je definován pomocí rovnice pro určení logaritmu střední míry 

úmrtnosti ve věku x v daném roce t, a to:  

   xttxxxt kbam ln ,          :,..2,1=,,...2,1= nxTt   (3.11) 

kde 
xa , 

xb , 
tk
 
jsou parametry modelu, xtε

 
je chyba modelu za předpokladu Gaussova rozdělení 

( )2,σN 0 .
 
Parametr 

xa  představuje průměrnou úmrtnost pro určitý věkový profil, 
tk  je index 

úmrtnosti v čase, který udává obecnou úroveň úmrtnosti, a parametr 
xb  vyjadřuje stav,  

jak se mění míra úmrtnosti v daném věku x, když se mění index úmrtnosti jako reakce na změnu 

v obecné míře úmrtnosti. 

Parametr 
xa  je vyjádřen jako průměr logaritmů střední míry úmrtnosti ve věku x a pro 

jednotlivé roky t za celkové období, a to:  

  



T

t

xtx m
T

a
1

ln
1

. (3.12) 

Pro jedinečné řešení modelu je nutné brát v úvahu následující podmínky, a to suma 

čtverců parametrů xb  je rovna jedné,  
x

xb 12  a suma indexů úmrtnosti tk  je rovna nule, 

 
t

tk 0 . 

Pro odhad parametrů modelu lze využít např. metodu nejmenších čtverců či metodu 

maximální věrohodnosti. Na datech úmrtnostních tabulek severských zemí bylo dokázáno,  

viz Koissi a kol., (2005), že nejlepší možností pro odhad indexu úmrtnosti je singulární rozklad. 
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Pro odhad parametrů 
xb  a 

tk bude tedy v rámci Lee-Carterova modelu vyžito singulárního 

rozkladu – Singular Value Decomposition (SVD) pro matici Z: 

   txxtxtx kbamZ  ˆln ,, .  (3.13) 

Aplikací singulárního rozkladu na matici 
tx

Z
,

 získáme tři matice: 

   .11, 1 xTxXXtxtx VULVULVULZSVD    (3.14) 

kde matice U představuje věkový komponent, matice L je diagonální matice singulárních 

hodnot a matice V prezentuje časový komponent. 

Parametr xb̂  je odvozen od prvního vektoru matice vztahující se k věkovému 

komponentu, 1=ˆ
xx Ub  a parametr 

tk̂  je stanoven jako součin prvního vektoru matice týkající 

se časového komponentu a první singulární hodnoty, 
11

ˆ
tt VLk  .  

Pro predikci indexu úmrtnosti pomocí Lee-Carterova modelu lze použít model ARIMA 

(0,1,0). Bylo zjištěno, že ze zkoumaných přístupů pro predikci je index úmrtnosti vystižen 

velmi dobře. Vztah pro výpočet je následující: 

 �̂�𝑡 = �̂�𝑡−1 + 𝜃 + 𝜀𝑡,  (3.15) 

kde   je drift modelu a je určen jako 
1-

ˆ -ˆ
=

1

T

kk
θ

T
 a pro ( )2,0≈ rwt σNε  se předpokládá Gaussovo 

rozdělení se střední hodnotou 0 a rozptylem 2

rw , který je určen jako: 

   








1

1

2

1

2 ˆˆˆ
1

1 T

t
tt

rw kk
T

 . (3.16) 
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Vztah pro predikce indexu úmrtnosti na dvě období dopředu je určen takto: 

 �̂�𝑡 = �̂�𝑡−1 + 𝜃 + 𝜀𝑡 

                                                                           = (�̂�𝑡−2 + 𝜃 + 𝜀𝑡−1) + 𝜃 ̂ + 𝜀𝑡  (3.17) 

                      = �̂�𝑡−2 + 2𝜃 + 𝜀𝑡−1 + 𝜀𝑡. 

Pro predikci indexu úmrtnosti  tTk 
ˆ  pro období  tT   je využit následující vztah:  

 ( )
( ) .Δ+Δ+ˆ=ˆ

Δ+ tTtT
εtθtkk  (3.18) 

Logaritmus střední míry úmrtnosti pro daný věk x a pro období  tT   lze pak získat 

pomocí:  

    .
ˆˆˆln , tTxxtTx kbam     (3.19) 

Parametr reziduální odchylky lze na základě odhadnutých parametrů stanovit takto: 

  ( )
ttxtx kmε ˆb̂-â-ln= xx,, . (3.20) 
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4 Stanovení kapitálových požadavků pro vybraná rizika 

v rámci směrnice Solvency II 

Pro zhodnocení vybraných přístupů pro stanovení solventnostních kapitálových 

požadavků pro vybraná rizika budou využitá výše uvedená metodologická východiska. 

V rámci aplikační části bude pro fiktivní pojišťovnu řešen daný pojistný produkt pro 

určený pojistný kmen. Pojistný kontrakt se sjednává pro muže a ženy vždy ve věku 40 a 45 let. 

Pojistné plnění je ve výši 1 000 000 peněžních jednotek. Pojistitel předpokládá míru návratnosti 

3 %. Jedná se o kombinované životní pojištění, tedy že pojistnou událostí je buď smrt, nebo 

dožití. Analýza pojistného produktu provázaná na míru úmrtnosti ovlivní jak stranu pasiv, tak 

stranu aktiv. Riziko vyplývající z uzavření pojistného kontraktu bude řešeno v rámci pasiv 

pojišťovny. Naopak riziko plynoucí z finančního umístění prostředků získaných  

na základě uzavřeného kontraktu bude řešeno v rámci aktiv pojišťovny.  

Hodnoty kapitálových požadavků budou stanoveny pro životní pojišťovnu na základě 

následujících předpokladů. Co se týká solventnostního kapitálového požadavku pro životní 

upisovací riziko, vycházíme z předpokladu, že pojišťovna bere v úvahu pouze riziko 

úmrtnosti/dlouhověkosti, kdy hlavním určujícím faktorem je právě volatilita v míře úmrtnosti. 

Pro predikci míry úmrtnosti bude použit Lee-Carterův model. V rámci stanovení 

solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko existuje předpoklad, že pojišťovna 

investuje pouze do akcií, resp. akciových indexů. Dále předpokládáme, že výše peněžních 

prostředků investovaná v rámci uvažovaného finančního umístění je rovna zhruba  

25 mld. CZK. Tato hodnota vychází ze sumy současných hodnot pojistného, které by 

pojišťovna obdržela v době trvání kontraktu a je navýšena o rizikovou přirážku. 

4.1 Výpočet solventnostního kapitálového požadavku pro životní 

upisovací riziko 

V rámci této podkapitoly bude cílem určit hodnotu solventnostního kapitálového 

požadavku pro životní upisovací riziko, přičemž pozornost bude věnována právě dílčímu 

požadavku, a to pro rizika úmrtnosti/dlouhověkosti. Právě změny v míře úmrtnosti mohou mít 

významný dopad na hospodaření životních pojišťoven a ovlivnit tak schopnost pojišťoven 
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splácet své závazky řádně a včas. Životní upisovací riziko představuje riziko vyplývající  

ze strany pasiv pojišťovny. 

Na základě vstupních dat nejprve odhadneme parametry Lee-Carterova modelu jak pro 

celkovou časovou řadu, tak i pro zkrácená časová období. Dále bude provedena predikce indexu 

úmrtnosti z důvodu odhalení trendu v míře úmrtnosti. Následně bude provedena analýza reziduí 

jak pro jednotlivé roky, tak pro specifický věk. Na závěr dílčí kapitoly bude provedena analýza 

predikce míry úmrtnosti na výši vyplaceného pojistného pojistitelem pro daný pojistný produkt 

a určený pojistný kmen.  

4.1.1 Vstupní data pro životní upisovací riziko 

Pro účely aplikační části budou využita data dostupná na webových stránkách Českého 

statistického úřadu2, a to podrobné úmrtnostní tabulky pro muže a ženy, tj. s jednoletým 

věkovým intervalem pro období 1920 – 2013. V letech 1938 – 1944 došlo k přerušení časové 

řady v důsledku druhé světové války. Podrobné úmrtnostní tabulky obsahují ukazatele, jako 

jsou pravděpodobnost úmrtí, pravděpodobnost dožití, tabulkový počet dožívajících, tabulkový 

počet zemřelých, tabulkový počet žijících a střední délka dožití neboli naděje dožití. 

4.1.2 Odhad parametrů modelu 

Odhad parametrů modelu bude nejprve proveden pro období 1920 – 2013 pro věk  

0 – 102, a to ke dni 1. 1. 2015. Dále bude proveden odhad parametrů modelu pro různá časová 

období, a to 1950 – 2013, 1960 – 2013, 1980 – 2013 a 1990 – 2013.  

Aby mohl být proveden odhad parametrů, je v první řadě nutné z dostupných dat určit 

střední míru úmrtnosti txm ,  v daném věku x a v roce t pomocí vztahu pro výpočet 

pravděpodobnosti úmrtí txq , , viz vztah pro výpočet 3.6. 

Po zjištění střední míry úmrtnosti txm ,  pro daný věk x a rok t, lze již dle vztahu 3.12 

jednoduše určit parametr xâ . V Obr. 4.1 je zobrazen vývoj parametru xâ . Tento parametr 

vyjadřuje obecnou vlastnost úmrtnosti v daném věku.   

                                                 
2 http://www.czso.cz. 
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Obr. 4.1: Srovnání parametru xâ pro muže a ženy 

 

Z grafu je patrný obecně rostoucí trend úmrtnosti mužů a žen s tím, že pro nižší věkové 

kategorie je zřejmá nízká úmrtnost a s rostoucím věkem roste úmrtnost. Je tedy patrná vysoká 

úmrtnost pro novorozence a děti v předškolním věku. Okolo patnáctého roku života je patrný 

rostoucí trend, jenž znamená, že s vyšším věkem roste pravděpodobnost úmrtí člověka. 

Nyní budou odhadnuty parametry xb̂  a tk̂ , přičemž je v první řadě nutné určit matici 

txZ , , která bude pomocí metody SVD rozložena na tři matice. V Příloze 3 jsou uvedeny 

odhadnuté hodnoty věkově-specifických parametrů xâ  a xb̂
 
pro muže a ženy.  

V následujícím grafu je zobrazen vývoj parametrů xb̂ , viz Obr. 4.2. 

Obr. 4.2:
 
Odhad parametru 

xb̂  pro muže a ženy 
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Parametr xb̂  vyjadřuje tendenci úmrtnosti v daném věku, která by se měla měnit jako 

střední míra úmrtnosti. To znamená, že pokud je parametr xb̂  vyšší pro daný věk x, je změna 

míry úmrtnosti pro tentýž věk x více odlišná od střední míry úmrtnosti a naopak. Vyšší odchylky 

od střední míry úmrtnosti vykazují nižší věkové kategorie. 

Index úmrtnosti tk̂  zachycuje trend míry úmrtnosti v čase, viz Obr. 4.3. V Příloze 4 jsou 

uvedeny odhadnuté hodnoty indexu úmrtnosti. Z grafu je patrný klesající trend míry úmrtnosti 

pro muže i ženy, přičemž pro ženy klesá rychleji s výjimkou válečného období. 

Obr. 4.3: Odhad indexu úmrtnosti tk̂  pro muže a ženy 

 

Nyní bude proveden odhad jednotlivých parametrů pro různá, respektive zkrácená 

časová období. Vždy bude uvedena pro srovnání dostupná celková časová řada. 
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V následujících Obr. 4.4 a 4.5 jsou zobrazeny hodnoty parametru xâ  pro muže  

a ženy pro různá časová období.  

Obr. 4.4: Parametr xa  pro muže

 

Obr. 4.5: Parametr xa  pro ženy
 

 

Z výsledků je patrné, že pro celkovou časovou řadu a následně pro kratší časové 

vymezení jednotlivých časových řad, je hodnota parametru xâ nižší. Při srovnání výsledků 

hodnot odhadnutého parametru je patrné, že rozdíly se vyrovnávají pro vyšší věkové kategorie. 

  



  53  

 

V Obr. 4.6 a 4.7 lze spatřit vývoj parametru 
xb  pro různá časová období, jak pro muže,  

tak pro ženy.  

Obr. 4.6: Parametr 
xb  pro muže 

 

Obr. 4.7: Parametr 
xb  pro ženy 

 

Z grafů je zřejmé, že pro zkrácená časová období je hodnota parametru od čtyřicátého 

do stého věku vyšší než pro celkovou časovou řadu. Vyšší hodnoty parametru pro nižší věkové 

kategorie naznačují větší odlišnost od střední míry úmrtnosti. Doposud jsme se zabývali 

analýzou věkově specifických parametrů, a to parametry xâ  a xb̂ . 
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V Obr. 4.8 a 4.9 budeme analyzovat trend vývoje indexu úmrtnosti pro muže  

a ženy pro zkrácená časová období. 

Obr. 4.8: Parametr 
tk  pro muže 

 

Obr. 4.9: Parametr 
tk pro ženy 

 

Z grafů je patrné, že index úmrtnosti kopíruje trend klesající míry úmrtnosti v čase i pro 

zkrácená časová období, přičemž pro zkrácené časové období je trend poklesu mírnější. 
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4.1.3 Predikce indexu úmrtnosti 

Predikce indexu úmrtnosti je provedena od roku 2014 do roku 2050 na základě vztahu 

3.15. Vývoj indexu úmrtnosti je zobrazen v Obr. 4.10.  

Obr. 4.10: Predikce indexu úmrtnosti 

 

Z grafu je patrný klesající trend indexu úmrtnosti jak pro muže, tak ženy, přičemž index 

úmrtnosti pro ženy klesá rychleji. 

Nyní bude na základě vztahu 3.19 provedeno srovnání ukazatele střední míry úmrtnosti 

txm ,  na základě údajů z úmrtnostních tabulek pro muže a ženy pro rok 2013 a odhadu parametrů 

pro Lee-Carterův model viz Obr. 4.11 a Obr. 4.12. 

Obr. 4.11: Srovnání hodnot txm , pro muže na základě Lee-Carterova modelu a úmrtnostních 

tabulek 
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Obr. 4.12: Srovnání hodnot txm , pro ženy na základě Lee-Carterova modelu a úmrtnostních 

tabulek 

 

Z výsledků je patrné, že hodnoty střední míry úmrtnosti jsou na základě Lee-Carterova 

modelu vyšší než na základě úmrtnostních tabulek, a to pro muže výrazněji pro věkovou 

kategorii nad 70 let a pro ženy pak od 80 let.  

Dále bude provedeno srovnání ukazatele pravděpodobnosti úmrtí txq , , viz vztah pro 

výpočet 3.6, na základě údajů z úmrtnostních tabulek pro muže a ženy pro rok 2013 a odhadu 

parametrů pro Lee-Carterův model, viz Obr. 4.13 a 4.14. 

Obr. 4.13: Srovnání hodnot txq ,  pro muže na základě Lee-Carterova modelu a úmrtnostních 

tabulek 
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Obr. 4.14: Srovnání hodnot txq ,  pro ženy na základě Lee-Carterova modelu a úmrtnostních 

tabulek 

 

Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že hodnoty pravděpodobnosti úmrtí  

se začínají odlišovat jak pro muže, tak pro ženy zhruba od 70. věku. 

4.1.4 Analýza reziduí modelu 

Analýza reziduí bude provedena na základě vztahu 3.20 pro celkovou časovou řadu 

vždy ve srovnání pro muže a ženy. Analýza reziduí slouží ke stanovení charakteristik 

pravděpodobnostního rozdělení k indikaci vhodného modelu pro modelování rizika. Hodnota 

sumy čtverců reziduí bude stanovena jak pro jednotlivé roky, tak pro daný věk.  

V Obr. 4.15 je vidět srovnání sumy součtu reziduí pro muže a ženy pro jednotlivé roky. 

Výrazná odchylka se projevila zejména u mužů v období po druhé světové válce. Koncem  

90. letech je patrná nestabilita, jak pro muže, tak pro ženy, která mohla být způsobena změnou 

životního stylu, vlivem kterého došlo k prodlužování střední délky života. 
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Obr. 4.15: Suma součtu reziduí pro muže a ženy pro jednotlivé roky 

 

V následujícím grafu jsou vidět výsledky provedené analýzy reziduí modelu tentokrát 

pro specifický věk, a to pro muže a ženy. 

Obr. 4.16: Suma součtu reziduí pro muže a ženy pro daný věk 

 

Z grafu je zřejmé, že rezidua jsou rovnoměrně rozmístěná pro vyšší věkové kategorie. 

Nelze vidět zásadní odlišnost pro muže a ženy s výjimkou nižších věkových kategorií. 

  



  59  

 

Výsledky provedené analýzy reziduí jsou zobrazeny jak pro daný rok, tak pro specifický 

věk také pomocí histogramů, viz Obr. 4.17, 4.18, 4.19 a 4.20. 

Obr. 4.17: Histogram reziduí pro daný rok – muži     Obr. 4.18: Histogram reziduí pro daný rok – ženy 

  

Obr. 4.19: Histogram reziduí pro daný věk – muži     Obr. 4.20: Histogram reziduí pro daný věk – ženy 

 

Pro názornost jsou v Tab. 4.1 uvedeny základní charakteristiky pravděpodobnostního 

rozdělení, a to rozptyl, šikmost a špičatost pro jednotlivé analýzy reziduí jak pro muže, tak pro 

ženy. 

Tab. 4.1: Základní charakteristiky 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Muži Ženy Muži Ženy

rozptyl 1,35074 1,65514 0,80944 1,30962

šikmost 2,22102 2,68514 2,95877 1,72039

špičatost 10,1432 11,8896 13,4435 6,19546

Suma čtverců reziduí pro  

daný rok

Suma čtverců reziduí pro 

daný věk
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Z uvedených výsledků – základních charakteristik sumy čtverců reziduí pro jednotlivé 

roky a pro daný věk lze konstatovat, že rezidua nevykazují Gaussovo rozdělení, špičatost je 

vyšší než tři a šikmost je různá od nuly. 

4.1.5 Analýza dopadu predikované míry úmrtnosti na výši pojistného 

V předcházející kapitole byl zjištěn klesající trend indexu úmrtnosti na základě  

Lee-Carterova modelu, jenž tedy potvrzuje trend analyzovaného období.  

V této kapitole bude provedena analýza dopadu predikované míry úmrtnosti na výši 

vyplaceného pojistného pojistitelem za předpokladů uvedených pro daný pojistný kmen. 

Předpokládejme, že pojišťovna nabízí produkt životního pojištění, jehož doba trvání je 

20 let. Pro zjednodušení uvažujme, že je placeno jednorázové pojistné a je vyplaceno pojistné 

plnění na konci roku v případě úmrtí či na konci pojistné doby v případě dožití. Pojistný 

kontrakt se sjednává pro muže a ženy vždy ve věku 40 a 45 let. Pojistné plnění je ve výši 

1 000 000 peněžních jednotek. Pojistitel předpokládá míru návratnosti 3 %. Jedná  

se o kombinované životní pojištění, tedy že pojistnou událostí je buď smrt, nebo dožití. 

Pravděpodobnost je proto na konci pojistné doby stanovena jako suma předchozích 

pravděpodobností úmrtí do jedné. Předpokládejme, že každá skupina osob je složena z 10 000 

klientů. 

Analýza výše uvedeného pojistného kontraktu bude provedena na základě stanovené 

pravděpodobnosti úmrtnosti txq ,  zjištěné pomocí hodnot pro predikci indexu úmrtnosti, jenž 

představuje středního hodnotu. 

V rámci analýzy budou také brány v úvahu oba konce pravděpodobnostního rozdělení, 

a to z důvodu srovnání obou vývojů extrémních scénářů. Vyšší hranice ovlivňuje riziko 

úmrtnosti, naopak nižší riziko dlouhověkosti. 

V následující tabulce jsou stanoveny pravděpodobnosti úmrtnosti txq ,  zjištěné pomocí 

hodnot pro predikci indexu úmrtnosti. Poslední rok představuje pravděpodobnost výplaty 

pojistného plnění pro jedince, kteří dožijí konce pojistné doby, viz Tab. 4.2.  
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Tab. 4.2: Hodnota txq ,  na základě predikce indexu úmrtnosti 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

V následujících tabulkách 4.3 a 4.4 jsou poté zobrazeny hodnoty pravděpodobnosti 

úmrtí txq , stanovené jako bodový odhad indexu úmrtnosti pro hladinu pravděpodobnosti,  

a to pro horní a dolní hranici pravděpodobnostního rozdělení. 

Tab. 4.3: Hodnota txq ,  - bodový odhad pro hladinu pravděpodobnosti 99,5 % 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

  

rok věk M40 Ž40 věk M45 Ž45

2014 40 0,00157 0,00065 45 0,00297 0,00126

2015 41 0,00174 0,00074 46 0,00332 0,0014

2016 42 0,00197 0,00083 47 0,00375 0,00155

..

..

2031 57 0,01129 0,00362 62 0,01929 0,00606

2032 58 0,01246 0,00397 63 0,02098 0,00664

2033 59 0,01385 0,00439 64 0,02256 0,0073

2034 60 0,88244 0,95919 65 0,79166 0,92946

Hodnota q x,t  na základě predikce indexu úmrtnosti

rok věk M40 Ž40 věk M45 Ž45

2014 40 0,00222 0,00101 45 0,00388 0,00178

2015 41 0,00218 0,00099 46 0,00393 0,00178

2016 42 0,00243 0,0011 47 0,0044 0,00195

..

..

2031 57 0,01231 0,00432 62 0,02068 0,0072

2032 58 0,01356 0,00474 63 0,02248 0,00789

2033 59 0,01502 0,00523 64 0,02421 0,00866

2034 60 0,8676 0,94978 65 0,77135 0,91488

Hodnota q x,t  - bodový odhad pro hladinu spolehlivosti 99,5 %
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Tab. 4.4: Hodnota txq ,  - bodový odhad pro hladinu pravděpodobnosti 0,5 % 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Při srovnání pravděpodobnosti úmrtí dle predikce indexu úmrtnosti a horní hranice 

intervalu, která představuje 99,5 % percentil rozdělení pravděpodobnosti, lze vidět, že 

pravděpodobnost úmrtí je vyšší. Naopak v případě porovnání pravděpodobnosti úmrtí 

s predikcí indexu úmrtnosti a dolní hranicí intervalu je zřejmé, že pravděpodobnosti úmrtí je 

nižší v jednotlivých letech trvání pojistného kontraktu. 

Nyní bude určena současná hodnota pojistného plnění pro dané pojistné kmeny  

a pro dané scénáře vývoje indexu úmrtnosti, podrobněji viz Příloha 19.  

V následující tabulce je uvedena suma SH pojistného plnění v případě pojistné události 

úmrtí v jednotlivých letech trvání kontraktu. 

  

rok věk M40 Ž40 věk M45 Ž45

2014 40 0,00138 0,00054 45 0,00269 0,00109

2015 41 0,00138 0,00055 46 0,00278 0,00111

2016 42 0,00158 0,00063 47 0,00318 0,00124

..

..

2031 57 0,01031 0,00304 62 0,01794 0,00512

2032 58 0,01141 0,00335 63 0,01953 0,00562

2033 59 0,01273 0,00372 64 0,02096 0,00618

2034 60 0,89558 0,96644 65 0,81019 0,94097

Hodnota q x,t  - bodový odhad pro hladinu významnosti 0,5 %
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Tab. 4.5: Výsledné hodnoty sumy SH pojistného plnění pro dané scénáře míry úmrtnosti 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší SH pojistného plnění odpovídá scénáři dle 

horní hranice pravděpodobnostního rozdělení, a to z důvodu, že předpokládáme nejvyšší míru 

úmrtnosti pro dané věkové kategorie, což odpovídá maximální očekávané ztrátě. 

V Tab. 4.6 je uvedena současná hodnota pojistného plnění na konci pojistné doby, což 

odpovídá pojistné události dožití. 

Tab. 4.6: SH pojistného plnění pro konec pojistného období 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Na základě výsledků uvedených v Tab. 4.6 lze konstatovat, že nejvyšší hodnota je pro 

scénáře na základě dolní hranice pravděpodobnostního rozdělení, a to z toho důvodu, že 

pravděpodobnost úmrtnosti je nejnižší – roste tedy pravděpodobnost přežití.  

Doposud byla předpokládaná dokonalá závislost pro predikci indexu úmrtnosti pro 

muže a ženy. V případě simulace hodnoty indexu úmrtnosti je nutné při generování náhodných 

M40 Ž40 M45 Ž45

785 431 355,33            276 886 777,48            1 403 262 257,39         481 012 359,38            

M40 Ž40 M45 Ž45

890 836 878,79            342 920 713,35            1 547 699 921,62         582 760 809,72            

M40 Ž40 M45 Ž45

693 812 838,05            226 705 242,35            1 273 659 310,88         401 664 905,33            

Suma SH pojistného plnění - bodový odhad 99,5 %

Suma SH pojistného plnění - bodový odhad 0,5 %

Suma SH pojistného plnění pro index úmrtnosti

M40 Ž40 M45 Ž45

4 743 560 095,85         5 156 103 458,59         4 255 568 159,78         4 996 319 953,57         

M40 Ž40 M45 Ž45

4 660 551 167,03         5 105 092 052,49         4 137 074 703,42         4 916 700 466,39         

M40 Ž40 M45 Ž45

4 814 192 031,30         5 195 101 626,33         4 355 155 853,43         5 058 170 630,63         

 SH pojistného plnění pro index úmrtnosti

 SH pojistného plnění - bodový odhad 99,5 %

 SH pojistného plnění - bodový odhad 0,5 %
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veličin vzít v úvahu korelaci mezi jednotlivými náhodnými faktory, jak uvádí Zmeškal (2013). 

Na základě zjednodušených předpokladů byla simulace provedena pomocí sdruženého 

rozdělení pravděpodobnosti. 

V Tab. 4.7 jsou určeny hodnoty txq , na základě simulace indexu úmrtnosti 
tk , a to pro 

hladinu pravděpodobnosti 99,5 %. 

Tab. 4.7: Hodnota  - na základě simulace 
tk  pro hladinu pravděpodobnosti 99,5 % 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Pro totožnou hladinu pravděpodobnosti jsou pro srovnání určeny hodnoty sumy 

současné hodnoty pojistného plnění a současné hodnoty pojistného plnění na konci pojistného 

období, viz Tab. 4.8 a 4.9. 

Tab. 4.8: Suma SH pojistného plnění na základě simulace 
tk  pro hladinu pravděpodobnosti 

99,5 % 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

  

txq ,

rok věk M40 Ž40 věk M45 Ž45

2014 40 0,00195 0,000765 45 0,003511 0,001437

2015 41 0,002152 0,000934 46 0,003891 0,001695

2016 42 0,002414 0,000966 47 0,004376 0,001757

..

..

2031 57 0,012225 0,003964 62 0,020562 0,006621

2032 58 0,013468 0,004361 63 0,022351 0,007279

2033 59 0,01493 0,004818 64 0,024085 0,007993

2034 60 0,86907 0,954541 65 0,773337 0,922217

Hodnota q x,t  na základě simulace k t pro hladinu pravděpodobnosti 99,5 %

M40 Ž40 M45 Ž45

879 855 385,02         309 444 291,55         1 532 839 272,91      531 520 447,44         

Suma SH pojistného plnění na základě simulace k t  pro hladinu pravděpodobnosti 99,5 %
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Tab. 4.9: SH pojistného plnění na konci pojistného období 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Dále byla stanovena hodnota pravděpodobnosti úmrtí také pro dolní hranici 

pravděpodobnostního rozdělení, která představuje 0,5 % percentil. 

Tab. 4.10: Hodnota  - na základě simulace 
tk  pro hladinu pravděpodobnosti 0,5 % 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Následně mohly být kalkulovány hodnoty sumy současné hodnoty pojistného plnění 

v jednotlivých letech trvání kontraktu a současná hodnota pojistného plnění na konci pojistného 

období pro dolní hranici pravděpodobnostního rozdělení, viz Tab. 4.11 a 4.12 

Tab. 4.11: Suma SH pojistného plnění na základě simulace tk  pro hladinu pravděpodobnosti 

0,5 % 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

M40 Ž40 M45 Ž45

4 671 678 764,98      5 131 126 772,46      4 157 069 523,12      4 957 371 589,40      

 SH pojistného plnění na základě simulace k t  pro hladinu pravděpodobnosti 99,5 %

txq ,

rok věk M40 Ž40 věk M45 Ž45

2014 40 0,001213 0,00052 45 0,002438 0,001061

2015 41 0,001368 0,000551 46 0,002755 0,001112

2016 42 0,001556 0,000683 47 0,003142 0,001325

..

..

2031 57 0,01023 0,00319 62 0,017836 0,005365

2032 58 0,01135 0,00352 63 0,019446 0,005901

2033 59 0,01267 0,003919 64 0,020885 0,006516

2034 60 0,896592 0,964587 65 0,811647 0,938003

Hodnota q x,t  na základě simulace k t pro hladinu pravděpodobnosti 0,5 %

M40 Ž40 M45 Ž45

686 396 407,61         239 203 422,80         1 262 869 691,14      421 595 178,66         

Suma SH pojistného plnění na základě simulace k t  pro hladinu pravděpodobnosti 0,5 %
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Tab. 4.12: SH pojistného plnění na konci pojistného období 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Na základě zjištěných výsledků provedené analýzy dopadu predikce indexu úmrtnosti 

pro jednotlivé extrémní scénáře bylo zjištěno, že sumy hodnoty pojistného plnění se přibližují.  

4.2 Výpočet solventnostního kapitálového požadavku pro tržní 

riziko 

V rámci této podkapitoly bude cílem určit hodnotu Value at Risk pro zjištění 

solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko, která bude následně porovnána 

s přístupem Expected Shortfall jako alternativou v rámci použití interního modelu  

za předpokladu, že pojišťovna má ve svém portfoliu v držení pouze akcie, resp. akciové indexy. 

Pro širší posouzení rozdílů mezi sledovanými přístupy budou zvažována tři efektivní 

portfolia – portfolio A s minimální směrodatnou odchylkou, portfolio B s maximálním výnosem 

a tržní portfolio M, a to na bázi Markowitzova mean-variance modelu (Markowitz, 1952)  

a Tobinova modelu. 

Následně budu určené hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall vypočteny  

pro hladinu významnosti 005,0 a pro časový horizont 250 dní 250=t  na základě 

zjištěných charakteristik pro jednotlivá portfolia. Hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall 

budou pro srovnání stanoveny pro Gaussovo a Studentovo rozdělení jak analytickou metodou, 

tak také pomocí metody simulace Monte Carlo vždy pro 500 000 náhodných scénářů. Dále tyto 

hodnoty budou stanoveny na základě Variance Gamma a Normal Inverse Gaussian modelu.  

4.2.1 Vstupní data pro tržní riziko 

Pro účely aplikační části budou použita data denních výnosů akciových indexů  

pro období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2013. Pro sestavení portfolií budou využita data 

následujících indexů: DAX Performance-Index, CAC 40 Index, FTSE 100 a SMI Swiss Market 

Index denominovaných v EUR (DAX Performance-Index, CAC 40 Index), GBP a CHF. 

M40 Ž40 M45 Ž45

4 819 621 241,15  5 185 128 313,50  4 363 003 156,66  5 042 230 028,89  

 SH pojistného plnění na základě simulace k t  pro hladinu pravděpodobnosti 0,5 %

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=DAX_Performance-Index&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=CAC_40_Index&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/FTSE_100
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SMI_Swiss_Market_Index&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SMI_Swiss_Market_Index&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=DAX_Performance-Index&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=CAC_40_Index&action=edit&redlink=1
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Vzhledem k abstrahování od měnového rizika, budou ceny jednotlivých indexů přepočteny dle 

příslušných kurzů měn vůči české koruně. Časové řady jednotlivých indexů byly získány 

z webových stránek www.finance.yahoo.com a kurzy jednotlivých měn potom na stránkách 

Česká národní banky www.cnb.cz. Pro daný investiční horizont očekáváme bezrizikovou sazbu 

ve výši 0,10 %. Vývoj cen jednotlivých indexů před a po započítání vlivu kurzů je zobrazen 

v Příloze 1.  

Dále bylo provedeno přepočítání na spojité denní výnosy 
tr  na bázi logaritmů dle vztahu: 

 
1-

ln=
t

t

t P

P
r . (4.1) 

Vývoj denních výnosů pro jednotlivé indexy je zobrazen v Příloze 2. 

4.2.2 Optimalizační úlohy 

Markovitzůw model je založen na předpokladu, že je možné investovat pouze  

do rizikových aktiv, přičemž není povolen krátký prodej. Definice optimalizačních úloh pro 

portfolia A, B, M lze nalézt v Zmeškal (2013). 

Optimalizační úloha pro portfolio A je definována následovně: 

Účelová funkce: 

.minP  

Omezující podmínky: 

,1
i

ix  (P1) 

.,,2,1=  pro,0≥ Nixi             (P2) 

Účelovou funkcí je vyjádřeno hledání minimální směrodatné odchylky portfolia. 

Podmínkou (P1) je stanoveno, že suma všech relativních podílů xi je rovna 1, což znamená,  

že je možné investovat pouze tolik prostředků, kolik je k dispozici. Podmínkou (P2) jsou 

vyjádřeny podmínky nezápornosti, neboť není dovolen krátký prodej. 

http://www.finance.yahoo.com/
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Pro portfolio B – portfolio s maximálním očekávaným výnosem je optimalizační úloha 

formulována takto: 

Účelová funkce: 

  maxPRE . 

Omezující podmínky: 

,1
i

ix  (P1) 

  .,,2,1=  pro,0≥ Nixi   (P2) 

Účelová funkce vyjadřuje maximální hodnotu očekávaného výnosu při daných 

omezeních. Podmínky (P1) a (P2) jsou shodné s úlohou A. Rovnicí (R2) je stanoven propočet 

střední hodnoty výnosu hledaného portfolia 

Předpoklady pro sestavení tržního portfolia na bázi Tobinova modelu jsou následující: 

- existuje možnost investovat jak do rizikových aktiv, tak bezrizikového aktiva, 

- bezrizikové aktivum je možné vypůjčovat i zapůjčovat.  

Formulace optimalizační úlohy pro tržní portfolio M je stanovena následujícím 

způsobem: 

Účelová funkce: 

 
.max



M

FM RRE


 

Omezující podmínky: 

 
i

Fi xx ,1           (P1) 

,...,3,2,1=,0≥ Niproxi         (P2) 

.0=Fx           (P3) 
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Účelová funkce určuje maximalizaci sklonu přímky trhu cenných papírů (Capital 

Market Line, CML). Podmínka (P1) vyjadřuje podíly jednotlivých aktiv v portfoliu a podmínka 

(P2) vyjadřuje, že je možné pouze investovat, a podmínkou (P3) je zajištěno, že do portfolia 

nelze zařadit bezrizikové aktivum. 

Na základě formulovaných optimalizačních úloh jsou výsledné podíly akciových indexů 

v jednotlivých portfolií následující, viz Tab. 4.13. 

Tab. 4.13: Podíly akciových indexů v jednotlivých portfoliích 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Z tabulky je patrné, že pro sestavení portfolia A s minimální směrodatnou odchylkou 

jsou využity všechny akciové indexy. V případě konstrukce portfolia B s maximálním výnosem, 

pojišťovna investuje všechny prostředky do akciového indexu DAX. Co se týká tržního 

portfolia, pojišťovna investuje 59,18 % prostředků do indexu DAX Performance, 37,65 %  

do SMI Swiss Market indexu a podíly nižšími než 3 % pak do indexů CAC 40  

a FTSE 100. 

V následující tabulce jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých portfolií. 

Tab. 4.14: Základní charakteristiky portfolio 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

A B M

22,09% 100,00% 59,81%

21,97% 0,00% 2,54%

27,53% 0,00% 0,00021%

28,41% 0,00% 37,65%

Akciový index
Portfolio

CAC 40

FTSE 100

SMI Swiss Market

DAX Performance

A B M

3,70% 8,81% 7,06%

12,49% 24,04% 17,04%

5,50967 7,07712 6,70183

-0,23294 0,06447 -0,01714

Portfolio

skew

kurt
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Na základě zjištěných charakteristik lze konstatovat, že rozdělení portfolia nevykazuje 

Gaussovo rozdělení. Koeficient špičatosti je větší než tři a koeficient šikmosti je různý od nuly. 

Pro názornost jsou zobrazeny histogramy hustoty pravděpodobnosti výnosů jednotlivých 

portfolií, viz Obr. 4.21, 4.22 a 4.23.  

Obr. 4.181: Histogram portfolia A   Obr. 4.19: Histogram portfolia B 

 

 

 

 

Obr. 4.203: Histogram portfolia M 

 

4.2.3 Stanovení Value at Risk a Expected Shortfall 

Na základě zjištěných charakteristik jednotlivých portfolií budou nyní určeny hodnoty 

Value at Risk a Expected Shortfall, které budou stanoveny pro hladinu významnosti 005,0  

a pro časový horizont 250 dní 250=t , jak je uvedeno ve směrnici Solvency II. Hodnoty Value 

at Risk a Expected Shortfall budou pro srovnání stanoveny pro Gaussovo a Studentovo 

rozdělení jak analytickou metodou, tak také pomocí metody simulace Monte Carlo vždy pro 

500 000 náhodných scénářů. Dále tyto hodnoty budou stanoveny na základě Variance Gamma 

a Normal Inverse Gaussian modelu. 

V Tab. 4.15 jsou uvedeny hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall pro Gaussovo  

a Studentovo rozdělení stanovené analytickou metodou, viz vztahy pro výpočet 2.17, 2.18, 2.22, 

2.23 a pomocí simulace Monte Carlo. 
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Stupně volnosti pro Studentovo rozdělení byly odhadnuty pomocí metody maximální 

věrohodnosti a jejich hodnota postupně pro portfolia A, B a M je ,3907,6=υ  

47163,5=υ  a 62082,5=υ . 

Tab. 4.15: Hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall pro Gaussovo a Studentovo rozdělení 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Hodnota Expected Shortfall je definována jako střední hodnota ztráty převyšující 

hodnotu Value at Risk, je tedy uvedena jako úroveň ztráty, která nastane na dané hladině 

pravděpodobnosti. Za zjednodušeného předpokladu, že by pojišťovna investovala jeden milión 

peněžních jednotek do portfolia A, přičemž %47,28=250%,5,99VaR , znamená to, že ztráta bude 

vyšší nebo rovna 284 700 peněžních jednotek na hladině významnosti 0,5 %. Vezmeme-li 

v úvahu hodnotu Expected Shortfall, pak střední hodnota ztráty je rovna 324 175 peněžním 

jednotkám převyšující Value at Risk na hladině významnosti 0,5 %.  

Pokud se zaměříme na hodnotu Value at Risk, lze vypozorovat, že hodnota Value  

at Risk je obecně vyšší pro Studentovo rozdělení než pro Gaussovo rozdělení 

pravděpodobnosti. Na základě Studentova rozdělení pravděpodobnosti lze totiž modelovat těžší 

konce pravděpodobnostního rozdělení. Co se týká přístupu Expected Shortfall, jenž představuje 

střední hodnotu ztráty hodnot převyšující Value at Risk na dané hladině pravděpodobnosti, pak 

výsledné hodnoty jsou vyšší než v případě stanovení kapitálového požadavku pomocí Value at 

Risk. Dále pokud se zaměříme na metodu stanovení Value at Risk a Expected Shortfall,  

Gaussovo 

rozdělení

Studentovo 

rozdělení

Gaussovo 

rozdělení

Studentovo 

rozdělení

0,284698 0,414609 0,283788 0,413598

0,324175 0,527353 0,322648 0,5313

0,531049 0,839488 0,529299 0,837473

0,607033 1,09944 0,604094 1,10924

0,368167 0,578815 0,366926 0,577207

0,422018 0,757003 0,419936 0,763639

Analytická metoda Simulace Monte Carlo

A

B

M

250%,5,99VaR

250%,5,99ES

250%,5,99VaR

250%,5,99VaR

250%,5,99ES

250%,5,99ES
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a to tedy analytickou metodu či metodu Simulace Monte Carlo, lze vypozorovat, že výsledky 

jsou téměř totožné.  

Pro odhad parametrů Lévyho modelů lze použít buď metodu maximální věrohodnosti, 

nebo zobecněnou metodu momentů (Generalized Method of Moments, GMM). V rámci 

aplikační části byly parametry pro Variance Gamma a Normal Inverse Gaussian model 

odhadnuty pomocí zobecněné metody momentů. Parametry Variance Gamma a Normal Inverse 

Gaussian modelu jsou uvedeny v Tab. 4.16. 

Tab. 4.16: Odhadnuté parametry pro VG a NIG model 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Na základě odhadnutých parametrů lze stanovit hodnoty Value at Risk a Expected 

Shortfall pro jednotlivá portfolia na základě Variance Gamma a Normal Inverse Gaussian 

modelu viz Tab. 4.17. 

Tab. 4.17: Hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall pro VG a NIG model 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Pokud srovnáme hodnoty kapitálových požadavků pro jednotlivá portfolia  

za předpokladu použití VG či NIG modelu, lze konstatovat, že hodnoty se liší nepatrně.  

A B M A B M

ϑ 0,12442 0,240321 0,170351 0,124416 0,240321 0,170351

θ 0,0117896 0,00380359 0,000788803 0,011935 0,00380575 0,00078884

υ 0,824484 1,35812 1,23388 0,812441 1,35719 1,23381

VG model NIG model

VG model NIG model

0,415221 0,411857

0,503055 0,505891

0,809564 0,794449

0,99443 0,997704

0,574055 0,564578

0,703365 0,707487

A

B

M

250%,5,99VaR

250%,5,99VaR

250%,5,99VaR

250%,5,99ES

250%,5,99ES

250%,5,99ES
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Důležitou vlastností Lévyho modelů je skutečnost, že umožňují modelovat vyšší 

momenty pravděpodobnostního rozdělení, tedy šikmost a špičatost. V rámci VG modelu 

parametr gama rozptylu   umožňuje řídit špičatost prostřednictvím rozptylu náhodného času  

a parametr  ovládat symetrii rozdělení. V případě, že 0< , naznačuje to zápornou šikmost  

a naopak. To znamená, že při stanovení solventnostního kapitálového požadavku by nemělo 

dojít k podhodnocení rizika, a tím i výše kapitálového požadavku. 

Skutečnost, že Value at Risk a Expected Shortfall pro VG/NIG vychází po,dobně jako 

u Studentova rozdělení lze chápat tak, že zjištěná šikmost má u daných portfolií na určení výše 

míry rizika zanedbatelný vliv. 

4.3 Zhodnocení výsledků  

Zhodnocení výsledků bude provedeno na základě zjištěných výsledků při kalkulaci 

solventnostních kapitálových požadavků pro životní upisovací riziko a tržní riziko. V rámci 

aplikační části byl pro fiktivní pojišťovnu řešen pojistný produkt pro určený pojistný kmen. 

Analýza pojistného produktu provázaná na volatilitu v míře úmrtnosti ovlivní jak stranu pasiv, 

tak stranu aktiv. V rámci životního upisovacího rizika byla tedy pozornost soustředěna na dílčí 

kapitálový požadavek pro riziko úmrtnosti/dlouhověkosti. V rámci stanovení solventnostního 

kapitálového požadavku pro tržní riziko existuje předpoklad, že pojišťovna investuje pouze do 

akcií, resp. akciových indexů. 

První podkapitola aplikační části byla věnována modelování rizika úmrtnosti. Právě 

změny v míře úmrtnosti mohou mít významný dopad na hospodaření životních pojišťoven  

a ovlivnit tak schopnost pojišťoven splácet své závazky řádně a včas. Právě použití 

stochastických modelů pro predikci míry úmrtnosti je v důsledku zavedení směrnice Solvency 

II více než nutné. Pro účely zjištění trendu v míře úmrtnosti byl použit Lee-Carterův model.  

Lee-Carterův model byl aplikován pro úmrtnostní tabulky pro muže a ženy v České 

republice na období 1920-2013. Nejprve byl proveden odhad parametrů modelu pro celkovou 

časovou řadu a také pro zkrácená časová období. Na základě zjištěných výsledků odhadnutých 

parametrů lze konstatovat, že byl zjištěn klesající trend v míře úmrtnosti. Ten se projevil i při 

predikci indexu úmrtnosti jak pro muže, tak pro ženy. Přičemž pro ženy byl pokles parametru 

indexu úmrtnosti výraznější než pro muže. 
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Na základě zjištěných parametrů pro Lee-Carterův model bylo provedeno srovnání 

veličin střední míry úmrtnosti a pravděpodobnosti úmrtí pro muže a ženy s úmrtnostními 

tabulkami. Bylo zjištěno, že dochází k významně vyšším odchylkám u obou veličin, a to jak 

pro muže, tak pro ženy. Významně vyšší odchylky se projevují u vyšších věkových kategorií. 

Následně byla provedena analýza reziduí Lee-Carterova modelu. Analýza reziduí 

modelu byla provedena pro celkovou časovou řadu, a to pro jednotlivé roky a daný věk.  

Co se týká analýzy reziduí pro jednotlivé roky, pak výrazná odchylka se projevila zejména  

u mužů v období po druhé světové válce. Na základě provedené analýzy reziduí a zjištěných 

charakteristik modelu, jako jsou šikmost a špičatost, lze konstatovat, že tyto nevykazují 

normální rozdělení.  

Na závěr kapitoly týkající se životního upisovacího rizika byla provedena analýza 

dopadu ve změně míry úmrtnosti pro konkrétní pojistný produkt a uvažovaný pojistný kmen na 

výši pojistného plnění vyplaceného pojistitelem. Byly analyzovány tři scénáře vývoje – 

predikce míry úmrtnosti dle Lee-Carterova modelu a pro horní a dolní hranici 

pravděpodobnostního rozdělení. Výše pojistného byla tedy hodnocena z pohledu rizika 

úmrtnosti – čím vyšší pravděpodobnost úmrtnosti jedince, tím vyšší riziko a náklady na kapitál 

a dále pak z pohledu rizika dlouhověkosti, které hraje úlohu na konci pojistného období. Dále 

byla provedena simulace parametru indexu úmrtnosti, kdy byla rovněž zohledněna závislost 

mezi náhodnými faktory. 

Co se týká kalkulace solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko, byla 

zvažována tři efektivních portfolia. Portfolio A s minimální směrodatnou odchylkou,  

portfolio B s maximálním výnosem, která byla sestavena na základě Markowitzova modelu, 

tržní portfolio M sestavené na základě předpokladů pro Tobinův model. Na základě zjištěných 

charakteristik jednotlivých portfolií – šikmosti a špičatosti, lze konstatovat, že výnosy daných 

portfolií nevykazují předpoklady pro Gaussovo rozdělení. Pro daná portfolia byly vyčísleny 

hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall na hladině pravděpodobnosti 99,5 % a pro časový 

horizont 250 dní. Hodnota Value at Risk pro uvedenou hladinu pravděpodobnosti a časový 

horizont odpovídá standardnímu přístupu pro stanovení solventnostního kapitálového 

požadavku dle směrnice Solvency II.  
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Hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall byly vyčísleny pro srovnání pro Gaussovo 

rozdělení a Studentovo rozdělení, a to analytickou metodou a metodou simulace Monte Carlo. 

Na základě výsledků bylo zjištěno, že hodnota Value at Risk je obecně vyšší pro Studentovo 

rozdělení než pro Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti. Na základě Studentova rozdělení 

pravděpodobnosti lze totiž modelovat těžší konce pravděpodobnostního rozdělení. Co se týká 

přístupu Expected Shortfall, jenž představuje střední hodnotu ztráty hodnot převyšující Value 

at Risk na dané hladině pravděpodobnosti, pak výsledné hodnoty jsou vyšší než v případě 

stanovení kapitálového požadavku pomocí Value at Risk. Co se týká metod stanovení 

jednotlivých měr rizika, a to analytické metody či metody Simulace Monte Carlo, lze 

vypozorovat, že výsledky jsou téměř totožné.  

Za předpokladu, že by fiktivní pojišťovna investovala peněžní prostředky ve výši  

26 mld. CZK do portfolia A, znamenalo by to, že ztráta bude vyšší nebo rovna  

7,4 mld. CZK na hladině významnosti 0,5 % v případě kalkulace solventnostního kapitálového 

požadavku pomocí míry Value at Risk za předpokladu Gaussova rozdělení pravděpodobnosti. 

Za předpokladu Studentova rozdělení by míra Value at Risk odpovídala zhruba 10,8 mld. CZK. 

V případě využití alternativní míry rizika Expected Shortfall, jenž představuje střední hodnotu 

ztráty převyšující Value at Risk na dané hladině pravděpodobnosti, pro kalkulaci 

solventnostního kapitálového požadavku by bylo nutné držet kapitál ve výši přibližně 8,4 mld. 

CZK za předpokladu Gaussova rozdělení či zhruba 13,7 mld. CZK za předpokladu Studentova 

rozdělení. 

Dále byly stanoveny hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall pro Variance Gamma 

model a Normal Inverse Gaussian model. Nejprve bylo nutné odhadnout parametry 

jednotlivých modelů. Pro odhad parametrů daných procesů byla použita zobecněná metoda 

momentů. Pokud srovnáme hodnoty kapitálových požadavků pro jednotlivá portfolia za 

předpokladu použití VG či NIG modelu, lze konstatovat, že hodnoty se liší nepatrně.  

Důležitou vlastností Lévyho modelů je skutečnost, že umožňují modelovat vyšší 

momenty pravděpodobnostního rozdělení, tedy šikmost a špičatost. Lze tedy závěrem říci, že 

by v případě stanovení hodnot Value at Risk či Expected Shortfall pomocí Lévyho modelů 

nemělo dojít k podhodnocení rizika. 
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Při stanovení solventnostního kapitálového požadavku za předpokladu VG či NIG 

modelu odpovídá hodnota Value at Risk zhruba 10,8 mld. CZK, respektive 10,7 mld. CZK. 

Hodnota Expected Shortfall poté odpovídá zhruba 13,07 mld. CZK respektive 13,15 mld. CZK. 

Za nevýhody míry Value at Risk jsou považovány následující vlastnosti – jednak 

nevypovídá nic o velikosti ztráty, která může s danou hladinou pravděpodobnosti nastat, a dále 

nesplňuje podmínky pro koherentní míru rizika, je-li porušen předpoklad normality, a to 

konkrétně subadivity. Vzhledem k uvedeným nevýhodám míry Value at Risk bylo přistoupeno 

k vyčíslení hodnoty Expected Shortfall, která splňuje podmínky pro koherentní míru rizika  

a lze ji tedy považovat za alternativní míru rizika pro stanovení solventnostního kapitálového 

požadavku pomocí interního modelu. 

Za hlavní výhodu použití standardního přístupu lze považovat jednodušší metodiku 

z pohledu uživatelů. Také náklady vynaložené na použití standardního přístupu mohou být 

výrazně nižší než při vytváření interního modelu. Za asi nejdůležitější výhodu aplikace 

interního modelu je, že použité modely odpovídají komplexněji rizikovému profilu konkrétní 

instituce, a tím mohou snížit kapitálový požadavek, což vede k nižším nákladům na kapitál.  

  



  77  

 

5 Závěr 

Směrnice Solvency II představuje důležité přezkoumání finanční regulace pojišťoven  

a zajišťoven působících v rámci Evropské unie. Nově by se pojišťovny v rámci směrnice 

Solvency II měly po vzoru směrnice Basel II – právní úprava regulace bank zabývat také tržním 

rizikem. Pro finanční instituce, jakými jsou pojišťovny nebo penzijní fondy, představuje 

predikce úmrtnosti a kvantifikace dopadu demografický změn důležitou součást řízení rizika 

dlouhověkosti či úmrtnosti. Tyto změny mohou mít významný dopad na výši výplaty pojistného 

plnění klientům pojišťoven. Princip hospodaření životních pojišťoven je založen na platbě 

pojistného klientem za účelem obdržení budoucí platby od pojistitele, jež je závislá na pojistné 

události, jakou je smrt či přežití klienta. Finanční výkonnost životních pojišťoven je tedy závislá 

na výskytu možné odchylky od předpokládané míry úmrtnosti v době, kdy byly uzavřeny 

pojistné smlouvy.  

Cílem dizertační práce bylo zhodnocení vybraných přístupů pro stanovení 

solventnostních kapitálových požadavků pro tržní a životní upisovací riziko v rámci směrnice 

Solvency II. 

Dizertační práce obsahuje dvě základní části. První část lze považovat za teoreticko-

metodologickou, která je vymezena v druhé a třetí kapitole. Ve druhé kapitole byla pozornost 

nejprve věnována historickému vymezení regulatorního rámce bank a pojišťoven. Dále byly 

úžeji vymezeny základní znaky směrnice Solvency II. Vzhledem ke stanovenému cíli práce 

byla definována následující rizika, a to riziko tržní, jež je novým prvkem při řízení rizik 

v pojišťovnictví, a dále životní pojišťovací riziko. V závěru kapitoly byly formulovány přístupy 

pro kvantifikaci rizik, konkrétně metoda Value at Risk a přístup Expected Shortfall. 

Ve třetí kapitole byl vymezen princip hospodaření pojišťoven, přičemž opět s ohledem 

na definici cíle práce jsme se zaměřili na hospodaření životní pojišťovny. Popsány byly 

úmrtnostní tabulky, které jsou považovány za základní nástroj pro modelování rizika úmrtnosti. 

Byly vymezeny přístupy pro predikci míry úmrtnosti. V neposlední řadě byl představen Lee-

Carterův model pro modelování míry úmrtnosti, jenž je jedním z nejvíce používaných přístupů 

pro modelování míry úmrtnosti. 

Čtvrtá kapitola je věnována aplikaci vymezených metod a postupů pro stanovení 

solventnostních kapitálových požadavků pro vybraná rizika. V rámci aplikační části byl pro 
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fiktivní pojišťovnu řešen daný pojistný produkt pro určený pojistný kmen. Analýza pojistného 

produktu provázaná na míru úmrtnosti ovlivní jak stranu pasiv, tak stranu aktiv. Aplikační část 

je rozdělena na dvě části. 

První část aplikační části byla věnována řízení rizik úmrtnosti/dlouhověkosti, která jsou 

významným prvkem životního upisovacího rizika. Na základě dat úmrtnostních tabulek mužů 

a žen pro Českou republiku za období 1920 – 2013 byl proveden odhad parametrů modelu 

pomocí Lee-Carterova modelu pro predikci míry úmrtnosti. Právě upřednostnění použití 

stochastických modelů před deterministickými modely pro predikci míry úmrtnosti je 

v důsledku zavedení směrnice Solvency II více než nutné. Pro účely zjištění trendu v míře 

úmrtnosti byl použit Lee-Carterův model. Na základě zjištěných výsledků odhadnutých 

parametrů lze konstatovat, že byl zjištěn klesající trend v míře úmrtnosti. Prodlužování 

očekávané délky života má významný dopad na modelování pasiv pojišťoven. Na závěr 

kapitoly byla provedena analýza pojistného produktu provázaná na míru úmrtnosti pro řešený 

pojistný kmen. Byla provedena simulace parametru indexu úmrtnosti, kdy byla zohledněna 

závislost mezi náhodnými faktory. 

Druhá část této kapitoly byla věnována riziku tržnímu, a to konkrétně akciovému riziku. 

Vzhledem k tomu, že výnosy portfolia aktiv mají jiné než normální rozdělení, není Value at 

Risk považována za vhodnou míru rizika pro kalkulaci solventnostních kapitálových 

požadavků, a to proto, že nevykazuje vlastnosti koherentní míry rizika. Pojišťovny by měly 

zvážit možnost stanovení solventnostních kapitálových požadavků pro daná rizika v rámci 

interního modelu pomocí přístupu Expected Shortfall, který umožňuje určit střední hodnotu 

ztráty v případě překročení hodnoty Value at Risk, aby nedošlo k podhodnocení míry rizika  

a tím i výše požadovaného kapitálu. Hodnoty jednotlivých přístupů byly stanoveny pro srovnání 

pro Gaussovo rozdělení, Studentovo rozdělení, Variance Gamma a Normal Inverse Gaussian 

model. Variance Gamma a Normal Inverse Gaussian model umožňují modelovat třetí a čtvrtý 

moment pravděpodobnostního rozdělení. 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že pojišťovny, jako významní institucionální 

investoři, by měly být obezřetné při stanovení kapitálových požadavků pro daná rizika, zejména 

pak pro tržní riziko, jež představuje nový prvek v rámci právní úpravy regulace a dohledu nad 

pojišťovnami, a to směrnice Solvency II. Při řízení životního upisovacího rizika, kdy je nutné 

brát v úvahu dlouhý investiční horizont, je velmi důležité využití vhodných modelů pro predikci 
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míry úmrtnosti. V současné době jsou před deterministickými modely při předpovídání míry 

úmrtnosti preferovány stochastické modely. Lee-Carterův model je jedním z nejvíce 

používaných přístupů pro modelování míry úmrtnosti.  
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Příloha 2: Vývoj denních výnosů jednotlivých indexů 
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Příloha 3: Odhadnuté hodnoty parametrů xâ  a 
xb̂  pro muže a ženy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

věk muži ženy muži ženy věk muži ženy muži ženy

0 -3,73212 -3,98666 0,240208 0,181836 52 -4,51256 -5,17231 0,040198 0,060266

1 -6,28259 -6,45349 0,262312 0,204903 53 -4,417253 -5,087631 0,037264 0,058329

2 -6,88686 -7,05659 0,241073 0,184645 54 -4,323534 -5,001186 0,035151 0,056957

3 -7,10821 -7,34924 0,222033 0,181008 55 -4,233964 -4,910641 0,033074 0,055441

4 -7,35822 -7,61316 0,205633 0,167344 56 -4,145124 -4,823721 0,030992 0,054492

5 -7,38682 -7,64216 0,210225 0,168391 57 -4,052793 -4,72677 0,02988 0,053278

6 -7,46112 -7,71343 0,208452 0,162151 58 -3,958049 -4,631097 0,029082 0,05251

7 -7,51748 -7,80885 0,202404 0,159446 59 -3,862805 -4,530409 0,027876 0,051578

8 -7,53385 -7,91287 0,188386 0,157963 60 -3,771394 -4,431461 0,026541 0,051627

9 -7,59236 -8,00081 0,181032 0,1550 61 -3,683403 -4,331547 0,025125 0,051468

10 -7,63328 -8,05637 0,172278 0,151774 62 -3,597162 -4,23615 0,023946 0,051696

11 -7,67044 -8,06105 0,169451 0,150901 63 -3,509529 -4,13339 0,023771 0,051463

12 -7,65854 -8,0392 0,164176 0,149298 64 -3,422519 -4,029771 0,024322 0,051117

13 -7,59008 -7,95981 0,161032 0,146299 65 -3,336356 -3,922701 0,024507 0,050517

14 -7,43352 -7,82723 0,154762 0,141159 66 -3,251049 -3,818053 0,024553 0,050131

15 -7,21516 -7,6506 0,149422 0,13614 67 -3,165583 -3,712093 0,024379 0,049362

16 -6,90698 -7,48343 0,133486 0,133678 68 -3,079288 -3,603134 0,024735 0,049

17 -6,66722 -7,34585 0,123306 0,132875 69 -2,994756 -3,492829 0,024926 0,048635

18 -6,5001 -7,26249 0,117681 0,134334 70 -2,909571 -3,381781 0,025552 0,048327

19 -6,40105 -7,21683 0,116005 0,137168 71 -2,821758 -3,268865 0,026351 0,047991

20 -6,35695 -7,21451 0,116912 0,142231 72 -2,733973 -3,157959 0,027293 0,047444

21 -6,34507 -7,19663 0,119198 0,145389 73 -2,647235 -3,045146 0,027641 0,046253

22 -6,31832 -7,18507 0,117825 0,147558 74 -2,559895 -2,93273 0,027819 0,044835

23 -6,31261 -7,15585 0,116842 0,147445 75 -2,471949 -2,821085 0,027754 0,043715

24 -6,32409 -7,12888 0,115681 0,147075 76 -2,38375 -2,710644 0,027661 0,042146

25 -6,33973 -7,11729 0,114362 0,148117 77 -2,293352 -2,601607 0,027461 0,040799

26 -6,34821 -7,10776 0,114048 0,148861 78 -2,202805 -2,490647 0,02735 0,039205

27 -6,34666 -7,08018 0,113295 0,147067 79 -2,113837 -2,381218 0,027012 0,037353

28 -6,32221 -7,04877 0,112555 0,144285 80 -2,023483 -2,271719 0,026604 0,035358

29 -6,29385 -7,00059 0,111353 0,141247 81 -1,932444 -2,160628 0,02646 0,033628

30 -6,26197 -6,94032 0,109162 0,137392 82 -1,841258 -2,051024 0,026351 0,03182

31 -6,22342 -6,88265 0,106382 0,134055 83 -1,750784 -1,940423 0,02627 0,030129

32 -6,1767 -6,81339 0,104068 0,129505 84 -1,660972 -1,829768 0,026055 0,02835

33 -6,12986 -6,74741 0,10221 0,124704 85 -1,571822 -1,716457 0,026011 0,026534

34 -6,07504 -6,67829 0,100677 0,120075 86 -1,481624 -1,604245 0,025607 0,024733

35 -6,01591 -6,60632 0,098208 0,115959 87 -1,389339 -1,492339 0,025426 0,022805

36 -5,9468 -6,53748 0,094295 0,111784 88 -1,298553 -1,380536 0,02527 0,020916

37 -5,8734 -6,46429 0,089364 0,10798 89 -1,207367 -1,268724 0,025017 0,019012

38 -5,79097 -6,38574 0,085577 0,103629 90 -1,116179 -1,157002 0,024755 0,01707

39 -5,71187 -6,30547 0,082386 0,0993605 91 -1,025 -1,04526 0,024495 0,015113

40 -5,62795 -6,21821 0,079501 0,094044 92 -0,933761 -0,933502 0,024228 0,013145

41 -5,53942 -6,12803 0,076142 0,0887487 93 -0,84247 -0,821731 0,023956 0,011166

42 -5,4487 -6,04497 0,071721 0,0836842 94 -0,751131 -0,709949 0,023678 0,009176

43 -5,3619 -5,96032 0,068305 0,0801566 95 -0,659752 -0,598159 0,023395 0,007179

44 -5,27244 -5,87445 0,064836 0,0768858 96 -0,568336 -0,486362 0,023108 0,005174

45 -5,18064 -5,79264 0,061077 0,0739062 97 -0,476887 -0,374561 0,022818 0,003162

46 -5,08906 -5,70353 0,058071 0,0707754 98 -0,385411 -0,262756 0,022524 0,001144

47 -4,99371 -5,61243 0,05418 0,0681832 99 -0,29391 -0,150948 0,022228 0,000879

48 -4,89541 -5,52172 0,050961 0,0660954 100 -0,202386 -0,039139 0,021928 0,002907

49 -4,79744 -5,42897 0,048382 0,0647855 101 -0,110844 0,0726714 0,021627 0,004939

50 -4,70346 -5,34298 0,045364 0,0636217 102 -0,019286 0,184482 0,021324 0,006975

51 -4,60586 -5,25679 0,042936 0,0621398

ax bxax bx
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Příloha 4: Odhadnuté hodnoty indexu úmrtnosti 

 

rok muži ženy rok muži ženy

1920 10,65531 14,52448 1971 -0,36872 -1,66692

1921 8,873915 12,60515 1972 -0,87603 -2,1517

1922 8,619166 12,36373 1973 -0,8883 -2,41543

1923 7,55327 11,14553 1974 -1,22295 -2,58321

1924 7,514768 11,0778 1975 -1,19977 -2,73106

1925 7,588458 10,99934 1976 -1,42457 -3,10094

1926 7,470938 11,10764 1977 -1,72261 -2,74091

1927 8,00015 11,37656 1978 -1,72698 -2,78264

1928 7,74763 10,98118 1979 -1,73074 -3,10252

1929 8,087509 11,28093 1980 -1,53384 -2,80691

1930 7,671912 10,57265 1981 -1,70986 -3,23393

1931 7,38365 10,52061 1982 -2,08821 -3,19623

1932 7,491929 10,5311 1983 -1,85531 -3,16429

1933 7,330232 10,37749 1984 -2,45147 -3,6081

1934 7,134753 9,95988 1985 -2,35791 -4,00421

1935 7,225764 9,923912 1986 -2,27622 -3,84457

1936 6,945898 9,808754 1987 -2,645 -4,41513

1937 6,764103 9,385917 1988 -2,97009 -4,42449

1945 10,02909 10,3594 1989 -2,88125 -4,51725

1946 5,659332 7,539039 1990 -2,87174 -4,29489

1947 4,233405 5,967644 1991 -2,87771 -4,29464

1948 3,770618 5,369616 1992 -3,05043 -4,32116

1949 3,543458 4,998409 1993 -3,52319 -4,72698

1950 2,888781 4,337767 1994 -3,23262 -4,54753

1951 2,400808 3,378816 1995 -3,77117 -4,70554

1952 1,414539 2,64316 1996 -4,31375 -5,83331

1953 1,404538 1,828369 1997 -4,47094 -5,53861

1954 0,613036 1,034045 1998 -5,17777 -6,58796

1955 0,378154 0,610745 1999 -5,1309 -6,68337

1956 0,066704 0,139071 2000 -5,30888 -6,42102

1957 0,631308 0,422831 2001 -6,08044 -6,78763

1958 -0,30214 -0,56226 2002 -5,73099 -7,11554

1959 -0,39131 -0,87079 2003 -5,82093 -7,32971

1960 -0,68494 -1,24182 2004 -6,45395 -8,00474

1961 -0,39938 -1,52859 2005 -6,87059 -7,37171

1962 -0,23697 -1,16103 2006 -6,68467 -9,02996

1963 -0,49277 -1,38376 2007 -7,07643 -8,93493

1964 -0,76079 -1,7263 2008 -7,54308 -8,98793

1965 -0,66117 -1,5607 2009 -7,82199 -8,71391

1966 -0,53366 -1,79096 2010 -7,9638 -8,95624

1967 -0,70587 -1,92045 2011 -8,45917 -9,34035

1968 -0,11769 -1,71373 2012 -8,61334 -9,53281

1969 0,016779 -1,43311 2013 -8,75331 -10,3524

1970 -0,2916 -1,3748
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Příloha 5: Odhadnuté hodnoty parametrů xâ pro muže pro jednotlivá časová období 

 

 

věk 1920-2013 1950-2013 1960-2013 1980-2013 1990-2013 věk 1920-2013 1950-2013 1960-2013 1980-2013 1990-2013

0 -3,73212 -4,33058 -4,52245 -4,95573 -5,27613 52 -4,51256 -4,61002 -4,62639 -4,66224 -4,75315

1 -6,28259 -6,98150 -7,20394 -7,54611 -7,72363 53 -4,41725 -4,50581 -4,52267 -4,55679 -4,64448

2 -6,88686 -7,51323 -7,71601 -8,09781 -8,29843 54 -4,32353 -4,40482 -4,42322 -4,45875 -4,54466

3 -7,10821 -7,68310 -7,86092 -8,22054 -8,41008 55 -4,23396 -4,30785 -4,32639 -4,36601 -4,45407

4 -7,35822 -7,88566 -8,03441 -8,37854 -8,60854 56 -4,14512 -4,21108 -4,23110 -4,27446 -4,36589

5 -7,38682 -7,92706 -8,06873 -8,40102 -8,65478 57 -4,05279 -4,11485 -4,13390 -4,18130 -4,27711

6 -7,46112 -7,99335 -8,13000 -8,46469 -8,72924 58 -3,95805 -4,01617 -4,03603 -4,08450 -4,18422

7 -7,51748 -8,03268 -8,16661 -8,49130 -8,74107 59 -3,86280 -3,91557 -3,93461 -3,98761 -4,08776

8 -7,53385 -8,02321 -8,14806 -8,44160 -8,64413 60 -3,77139 -3,81909 -3,83702 -3,89270 -3,99382

9 -7,59236 -8,06665 -8,19156 -8,48006 -8,65821 61 -3,68340 -3,72588 -3,74160 -3,80279 -3,90249

10 -7,63328 -8,09237 -8,21774 -8,47975 -8,62401 62 -3,59716 -3,63512 -3,64910 -3,71662 -3,81531

11 -7,67044 -8,11845 -8,24646 -8,50210 -8,64532 63 -3,50953 -3,54668 -3,55945 -3,63218 -3,73277

12 -7,65854 -8,08593 -8,21358 -8,47060 -8,61609 64 -3,42252 -3,45966 -3,47263 -3,55110 -3,65363

13 -7,59008 -8,00650 -8,12991 -8,37271 -8,51720 65 -3,33636 -3,37304 -3,38602 -3,47034 -3,57276

14 -7,43352 -7,84104 -7,95543 -8,16965 -8,29767 66 -3,25105 -3,28604 -3,29952 -3,38928 -3,49108

15 -7,21516 -7,60610 -7,70843 -7,92730 -8,05581 67 -3,16558 -3,19891 -3,21222 -3,30684 -3,40763

16 -6,90698 -7,25710 -7,33994 -7,53937 -7,64417 68 -3,07929 -3,11285 -3,12563 -3,22434 -3,32444

17 -6,66722 -6,99192 -7,06710 -7,25155 -7,33903 69 -2,99476 -3,02809 -3,04104 -3,14197 -3,24340

18 -6,50010 -6,81491 -6,88522 -7,05451 -7,11519 70 -2,90957 -2,94447 -2,95730 -3,06015 -3,16215

19 -6,40105 -6,71518 -6,78286 -6,94971 -6,98699 71 -2,82176 -2,85911 -2,87149 -2,97503 -3,07873

20 -6,35695 -6,67813 -6,74508 -6,91031 -6,93785 72 -2,73397 -2,77333 -2,78623 -2,89028 -2,99698

21 -6,34507 -6,67325 -6,74101 -6,90868 -6,93734 73 -2,64723 -2,68796 -2,70088 -2,80359 -2,91266

22 -6,31832 -6,64298 -6,70862 -6,86910 -6,91625 74 -2,55989 -2,60201 -2,61545 -2,71458 -2,82555

23 -6,31261 -6,63429 -6,70201 -6,85341 -6,91427 75 -2,47195 -2,51494 -2,52766 -2,62348 -2,73475

24 -6,32409 -6,64385 -6,71310 -6,85181 -6,91319 76 -2,38375 -2,42782 -2,44031 -2,53186 -2,64291

25 -6,33973 -6,65473 -6,72277 -6,86358 -6,92465 77 -2,29335 -2,33760 -2,35011 -2,44018 -2,55018

26 -6,34821 -6,66243 -6,72835 -6,87054 -6,93259 78 -2,20281 -2,24734 -2,26017 -2,34890 -2,45775

27 -6,34666 -6,65941 -6,72268 -6,86160 -6,91986 79 -2,11384 -2,15842 -2,17172 -2,25775 -2,36552

28 -6,32221 -6,63423 -6,69331 -6,82577 -6,89422 80 -2,02348 -2,06833 -2,08224 -2,16377 -2,26950

29 -6,29385 -6,60260 -6,65803 -6,77915 -6,85628 81 -1,93244 -1,97824 -1,99303 -2,06971 -2,17376

30 -6,26197 -6,56197 -6,61549 -6,73282 -6,81562 82 -1,84126 -1,88813 -1,90355 -1,97610 -2,07909

31 -6,22342 -6,51305 -6,56490 -6,68424 -6,76963 83 -1,75078 -1,79932 -1,81426 -1,88243 -1,98404

32 -6,17670 -6,45871 -6,50969 -6,62962 -6,71314 84 -1,66097 -1,71063 -1,72487 -1,78856 -1,88976

33 -6,12986 -6,40480 -6,45964 -6,58098 -6,66115 85 -1,57182 -1,62365 -1,63705 -1,69360 -1,79442

34 -6,07504 -6,34583 -6,39870 -6,51520 -6,60498 86 -1,48162 -1,53378 -1,54795 -1,59844 -1,69895

35 -6,01591 -6,28191 -6,33038 -6,43411 -6,52843 87 -1,38934 -1,44252 -1,45761 -1,50293 -1,60274

36 -5,94680 -6,20365 -6,24099 -6,33952 -6,43743 88 -1,29855 -1,35313 -1,36896 -1,40813 -1,50734

37 -5,87340 -6,11929 -6,14482 -6,23420 -6,33023 89 -1,20737 -1,26307 -1,27910 -1,31267 -1,41107

38 -5,79097 -6,02717 -6,04527 -6,12900 -6,22559 90 -1,11618 -1,17310 -1,18936 -1,21662 -1,31403

39 -5,71187 -5,93730 -5,95402 -6,03307 -6,13302 91 -1,02500 -1,08318 -1,09969 -1,12060 -1,21707

40 -5,62795 -5,84570 -5,86075 -5,93110 -6,03710 92 -0,93376 -0,99321 -1,00998 -1,02441 -1,11993

41 -5,53942 -5,74729 -5,76114 -5,82649 -5,93219 93 -0,84247 -0,90319 -0,92023 -0,92809 -1,02264

42 -5,44870 -5,64396 -5,65404 -5,71890 -5,82005 94 -0,75113 -0,81315 -0,83046 -0,83164 -0,92520

43 -5,36190 -5,54744 -5,55656 -5,61558 -5,71281 95 -0,65975 -0,72307 -0,74066 -0,73507 -0,82764

44 -5,27244 -5,44717 -5,45496 -5,51031 -5,60889 96 -0,56834 -0,63297 -0,65083 -0,63840 -0,72996

45 -5,18064 -5,34418 -5,35087 -5,39803 -5,49702 97 -0,47689 -0,54285 -0,56099 -0,54164 -0,63218

46 -5,08906 -5,24495 -5,25128 -5,29241 -5,38926 98 -0,38541 -0,45271 -0,47114 -0,44479 -0,53431

47 -4,99371 -5,13960 -5,14549 -5,17776 -5,27291 99 -0,29391 -0,36255 -0,38127 -0,34787 -0,43635

48 -4,89541 -5,03048 -5,03866 -5,07025 -5,16120 100 -0,20239 -0,27237 -0,29139 -0,25088 -0,33832

49 -4,79744 -4,92307 -4,93317 -4,96646 -5,05950 101 -0,11084 -0,18219 -0,20150 -0,15383 -0,24023

50 -4,70346 -4,81815 -4,83112 -4,86537 -4,95902 102 -0,01929 -0,09199 -0,11161 -0,05672 -0,14208

51 -4,60586 -4,71198 -4,72654 -4,76227 -4,85627

Parametr ax - muži



1 

 

Příloha 6: Odhadnuté hodnoty parametrů xâ pro ženy pro jednotlivá časová období 

věk 1920-2013 1950-2013 1960-2013 1980-2013 1990-2013 věk 1920-2013 1950-2013 1960-2013 1980-2013 1990-2013

0 -3,98666 -4,60476 -4,80204 -5,22427 -5,52622 52 -5,172310 -5,384929 -5,437697 -5,540984 -5,631473

1 -6,45349 -7,17827 -7,42141 -7,75036 -7,93366 53 -5,087631 -5,292527 -5,344830 -5,443582 -5,534133

2 -7,05659 -7,70242 -7,92225 -8,24564 -8,39952 54 -5,001186 -5,200109 -5,252965 -5,349799 -5,440012

3 -7,34924 -7,98310 -8,17699 -8,50173 -8,69775 55 -4,910641 -5,103389 -5,155906 -5,248471 -5,340680

4 -7,61316 -8,20319 -8,36189 -8,69232 -8,89384 56 -4,823721 -5,013371 -5,063160 -5,156529 -5,252159

5 -7,64216 -8,24701 -8,38795 -8,70386 -8,91532 57 -4,726770 -4,911861 -4,959719 -5,051150 -5,146748

6 -7,71343 -8,30701 -8,43052 -8,70721 -8,89903 58 -4,631097 -4,812996 -4,859554 -4,950399 -5,048045

7 -7,80885 -8,39808 -8,51335 -8,75979 -8,94000 59 -4,530409 -4,708314 -4,754562 -4,848315 -4,946880

8 -7,91287 -8,49717 -8,60957 -8,83672 -9,01374 60 -4,431461 -4,607966 -4,656910 -4,753218 -4,855008

9 -8,00081 -8,57678 -8,68903 -8,90043 -9,05715 61 -4,331547 -4,506456 -4,556133 -4,652484 -4,761638

10 -8,05637 -8,61871 -8,73693 -8,94278 -9,07360 62 -4,236150 -4,410352 -4,460801 -4,561481 -4,675174

11 -8,06105 -8,61273 -8,74528 -8,95033 -9,08809 63 -4,133390 -4,305381 -4,357212 -4,458866 -4,574125

12 -8,03920 -8,58337 -8,72459 -8,92811 -9,05296 64 -4,029771 -4,199193 -4,251291 -4,355183 -4,470025

13 -7,95981 -8,49720 -8,63550 -8,83010 -8,94483 65 -3,922701 -4,088256 -4,141505 -4,251813 -4,368370

14 -7,82723 -8,35191 -8,47512 -8,66307 -8,74652 66 -3,818053 -3,980581 -4,035737 -4,149255 -4,266326

15 -7,65060 -8,16190 -8,26568 -8,45279 -8,52689 67 -3,712093 -3,871083 -3,926461 -4,042528 -4,162533

16 -7,48343 -7,98825 -8,08301 -8,26459 -8,33467 68 -3,603134 -3,759856 -3,815873 -3,936176 -4,056162

17 -7,34585 -7,84926 -7,94205 -8,11639 -8,19160 69 -3,492829 -3,646929 -3,703213 -3,827549 -3,947022

18 -7,26249 -7,77492 -7,86921 -8,03844 -8,10272 70 -3,381781 -3,533027 -3,589689 -3,719163 -3,838084

19 -7,21683 -7,74284 -7,84327 -8,00186 -8,06104 71 -3,268865 -3,417996 -3,474663 -3,605556 -3,725953

20 -7,21451 -7,76061 -7,86963 -8,02550 -8,08047 72 -3,157959 -3,304185 -3,361029 -3,492535 -3,613498

21 -7,19663 -7,75385 -7,87463 -8,02754 -8,08737 73 -3,045146 -3,186487 -3,242175 -3,374258 -3,496615

22 -7,18507 -7,74995 -7,87576 -8,02690 -8,08879 74 -2,932730 -3,068998 -3,124302 -3,254059 -3,374992

23 -7,15585 -7,71708 -7,84506 -8,00349 -8,07832 75 -2,821085 -2,952537 -3,007474 -3,137488 -3,258338

24 -7,12888 -7,68666 -7,81544 -7,98155 -8,05552 76 -2,710644 -2,836141 -2,890345 -3,018182 -3,139178

25 -7,11729 -7,67202 -7,80696 -7,99070 -8,07864 77 -2,601607 -2,722293 -2,775561 -2,899674 -3,019571

26 -7,10776 -7,66336 -7,79936 -7,98114 -8,08415 78 -2,490647 -2,606011 -2,658117 -2,778041 -2,895301

27 -7,08018 -7,62749 -7,76228 -7,94757 -8,06491 79 -2,381218 -2,490458 -2,540812 -2,656637 -2,770592

28 -7,04877 -7,58804 -7,71738 -7,89444 -8,00983 80 -2,271719 -2,374242 -2,423247 -2,534571 -2,644759

29 -7,00059 -7,52704 -7,65639 -7,83823 -7,94207 81 -2,160628 -2,257483 -2,304977 -2,411874 -2,518898

30 -6,94032 -7,45129 -7,57891 -7,75405 -7,85210 82 -2,051024 -2,141804 -2,187981 -2,290692 -2,395938

31 -6,88265 -7,37708 -7,50524 -7,68198 -7,78104 83 -1,940423 -2,025408 -2,070288 -2,169008 -2,272668

32 -6,81339 -7,29093 -7,41333 -7,57400 -7,67566 84 -1,829768 -1,908660 -1,952299 -2,046869 -2,149025

33 -6,74741 -7,20646 -7,32448 -7,48023 -7,58492 85 -1,716457 -1,789148 -1,831201 -1,921049 -2,020583

34 -6,67829 -7,11958 -7,23509 -7,38239 -7,48090 86 -1,604245 -1,670877 -1,711392 -1,796554 -1,893891

35 -6,60632 -7,03105 -7,13987 -7,29502 -7,38292 87 -1,492339 -1,552529 -1,591407 -1,671551 -1,766216

36 -6,53748 -6,94737 -7,05032 -7,19794 -7,28392 88 -1,380536 -1,434471 -1,471755 -1,546828 -1,638986

37 -6,46429 -6,85885 -6,95800 -7,10236 -7,18764 89 -1,268724 -1,316360 -1,352029 -1,421951 -1,511583

38 -6,38574 -6,76429 -6,85877 -6,99029 -7,07624 90 -1,157002 -1,198194 -1,232227 -1,296921 -1,384002

39 -6,30547 -6,66792 -6,75917 -6,88790 -6,97470 91 -1,045260 -1,079972 -1,112352 -1,171744 -1,256248

40 -6,21821 -6,56026 -6,64693 -6,77035 -6,85707 92 -0,933502 -0,961702 -0,992411 -1,046438 -1,128341

41 -6,12803 -6,44940 -6,53020 -6,65206 -6,74264 93 -0,821731 -0,843391 -0,872415 -0,921018 -1,000301

42 -6,04497 -6,34895 -6,42430 -6,53630 -6,62585 94 -0,709949 -0,725045 -0,752370 -0,795500 -0,872145

43 -5,96032 -6,24976 -6,32237 -6,43378 -6,51737 95 -0,598159 -0,606667 -0,632283 -0,669894 -0,743887

44 -5,87445 -6,15105 -6,21992 -6,32771 -6,41212 96 -0,486362 -0,488262 -0,512159 -0,544213 -0,615541

45 -5,79264 -6,05848 -6,12339 -6,23101 -6,31164 97 -0,374561 -0,369835 -0,392002 -0,418466 -0,487117

46 -5,70353 -5,95822 -6,01730 -6,12375 -6,20317 98 -0,262756 -0,251387 -0,271819 -0,292660 -0,358627

47 -5,61243 -5,85728 -5,91503 -6,01514 -6,10021 99 -0,150948 -0,132923 -0,151611 -0,166804 -0,230077

48 -5,52172 -5,76013 -5,81573 -5,91033 -5,99512 100 -0,039139 -0,014444 -0,031382 -0,040903 -0,101476

49 -5,42897 -5,66137 -5,71757 -5,81207 -5,89677 101 0,072671 0,104048 0,088865 0,085037 0,027170

50 -5,34298 -5,57049 -5,62566 -5,72538 -5,81348 102 0,184482 0,222551 0,209127 0,211011 0,155855

51 -5,25679 -5,47795 -5,53229 -5,63306 -5,71954

Parametr ax - ženy



1 

 

Příloha 7: Odhadnuté hodnoty parametrů 
xb̂ pro muže pro jednotlivá časová období 

 

 

věk 1920-2013 1950-2013 1960-2013 1980-2013 1990-2013 věk 1920-2013 1950-2013 1960-2013 1980-2013 1990-2013

0 0,240208 0,282481 0,273757 0,248984 0,215716 52 0,040198 0,047940 0,056039 0,086903 0,095974

1 0,262312 0,244382 0,203951 0,164016 0,175002 53 0,037264 0,046284 0,053425 0,083166 0,091100

2 0,241073 0,243737 0,214558 0,162163 0,148775 54 0,035151 0,046377 0,052718 0,080875 0,087651

3 0,222033 0,228156 0,208624 0,166575 0,166953 55 0,033074 0,046847 0,053608 0,080154 0,084173

4 0,205633 0,217271 0,211136 0,183648 0,167026 56 0,030992 0,048295 0,055278 0,080807 0,082443

5 0,210225 0,220479 0,220277 0,208770 0,196438 57 0,029880 0,048946 0,057128 0,081474 0,080018

6 0,208452 0,222827 0,227039 0,220276 0,210410 58 0,029082 0,050746 0,059342 0,084210 0,082108

7 0,202404 0,218854 0,223642 0,219648 0,221145 59 0,027876 0,051732 0,061009 0,083965 0,081431

8 0,188386 0,192080 0,191150 0,176492 0,175409 60 0,026541 0,052044 0,062009 0,083630 0,079811

9 0,181032 0,179748 0,173617 0,146756 0,136259 61 0,025125 0,052378 0,063474 0,082615 0,079010

10 0,172278 0,161604 0,148017 0,114892 0,101638 62 0,023946 0,052912 0,064965 0,081443 0,077988

11 0,169451 0,160652 0,145342 0,113024 0,099347 63 0,023771 0,053577 0,066589 0,081334 0,076528

12 0,164176 0,162589 0,147597 0,116477 0,107320 64 0,024322 0,055940 0,069705 0,083546 0,079356

13 0,161032 0,162754 0,150655 0,130832 0,136935 65 0,024507 0,057194 0,071473 0,083157 0,078716

14 0,154762 0,148509 0,136545 0,121895 0,135655 66 0,024553 0,058848 0,073656 0,083825 0,080727

15 0,149422 0,145880 0,139273 0,124589 0,139260 67 0,024379 0,060304 0,076038 0,085219 0,084548

16 0,133486 0,126218 0,124228 0,106650 0,123101 68 0,024735 0,061508 0,078099 0,086765 0,088014

17 0,123306 0,112542 0,110916 0,089957 0,104755 69 0,024926 0,062925 0,080004 0,089121 0,091298

18 0,117681 0,099373 0,095278 0,068731 0,085911 70 0,025552 0,063980 0,081447 0,090718 0,093579

19 0,116005 0,092304 0,086819 0,054357 0,077539 71 0,026351 0,064324 0,082110 0,091653 0,093708

20 0,116912 0,088372 0,081698 0,046423 0,070347 72 0,027293 0,065244 0,082809 0,092873 0,093621

21 0,119198 0,090988 0,084468 0,050596 0,076661 73 0,027641 0,064920 0,082204 0,092720 0,091165

22 0,117825 0,091135 0,086146 0,058373 0,075628 74 0,027819 0,064236 0,080839 0,092604 0,088960

23 0,116842 0,091786 0,086153 0,064410 0,075405 75 0,027754 0,062974 0,079309 0,091840 0,086939

24 0,115681 0,089105 0,081213 0,062633 0,071084 76 0,027661 0,061415 0,077269 0,090758 0,084804

25 0,114362 0,089267 0,081530 0,062670 0,071431 77 0,027461 0,060410 0,076103 0,089669 0,083329

26 0,114048 0,089603 0,082469 0,064257 0,073251 78 0,027350 0,059526 0,074939 0,088428 0,081868

27 0,113295 0,088335 0,081638 0,064636 0,077221 79 0,027012 0,058107 0,072981 0,086471 0,078739

28 0,112555 0,086054 0,080746 0,067151 0,073551 80 0,026604 0,056186 0,070167 0,084045 0,075485

29 0,111353 0,084114 0,080092 0,073288 0,078923 81 0,026460 0,054505 0,067466 0,081958 0,072573

30 0,109162 0,084017 0,081854 0,079051 0,085919 82 0,026351 0,052782 0,064872 0,079748 0,068899

31 0,106382 0,084300 0,083661 0,081591 0,089528 83 0,026270 0,050525 0,062036 0,077190 0,064804

32 0,104068 0,083682 0,083363 0,080839 0,089997 84 0,026055 0,048198 0,059220 0,074870 0,060255

33 0,102210 0,084712 0,082501 0,079164 0,089046 85 0,026011 0,045571 0,055959 0,073143 0,056913

34 0,100677 0,084162 0,083015 0,084035 0,090256 86 0,025607 0,043458 0,052765 0,071190 0,053055

35 0,098208 0,080298 0,080401 0,087776 0,094341 87 0,025426 0,041601 0,049832 0,069038 0,049143

36 0,094295 0,075495 0,080849 0,092822 0,101506 88 0,025270 0,039323 0,046369 0,066433 0,044204

37 0,089364 0,068412 0,077825 0,092667 0,103475 89 0,025017 0,036962 0,043081 0,063914 0,039620

38 0,085577 0,064269 0,076571 0,093772 0,105770 90 0,024755 0,034460 0,039584 0,061378 0,035189

39 0,082386 0,064146 0,076978 0,097710 0,110836 91 0,024495 0,031919 0,036021 0,058755 0,030524

40 0,079501 0,062043 0,075132 0,099698 0,109665 92 0,024228 0,029334 0,032396 0,056087 0,025785

41 0,076142 0,060368 0,073414 0,100069 0,110903 93 0,023956 0,026709 0,028713 0,053380 0,020978

42 0,071721 0,057456 0,071496 0,097209 0,108681 94 0,023678 0,024048 0,024979 0,050637 0,016111

43 0,068305 0,055255 0,068889 0,095938 0,109523 95 0,023395 0,021354 0,021197 0,047863 0,011189

44 0,064836 0,054348 0,068519 0,097592 0,111679 96 0,023108 0,018631 0,017374 0,045060 0,006219

45 0,061077 0,052509 0,067084 0,100061 0,116627 97 0,022818 0,015880 0,013511 0,042231 0,001205

46 0,058071 0,050209 0,064366 0,098574 0,115854 98 0,022524 0,013106 0,009614 0,039380 -0,003848

47 0,054180 0,046871 0,060111 0,096313 0,112952 99 0,022228 0,010309 0,005685 0,036509 -0,008936

48 0,050961 0,046515 0,058347 0,093407 0,110399 100 0,021928 0,007493 0,001727 0,033619 -0,014055

49 0,048382 0,047125 0,058286 0,092476 0,106380 101 0,021627 0,004659 -0,002258 0,030714 -0,019203

50 0,045364 0,047939 0,057887 0,091373 0,103046 102 0,021324 0,001808 -0,006266 0,027794 -0,024376

51 0,042936 0,048343 0,057634 0,090121 0,099877

Parametr bx - muži



1 

 

Příloha 8: Odhadnuté hodnoty parametrů 
xb̂ pro ženy pro jednotlivá časová období 

 

 

věk 1920-2013 1950-2013 1960-2013 1980-2013 1990-2013 věk 1920-2013 1950-2013 1960-2013 1980-2013 1990-2013

0 0,18184 0,24294 0,26150 0,25173 0,22807 52 0,06027 0,06478 0,07051 0,07587 0,07029

1 0,20490 0,22712 0,20078 0,17861 0,19304 53 0,05833 0,06377 0,06880 0,07555 0,06983

2 0,18465 0,21334 0,19460 0,17341 0,20056 54 0,05696 0,06367 0,06818 0,07591 0,07101

3 0,18101 0,20931 0,21192 0,20944 0,24223 55 0,05544 0,06327 0,06795 0,07843 0,07454

4 0,16734 0,18782 0,20041 0,18394 0,18274 56 0,05449 0,06242 0,06881 0,07996 0,07426

5 0,16839 0,17431 0,19044 0,17429 0,15546 57 0,05328 0,06107 0,06776 0,07917 0,07240

6 0,16215 0,15399 0,16712 0,15315 0,12941 58 0,05251 0,06075 0,06831 0,08041 0,07222

7 0,15945 0,14562 0,15968 0,15900 0,15257 59 0,05158 0,06116 0,06915 0,07995 0,07007

8 0,15796 0,14363 0,15747 0,16779 0,17603 60 0,05163 0,06347 0,07117 0,08216 0,07084

9 0,15500 0,13701 0,14609 0,15407 0,16322 61 0,05147 0,06512 0,07357 0,08711 0,07385

10 0,15177 0,13518 0,13722 0,13927 0,15792 62 0,05170 0,06725 0,07654 0,09067 0,07722

11 0,15090 0,14424 0,14182 0,15068 0,17141 63 0,05146 0,06864 0,07772 0,09221 0,07954

12 0,14930 0,14509 0,13680 0,13921 0,15995 64 0,05112 0,06983 0,07958 0,09426 0,08470

13 0,14630 0,13628 0,12424 0,11874 0,12967 65 0,05052 0,07175 0,08234 0,09554 0,08703

14 0,14116 0,12118 0,10982 0,09128 0,10202 66 0,05013 0,07355 0,08460 0,09755 0,09088

15 0,13614 0,10859 0,10255 0,07826 0,08454 67 0,04936 0,07419 0,08622 0,09919 0,09144

16 0,13368 0,10343 0,09982 0,07652 0,08936 68 0,04900 0,07536 0,08809 0,10040 0,09376

17 0,13288 0,10270 0,09985 0,08241 0,09711 69 0,04864 0,07675 0,09008 0,10180 0,09638

18 0,13433 0,10098 0,09519 0,07680 0,09785 70 0,04833 0,07883 0,09306 0,10446 0,10186

19 0,13717 0,10073 0,08953 0,07332 0,09579 71 0,04799 0,07980 0,09471 0,10685 0,10491

20 0,14223 0,10388 0,08804 0,07162 0,09330 72 0,04744 0,08029 0,09528 0,10769 0,10598

21 0,14539 0,10729 0,08513 0,06804 0,08040 73 0,04625 0,07978 0,09508 0,10681 0,10302

22 0,14756 0,10983 0,08570 0,07003 0,08408 74 0,04483 0,07863 0,09319 0,10449 0,09965

23 0,14745 0,11382 0,09098 0,07584 0,08389 75 0,04371 0,07835 0,09280 0,10351 0,09762

24 0,14708 0,11598 0,09428 0,07722 0,08543 76 0,04215 0,07744 0,09195 0,10331 0,09703

25 0,14812 0,12505 0,10563 0,08877 0,09502 77 0,04080 0,07566 0,09004 0,10214 0,09543

26 0,14886 0,12828 0,11064 0,10113 0,10240 78 0,03921 0,07332 0,08714 0,09921 0,09193

27 0,14707 0,12819 0,11240 0,10254 0,09407 79 0,03735 0,07063 0,08392 0,09536 0,08713

28 0,14429 0,12220 0,10588 0,09522 0,08370 80 0,03536 0,06800 0,08056 0,09156 0,08291

29 0,14125 0,12097 0,10409 0,08788 0,08212 81 0,03363 0,06538 0,07735 0,08787 0,07828

30 0,13739 0,11850 0,10103 0,08499 0,08210 82 0,03182 0,06310 0,07449 0,08491 0,07382

31 0,13406 0,12007 0,10367 0,08872 0,08931 83 0,03013 0,06094 0,07185 0,08232 0,06998

32 0,12951 0,11594 0,10120 0,09496 0,09858 84 0,02835 0,05870 0,06897 0,07934 0,06520

33 0,12470 0,11250 0,09933 0,09537 0,09626 85 0,02653 0,05622 0,06594 0,07637 0,06147

34 0,12008 0,10883 0,09540 0,09262 0,09516 86 0,02473 0,05369 0,06283 0,07323 0,05698

35 0,11596 0,10674 0,09662 0,08912 0,09851 87 0,02280 0,05095 0,05942 0,06967 0,05212

36 0,11178 0,10198 0,09260 0,08551 0,09309 88 0,02092 0,04822 0,05600 0,06616 0,04720

37 0,10798 0,09988 0,09164 0,08658 0,09760 89 0,01901 0,04545 0,05254 0,06261 0,04222

38 0,10363 0,09507 0,08664 0,08554 0,09453 90 0,01707 0,04265 0,04903 0,05903 0,03719

39 0,09936 0,09187 0,08394 0,08342 0,09017 91 0,01511 0,03981 0,04547 0,05540 0,03210

40 0,09404 0,08790 0,08150 0,08262 0,08805 92 0,01314 0,03694 0,04188 0,05173 0,02695

41 0,08875 0,08461 0,08094 0,08376 0,08673 93 0,01117 0,03405 0,03825 0,04804 0,02176

42 0,08368 0,07836 0,07542 0,07929 0,07914 94 0,00918 0,03113 0,03458 0,04431 0,01652

43 0,08016 0,07716 0,07545 0,07942 0,08514 95 0,00718 0,02819 0,03090 0,04056 0,01125

44 0,07689 0,07506 0,07471 0,07990 0,08523 96 0,00517 0,02524 0,02719 0,03679 0,00595

45 0,07391 0,07264 0,07354 0,07816 0,08549 97 0,00316 0,02227 0,02346 0,03300 0,00063

46 0,07078 0,06984 0,07316 0,07831 0,08674 98 0,00114 0,01928 0,01971 0,02920 -0,00472

47 0,06818 0,06856 0,07199 0,08070 0,08527 99 0,00088 0,01628 0,01594 0,02538 -0,01009

48 0,06610 0,06569 0,06935 0,07896 0,08126 100 0,00291 0,01327 0,01216 0,02156 -0,01548

49 0,06479 0,06612 0,06956 0,07908 0,08066 101 0,00494 0,01025 0,00837 0,01772 -0,02088

50 0,06362 0,06611 0,07088 0,07812 0,07550 102 0,00698 0,00723 0,00457 0,01387 -0,02629

51 0,06214 0,06511 0,06971 0,07530 0,07170

Parametr bx - ženy
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Příloha 9: Odhadnuté hodnoty indexu úmrtnosti pro muže pro jednotlivá časová období 

 

rok 1920-2013 1950-2013 1960-2013 1980-2013 1990-2013

1920 10,65531

1921 8,8739146

1922 8,619166

1923 7,5532698

1924 7,5147684

1925 7,5884582

1926 7,4709379

1927 8,0001499

1928 7,7476295

1929 8,0875094

1930 7,6719121

1931 7,3836504

1932 7,4919287

1933 7,3302323

1934 7,1347525

1935 7,2257642

1936 6,9458979

1937 6,7641029

1945 10,029087

1946 5,6593323

1947 4,2334053

1948 3,7706177

1949 3,5434578

1950 2,8887805 5,3561128

1951 2,4008084 4,9041356

1952 1,4145386 3,9460375

1953 1,4045377 3,9872784

1954 0,6130357 3,2436769

1955 0,3781545 2,9777798

1956 0,0667044 2,6645683

1957 0,6313077 3,2546115

1958 -0,302139 2,2963653

1959 -0,3913114 2,2123341

1960 -0,6849402 1,8497975 2,3415235

1961 -0,3993847 2,2125184 2,7322317

1962 -0,2369742 2,4599671 3,0210983

1963 -0,4927685 2,1178036 2,6451967

1964 -0,7607858 1,8820748 2,4418533

1965 -0,6611742 1,9943848 2,5564719

1966 -0,5336636 2,1147073 2,6664247

1967 -0,7058712 1,9271721 2,487773

1968 -0,11769 2,504528 3,1057559

1969 0,0167786 2,680185 3,2953315

1970 -0,2915982 2,3830228 3,0320248

1971 -0,3687238 2,319833 2,9642932

1972 -0,8760292 1,7944929 2,433828

1973 -0,8883031 1,8362777 2,5009513

1974 -1,2229456 1,5522402 2,2429813

1975 -1,1997673 1,5368488 2,2091176

Index úmrtnosti - muži
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1976 -1,4245666 1,3081845 1,9770408

1977 -1,7226106 1,0497215 1,7435752

1978 -1,7269786 1,0187916 1,7113657

1979 -1,7307441 1,0282432 1,731557

1980 -1,5338405 1,2494161 1,9773393 3,477833

1981 -1,7098566 1,0452872 1,7596885 3,2501544

1982 -2,0882147 0,6971447 1,4178885 3,0010376

1983 -1,8553055 0,9166857 1,6582873 3,2419671

1984 -2,4514731 0,3490385 1,1115575 2,7518574

1985 -2,3579089 0,3835176 1,1193015 2,747082

1986 -2,2762243 0,4978545 1,2349516 2,8687555

1987 -2,6449962 0,1025474 0,8406761 2,4467195

1988 -2,9700882 -0,2207378 0,526539 2,097427

1989 -2,881251 -0,1246307 0,6138484 2,1766973

1990 -2,8717412 -0,1443656 0,6416536 2,2812049 3,3975741

1991 -2,8777059 -0,2141804 0,5012247 2,0234048 3,145843

1992 -3,0504305 -0,4278004 0,2860465 1,7903864 2,9351462

1993 -3,5231939 -0,9178751 -0,2343053 1,156257 2,4074284

1994 -3,2326242 -0,6470429 -0,0023336 1,2793306 2,5761557

1995 -3,7711702 -1,1624665 -0,480207 0,8794894 2,1420129

1996 -4,3137488 -1,7128618 -1,0271863 0,3627153 1,6277558

1997 -4,4709413 -1,9138525 -1,252889 0,1019838 1,3756752

1998 -5,1777692 -2,6075684 -1,9340688 -0,5110757 0,7765134

1999 -5,1308984 -2,6113371 -1,972159 -0,5683315 0,6289562

2000 -5,3088761 -2,7804475 -2,1378119 -0,7529146 0,4650734

2001 -6,0804409 -3,5938489 -2,9379735 -1,4940781 -0,2672632

2002 -5,730988 -3,2267467 -2,5961819 -1,1357987 0,0112738

2003 -5,8209309 -3,3247222 -2,6899622 -1,1980372 -0,1029376

2004 -6,4539455 -3,9842044 -3,3338132 -1,8343574 -0,7088433

2005 -6,8705894 -4,4247966 -3,8035358 -2,29752 -1,2082716

2006 -6,6846706 -4,2027369 -3,6042263 -2,195824 -1,1047722

2007 -7,0764291 -4,6773892 -4,1222659 -2,7977428 -1,6520615

2008 -7,5430795 -5,1543553 -4,5877948 -3,1876062 -2,0858851

2009 -7,8219906 -5,3838662 -4,8127104 -3,3869506 -2,2876802

2010 -7,9638002 -5,5557488 -5,0031898 -3,5834885 -2,5447516

2011 -8,459165 -6,0536848 -5,4900577 -4,1005382 -2,9955709

2012 -8,6133378 -6,2314274 -5,6987927 -4,356582 -3,2205466

2013 -8,7533052 -6,3564927 -5,8079331 -4,5334576 -3,3108242
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Příloha 10: Odhadnuté hodnoty indexu úmrtnosti pro ženy pro jednotlivá časová období 

 

rok 1920-2013 1950-2013 1960-2013 1980-2013 1990-2013

1920 14,524483

1921 12,60515

1922 12,363733

1923 11,145527

1924 11,077798

1925 10,999337

1926 11,107642

1927 11,376561

1928 10,981183

1929 11,280933

1930 10,57265

1931 10,520612

1932 10,531095

1933 10,377494

1934 9,9598804

1935 9,9239115

1936 9,8087537

1937 9,3859173

1945 10,359399

1946 7,5390388

1947 5,9676436

1948 5,3696158

1949 4,998409

1950 4,3377667 7,7585123

1951 3,3788161 6,9257576

1952 2,6431598 6,2628043

1953 1,8283691 5,542266

1954 1,0340449 4,8329588

1955 0,6107451 4,274655

1956 0,1390706 3,8296396

1957 0,4228315 4,1660249

1958 -0,5622643 3,14915

1959 -0,870793 2,891781

1960 -1,241816 2,3955169 3,2412808

1961 -1,5285929 2,1579741 3,0483023

1962 -1,1610302 2,6458735 3,5509791

1963 -1,383759 2,3274669 3,2161638

1964 -1,7262982 1,9873702 2,8905976

1965 -1,5606961 2,1090966 3,0281358

1966 -1,7909587 1,8486717 2,7353669

1967 -1,9204536 1,7373726 2,6266959

1968 -1,7137273 1,985435 2,8855647

1969 -1,433105 2,2038182 3,0965229

1970 -1,3748036 2,3030402 3,2051396

1971 -1,6669192 2,0307902 2,9560241

1972 -2,1516982 1,5633571 2,5049364

1973 -2,4154332 1,344347 2,2691162

1974 -2,5832069 1,2079168 2,1792055

1975 -2,7310556 1,0435739 2,0016328

Index úmrtnost - ženy
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1976 -3,1009442 0,6821878 1,6267254

1977 -2,7409111 1,040305 1,9893433

1978 -2,7826439 0,9329344 1,8915041

1979 -3,1025163 0,6423569 1,5941549

1980 -2,8069101 1,0504498 2,0578123 3,645998

1981 -3,2339278 0,5663435 1,5097665 3,070041

1982 -3,1962311 0,5875406 1,5765098 3,1548466

1983 -3,1642903 0,6567592 1,6411095 3,2232064

1984 -3,6080978 0,2294837 1,1901465 2,7726263

1985 -4,0042108 -0,1535066 0,8667008 2,4740263

1986 -3,8445659 -0,0215925 0,9565628 2,5536926

1987 -4,4151327 -0,6195318 0,3863926 1,9935174

1988 -4,424491 -0,6576525 0,3307116 1,9213785

1989 -4,5172461 -0,7640866 0,2165615 1,8251754

1990 -4,2948858 -0,6294115 0,3166698 1,8565477 2,9919343

1991 -4,2946448 -0,6722762 0,2545696 1,77253 2,8681617

1992 -4,3211608 -0,7368176 0,1640151 1,6709647 2,8043205

1993 -4,7269816 -1,1532512 -0,2662587 1,2447537 2,3658275

1994 -4,547527 -0,9399406 -0,0332756 1,4681286 2,588295

1995 -4,7055367 -1,1752982 -0,2672234 1,2413906 2,3726863

1996 -5,8333057 -2,2317738 -1,3296752 0,1908772 1,3297942

1997 -5,5386093 -1,9969835 -1,0927528 0,3892626 1,5959869

1998 -6,5879624 -3,0991319 -2,1973299 -0,6800788 0,5572193

1999 -6,6833717 -3,1952162 -2,2568637 -0,6956381 0,4373841

2000 -6,4210196 -2,9726937 -2,0751187 -0,5776559 0,6012707

2001 -6,7876321 -3,30059 -2,4135701 -0,8999413 0,1988272

2002 -7,1155411 -3,6436967 -2,7902644 -1,290708 -0,208011

2003 -7,3297078 -3,7654324 -2,8737937 -1,276866 -0,2020294

2004 -8,0047402 -4,5190295 -3,6096868 -2,0216628 -0,9669007

2005 -7,3717119 -3,8835623 -2,9911072 -1,4429288 -0,3561833

2006 -9,02996 -5,5181144 -4,6253999 -3,0308922 -2,0202251

2007 -8,9349294 -5,441813 -4,5295258 -2,9689403 -1,9111869

2008 -8,9879333 -5,5933284 -4,7599198 -3,2192934 -2,1458141

2009 -8,713907 -5,3278021 -4,4696274 -2,9360182 -1,8921833

2010 -8,9562377 -5,5861417 -4,7045043 -3,2067663 -2,068287

2011 -9,3403545 -6,0349581 -5,2202478 -3,752193 -2,6188132

2012 -9,5328104 -6,2522582 -5,3386129 -3,8017548 -2,7168192

2013 -10,35237 -7,0276401 -6,1601627 -4,6676257 -3,6052544
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Příloha 11: Predikce indexu úmrtnosti a index úmrtnosti pro různé scénáře 

 

 

Predikce indexu úmrtnosti Index úmrtnosti pro různé scénáře

muži ženy muži ženy muži ženy

0,50% 99,50%

2014 -10,43 -11,97 -12,027 -13,896 -6,03964 -7,2685

2015 -10,65 -12,25 -13,704 -15,514 -7,71634 -8,8861

2016 -10,88 -12,53 -13,924 -15,794 -7,93634 -9,1661

2017 -11,1 -12,82 -14,154 -16,074 -8,16634 -9,4461

2018 -11,33 -13,1 -14,374 -16,364 -8,38634 -9,7361

2019 -11,55 -13,38 -14,604 -16,644 -8,61634 -10,016

2020 -11,78 -13,67 -14,824 -16,924 -8,83634 -10,296

2021 -12 -13,95 -15,054 -17,214 -9,06634 -10,586

2022 -12,23 -14,23 -15,274 -17,494 -9,28634 -10,866

2023 -12,45 -14,52 -15,504 -17,774 -9,51634 -11,146

2024 -12,68 -14,8 -15,724 -18,064 -9,73634 -11,436

2025 -12,9 -15,08 -15,954 -18,344 -9,96634 -11,716

2026 -13,13 -15,37 -16,174 -18,624 -10,1863 -11,996

2027 -13,35 -15,65 -16,404 -18,914 -10,4163 -12,286

2028 -13,58 -15,93 -16,624 -19,194 -10,6363 -12,566

2029 -13,8 -16,22 -16,854 -19,474 -10,8663 -12,846

2030 -14,03 -16,5 -17,074 -19,764 -11,0863 -13,136

2031 -14,25 -16,78 -17,304 -20,044 -11,3163 -13,416

2032 -14,48 -17,06 -17,524 -20,324 -11,5363 -13,696

2033 -14,7 -17,35 -17,754 -20,604 -11,7663 -13,976

2034 -14,93 -17,63 -17,974 -20,894 -11,9863 -14,266

2035 -15,15 -17,91 -18,204 -21,174 -12,2163 -14,546

2036 -15,38 -18,2 -18,424 -21,454 -12,4363 -14,826

2037 -15,6 -18,48 -18,654 -21,744 -12,6663 -15,116

2038 -15,83 -18,76 -18,874 -22,024 -12,8863 -15,396

2039 -16,05 -19,05 -19,104 -22,304 -13,1163 -15,676

2040 -16,28 -19,33 -19,324 -22,594 -13,3363 -15,966

2041 -16,5 -19,61 -19,554 -22,874 -13,5663 -16,246

2042 -16,73 -19,9 -19,774 -23,154 -13,7863 -16,526

2043 -16,95 -20,18 -20,004 -23,444 -14,0163 -16,816

2044 -17,18 -20,46 -20,224 -23,724 -14,2363 -17,096

2045 -17,4 -20,75 -20,454 -24,004 -14,4663 -17,376

2046 -17,63 -21,03 -20,674 -24,294 -14,6863 -17,666

2047 -17,85 -21,31 -20,904 -24,574 -14,9163 -17,946

2048 -18,08 -21,59 -21,124 -24,854 -15,1363 -18,226

2049 -18,3 -21,88 -21,354 -25,134 -15,3663 -18,506

2050 -18,53 -22,16 -21,574 -25,424 -15,5863 -18,796
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Příloha 12: Hodnoty reziduí pro daný rok 

 

 

rok muži zeny rok muži zeny

1920 2,4049 1,3401 1971 1,9418 0,9483

1921 0,9905 0,6737 1972 1,0033 1,0821

1922 2,5063 1,1261 1973 1,2509 1,4829

1923 1,2184 1,7293 1974 1,6873 2,2841

1924 0,9232 1,1994 1975 1,3345 1,4378

1925 1,1876 1,2085 1976 1,2304 1,3738

1926 0,9919 0,7160 1977 1,6941 1,3291

1927 1,2622 0,3622 1978 1,3342 1,2025

1928 0,4767 0,5486 1979 1,7677 1,4558

1929 0,6371 0,4116 1980 2,6572 2,6519

1930 0,7485 1,3703 1981 2,1567 1,9642

1931 0,4286 0,5608 1982 3,3764 1,8269

1932 0,6444 1,0479 1983 3,2954 1,6763

1933 0,8676 1,1449 1984 3,4393 2,1762

1934 1,9331 2,8347 1985 3,3896 2,0987

1935 1,1431 1,1971 1986 3,6666 1,8992

1936 1,1778 1,2093 1987 2,6094 1,5116

1937 0,8557 0,8128 1988 2,1882 1,4994

1945 7,8062 1,6001 1989 1,9459 1,3913

1946 0,7459 0,9118 1990 3,0879 1,5571

1947 1,4195 0,7905 1991 1,4917 0,8162

1948 0,9635 1,0318 1992 1,4135 0,7019

1949 1,5707 0,9261 1993 0,9905 0,5275

1950 1,4333 0,5839 1994 1,2102 0,5529

1951 0,9967 1,1690 1995 0,9739 1,2129

1952 1,1219 1,3648 1996 1,7334 1,0158

1953 1,6313 2,4617 1997 1,6373 2,0694

1954 1,5818 2,8864 1998 1,8130 2,8549

1955 1,3499 1,4544 1999 0,7857 2,2862

1956 1,2974 1,3240 2000 0,8016 2,3152

1957 1,8616 2,1427 2001 2,1685 1,2453

1958 1,8162 1,0923 2002 1,4959 2,1058

1959 1,2340 1,7062 2003 1,0196 2,1148

1960 1,3441 0,7383 2004 1,4666 2,9355

1961 1,3610 1,0017 2005 2,1232 2,8051

1962 1,8266 2,1637 2006 2,1094 3,5691

1963 1,0997 1,1716 2007 2,9016 2,4161

1964 1,2291 1,0165 2008 3,9698 3,9148

1965 1,0538 1,3454 2009 3,2548 3,5934

1966 1,3877 0,7658 2010 3,2965 4,0304

1967 0,9988 1,0277 2011 3,7558 7,4662

1968 0,9979 1,1410 2012 4,7931 5,7149

1969 3,1706 1,1328 2013 5,0026 7,7559

1970 1,7571 1,0624

ε
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Příloha 13: Hodnoty reziduí pro specifický věk

 

věk muži ženy věk muži ženy
0 3,5954 5,7639 52 1,0057 0,3085

1 6,0024 3,9639 53 0,9116 0,2813

2 5,8274 5,6944 54 0,8307 0,3205

3 4,7229 4,9567 55 0,8173 0,3369

4 2,6063 4,1735 56 0,8568 0,3720

5 2,0892 3,3240 57 0,8762 0,3697

6 2,8155 2,9957 58 0,9511 0,3932

7 3,2791 2,9214 59 0,9802 0,4118

8 1,7260 3,8087 60 1,0097 0,4464

9 1,4338 3,6848 61 1,0542 0,5542

10 1,9279 2,6528 62 1,1140 0,6575

11 2,0342 3,8448 63 1,1920 0,7101

12 1,6194 3,3235 64 1,3146 0,7664

13 1,3882 2,5475 65 1,3725 0,8585

14 1,5065 2,2247 66 1,4656 0,9319

15 1,0601 2,3008 67 1,5876 1,0329

16 0,7704 2,1718 68 1,6695 1,1411

17 0,8556 1,6366 69 1,7606 1,2283

18 1,3184 1,7405 70 1,8228 1,3580

19 1,6702 1,9317 71 1,8212 1,4532

20 1,7059 2,2194 72 1,8032 1,5054

21 1,5996 2,2527 73 1,7770 1,5528

22 1,4288 2,3354 74 1,7393 1,5379

23 1,2036 2,0507 75 1,6867 1,5869

24 1,2969 2,0052 76 1,5998 1,6450

25 1,1806 1,6085 77 1,5484 1,6233

26 1,0222 1,5070 78 1,4890 1,5511

27 1,0427 1,1037 79 1,4011 1,4716

28 1,0762 1,1945 80 1,3028 1,3988

29 1,0241 1,1575 81 1,2015 1,3360

30 1,0199 1,1474 82 1,1235 1,3036

31 0,9288 0,9487 83 1,0404 1,2814

32 0,8519 0,9848 84 0,9902 1,2588

33 0,6616 0,8654 85 0,9381 1,2314

34 0,6081 0,7951 86 0,9296 1,2053

35 0,6575 0,6769 87 0,9280 1,1820

36 0,8575 0,5640 88 0,9300 1,1600

37 1,0778 0,5480 89 0,9587 1,1447

38 1,2350 0,5344 90 0,9999 1,1362

39 1,2245 0,5518 91 1,0620 1,1338

40 1,2866 0,5620 92 1,1454 1,1378

41 1,3401 0,4790 93 1,2509 1,1486

42 1,3504 0,4060 94 1,3794 1,1664

43 1,3975 0,3225 95 1,5315 1,1914

44 1,4120 0,2847 96 1,7079 1,2239

45 1,4923 0,3219 97 1,9091 1,2640

46 1,4847 0,3241 98 2,1357 1,3119

47 1,5235 0,3038 99 2,3880 1,3676

48 1,4602 0,2932 100 2,6666 1,4313

49 1,3792 0,2922 101 2,9716 1,5031

50 1,2520 0,2985 102 3,3035 1,5829

51 1,1353 0,2675

ε
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Příloha 14: Srovnání hodnot txm , pro muže a ženy na základě odhadu parametrů  

Lee-Carterova modelu pro rok 2013

Lee-Carter model Úmrtnostní tabulky Lee-Carter model Úmrtnostní tabulky

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

0 0,0029242 0,0028254 0,0028926 0,0020579 52 0,0077163 0,0030391 0,0055511 0,0027907

1 0,0001881 0,0001888 0,0003399 0,000169 53 0,0087087 0,0033746 0,0063802 0,0031078

2 0,0001238 0,0001274 0,0001022 0,0001437 54 0,0097429 0,003732 0,0072516 0,0034362

3 0,0001172 9,873E-05 0,000146 6,799E-05 55 0,0108513 0,0041502 0,0081234 0,0037367

4 0,0001054 8,735E-05 8,44E-05 0,0001031 56 0,0120775 0,0045718 0,0090911 0,0039405

5 9,835E-05 8,394E-05 9,426E-05 8,969E-05 57 0,0133754 0,005101 0,010142 0,0043508

6 9,274E-05 8,338E-05 0,0001004 9,673E-05 58 0,0148077 0,0056579 0,0110054 0,0049869

7 9,242E-05 7,795E-05 0,0001123 7,62E-05 59 0,0164601 0,0063179 0,0123267 0,0056658

8 0,0001028 7,133E-05 0,0001092 6,341E-05 60 0,0182477 0,0069715 0,01381 0,0063336

9 0,0001034 6,736E-05 0,0001059 6,642E-05 61 0,0201746 0,0077168 0,0151798 0,0070708

10 0,0001071 6,589E-05 0,0001211 5,058E-05 62 0,0222199 0,0084691 0,0169166 0,0075282

11 0,0001058 6,617E-05 0,0001283 2,141E-05 63 0,024292 0,0094084 0,0187868 0,0083104

12 0,0001122 6,877E-05 0,0001163 2,91E-05 64 0,0263729 0,010473 0,0204279 0,0092857

13 0,0001235 7,68E-05 0,0001092 5,234E-05 65 0,0286996 0,0117292 0,0224752 0,0102903

14 0,0001525 9,248E-05 0,0001173 7,996E-05 66 0,0312427 0,0130754 0,0245831 0,011247

15 0,0001988 0,0001162 0,0001618 0,0001104 67 0,0340821 0,0146531 0,0264632 0,0126299

16 0,0003111 0,0001409 0,000274 0,000186 68 0,0370382 0,0164012 0,0287473 0,0135091

17 0,0004322 0,0001631 0,0005113 0,0002136 69 0,0402379 0,0183832 0,03061 0,0147852

18 0,0005366 0,0001746 0,0006879 0,0002274 70 0,0435765 0,0206078 0,032517 0,0159906

19 0,0006013 0,0001774 0,000798 0,0002342 71 0,0472447 0,0231518 0,0354535 0,0178425

20 0,0006234 0,0001688 0,0008298 0,0002366 72 0,051156 0,026014 0,0380621 0,019814

21 0,0006184 0,0001663 0,0007459 0,0002306 73 0,0556214 0,0294822 0,0414427 0,022191

22 0,0006428 0,0001645 0,0007202 0,0002604 74 0,0606037 0,0334776 0,0457103 0,0248698

23 0,0006521 0,0001696 0,0007932 0,0002431 75 0,0662125 0,0378685 0,0504317 0,0278464

24 0,0006512 0,0001749 0,0008162 0,0002503 76 0,0723762 0,0429829 0,0555042 0,0310635

25 0,0006485 0,000175 0,0008021 0,0002373 77 0,0793629 0,0486076 0,0607178 0,0348282

26 0,0006448 0,0001753 0,0007761 0,000283 78 0,0869687 0,0552153 0,0662095 0,0399871

27 0,0006501 0,0001836 0,0007483 0,0003245 79 0,0953425 0,0627931 0,0728029 0,0456816

28 0,0006705 0,000195 0,00078 0,0003473 80 0,104731 0,0715214 0,0802979 0,0522174

29 0,0006971 0,0002112 0,0008251 0,000313 81 0,1148581 0,0813694 0,0883419 0,0601671

30 0,0007336 0,0002334 0,0008557 0,0003215 82 0,1259442 0,0925102 0,0972528 0,0692983

31 0,0007812 0,000256 0,0008558 0,0003089 83 0,1379677 0,1051536 0,107124 0,0789345

32 0,0008354 0,0002876 0,0009074 0,0003421 84 0,1512168 0,1196413 0,1180591 0,0901736

33 0,0008898 0,0003228 0,001027 0,0003725 85 0,1653805 0,1365387 0,1301726 0,1025652

34 0,0009526 0,0003629 0,0010882 0,0004042 86 0,1816323 0,1556272 0,1435917 0,1167898

35 0,0010327 0,000407 0,0011237 0,000437 87 0,1995084 0,1775647 0,1584569 0,1337214

36 0,0011452 0,0004552 0,0011161 0,0004705 88 0,2187675 0,2024902 0,1749242 0,1531944

37 0,0012868 0,0005095 0,0011843 0,0005324 89 0,2401838 0,230952 0,1931662 0,1755902

38 0,0014444 0,0005765 0,0012175 0,000636 90 0,2637204 0,2634969 0,2133742 0,2013475

39 0,0016076 0,0006529 0,0013639 0,0006826 91 0,2895546 0,3006768 0,23576 0,2309708

40 0,001793 0,0007527 0,0014917 0,0007581 92 0,3179572 0,3431517 0,2605584 0,2650404

41 0,0020175 0,0008702 0,0016728 0,0008802 93 0,3491823 0,3916761 0,2880294 0,3042237

42 0,0022962 0,0009965 0,002008 0,0009385 94 0,3835097 0,4471117 0,3184609 0,3492881

43 0,0025804 0,0011248 0,0024082 0,0010229 95 0,4212465 0,5104427 0,3521721 0,4011165

44 0,0029089 0,0012679 0,0026209 0,0011671 96 0,4627303 0,5827936 0,3895164 0,460724

45 0,0032953 0,0014191 0,0029135 0,001292 97 0,5083323 0,6654494 0,4308854 0,5292783

46 0,0037076 0,0016024 0,0031829 0,0014358 98 0,55846 0,7598778 0,4767128 0,6081222

47 0,0042198 0,001803 0,0035972 0,0016167 99 0,6135618 0,8521003 0,527479 0,6988001

48 0,0047887 0,0020174 0,0039394 0,001868 100 0,6741299 0,933107 0,5837165 0,8030883

49 0,0054023 0,0022436 0,0043207 0,0021776 101 0,7407057 1,0217712 0,6460147 0,9230296

50 0,0060934 0,0024747 0,0046037 0,0023742 102 0,813884 1,1188174 0,715027 1,0609734

51 0,0068624 0,0027392 0,0050831 0,0025525

Srovnání hodnot mx,t pro muže a ženy na základe odhadu parametrů Lee-Carterova modelu pro rok 2013

Věk Věk
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Příloha 15: Srovnání hodnot txq ,  pro muže a ženy na základě odhadu parametrů  

Lee-Carterova modelu pro rok 2013 

Věk Lee-Carter model Úmrtnostní tabulky Lee-Carter model Úmrtnostní tabulky

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
0 0,00292 0,002821 0,002888 0,002056 52 0,007687 0,003034 0,005536 0,002787
1 0,000188 0,000189 0,00034 0,000169 53 0,008671 0,003369 0,00636 0,003103
2 0,000124 0,000127 0,000102 0,000144 54 0,009696 0,003725 0,007225 0,00343
3 0,000117 9,87E-05 0,000146 6,8E-05 55 0,010793 0,004142 0,008091 0,00373
4 0,000105 8,73E-05 8,44E-05 0,000103 56 0,012005 0,004561 0,00905 0,003933
5 9,83E-05 8,39E-05 9,43E-05 8,97E-05 57 0,013286 0,005088 0,010091 0,004341
6 9,27E-05 8,34E-05 0,0001 9,67E-05 58 0,014699 0,005642 0,010945 0,004975
7 9,24E-05 7,79E-05 0,000112 7,62E-05 59 0,016325 0,006298 0,012251 0,00565
8 0,000103 7,13E-05 0,000109 6,34E-05 60 0,018082 0,006947 0,013715 0,006314
9 0,000103 6,74E-05 0,000106 6,64E-05 61 0,019972 0,007687 0,015065 0,007046

10 0,000107 6,59E-05 0,000121 5,06E-05 62 0,021975 0,008433 0,016774 0,0075
11 0,000106 6,62E-05 0,000128 2,14E-05 63 0,023999 0,009364 0,018611 0,008276
12 0,000112 6,88E-05 0,000116 2,91E-05 64 0,026028 0,010418 0,020221 0,009243
13 0,000123 7,68E-05 0,000109 5,23E-05 65 0,028292 0,011661 0,022224 0,010238
14 0,000153 9,25E-05 0,000117 8E-05 66 0,03076 0,01299 0,024283 0,011184
15 0,000199 0,000116 0,000162 0,00011 67 0,033508 0,014546 0,026116 0,01255
16 0,000311 0,000141 0,000274 0,000186 68 0,036361 0,016267 0,028338 0,013418
17 0,000432 0,000163 0,000511 0,000214 69 0,039439 0,018215 0,030146 0,014676
18 0,000536 0,000175 0,000688 0,000227 70 0,042641 0,020397 0,031994 0,015863
19 0,000601 0,000177 0,000798 0,000234 71 0,046146 0,022886 0,034832 0,017684
20 0,000623 0,000169 0,000829 0,000237 72 0,04987 0,025679 0,037347 0,019619
21 0,000618 0,000166 0,000746 0,000231 73 0,054103 0,029052 0,040596 0,021947
22 0,000643 0,000164 0,00072 0,00026 74 0,058804 0,032923 0,044681 0,024563
23 0,000652 0,00017 0,000793 0,000243 75 0,064068 0,03716 0,049181 0,027462
24 0,000651 0,000175 0,000816 0,00025 76 0,069819 0,042072 0,053992 0,030586
25 0,000648 0,000175 0,000802 0,000237 77 0,076295 0,047445 0,058911 0,034229
26 0,000645 0,000175 0,000776 0,000283 78 0,083294 0,053719 0,064065 0,039198
27 0,00065 0,000184 0,000748 0,000324 79 0,090938 0,060862 0,070216 0,044654
28 0,00067 0,000195 0,00078 0,000347 80 0,099433 0,069024 0,077159 0,050878
29 0,000697 0,000211 0,000825 0,000313 81 0,108507 0,078147 0,084552 0,058393
30 0,000733 0,000233 0,000855 0,000321 82 0,118336 0,08836 0,092673 0,066952
31 0,000781 0,000256 0,000855 0,000309 83 0,128873 0,099814 0,101586 0,0759
32 0,000835 0,000288 0,000907 0,000342 84 0,140339 0,112761 0,111356 0,086227
33 0,000889 0,000323 0,001027 0,000372 85 0,152429 0,127627 0,122056 0,097481
34 0,000952 0,000363 0,001088 0,000404 86 0,166092 0,144122 0,133759 0,110228
35 0,001032 0,000407 0,001123 0,000437 87 0,180867 0,162693 0,14654 0,125166
36 0,001145 0,000455 0,001115 0,00047 88 0,196491 0,183305 0,160479 0,142037
37 0,001286 0,000509 0,001184 0,000532 89 0,213517 0,206222 0,175655 0,161038
38 0,001443 0,000576 0,001217 0,000636 90 0,231812 0,23164 0,192146 0,182372
39 0,001606 0,000653 0,001363 0,000682 91 0,251403 0,259683 0,21003 0,206237
40 0,001791 0,000752 0,001491 0,000758 92 0,272366 0,290469 0,229379 0,232825
41 0,002015 0,00087 0,001671 0,00088 93 0,294735 0,324077 0,25026 0,262304
42 0,002294 0,000996 0,002006 0,000938 94 0,318535 0,360528 0,272732 0,29481
43 0,002577 0,001124 0,002405 0,001022 95 0,343772 0,39977 0,296841 0,330428
44 0,002905 0,001267 0,002617 0,001166 96 0,370438 0,441664 0,322616 0,369173
45 0,00329 0,001418 0,002909 0,001291 97 0,398502 0,485958 0,350067 0,41097
46 0,003701 0,001601 0,003178 0,001435 98 0,427911 0,532276 0,379179 0,455628
47 0,004211 0,001801 0,003591 0,001615 99 0,458581 0,573482 0,409909 0,502818
48 0,004777 0,002015 0,003932 0,001866 100 0,4904 0,60667 0,442179 0,552057
49 0,005388 0,002241 0,004311 0,002175 101 0,523223 0,640043 0,47587 0,602686
50 0,006075 0,002472 0,004593 0,002371 102 0,556866 0,673334 0,510821 0,653881
51 0,006839 0,002735 0,00507 0,002549

Věk

Srovnání hodnot qx,t pro muže a ženy na základe odhadu parametrů Lee-Carterova modelu pro rok 2013
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Příloha 16: Hodnota txq , na základě predikce indexu úmrtnosti 

 

rok věk M40 Ž40 věk M45 Ž45

2014 40 0,00157 0,00065 45 0,00297 0,00126

2015 41 0,00174 0,00074 46 0,00332 0,0014

2016 42 0,00197 0,00083 47 0,00375 0,00155

2017 43 0,0022 0,00092 48 0,00424 0,00171

2018 44 0,00246 0,00103 49 0,00476 0,00188

2019 45 0,00277 0,00113 50 0,00535 0,00204

2020 46 0,00311 0,00127 51 0,00601 0,00223

2021 47 0,00353 0,00141 52 0,00675 0,00244

2022 48 0,004 0,00156 53 0,00762 0,00269

2023 49 0,00451 0,00171 54 0,00852 0,00294

2024 50 0,00509 0,00186 55 0,00948 0,00324

2025 51 0,00573 0,00204 56 0,01056 0,00353

2026 52 0,00645 0,00224 57 0,01167 0,0039

2027 53 0,00731 0,00247 58 0,01287 0,00427

2028 54 0,00819 0,00271 59 0,01428 0,00473

2029 55 0,00914 0,00299 60 0,01583 0,00514

2030 56 0,0102 0,00327 61 0,01751 0,00561

2031 57 0,01129 0,00362 62 0,01929 0,00606

2032 58 0,01246 0,00397 63 0,02098 0,00664

2033 59 0,01385 0,00439 64 0,02256 0,0073

2034 60 0,88244 0,95919 65 0,79166 0,92946

Hodnota q x,t  na základě predikce indexu úmrtnosti
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Příloha 17: Hodnota txq ,  - bodový odhad pro hladinu spolehlivosti 99,5 % 

 

 

rok věk M40 Ž40 věk M45 Ž45

2014 40 0,00222 0,00101 45 0,00388 0,00178

2015 41 0,00218 0,00099 46 0,00393 0,00178

2016 42 0,00243 0,0011 47 0,0044 0,00195

2017 43 0,00268 0,00121 48 0,00492 0,00214

2018 44 0,00297 0,00133 49 0,00548 0,00233

2019 45 0,00332 0,00145 50 0,00611 0,00253

2020 46 0,00368 0,00161 51 0,00681 0,00275

2021 47 0,00414 0,00177 52 0,00759 0,00299

2022 48 0,00465 0,00195 53 0,0085 0,00327

2023 49 0,00519 0,00213 54 0,00944 0,00356

2024 50 0,00581 0,00231 55 0,01045 0,0039

2025 51 0,00649 0,00251 56 0,01156 0,00424

2026 52 0,00726 0,00275 57 0,01273 0,00466

2027 53 0,00815 0,00301 58 0,01401 0,0051

2028 54 0,00908 0,00328 59 0,0155 0,00562

2029 55 0,01007 0,00361 60 0,0171 0,00611

2030 56 0,01117 0,00392 61 0,01885 0,00666

2031 57 0,01231 0,00432 62 0,02068 0,0072

2032 58 0,01356 0,00474 63 0,02248 0,00789

2033 59 0,01502 0,00523 64 0,02421 0,00866

2034 60 0,8676 0,94978 65 0,77135 0,91488

Hodnota q x,t  - bodový odhad pro hladinu spolehlivosti 99,5 %
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Příloha 18: Hodnota - bodový odhad pro hladinu významnosti 0,5 % 

 

  

 

txq ,

rok věk M40 Ž40 věk M45 Ž45

2014 40 0,00138 0,00054 45 0,00269 0,00109

2015 41 0,00138 0,00055 46 0,00278 0,00111

2016 42 0,00158 0,00063 47 0,00318 0,00124

2017 43 0,00178 0,00071 48 0,00363 0,00138

2018 44 0,00202 0,0008 49 0,00411 0,00152

2019 45 0,0023 0,00089 50 0,00466 0,00166

2020 46 0,0026 0,00101 51 0,00527 0,00182

2021 47 0,003 0,00113 52 0,00597 0,00201

2022 48 0,00343 0,00126 53 0,00681 0,00222

2023 49 0,00389 0,00139 54 0,00766 0,00244

2024 50 0,00443 0,00151 55 0,00858 0,0027

2025 51 0,00502 0,00167 56 0,00962 0,00295

2026 52 0,00571 0,00184 57 0,01066 0,00328

2027 53 0,00653 0,00205 58 0,01178 0,0036

2028 54 0,00736 0,00225 59 0,01313 0,004

2029 55 0,00827 0,0025 60 0,01461 0,00434

2030 56 0,00929 0,00273 61 0,01624 0,00474

2031 57 0,01031 0,00304 62 0,01794 0,00512

2032 58 0,01141 0,00335 63 0,01953 0,00562

2033 59 0,01273 0,00372 64 0,02096 0,00618

2034 60 0,89558 0,96644 65 0,81019 0,94097

Hodnota q x,t  - bodový odhad pro hladinu významnosti 0,5 %
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Příloha 19: Současná hodnota pojistného plnění pro dané scénáře 

 

 

 

M40 Ž40 M45 Ž45

15 223 712,22       6 274 786,89                 28 835 805,01       12 217 266,36       

16 444 928,31       6 928 597,56                 31 250 820,06       13 197 065,45       

18 023 070,13       7 596 732,68                 34 349 979,81       14 212 511,24       

19 509 869,25       8 196 590,82                 37 671 339,97       15 213 540,15       

21 205 934,15       8 849 682,17                 41 040 593,18       16 182 764,04       

23 231 644,97       9 496 380,88                 44 830 465,32       17 076 910,14       

25 247 735,34       10 296 112,31               48 850 675,43       18 102 876,36       

27 889 117,57       11 129 287,99               53 279 363,74       19 290 830,97       

30 680 834,10       11 956 481,70               58 410 414,87       20 600 593,96       

33 538 898,54       12 733 544,39               63 390 504,83       21 869 358,88       

36 743 699,03       13 459 411,12               68 517 432,01       23 392 169,80       

40 166 260,17       14 307 060,66               74 099 376,49       24 739 741,46       

43 924 903,11       15 277 159,89               79 447 974,30       26 535 395,19       

48 333 285,32       16 359 460,51               85 093 863,14       28 261 333,79       

52 560 548,47       17 410 915,86               91 689 662,36       30 342 167,03       

56 964 265,66       18 652 935,50               98 668 627,76       32 007 451,27       

61 730 277,80       19 754 277,08               105 964 845,04     33 928 978,83       

66 289 799,31       21 236 160,54               113 314 769,10     35 574 617,21       

71 044 564,40       22 642 166,37               119 630 048,82     37 865 671,97       

76 678 007,46       24 329 032,56               124 925 696,16     40 401 115,26       

4 743 560 095,85  5 156 103 458,59          4 255 568 159,78  4 996 319 953,57  

SH pojistného plnění pro index úmrtnosti
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M40 Ž40 M45 Ž45

21 575 616,97       9 762 092,61           37 686 902,22        17 288 784,85        

20 556 411,76       9 337 773,40           37 043 723,68        16 741 402,53        

22 254 486,93       10 065 213,68         40 276 327,30        17 872 821,08        

23 832 777,06       10 740 399,27         43 731 137,92        19 010 064,18        

25 658 588,74       11 460 006,09         47 305 005,43        20 118 657,32        

27 782 980,16       12 174 710,36         51 192 269,19        21 147 006,70        

29 945 797,21       13 070 815,41         55 409 519,69        22 319 529,48        

32 683 731,82       13 995 798,83         59 922 581,22        23 619 686,55        

35 634 936,76       14 930 632,31         65 153 404,50        25 059 106,32        

38 640 348,77       15 841 101,59         70 243 742,82        26 494 527,47        

41 977 708,10       16 667 666,37         75 487 031,23        28 178 677,24        

45 540 480,45       17 629 005,00         81 111 340,98        29 706 282,55        

49 422 463,88       18 717 031,59         86 705 675,03        31 748 524,10        

53 893 925,37       19 900 540,68         92 619 132,61        33 707 423,34        

58 264 378,98       21 081 680,65         99 469 790,46        36 074 712,71        

62 739 135,13       22 482 704,15         106 589 576,34      38 079 000,24        

67 593 763,62       23 720 605,53         114 022 033,45      40 320 823,51        

72 325 278,83       25 395 406,35         121 475 402,64      42 307 115,56        

77 351 159,65       27 006 212,75         128 202 783,11      44 994 062,59        

83 162 908,61       28 941 316,74         134 052 541,78      47 972 601,40        

4 663 764 001,59  5 105 519 029,99    4 146 364 105,35   4 917 914 439,96   

SH pojistného plnění - bodový odhad 99,5 %
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M40 Ž40 M45 Ž45

13 409 822,25          5 235 396,38             26 159 626,85             10 597 024,96           

13 035 637,58          5 186 641,85             26 179 723,84             10 476 533,80           

14 491 338,11          5 781 619,73             29 136 211,31             11 378 631,56           

15 840 113,03          6 315 492,90             32 252 226,79             12 271 584,12           

17 412 037,36          6 886 416,59             35 432 541,13             13 100 819,04           

19 283 341,99          7 461 920,07             39 044 769,11             13 877 463,42           

21 162 672,37          8 179 273,69             42 882 108,03             14 791 911,51           

23 642 811,33          8 910 054,97             47 143 135,54             15 849 681,32           

26 280 238,97          9 637 856,91             52 168 779,50             17 033 414,66           

28 941 450,16          10 315 003,77           56 963 438,73             18 174 269,57           

32 015 592,35          10 937 540,69           61 984 062,93             19 525 420,98           

35 243 046,23          11 682 883,89           67 440 558,61             20 714 728,41           

38 880 943,73          12 559 314,53           72 578 465,31             22 318 868,92           

43 151 721,94          13 526 421,22           77 905 611,46             23 818 098,25           

47 247 260,08          14 460 626,68           84 280 274,87             25 650 441,97           

51 514 707,31          15 577 894,09           91 043 615,10             27 068 702,60           

56 199 397,94          16 540 016,12           98 227 184,87             28 694 949,72           

60 539 007,71          17 851 792,81           105 396 765,09           30 065 369,48           

65 060 775,74          19 081 915,23           111 362 378,76           32 027 386,62           

70 460 921,86          20 577 160,25           116 077 833,05           34 229 604,41           

4 814 192 031,30     5 195 101 626,33       4 355 155 853,43        5 058 170 630,63      

SH pojistného plnění - bodový odhad 0,5 %



1 

 

Příloha 20: Hodnoty pro simulaci indexu úmrtnosti pro extrémní scénáře 

Muži Ženy Muži Ženy

2014 -7,686 -10,175 -13,664 -14,283

2015 -7,889 -9,549 -13,844 -15,504

2016 -8,041 -10,721 -14,168 -14,863

2017 -8,465 -11,332 -14,344 -15,443

2018 -8,614 -11,345 -14,656 -15,471

2019 -8,934 -11,583 -14,829 -15,764

2020 -9,030 -11,907 -14,988 -15,940

2021 -9,292 -12,171 -15,180 -16,223

2022 -9,489 -12,513 -15,446 -16,508

2023 -9,800 -12,767 -15,752 -16,853

2024 -10,050 -13,100 -15,896 -17,083

2025 -10,000 -13,239 -16,119 -17,347

2026 -10,429 -13,658 -16,385 -17,686

2027 -10,682 -13,906 -16,658 -18,015

2028 -10,917 -14,293 -16,869 -18,161

2029 -11,144 -14,480 -17,148 -18,570

2030 -11,339 -14,751 -17,335 -18,875

2031 -11,559 -15,050 -17,555 -19,132

2032 -11,782 -15,267 -17,701 -19,360

2033 -11,984 -15,561 -17,912 -19,572

2034 -12,227 -15,879 -18,251 -20,007

Simulace k t

99,5% 0,5%



1 

 

Příloha 21: Hodnota  - na základě simulace 
tk  pro hladinu pravděpodobnosti 99,5 % 

 

 

txq ,

rok věk M40 Ž40 věk M45 Ž45

2014 40 0,00195 0,000765 45 0,003511 0,001437

2015 41 0,002152 0,000934 46 0,003891 0,001695

2016 42 0,002414 0,000966 47 0,004376 0,001757

2017 43 0,002628 0,001039 48 0,004848 0,001889

2018 44 0,002931 0,001174 49 0,005424 0,002102

2019 45 0,003254 0,001295 50 0,006025 0,002286

2020 46 0,003642 0,001434 51 0,006759 0,002484

2021 47 0,00409 0,001592 52 0,007523 0,00272

2022 48 0,004602 0,001747 53 0,008437 0,002971

2023 49 0,005122 0,001917 54 0,009347 0,003247

2024 50 0,005729 0,002076 55 0,010342 0,003558

2025 51 0,006484 0,002287 56 0,011553 0,003899

2026 52 0,007188 0,002487 57 0,012642 0,004268

2027 53 0,008072 0,002739 58 0,013902 0,004684

2028 54 0,008989 0,002977 59 0,015377 0,005143

2029 55 0,009976 0,003296 60 0,01698 0,005618

2030 56 0,011086 0,003591 61 0,018728 0,006134

2031 57 0,012225 0,003964 62 0,020562 0,006621

2032 58 0,013468 0,004361 63 0,022351 0,007279

2033 59 0,01493 0,004818 64 0,024085 0,007993

2034 60 0,86907 0,954541 65 0,773337 0,922217

Hodnota q x,t  na základě simulace k t pro hladinu pravděpodobnosti 99,5 %



1 

 

Příloha 22: Hodnota  - na základě simulace 
tk  pro hladinu pravděpodobnosti 0,5 % 

 

 

txq ,

rok věk M40 Ž40 věk M45 Ž45

2014 40 0,0012127 0,00052 45 0,0024383 0,0010607

2015 41 0,0013683 0,0005508 46 0,002755 0,0011123

2016 42 0,0015561 0,0006829 47 0,0031421 0,0013248

2017 43 0,0017598 0,0007477 48 0,003595 0,00144

2018 44 0,001982 0,000855 49 0,004052 0,0016091

2019 45 0,0022712 0,0009508 50 0,0046149 0,0017523

2020 46 0,0025781 0,0010784 51 0,0052371 0,0019338

2021 47 0,0029746 0,0012075 52 0,0059418 0,0021312

2022 48 0,003399 0,0013421 53 0,0067633 0,0023538

2023 49 0,0038431 0,0014714 54 0,0075891 0,0025739

2024 50 0,0043972 0,0016114 55 0,0085314 0,0028536

2025 51 0,0049894 0,0017721 56 0,0095666 0,0031181

2026 52 0,0056617 0,0019515 57 0,0105917 0,0034452

2027 53 0,0064658 0,002156 58 0,0116977 0,0037764

2028 54 0,007298 0,0023893 59 0,0130417 0,0042145

2029 55 0,0081869 0,0026281 60 0,0144971 0,0045507

2030 56 0,0092143 0,0028693 61 0,0161301 0,0049643

2031 57 0,0102297 0,0031902 62 0,0178364 0,0053649

2032 58 0,0113501 0,0035195 63 0,0194462 0,0059009

2033 59 0,0126704 0,0039193 64 0,0208852 0,0065162

2034 60 0,8965915 0,9645866 65 0,8116471 0,9380033

Hodnota q x,t  na základě simulace k t pro hladinu pravděpodobnosti 0,5 %



1 

 

Příloha 23: Současná hodnota pojistného plnění na základě simulace 
tk  pro hladinu 

pravděpodobnosti 99,5 % 

 

 

M40 Ž40 M45 Ž45

18 931 193,94       7 428 590,00         34 087 862,26       13 949 720,71       

20 288 079,45       8 804 474,84         36 674 681,07       15 974 679,66       

22 087 532,36       8 838 070,31         40 048 086,07       16 077 026,40       

23 351 471,79       9 234 226,59         43 071 264,72       16 784 134,21       

25 283 050,41       10 127 606,88       46 788 042,84       18 129 703,61       

27 249 717,13       10 844 460,79       50 461 681,68       19 143 143,39       

29 612 118,20       11 663 275,82       54 953 073,43       20 195 946,51       

32 287 985,94       12 563 733,97       59 384 342,56       21 471 538,55       

35 269 280,90       13 392 461,34       64 664 810,00       22 767 897,69       

38 114 560,87       14 263 251,47       69 549 480,96       24 161 483,10       

41 387 090,46       14 995 659,20       74 712 994,27       25 700 716,50       

45 475 174,10       16 039 388,28       81 027 579,59       27 345 727,90       

48 944 245,34       16 935 088,14       86 082 997,45       29 063 497,77       

53 364 578,58       18 109 128,40       91 910 500,07       30 965 782,75       

57 695 174,86       19 109 605,56       98 700 860,26       33 008 107,97       

62 169 300,20       20 538 649,13       105 814 747,51     35 007 009,89       

67 069 882,73       21 725 712,10       113 307 852,49     37 114 441,40       

71 806 403,96       23 282 483,20       120 779 447,47     38 891 807,92       

76 805 119,76       24 872 902,68       127 465 901,06     41 513 005,07       

82 663 424,03       26 675 522,85       133 353 067,15     44 255 076,46       

4 671 678 764,98  5 131 126 772,46  4 157 069 523,12  4 957 371 589,40  

SH pojistného plnění na základě simulace k t  pro hladinu pravděpodobnosti 99,5 %



1 

 

Příloha 24: Současná hodnota pojistného plnění na základě simulace 
tk  pro hladinu 

pravděpodobnosti 0,5 % 

 

M40 Ž40 M45 Ž45

11 774 195,84       5 048 295,86         23 673 293,64       10 298 331,95       

12 897 573,44       5 191 365,95         25 968 132,16       10 484 140,72       

14 240 205,86       6 249 792,57         28 754 267,09       12 123 657,28       

15 635 580,45       6 643 155,63         31 941 295,26       12 794 051,95       

17 096 731,93       7 375 495,91         34 953 137,84       13 880 257,19       

19 020 641,99       7 962 915,77         38 649 471,50       14 675 567,02       

20 962 538,44       8 768 554,22         42 582 300,25       15 723 167,00       

23 481 896,88       9 532 442,96         46 905 223,29       16 823 934,00       

26 050 303,01       10 286 141,32       51 835 185,56       18 040 107,63       

28 596 326,89       10 948 924,40       56 470 036,61       19 152 108,15       

31 766 247,24       11 641 414,61       61 632 458,89       20 615 286,28       

34 994 967,15       12 429 031,39       67 098 348,56       21 869 643,32       

38 553 276,62       13 288 669,02       72 124 456,55       23 460 058,60       

42 746 629,09       14 253 486,38       77 335 764,76       24 966 681,83       

46 843 206,15       15 335 965,83       83 709 836,33       27 051 293,88       

51 018 199,13       16 377 175,87       90 341 019,48       28 358 532,97       

55 748 322,55       17 359 871,18       97 589 775,39       30 035 129,63       

60 088 574,44       18 739 155,58       104 770 265,81     31 512 845,44       

64 728 290,22       20 071 256,12       110 898 892,78     33 652 021,95       

70 152 700,29       21 700 312,24       115 636 529,38     36 078 361,88       

4 819 621 241,15  5 185 128 313,50  4 363 003 156,66  5 042 230 028,89  

SH pojistného plnění na základě simulace k t  pro hladinu pravděpodobnosti 0,5 %


