
POJIŠŤOVNICTVÍ  
 
Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika – negativních dopadů nahodilostí, 
z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. 
 
Jde o 

• zvláštní odvětví ekonomiky 
• finanční službu 
• zdroj rozvoje společnosti 
• službu pro obyvatelstvo i podnikatelské subjekty, resp. státní instituce 
• nese finanční důsledky za jednotlivá rizika konkrétních činností 
• u jednotlivce plní především stránku etickou, která se projevuje v solidaritě 

ostatních pojištěných s postiženým.  
 
Mezi složky současného pojišťovnictví patří  
 

• ekonomie a finance,  
• pojistné právo 
• pojistná matematika.  

 
 

 
Základní pojmy používané v pojišťovnictví: 

  
Riziko :   souvisí s nejednoznačností průběhu ekonomických nebo jiných procesů, a hlavně    

nejednoznačností jejich výsledků, 
 představuje nebezpečí negativní odchylky od stanoveného cíle nebo nebezpečí ztrát  

chybného rozhodnutí apod. 
   
Zajišťovny: instituce, které pojišťují pojišťovny pro případ zabezpečení finančních 

prostředků pojišťovny při vzniku nahodilých událostí velkého rozsahu  
  
Zajistné:  finanční poplatek (částka), který platí jedna pojišťovna druhé pojišťovně 

(zajišťovně) za přenesení části rizika z uzavřených pojistných smluv 
  
Zábrana škod: aktivní činnost pojišťoven, která ovlivňuje výši finančních a materiálových 

škod a růst celospolečenské efektivnosti  (jedná se většinou o činnost 
preventivní) 

  
Pojistné riziko:souhrn rizik, který je kryt příslušným pojištěním tak, jak jej převzala 

konkrétní pojišťovna. Je   vymezen rámcem pojistného práva, má uvedenou 
časovou platnost (pojistnou dobu) a místní vymezení 

  
Pojistné podmínky: 

• všeobecné – týkají se více druhů pojištění 
• zvláštní – jednotlivé druhy pojištění 

  
 
 



Pojistná smlouva (pojistka): 
• navazuje na pojistné podmínky a završuje dvoustranný právní úkon, na jehož základě 

vzniká smluvní pojištění PO, respektive FO 
• pro pojištění na dobu delší než 1 rok je vyžadována písemná forma smlouvy 
• pojistná smlouva obsahuje zpravidla tyto údaje: druh pojištění, předmět pojištění, 

pojistnou dobu, výši pojistného plnění, případně způsob jeho určení, výši 
inkasovaného pojistného, způsob placení pojistného, splatnost 

• lze ji také sjednat ve prospěch jiného než toho, kdo pojištění uzavřel. V této 
souvislosti používáme pojmy – pojistník  – tj. ten, kdo uzavřel pojistnou smlouvu 
s pojišťovnou a je povinen platit pojistné a pojištěný – tj. ten, na jehož majetek, 
odpovědnost za škody, život nebo zdraví se pojištění vztahuje. Ve většině případů je 
pod pojmem pojistník a pojištěný tatáž osoba. Rozdíl nastává v případě, že pojištění 
je sjednáno ve prospěch někoho jiného než toho, kdo uzavřel smlouvu a platil pojistné 
  

Pojistné plnění: představuje pojistné vyplácení náhrady škod na pojištění majetku, FO a PO, 
výplaty úrazového, životního, důchodového pojištění. Jeho výplata závisí na 
všeobecných a zvláštních podmínkách pojištění a jednotlivých druhů pojištění 
a především na pojistné smlouvě 

  
Pojistné: představuje platbu za přenesení negativních finančních důsledků nahodilostí 

z podnikatelských subjektů nebo FO na pojišťovnu (= poplatek) 
  
Kalkulace pojistného 
Cílem kalkulace je úhrada vlastních nákladů pojišťovny jako podniku, tzn. že předmětem je 
1. cena výkonu (služby) – tarifní pojistné vztahující se k jednotlivým konkrétním druhům 

pojištění 
2. úplné vlastní náklady pojišťovací služby 

a) pojistná plnění (rozhodující a převažující složka) 
b) správní režie pojišťovny (náklady pro chod pojišťovny – nájem, voda, mzdy, …) 

  
Při kalkulaci pojistného statisticky dochází k vyrovnání (kompenzaci) mezi pojistným a 
vypláceným pojistným plněním. 

  
Pojistné je tvořeno : 

P = NP + ZŠ + VN + Z, 
  
kde NP – netto pojistné, ZŠ – příspěvek na zábranu škod, VN – vlastní náklady, Z – zisková 
přirážka. 

  
Netto pojistné – je určeno pro poskytování pojistných plnění, ale pokud pojistná plnění 

jsou menší než netto pojistné, odvádí se rozdíl do pojistného rezervního fondu. Podle předpisu 
musí pojišťovna vytvářet tzv. základní rezervní fond (je určen ke krytí rozdílu mezi skutečně 
vyplaceným pojistným plněním a netto pojistným), dále fond rezerv pojistného (je určen na 
výplatu nároků vyplývajících z rezervotvorných pojištění. Toto pojištění se vytváří 
v dohodnutém termínu a v dohodnuté výši) a fond zábrany škod (tvoří se z přirážky 
v pojistném a je určena na krytí nákladů a příspěvků určených na realizaci různých opatření 
směřujících ke snížení škod.) 

Brutto pojistné je netto pojistné rozšířené o složku na pokrytí správních nákladů 
pojišťovny a případných nepříznivých škodních výchylek formou bezpečnostní přirážky. 

 



 
Klasifikace pojištění 

  
Pojištění lze rozdělit podle různých hledisek: 

A)  Podle formy 
  

1. zákonné pojištění – toto pojištění vyplývá ze zákona, který už stanoví vznik tohoto 
pojištění, pojistné podmínky, sazby pojistného, způsob placení atd. (Zákonné pojištění 
odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel, ZP, SP) 

2.  povinně smluvní pojištění – musí se sjednat povinně podle právního předpisu pro 
určitou činnost (pojištění lékařů, myslivců, auditorů) 

3. smluvní pojištění – na základě smlouvy a je dobrovolné 
  

B) Podle formy tvorby rezerv 
  

1. rizikové pojištění – neví se kdy pojistná událost vznikne (úrazové, majetkové, proti 
živelným pohromám) 

2. rezervotvorné pojištění – ví se, kdy pojistná událost vznikne (životní a důchodové poj.) 
  

C) Podle odvětví 
  

1. neživotní – zabývá se majetkem 
2. životní – úraz 
  

D) Podle druhů 
 

1. Pojištění majetku a odpovědnosti za škody obyvatelstva 
•••• Pojištění domácnosti 
•••• Pojištění staveb (budov) 
•••• Pojištění havárie motorových vozidel 
•••• Pojištění odpovědnosti za škody z  provozu motorových vozidel 
•••• Ostatní druhy pojištění majetku a odpovědnosti za škody obyvatelstva 

 
2. Pojištění osob  

a) Úrazové pojištění 
Obsahem je finanční zabezpečení pojištěné osoby v případě, kdy v důsledku 
úrazu dojde k přechodnému či trvalému tělesnému poškození nebo smrti 
pojištěného. Nejnižší vstupní věk do úrazového pojištění je 15 let, nejvyšší 70 
let. Pojištění je sjednáváno na pojistnou částku, jejíž výše je dána výši a druhem 
škody. Je možno se pojistit i na násobky základních pojistných částek. Tento typ 
pojištění je v praxi často kombinován s dalšími druhy pojištění osob, tj. životním 
a důchodovým pojištěním. 

  
b) Životní pojištění 

V současné době představuje souhrn různých druhů pojištění, které kombinují v 
různé míře 2 základní složky: 



• riziko smrti⇒pojištění pro případ smrti, pojistná událost je smrt 
pojištěného 

• riziko dožití sjednaného věku⇒pojištění pro případ dožití, pojistnou 
událostí je dožití sjednaného věku pojištěným 

⇒smíšené pojištění,  pojistnou událostí je smrt nebo dožití sjednaného věku 
pojištěného 

 Může obsahovat ještě další rizika, např. riziko úrazu.  
Tento typ pojištění vychází ve své kalkulaci z demografického modelu - tzv. 
úmrtnostních tabulek. Tarifními parametry jsou vstupní věk do pojištění 
(pojištěného či pojistníka), pojistná doba, doba placení pojistného, druh pojistné 
události, výše sjednané pojistné částky a zdravotní stav pojištěné osoby. 

  
c) Důchodové pojištění 
Jeho smyslem je doplňovat důchody poskytované jako dávky sociálního 
zabezpečení. Pojištění základního důchodu vytváří pro pojištěného nárok na to, 
aby od prvého dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém dosáhl sjednaného 
věku (věku odchodu do důchodu), mu byl vyplácen další důchod v předem 
dohodnutých lhůtách po dobu života pojištěného. Tarif pojištění je kalkulován 
zvlášť pro muže a ženy a závisí na vstupním věku pojištěného. 

  
d) Pojištění léčebných výloh v zahraničí 
Úhrada z lékařského hlediska nezbytných nákladů na ošetření pojištěného, lze 
uhradit ve valutách i Kč. 

3. Pojištění podnikatelských, průmyslových a zemědělských rizik 
 

• Živelní pojištění 
• Pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením  
• Dopravní pojištění 
• Strojní pojištění 
• Pojištění odpovědnosti za škody 
• Pojištění úvěrové 
• Pojištění pro případ přerušení provozu 
• Pojištění zemědělských rizik 
• Ostatní druhy pojištění zemědělských a podnikatelských rizik 

  
 

Úmrtnostní tabulky 

Pojišťovny při svých výpočtech počítá s tím, že smrt je náhodným jevem, který se pojišťuje. 
Při výpočtech pojistného u životního pojištění se vychází z úmrtnostních tabulek. 
 

 Úmrtnostní tabulka obsahuje 
 

• posloupnost 

ωllll x ,...,...,, 10     (1) 

kde xl  je počet osob ve věku x, které zůstaly na živu ze souboru 0l  současně narozených 

jedinců.  



Posloupnost (1) se udává tak, aby její první člen představoval nějakou „kulatou“ 
hodnotu, která se nazývá kořen. Nejčastěji se první člen posloupnosti volí 100 000. Někdy 
posloupnost (1) nezačíná členem 0l , ale členem 15l , popřípadě 18l , neboť nejnižší vstupní věk 

pojištěnce je u některých pojišťoven 15, popř. 18 let. Do hodnoty ωl  se zahrnují nejen osoby 

žijící ve věku  ω , ale i všechny osoby věku vyššího než ω  (ω  nabývá např.hodnoty 100 let, 
popř. 103 let). Toto číslo se volí zpravidla dost vysoké, aby dožití tohoto věku bylo málo 
pravděpodobné.  

• počet zemřelých ve věku x  (značený xd ) je počet jedinců z 0l , kteří zemřou ve věku x. 

Platí tedy 

1+−= xxx lld       (2) 

• pravděpodobnost úmrtí ve věku x  (značený xq ): udává pravděpodobnost toho, že 

jedinec, který je na živu ve věku x , zemře před dosažením věku 1+x , přičemž platí 
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•  počet let prožitých osobami ve věku x  (značený xL ) je celkový počet „člověkoroků“, 

které ve věku x prožije celkem xl  osob. S výjimkou hodnoty 0L  se používá 

aproximace 
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Hodnota 0L  se aproximuje : 010 dlL ⋅+= α  (α je vypočteno na základě 

statistik kojenecké úmrtnosti) 

•  počet zbylých let života osob ve věku x  (značený )xT  je celkový počet „člověkoroků“, 

které do konce svého života prožije celkem  xl  osob, tj. 

ωLLLT xxx +++= + ...1     (5) 

•  střední délka života ve věku x  (značený 0
xe ) je průměrný počet let, kterých se ještě 

dožije jedinec ve věku x.  Tuto hodnotu počítáme jako 

0
xe =

x

x

l

T
      (6) 

 

 

 

 

 



Komutační čísla 

Jsou pomocné hodnoty, které vznikají diskontováním hodnot z úmrtnostních tabulek. 
Jsou používány v tabelované formě. Nejdůležitější komutační čísla: 

• Diskontovaný počet dožívajících se věku x 

x
xx vlD ⋅= ,     (7) 

kde  
i

v
+

=
1

1
 je diskontní faktor odpovídající technické úrokové míře i1 

• Diskontovaný počet zemřelých ve věku x 

1+⋅= x
xx vdC      (8) 

• Komutační čísla vyšších řádů 

...1 ++= +xxx DDN     ,   ...1 ++= +xxx CCM  

  ...1 ++= +xxx NNS      ,  ...1 ++= +xxx MMR       

 

Při aplikaci úmrtnostních tabulek při pojištění osob se musí brát v úvahu několik 
aspektů. Zde jsou některé z nich. 

1. Je známo, že pravděpodobnost úmrtí xq  u mužů je větší než u žen. Tento fakt musí 

životní pojišťovna zohlednit ve svých sazebnících. Může to udělat následovně: 

a) Pojišťovna počítá pojišťovací sazby pro muže a ženy odděleně tak, že používá zvlášť 
mužské a ženské úmrtnostní tabulky. 

b) Pojišťovna počítá sazby bez rozlišení pohlaví tak, že používá smíšených úmrtnostních 
tabulek, které nerozlišují pohlaví. Toto si mohou dovolit pojišťovny, které mají velký 
pojistný kmen (soubor pojistných smluv podobného typu). 

c) Pojišťovna počítá pojistné sazby pro muže s použitím mužských úmrtnostních tabulek 
a sazby pro ženy získá vhodným věkovým posunutím sazeb pro muže, např. žena 
uzavírající pojištění ve věku 30 let platí stejné pojistné jako muž totéž pojištění ve věku 25 
let. 

2. Další problém, který je spojen s konstrukcí úmrtnostních tabulek, je ten, že tabulky jsou 
konstruovány statisticky na základě dat o populaci. Vypočtené hodnoty pak kolísají kolem 
skutečných hodnot, přičemž se může stát, že mohou být veliké odchylky skutečných hodnot 
od hodnot vypočtených. Tento problém se řeší tzv. vyrovnáváním úmrtnostních tabulek. 

                                                           
1Technická úroková míra je míra,, kterou používají pojišťovny pro výpočet pojistných sazeb. Nízká míra zvyšuje 
pojistné sazby, které nemusí obstát v konkurenci dalších pojišťoven. Vysoká míra pojistné sazby sice snižuje, ale 
může vést k nepostačujícím rezervám pojišťovny. V České republice se technická úroková míra pohybuje kolem 
2,4%. 
 



Každý zkušený demograf obvykle ví, jak by měl průběh výsledné posloupnosti xq pro 

populaci v daném regionu a čase asi vypadat. Průběh této posloupnosti je znázorněn na obr. 1.  

 

obrázek 1. Pravděpodobnost úmrtí xq pro muže   a ženy ---- v České republice z roku 1990 

Vidíme, že posloupnost xq  začíná vyššími hodnotami, které jsou mnohokrát vyšší než 

pozdější dětská úmrtnost. Absolutního minima dosahuje uvažovaná posloupnost v období 
puberty a pak rychle roste až do začátku třetí desítky, kdy obvykle nabývá mírné lokální 
maximum. Po překročení 30 let posloupnost xq  pravidelně roste exponenciálním způsobem. 

Při vyrovnávání úmrtnostních tabulek lze postupovat následovně: 

a) Grafické vyrovnání vepisuje hladké křivky do grafů vypočtených hodnot xq s využitím 

grafického vybavení počítačů. 

b) Analytické vyrovnání prokládá danými posloupnostmi matematické křivky, zadané 
analytickým vzorcem. Při vyrovnávání se běžně používá několika různých křivek, které 
na sebe hladce navazují (ve smyslu existence derivace v bodech napojení křivek). 
Parametry dané křivky se odhadují metodou nejmenších čtverců.  Např. posloupnost  xl  

vyrovnáme Gompertzovo-Makehamovou křivkou 

xcx
x gksl =      (9) 

(Parametry cgsk ,,, je nutné odhadnout.) Z takto vyrovnané hodnoty xl  a ze vztahu (3) 

získáme vyrovnanou hodnotu xq . 

c) Mechanické vyrovnání se používá nejčastěji, protože  numerické výpočty jsou značně 
jednoduché. Vyrovnaná hodnota pro daný věk x  posloupnosti xq  se opírá o klouzavé 

průměry. Nejpoužívanější metodou je Wittsteinova metoda, kde pro vyrovnanou hodnotu 

xq   platí 

xq ( ) ( ) ( ) ( )[ ] =++++++++= +−+−+−+− 44332211 2345
25

1
xxxxxxxxx qqqqqqqqq  

( ) ( ) ( ) ( ).04,008,012,016,02,0 44332211 +−+−+−+− ++++++++= xxxxxxxxx qqqqqqqqq  (10)  



Ze vzorce (10) je vidět, že váhy u jednotlivých pravděpodobností jsou souměrné kolem svého 
středu (tj. kolem xq ). Dále vidíme, že čím dále jsme od věku x , tím jsou váhy menší. Pro 

jejich součet platí 0,04+0,08+0,12+0,16+0,2+0,16+0,12+0,08+0,04=1. Hodnoty 

ωωωω qqqqqqq ,,,,,, 123321 −−−  nelze dle (10) vyrovnat. V těchto případech se přejímají 

nevyrovnané hodnoty. 

3. Další riziko pojišťoven, které je spojeno s posloupností xq , je tzv. riziko selekce.  

Pojišťovny musí počítat s tím, že pojistné smlouvy spočívající na dožití si sjednávají 
především relativně zdraví jedinci, pro něž jsou použité celostátní pravděpodobnosti úmrtí  

xq  příliš vysoké. Na druhé straně pojistné smlouvy spočívající na úmrtí uzavírá taková část 

populace, pro něž by se mělo počítat s vyšší pravděpodobností úmrtí. Tomuto riziku se 
mnohdy nelze vyhnout ani použitím úmrtnostních tabulek založených na vlastním pojistném 
kmenu. Na tuto skutečnost pojišťovny reagují určitým bezpečnostním opatřením. Kromě 
použití nižší technické úrokové míry, je častým ochranným krokem nějaký posun používané 
úmrtnostní tabulky ve prospěch pojišťovny. Např. úmrtnostní tabulky se nechávají u 
pojistných smluv na úmrtí zestárnout o 1 rok (hodnota 40q  je rovna hodnotě 41q ). V případě 

pojistných smluv spočívajících na dožití se nechávají tabulky o 2 roky omládnout (hodnota 

40q  je rovna 38q ). Někdy místo posunů se používají zastaralé úmrtnostní tabulky, což ovšem 

není moc dobrou reklamou pro pojišťovnu. Často místo zestárnutí o 1 rok se používá vzorec  

( )1
mod ;0005,0max ++= xxx qqq      (11) 

 
Současná hodnota pojištění 
(jednorázové netto pojistné) 

 
Je současná hodnota očekávaných částek, které pojišťovna bude muset v rámci tohoto 

pojištění vyplatit, přičemž očekávané hodnoty se berou z přijaté úmrtnostní tabulky a 
diskontování se provádí pomocí přijaté technické úrokové míry k okamžiku uzavření 
pojištění. 

 
Jednotková současná hodnota pojištění - je současná hodnota pojištění pro 

jednotkovou pojistnou částku. 
 

• Jednotková současná hodnota pojištění pro případ dožití 
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- jestliže se osoba pojištěná ve věku x dožije konce sjednané doby n let, pojišťovna vyplatí 
sjednanou částku. Pokud se nedožije, pojištění zanikne bez náhrady. 

 
 

• Jednotková současná hodnota pojištění pro případ smrti 
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- pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku na konci pojistného roku, v němž osoba 
pojištěná ve věku x zemře. 

 
• Jednotková současná hodnota smíšeného pojištění 
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- pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku na konci pojistného roku, v němž osoba 

pojištěná ve věku x zemře. Pokud se pojištěná osoba dožije sjednané pojistné doby n let, je 
sjednaná částka vyplacena v tuto dobu. 


