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1.  ÚVOD 
 
 
 
 
     S finančními a pojistnými výpočty se dnes setkává stále více uživatelů jak v rámci své pro-
fese, tak v běžném životě. Vhodnou pomůckou proto může být přehled vzorců finanční a po-
jistné matematiky, které se při takových výpočtech používají. Přestože přehledy tohoto typu 
jsou v zahraničí velmi oblíbeny, obdobná česká publikace zatím chybí a autor měl smělou am-
bici vytvořit analogii u nás velmi používaného Rektorysova „Přehledu užité matematiky“, na 
kterém spolupracoval, právě pro oblast financí a pojišťovnictví. V některých případech by mí-
sto termínu vzorec měl být použit termín metoda (postup, algoritmus), protože odpovídající fi-
nanční či pojistné výpočty do jednoho vzorce prostě shrnout nelze a verbální popis nevyžadu-
jící zavádění symbolů je jednodušší. 
 
     Snahou autora mimo jiné bylo, aby 
− vzorce byly prakticky využitelné: tomuto cíli byl přednostně podřízen jejich výběr; na dru-

hé straně se ukazuje, že s postupem času se v praxi začínají fakticky využívat i zdánlivě ve-
lice abstraktní formule vyšší matematiky, např. při praktickém oceňování finančních deri-
vátů, při odhadování finančního rizika (např. v rámci vykazování kapitálové přiměřenosti), 
v rámci účetních postupů založených na Fair Value, v rámci alternativního přenosu rizik 
ART v pojišťovnictví aj.; 

− vzorce byly bezchybné, neboť v rámci uvažovaných disciplín se často hekticky publikují 
nezkontrolované a nevyzkoušené formule a metody s řadou nekorektností (vzorce jsou zde 
ovšem uváděny bez důkazů, neboť jejich odvození není cílem tohoto přehledu);  

− vzorce byly přehledně uspořádány a popsány včetně názorného značení a umožňovaly tak 
rychlé a operativní vyhledávání (ke vzorcům je často připojen vysvětlující komentář a v řa-
dě případů jsou uváděny odkazy na jiné související části textu, takže přehledem lze 
procházet efektivním způsobem); 

− byl uváděn vždy takový tvar vzorce, který je v průměru nejčastější a nejobvyklejší;  
− byly uvedeny i důležité vzorce souvisejících disciplín (např. ze statistiky, teorie pravděpo-

dobnosti, demografie aj.) a přehled tak byl do určité míry soběstačný. 
 
     Matematická úroveň vzorců a metod se pohybuje od velmi jednoduchých zvládnutelných 
pomocí základů středoškolské matematiky až po velmi sofistikované záležitosti z oblasti mate-
maticky orientovaných vysokoškolských studií (např. stochastický kalkulus aj.). Autor doufá, 
že uživatel  nalezne v přehledu právě  „svůj stupeň obtížnosti“ odpovídající problematice, o kte-
rou se zajímá. Do textu jsou zařazeny „Matematické repetitorium“ pro případné připomenutí 
některých matematických základů a pak především partie, které mají určitý vztah (někdy pří-
mý, jindy zprostředkovaný) k finanční a pojistné analýze: „Teorie pravděpodobnosti“, „Popis-
ná a matematická statistika“, „Ekonometrie“, „Indexní teorie“, „Náhodné procesy a časové řa-
dy“ a „Stochastický kalkulus“. Pro větší přehlednost je také hned za „Obsahem“ uveden „Se-
znam některých symbolů“, které se v přehledu vzorců opakují (řada speciálních symbolů je 



    

však vysvětlena až v kontextu odpovídajícího vzorce).  Rychlou orientaci v textu by měl usnad-
nit podrobný rejstřík v závěru publikace.  
 
     Práce na publikaci probíhala v rámci grantu GAUK 342/2005 a výzkumného záměru 
MSM 0021620839. 
 


