
Kreditní  riziko 

1) Uveďte vyjádření střední hodnoty a rozptylu ztráty z úvěrového portfolia (předpokládejte 
nenáhodné expozice a nenáhodné ztráty ze selhání). 

2) Popište smíšený bernoulliovský model pro vektor selhání (D1,..,Dm), uveďte v tomto modelu 
vztahy pro (nepodmíněné) rozdělení vektoru selhání, jeho střední hodnotu a varianční 
matici. 

3) Popište smíšený poissonovský model pro vektor selhání (D1,..,Dm), uveďte v tomto modelu 
vztahy pro (nepodmíněné) rozdělení vektoru selhání, jeho střední hodnotu a varianční 
matici. 

4) Popište faktorový model pro logaritmické výnosy užívaný v modelu KMV. 
5) Odvoďte vyjádření pravděpodobnosti selhání v závislosti na kompozitních faktorech ve 

faktorovém modelu (KMV). 

Interní modely 

6) Interní model v neživotním pojištění – popište jeho užití ke stanovení  SCR. 
7) Pojistně-technické riziko a jeho složky, rozklad pojistně-technického výsledku. 
8) Typy škod užívané v modelování škodních nákladů. 
9) Modelování katastrofických škod – možné přístupy a zahrnutí zajistné struktury. 
10) Modelování vysokých škod – možné přístupy a zahrnutí zajistné struktury. 

Povinné ručení 

11) Popište základní funkce organizací ČKP, ČAP a SUPIN. 
12) Popište náplň činnosti České kanceláře pojistitelů. 
13) Uveďte, v čem se ČKP podobá komerčním pojišťovnám  a v čem se od nich liší. 
14) Jaké typy plnění  lze nalézt v datech ČKP a jak se liší z hlediska závažnosti? 
15) Jaké jsou hlavní rysy vývoje v produktech POV po roce 2000? 

Solventnost 2 

16) Nejlepší odhad závazků – definice dle S2. 
17) Jaká kritéria musí splňovat data použitá k výpočtu nejlepšího odhadu závazků? 
18) Které typy nejistoty se zahrnují do projekce peněžních toků pro účely  nejlepšího odhadu 

závazků? 
19) Jak jsou definovány hranice smluvních závazků v projekci peněžních toků? 
20) Jaké typy opcí a garancí se vyskytují  u pojistných závazků – uveďte příklady. 

ALM 

21) Jaké jsou hlavní cíle ALM v životní pojišťovně? 
22) V čem spočívá riziko vlastních zdrojů z pohledu řízení hodnoty aktiv a pasiv? 
23) Uveďte vztah pro modifikovanou duraci a její význam v citlivostní analýze hodnoty aktiv a 

závazků. 
24) V čem jsou z hlediska durace specifické závazky ze životního pojištění? 
25) Jaké aspekty je třeba zohlednit v definici investiční strategie pojišťovny? 


