
Účetnictví 2 – okruhy ke zkoušce 
 

1) Účetní výkazy pojišťoven 
popis hlavních položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty (zejména aktiva – třída 
investice, pasiva – technické rezervy, hlavní typy výnosů a nákladů – technické 
účty, netechnický účet) 

 
2) Oceňování reálnou hodnotou 

zásady dle IFRS 13, zejména technika oceňování pomocí současné hodnoty a její 
použití k ocenění pojistných závazků 
 

3) Účtová třída Investice 
klasifikace finančních nástrojů dle IFRS 9, přeceňovací modely (přecenění reálnou 
hodnotou s výsledkovým nebo rozvahovým dopadem, přeceňování dluhopisů 
amortizací prémie/diskontu) 
 

4) Model peněžních toků pro jednoduchý kmen smíšeného životního pojištění 
(stejný vstupní věk, stejná doba pojištění, bez podílů na zisku) 

vysvětlení principu stanovení brutto- a netto- pojistného při použití podkladů 1. 
řádu 

 
5) Rezerva na životní pojištění 

výpočet dle českých standardů (prospektivní výpočet založený na podkladech 1. 
řádu), rekurentní vzorec pro rezervu odvozený v modelu peněžních toků 

 
6) Očekávaný zisk za 1 rok a jeho rozklad 

vyjádření očekávaného zisku plynoucího z rozdílu v početních podkladech 1. a 2. 
řádu v jednoduchém modelu kmene smíšeného životního pojištění (vývoj 
očekávané pojistné částky, očekávaný zisk vztažený ke konci roku, rozklad na 
úrokový nadvýnos, výnos z úmrtnosti, výnos ze storen, úsporu správních nákladů) 

 
7) Výnosová hodnota, implicitní zisk 

definice výnosové hodnoty, definice implicitního zisku, rozklad implicitního zisku 
 

8) Tržně konzistentní implicitní hodnota 
význam, hlavní složky, výpočet současné hodnoty budoucích zisků v modelu 
smíšeného pojištění  

     
      9) US GAAP – rozklad pojistného, prospektivní výpočet rezervy 
             - rozklad současné hodnoty očekávaného výnosu k času 0 
             - rezervové pojistné, amortizační pojistné 
             - prospektivní výpočet rezervy v čase t 
             - prospektivní vyjádření aktivovaných počátečních nákladů 
 
      10) US GAAP – retrospektivní výpočet rezervy, test postačitelnosti rezerv 
            - retrospektivní vyjádření rezervy 
            - retrospektivní vyjádření odložených pořizovacích nákladů 
            - test postačitelnosti rezerv 
 
 



 
 

11) Úrokové křivky 
spotová bezriziková úroková křivka a její odvození z tržních cen bezrizikových 
dluhopisů (bezkupónových, resp. kupónových), forwardová výnosová křivka 
(definice a odvození ze spotové křivky), odvození diskontních faktorů pro období 
neceločíselné délky 
 

12) Technické rezervy v Solventnosti 2 
nejlepší odhad pojistných závazků, výpočet rizikové přirážky metodou nákladů na                                       
kapitál 
 
 

13)  Smíšené pojištění s podíly na výnosech – model podílů na výnosech 
definice akumulovaných podílů na výnosech, model náhodných výnosů z investic, 
vyjádření střední hodnoty úrokového nadvýnosu, vztah pro očekávanou hodnotu 
podílů na výnosech 
 

14)  Model peněžních toků pro kmen smíšeného pojištění s podíly na výnosech 
princip výpočtu nejlepšího odhadu závazku (založený na nejlepších odhadech 
předpokladů a bezrizikové výnosové křivce) 

 
 
 

 


