
Úloha 1 – výpočet SCR : smíšené pojištění pro případ smrti a na dožití věku 65 let, pojistná částka na 
všech smlouvách 100 000 Kč. Odkupné 95% individuální rezervy.                                                      
Pojistný kmen složen z 50 pojištěných ve věku 60, 30 pojištěných ve věku 62, 20 pojištěných ve věku 
63.                 p.Palko 

Úloha 2 - výpočet SCR: investiční pojištění s pevným výnosem – v případě smrti nebo dožití se věku 
65 let je vyplácena rezerva zhodnocovaná garantovaným výnosem 3,5%. Odkupné při stornu 98% 
rezervy.                                                                                                                                                           
Pojistný kmen složen z 500 pojištěných ve věku 55 let s celkovou rezervou 5 mil. Kč a 500 pojištěných 
ve věku 60 let s celkovou rezervou 7 mil. Kč.            p.Rathouský                                                                                    

Úloha 3 – projekce SCR, výpočet RM (sazba nákladů na kapitál 6%):  investiční pojištění s pevným 
výnosem – v případě smrti nebo dožití se věku 65 let je vyplácena rezerva zhodnocovaná 
garantovaným výnosem 3,5%. Odkupné při stornu 98% rezervy.                                                                                                                                      
Pojistný  kmen složen z 1000 pojištěných ve věku 60 let s celkovou rezervou 7 500 000 Kč.   p. Nožička                                                                                                        

Úloha 4 – výpočet SCR: rizikové pojištění – výplata pojistné částky v případě úmrtí, žádná výplata při 
dožití, žádné odkupné při stornu. Pojistná částka na všech smlouvách 100 000 Kč.  Pojištění končí ve 
věku 65 let.                                                                                                                                                         
Pojistný kmen složen z 50 pojištěných ve věku 60, 30 pojištěných ve věku 62, 20 pojištěných ve věku 
63.                           sl. Rebendová 

Úloha 5 – výpočet SCR (projekce SCR?): smíšené pojištění pro případ smrti a na dožití věku 65 let, 
pojistná částka na všech smlouvách 100 000 Kč. Odkupné 95% individuální rezervy.                    
Pojistný kmen složen ze 100 pojištěných ve věku 55 let.                                      p. Chudáček 

Úloha 6 – projekce SCR, výpočet RM (sazba nákladů na kapitál 6%): rizikové pojištění – výplata 
pojistné částky v případě úmrtí, žádná výplata při dožití, žádné odkupné při stornu. Pojistná částka na 
všech smlouvách 100 000 Kč. Pojištění končí ve věku 65 let.                                                                                                                                                                                             
Pojistný kmen složen ze 100 pojištěných ve věku 60 let.                                       p. Kraus                           

Úloha 7 – výpočet SCR: rizikové pojištění – výplata pojistné částky v případě úmrtí, žádná výplata při 
dožití, žádné odkupné při stornu. Pojistná částka na všech smlouvách 100 000 Kč.  Pojištění končí ve 
věku 65 let.                                                                                                                                                         
Pojistný kmen složen z 50 pojištěných ve věku 60, 50 pojištěných ve věku 61, 50 pojištěných ve věku 
62.                           p. Cheng 

Úloha 8 - projekce SCR, výpočet RM (sazba nákladů na kapitál 6%): pojištění na dožití – při dožití se 65 
let výplata pojistné částky, při úmrtí výplata individuální rezervy, odkupné při stornu 95% rezervy. 
Pojistný kmen složen ze 100 pojištěných ve věku 60 let.                                 sl. Asipenka 

Úloha 9 – výpočet SCR: pojištění na dožití – při dožití se 65 let výplata pojistné částky, při úmrtí 
výplata individuální rezervy, odkupné při stornu 95% rezervy.                                                                             
Pojistný kmen složen z 50 pojištěných ve věku 60, 30 pojištěných ve věku 62, 20 pojištěných ve věku 
63.                                                                                                                               p. Vejmělka        

Úloha 10 – výpočet SCR: v pojistném kmeni 100 smluv smíšeného pojištění: pro případ smrti a na 
dožití věku 65 let, pojistná částka na všech smlouvách 100 000 Kč, odkupné 95% individuální rezervy, 
a 100 smluv rizikového pojištění: výplata pojistné částky v případě úmrtí, žádná výplata při dožití, 
žádné odkupné při stornu. Pojistná částka na všech smlouvách 100 000 Kč. Pojištění končí ve věku 65 
let.                                                                            sl. Sotáková 



 Úloha 11 – výpočet SCR: v pojistném kmeni 100 smluv smíšeného pojištění: pro případ smrti a na 
dožití věku 65 let, pojistná částka na všech smlouvách 100 000 Kč, odkupné 95% individuální rezervy, 
a 1000 smluv investičního pojištění s  pevným výnosem – v případě smrti nebo dožití se věku 65 let je 
vyplácena rezerva zhodnocovaná garantovaným výnosem 3,5%. Odkupné při stornu 98% rezervy. Věk 
všech pojištěných 60 let.                  p. Lain 

Úloha 12 – projekce SCR, výpočet RM (sazba nákladů na kapitál 6%): smíšené pojištění pro případ 
smrti a na dožití věku 65 let, pojistná částka na všech smlouvách 100 000 Kč. Odkupné 95% 
individuální rezervy.                                                                                                                                              
Pojistný kmen složen z 50 pojištěných ve věku 55 let a 50 pojištěných ve věku 60 let.            p. Valter        

Úloha 13 – výpočet SCR:  smíšené pojištění pro případ smrti a na dožití věku 65 let, pojistná částka na 
všech smlouvách 100 000 Kč. Odkupné 95% individuální rezervy.                                                      
Pojistný kmen složen z 50 pojištěných ve věku 55, 30 pojištěných ve věku 58, 20 pojištěných ve věku 
60.                                                                                                           sl. Čelikovská                                                                                                         

Úloha 14 – výpočet SCR: v pojistném kmeni 100 smluv smíšeného pojištění s věkem pojištěných 55: 
pro případ smrti a na dožití věku 65 let, pojistná částka na všech smlouvách 100 000 Kč, odkupné 95% 
individuální rezervy, a 500 smluv investičního pojištění s  pevným výnosem s věkem pojištěných 60: 
v případě smrti nebo dožití se věku 65 let je vyplácena rezerva zhodnocovaná garantovaným 
výnosem 3,5%. Odkupné při stornu 98% rezervy.                              sl. Teichmannová        

Úloha 15 – výpočet RM pomocí zjednodušeného postupu na úrovni 2 (projekce BE): smíšené pojištění 
pro případ smrti a na dožití věku 65 let, pojistná částka na všech smlouvách 100 000 Kč. Odkupné 
95% individuální rezervy.                                                      Pojistný kmen složen z 50 pojištěných ve věku 
60, 30 pojištěných ve věku 62, 20 pojištěných ve věku 63.                 sl. Zemánková 

Úloha 16 - výpočet RM pomocí zjednodušeného postupu na úrovni 2 (projekce BE):  investiční 
pojištění s pevným výnosem – v případě smrti nebo dožití se věku 65 let je vyplácena rezerva 
zhodnocovaná garantovaným výnosem 3,5%. Odkupné při stornu 98% rezervy.                                                                              
Pojistný kmen složen z 500 pojištěných ve věku 55 let s celkovou rezervou 5 mil. Kč a 500 pojištěných 
ve věku 60 let s celkovou rezervou 7 mil. Kč.            p.Till 

Úloha 17 – výpočet RM pomocí zjednodušeného postupu na úrovni 2 (projekce BE):  rizikové pojištění 
– výplata pojistné částky v případě úmrtí, žádná výplata při dožití, žádné odkupné při stornu. Pojistná 
částka na všech smlouvách 100 000 Kč.  Pojištění končí ve věku 65 let.                                                                                                                         
Pojistný kmen složen z 50 pojištěných ve věku 60, 30 pojištěných ve věku 62, 20 pojištěných ve věku 
63.                           p. Šiška 

Úloha 18 – výpočet SCR: v pojistném kmeni 100 smluv rizikového pojištění: výplata pojistné částky 
v případě úmrtí, žádná výplata při dožití, žádné odkupné při stornu, pojistná částka na všech 
smlouvách 100 000 Kč, Pojištění končí ve věku 65 let a  500 smluv investičního pojištění s  pevným 
výnosem v případě smrti nebo dožití se věku 65 let je vyplácena rezerva zhodnocovaná 
garantovaným výnosem 3,5%. Odkupné při stornu 98% rezervy.  Věk všech pojištěných 60 let.   

                                                                                                                                p. Drobuliak 

                                                                             


