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Některé metody výpočtu technických rezerv 
 
A. Rezerva na nezasloužené pojistné 
 
1. Rezerva na nezasloužené pojistné se v zásadě vypočítává pro každou 
pojistnou smlouvu zvlášť. 
 
2. U kategorií pojištění, kde není možné stanovit časovou korelaci mezi 
riziky a pojistným, se použijí takové výpočtové metody, které berou v úvahu 
nestejný časový vývoj rizika. 
 
3. Nelze-li při výpočtu rezervy uplatnit časové hledisko v souladu s § 16 
odst. 4, je možné pro stanovení výše rezervy použít matematicko-statistické 
metody. 
 
B. Rezerva na hrozící ztráty 
 
Rezerva na hrozící ztráty uvedená v § 16 odst. 9 se vypočítává na základě 
pojistných plnění a správní režie, které by mohly pravděpodobně vzniknout 
po skončení účetního období v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými 
před tímto dnem, pokud jejich odhadovaná výše přesáhne výši rezervy na 
nezasloužené pojistné a výši splatného pojistného vyplývajícího z daných 
pojistných smluv. Při výpočtu rezervy se zohlední rovněž odložené 
pořizovací náklady na pojistné smlouvy dle § 30. 
 
C. Rezerva na životní pojištění 
 
Rezerva na životní pojištění uvedená v § 16 odst. 5 se v zásadě vypočítává 
samostatně pro každou smlouvu životního pojištění. Záporné hodnoty 
jednotlivých rezerv na životní pojištění vznikající v důsledku použití 
pojistně matematické metody se nahradí nulovými hodnotami. Přehled 
základních zvolených předpokladů se uvede v příloze v účetní závěrce. 
 
D. Rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí 
 
1. Neživotní pojištění 
 
a) Rezerva uvedená v § 16 odst. 6 se v zásadě vypočítává pro každou 
pojistnou událost samostatně na základě předpokládané hodnoty budoucích 
nákladů. 
 



b) Rezerva musí rovněž brát v úvahu vzniklé, ale k rozvahovému dni dosud 
nehlášené škody; hodnota takovéto rezervy je stanovena s ohledem na 
dosavadní zkušenost, pokud jde o počet a závažnost nároků na pojistná 
plnění hlášených po rozvahovém dni. Nejsou-li uvedené údaje k dispozici, 
výše rezervy se stanoví pojistně matematickými metodami a není-li ani to z 
objektivního důvodu možné, použije se metoda kvalifikovaného odhadu. 
 
c) Při výpočtu rezervy se zohledňují náklady na vyřízení pojistných událostí 
z § 19 odst. 5 písm. a) bez ohledu na jejich původ. 
 
d) Od výše rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí se 
odečítají částky uvedené v § 19 odst. 5 písm. b); k jejich odhadu se 
přistupuje na základě zásady obezřetnosti. Pokud jsou tyto částky 
významné, uvedou se v příloze v účetní závěrce. 
 
e) Pokud musí být odškodné z titulu pojistného plnění vypláceno formou 
ročních splátek, musí být výše rezervy, která je za tímto účelem vytvářena, 
vypočtena na základě uznávaných metod pojistné matematiky. 
 
f) Nelze použít diskontování či odpočty, bez ohledu na to, zda vyplývají z 
použití způsobu ocenění na rezervu na pojistná plnění nevyřízených 
pojistných událostí, jejichž vypořádání je očekáváno později ve vyšší 
hodnotě, nebo se předpokládá, že bude provedeno jinak. 
 
2. Životní pojištění 
 
Výše rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí uvedené v 
§ 16 odst. 6 se rovná částkám dlužným oprávněným osobám, kterým 
vznikne právo na pojistné plnění, zvýšeným o náklady na vyřízení 
pojistných událostí.“. 
	  


