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1.  ÚVOD 
 
 
 
 
     Tato publikace je inovací textu, který je více než patnáct let úspěšně využíván jako učeb-
ní materiál pro vysokoškolské přednášky (MFF UK, VŠE aj. včetně slovenských škol), výu-
ku na obchodních akademiích a vyšších odborných školách příslušného zaměření, školení 
v rámci kursů pořádaných různými finančními a pojistnými institucemi, ale i pro potřeby 
jednotlivců postavených před praktický finanční nebo pojistný problém. 
 
     Protože prezentuje především základní výpočetní principy ve financích a pojišťovnictví, 
nebyly její významnější inovace většinou nutné nebo nebyly provedeny záměrně. U většiny 
příkladů není provedeno „vročení“, neboť uvedení roku již opticky může vyvolávat dojem, 
že text je neaktuální. I když měnové kursy, úrovně úrokových měr, výše inflace, daňové saz-
by apod. se v čase mění, základní výpočetní principy zůstávají naštěstí neměnné a čtenář by 
měl být na základě uvedených výpočetních vzorů schopen příklady případně přepočítat pro 
aktuální hodnoty. Není také zohledněna antidiskriminační směrnice EU, která zavádí včetně 
České republiky zásadu rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a 
v podstatě zakazuje rozlišování pohlaví při kalkulaci pojistného v životním pojištění; po při-
jetí principu rovného přístupu k oběma pohlavím se tak musí mimo jiné začít používat sazby 
pojistného nezávislé na pohlaví a to je v rozporu s principy pojistné matematiky (tento pro-
blém se tak přenáší z oblasti výpočetní do oblasti obchodní strategie a marketingu, neboť 
pojišťovna může např. zdražit pro ženy produkty kryjící riziko smrti a pro muže produkty 
kryjící riziko dlouhověkosti reprezentované především důchody, aby je v duchu tohoto naří-
zení cenově dorovnala na sazby pro opačné pohlaví). V příkladech pro životní pojištění se 
také záměrně vychází z úmrtnostních tabulek v České republice v roce 1995: tento časový 
anachronismus je odůvodnitelný jako implicitní bezpečnostní přirážka při krytí rizika smrti 
(vzhledem k tomu, že úmrtnost v čase klesá, a to nejen v české populaci).    
 
     Uspořádání publikace včetně výběru metod se osvědčilo, takže neprodělalo příliš vel-
kých změn (včetně finančních tabulek v příloze). Obtížnější partie jsou nadále vyznačeny 
hvězdičkou a mohou být bez újmy na srozumitelnosti návazných partií vynechány (vyžadují 
totiž někdy znalost některých principů vysokoškolské matematiky, zatímco jinak je text na 
úrovni matematiky středoškolské). Používá se standardní symbolika finanční a pojistné ma-
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tematiky. Odkazy na příklady, poznámky a vzorce jsou prováděny přirozeným způsobem: 
např. příklad 5.4.2 je druhý příklad z odstavce 5.4 v kapitole 5. Konec příkladů a poznámek 
je zvýrazněn symbolem . 
 
     Autor doufá, že text si udrží své postavení při výuce pojistné a finanční matematiky 
v Česku a na Slovensku. 
 
     Inovační práce na publikaci probíhaly v rámci projektu GAČR P402/12/G097.  
 




