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Jan MARTÍNEK 

Kandidát do: výboru ČSpA 

Pracovní a odborné zkušenosti 
• V roce 2008 jsem začal pracovat pro společnost Generali v oblasti životního pojištení. 

• V roce 2010 jsem se přesunul do Velké Británie a začal pracovat pro společnost Catlin 

(pozdeji XL Catlin, dnes AXA XL) na pozici Capital Actuarial Analyst. 

• V dalších letech jsem se zejména věnoval modelováni kapitálu a interním modelům 

ve společnostech Argo Group a ProSight Specialty Insurance (start-up). 

• V roce 2017 jsem dostal nabídku jít pracovat do společnosti AXIS Capital, kde jsem 

se první dva roky věnoval internímu modelu a modelování kapitálu. Po dvou letech 

jsem se přesunul do AXIS Re (zajišťovna patřící do skupiny AXIS Capital), kde jsem se 

věnoval portfolio managementu (závazky) a v roce 2022 jsem se úspěšně ucházel o 
pozici Head of Property Portfolio Management na úrovni celé skupiny. 

Clenstvi 

• Od roku 2013 vlastním osvědčení ČSpA. 

• Od roku 2015 jsem Fellow of Institute and Faculty of Actuaries (UK) 

• Člen Non-life working party při AAE 

Co nabízím  
Ve výboru bych se chtěl věnovat: 

• Prohloubení spolupráce se zahraničními aktuárskými asociacemi 
Sdílení zkušeností se zahraničními partnery, snaha zajistit zajímavé přednášky, 

výměna informací a zkušeností a důraz na profesionalismus. Snaha zajistit místo pro 

členy ČSpA v pracovních skupinách zahraničních associací a nabidnout misto 

zahraničním kolegům v pracovních skupinách ČSpA. 
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Např. IFoA ve své strategii 2020-2024 ma za cíl „Fostering a vibrant global community“, 
čili spolupráci se zahraničními associacemi a nabízí možnost se ucházet o místo ve 

svých pracovních skupinách a to i nečlenům IFoA. 

 

• Aktivizace členů společnosti žijících dlouhodobě v zahraničí 
Zajištění pravidelného virtualního fóra se členy ČSpA žijících v zahraničí pro výměnu 

zkušeností, nápadů a názorů. 

 

• ESG 
o Užší spolupráce s dalšími profesními organizacemi, nabídnutí služeb ČSpA a 

zajištění přednášek pro ČSpA.  

o Představení a nastavení systemu „Buddy“ pro nové členy ČSpA. Nabídka 
spolupráce 1:1 mezi novými členy ČSpA a členy s praxí. Začlenění a 

představení začínajících aktuárů a možnost pro začínajicí aktuáry se aktivně 
zapojit do činnosti ČSpA.  

Co očekávám 
• Aktivitu členů společnosti, bez vas to nepůjde. 

o Budu vás nabádat sdílet váš názor, vyjadřovat se k tématům a nastolovat 
temata která vás zajímají. 

 

Bez ohledu na zvolení se budu stále snažit být aktivním členem a přispívat k růstu a šíření 
dobrého jména ČSpA. 


