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Profesor Josef Beneš 

• přednášel pojistnou matematiku 
na české pražské  technice (Vysoká 
škola speciálních nauk Českého 
vysokého učení technického)       
od akad. r. 1904/05 

• čestný člen spolku 

• mezinárodně uznávaný odborník 

• člen Stálého výboru pro pořádání 
mezinárodních kongresů aktuárů 

• měl být jmenován dopisujícím 
členem Institutu aktuárů                  
v Londýně 
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Ing. František Kramář 

• absolvent kurzu pojistné techniky 
v roce 1912 

• úředník na pražském magistrátě 

• zakladatel spolku 

• 27. února 1919 ustavující valná 
hromada -> první předseda spolku 

• v červnu 1919 technický rada           
a později vrchní komisař MF -> 
opustil funkci předsedy, zůstal ve 
výboru spolku 

 

 

 



4 

Ing. František Kramář 

• absolvent kurzu pojistné techniky 
v roce 1912 

• úředník na pražském magistrátě 

• zakladatel spolku 

• 27. února 1919 ustavující valná 
hromada -> první předseda spolku 

• v červnu 1919 technický rada           
a později vrchní komisař MF -> 
opustil funkci předsedy, zůstal ve 
výboru spolku 

 

 

 

• zakladatel vojenské Maffie, která 
zajistila vojenskou podporu pro 
převrat => má přímou zásluhu na 
vzniku ČSR 
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Ing. Václav Choděra 

• jeden z prvních absolventů kurzu 
pojistné techniky v roce 1906 

• první náměstek vrchního ředitele 
vzájemně pojišťovací banky Slavie 

• mezinárodně uznávaný odborník 

• člen Stálého výboru pro pořádání 
mezinárodních kongresů aktuárů 

• od roku 1923 předseda spolku až 
do jeho zániku v roce 1951 
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Prof. PhDr. Jaroslav Janko 

• vystudoval pojistnou matematiku a 
matematickou statistiku na 
Přírodovědecké fakultě UK 

• člen profesorského sboru kurzu 
pojistné techniky na VŠSN ČVUT 

• dlouholetý člen výboru spolku 

• mezinárodně uznávaný odborník 

• člen Stálého výboru pro pořádání 
mezinárodních kongresů aktuárů 

• převzal úkol prof. J. Beneše – 
dosažení reformy studia pojistné 
techniky 



7 



8 



27. března 1947 
první statisticko-pojistní inženýři 
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1. říjen 1952 
Katedra matematické statistiky 
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Jan Šeba 

• v letech 1940 – 1946 vychoval první 
generaci aktuárů pro „novou“ Čínu 
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Profesor PhDr.Emil Schoenbaum 

• pomohl zavést a reformovat 
sociální pojištění v Řecku, různých 
státech Latinské Ameriky, USA a 
Kanadě 

 


