
BUDOUCNOST PROFESE 
POJISTNÝCH MATEMATIKŮ
100 LET ČESKÉ SPOLEČNOSTI AKTUÁRŮ

Datum a čas konání: 19. 9. 2019, 8:30 – 17:00 
Místo konání: Cubex Centrum Praha, Na strži 2097/63SA
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Profesní organizace českých pojistných matematiků (aktuárů) slaví letos 100 let své existence.
Rádi bychom Vás při této příležitosti pozvali na slavnostní konferenci o minulosti, současnosti a budoucnosti profese 
pojistných matematiků, na které budeme spolu s hosty diskutovat aktuální příležitosti a výzvy, které budou aktuáry, 
pojistnou matematiku a pojišťovnictví definovat v příštích letech.

Je nám potěšením, že vystoupení na konferenci přislíbili významné osobnosti a odborníci, jakými jsou Jiří Rusnok 
(Guvernér České národní banky), Jozef Barunik (Docent na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd 
University Karlovy), Ondřej Vaněk (CEO a spoluzakladatel Blindspot), Gabor Hanak (předseda Mezinárodní aktuárské 
společnosti), Esko Kivisaari (předseda Evropské aktuárské společnosti), Karel Goossens (ex-předseda Belgické 
aktuárské společnosti) a Henning Wergen (jednatel Evropské aktuárské akademie).

Pokud se rozhodnete přijmout naše pozvání, registrujte se, prosím, na následujícím odkazu: https://bit.ly/actuaria
www.actuaria.cz
www.pojistnamatematika.cz



This year marks the 100th anniversary of the foundation of the Czech Society of Actuaries. 
Let us take the opportunity to invite you to our anniversary conference dedicated to the past, present and future of 
the actuarial profession. Together with our distinguished guests, we will look at the opportunities and challenges that 
will drive the actuarial profession and insurance industry in the years to come.

It is our pleasure to announce our special guests Jiří Rusnok (Governor of The Czech National Bank), Jozef Barunik 
(Associate professor at Institute of economic studies, Faculty of social sciences, Charles University), Ondřej Vaněk 
(CEO and cofounder at Blindspot), Gabor Hanak (Chairman of The International actuarial association), Esko Kivisaari 
(Chairman of The Actuarial association of Europe), Karel Goossens (ex-Chairman of The Actuarial society in Belgium) 
and Henning Wergen (Representative of The European actuarial academy).
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OF THE ACTUARIAL PROFESSION
THE CZECH SOCIETY OF ACTUARIES CELEBRATES ITS 100TH ANNIVERSARY

Date and time: 19th September 2019, 8:30 a.m. – 5:00 p.m. 
Venue: Cubex Centrum Praha, Na strži 2097/63

To register for the conference, please use the following link https://bit.ly/actuaria
www.actuaria.cz
www.pojistnamatematika.cz


