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„JARNÍ“ AKTUÁRSKÉ SETKÁNÍ  
Česká společnost aktuárů si Vás dovoluje pozvat na sedmý ročník „Jarního“ aktuárského 
setkání, které se uskuteční ve dnech 17. – 18. září 2020 v Průhonicích. 
 
Níže naleznete veškeré informace související s organizací a programem semináře: 
1. Datum a místo konání 
2. Program semináře 
3. Registrace 
4. Doprava na místo 
5. Ostatní 
 

1. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 

Termín: čtvrtek a pátek, 17. – 18. září 2020 

Místo konání: 
FLORET vzdělávací a informační centrum 
Květnové náměstí 391 
252 43 Průhonice 
www.floret.cz 
 

REGISTROVAT SE ONLINE 
 

2. PROGRAM SEMINÁŘE 

Rámcový časový harmonogram: 

1. den 
9:00 – 9:35 Registrace, ubytování, coffee break 

9:45 – 16:45 Pracovní část 

17:00 – 18:00 Zábavní program 

18:30 Večeře a následný společný večer 

2. den 
9:00 – 16:45 Pracovní část 

http://www.floret.cz/
https://docs.google.com/forms/d/180ULe_MCgBgNN0l9D5ZKYG1UVgVAqt43yU3NIu_Zd8w
https://docs.google.com/forms/d/180ULe_MCgBgNN0l9D5ZKYG1UVgVAqt43yU3NIu_Zd8w
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Předběžný program: 

• Practical experience with IFRS 17 implementation: Matěj Ďurčík, Dušan Hutka (Zurich 
Re) 

• Soudní spory (pojistné smlouvy): Karel Svoboda, Vladimír Bezděk (EY) 

• Intelligent forecasting: Roman Koch, Ondřej Bauer (KPMG) 

• Optimalizace zajistného programu: Ondřej Bušta (Tools4F) 

• Rozdělení kompetencí aktuárské kontrolní a riskařské kontrolní funkce – diskuse: Jan 
Šváb (Kooperativa), Marcela Středová (Generali Česká pojišťovna), Kamila Šimonová 
(Allianz) 

• Částečný interní model ve VIG Re zajišťovně: Jan Hrevuš, Michal Bošeľa (VIG Re) 

• Textová analytika a její použití v pojišťovnictví: Filip Vencovský, VŠE 

• PS Pojistný matematik X.0 aneb budoucnost aktuárské funkce: Jakub Šiška (Deloitte) 

• Přímé propojení systému limitů pro klíčové rizikové indikátory na strategii řízení rizik 
kapitálových modelů: Lukáš Vermach (WTW) 

• Data science v praxi: Michal Gerthofer (NN) 
 
 

Počet hodin za další vzdělávání bude stanoven později, předběžně předpokládáme 11 hodin 
do programu dalšího vzdělávání. 
 
 
 



 

Česká společnost aktuárů                                                                                       3/4                                                                                     

3. REGISTRACE 
 

Registrační poplatky: 
    Účastník, nečlen ČSpA   8 000,-Kč  vč.  DPH 

Účastník, člen ČSpA   7 000,-Kč  vč.  DPH 

Sleva za loňskou účast     500,-Kč vč. DPH 

 

Registrační poplatek obsahuje: 
-  vstup na seminář pro 1 osobu 
-  občerstvení během semináře (kávové přestávky, 2x oběd, 1x večeře) 
- ubytování ve dvou až třílůžkovém pokoji se snídaní. Pokud máte domluvené spolubydlící, 
uveďte je prosím do poznámky při registraci. 
 
Registrace bude uzavřena 4. září 2020 nebo v případě naplnění kapacity účastníků. 
 
Platba registračního poplatku: 
Platba se provádí převodem na účet společnosti ČSpA. Bankovní převod proveďte až po 
obdržení zálohové faktury. 
 
Bankovní spojení:  
Jméno majitele účtu:  Česká společnost aktuárů 
Jméno banky:   Česká spořitelna, a.s. 
Adresa banky:   Sokolovská 1, Praha 8, PSČ: 186 53, Česká republika 
Číslo účtu:    6143379/0800 
IBAN:     CZ89 0800 0000 0000 0614 3379 
SWIFT:    GIBACZPX 
V.S.:     použijte číslo zálohové faktury 
 
Veškeré poplatky spojené s registrací je třeba uhradit předem, platba na místě nebude možná. 
 
V případě potřeby uvedení objednacího čísla na fakturu vydanou Českou společností aktuárů, 
uveďte prosím toto číslo do poznámky v registračním formuláři. 
 
Storno podmínky: 
Registrace může být zrušena a 50 % registračního poplatku vráceno do 30. srpna 2020.  
Od 31. srpna 2020 do začátku semináře nebude při zrušení registrace nebo neúčasti poplatek 
vrácen. Registrace může být převedena na jinou osobu bezplatně kdykoliv, pokud pro ni platí 
stejný registrační poplatek, případně může být doměřen rozdíl. Účastníkovi 
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s neuhrazenými registračními poplatky k 7. září 2020 může být registrace zrušena. Veškeré 
změny či storna registrací musí být komunikovány písemně a potvrzeny ze strany ČSpA. 
 
Pokyny pro vyplnění registračního formuláře: 
Upozorňujeme na nutnost zadat správné fakturační údaje Vaší společnosti, a v případě že se 
liší, tak i korespondenční adresu. 
 
Poučení: 
Organizátor nenese odpovědnost za případné poškození a ztrátu majetku či poškození zdraví 
během semináře. 
V případě potřeby uvedení interního objednacího čísla na fakturu, prosím uveďte číslo do 
poznámky v registračním formuláři. 

4. DOPRAVA 
 

auto:  dálnice D1, exit 6 

autobus:  linka 363 z Opatova na zastávku Modletice (cca 300 m od hotelu) 

5. OSTATNÍ 
 

Zábavní program: 

Ve čtvrtek v podvečer bude možnost zúčastnit se komentované prohlídky Průhonického parku 
nebo mobilní únikové hry Decoder v místě konání. Kvůli nutnosti objednání předem je potřeba 
vyznačit preferovanou možnost už v rámci registrace. 
 

KONTAKT  
 

Pro jakékoliv dotazy prosím použijte emailovou adresu JAS.CSpA@gmail.com 

mailto:jas.cspa@gmail.com?subject=Dotaz%20k%20registraci%20na%20JAS%202019

