
BUDOUCNOST PROFESE
POJISTNÝCH MATEMATIKŮ 
100 LET ČESKÉ SPOLEČNOSTI AKTUÁRŮ

Datum konání: 19. 9. 2019
Čas konání: 9:00–17:00 
Místo konání: Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63
Dress Code: Business Casual
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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.

Těšit se můžete na významné osobnosti a odborníky, jakými jsou Jiří Rusnok (guvernér České národní banky), Jozef Baruník 
(docent na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy), Ondřej Vaněk (CEO a spoluzakladatel 
Blindspot), Gábor Hanák (předseda Mezinárodní aktuárské asociace), Esko Kivisaari (předseda Evropské aktuárské společnosti), 
Karel Goossens (ex-předseda Belgické aktuárské společnosti) a Henning Wergen (jednatel Evropské aktuárské akademie).

Těšíme se na setkání.

Pokud se rozhodnete přijmout naše pozvání, registrujte se, prosím, do 12. září 2019 na následujícím odkazu: https://bit.ly/actuaria

www.actuaria.cz
www.pojistnamatematika.cz



PROGRAM
8:30

9:00–10:30

10:30–11:00

11:00–12:30

12:30–14:00

14:00–16:00

16:00–17:00

PŘÍCHOD A REGISTRACE HOSTŮ, OBČERSTVENÍ

PŘESTÁVKA

DOPOLEDNÍ BLOK

OBĚD

ODPOLEDNÍ BLOK

ČAJ (D)O PÁTÉ

Úvodní slovo předsedů České společnosti aktuárů a Slovenské společnosti aktuárů 
Jan Šváb, Česká společnost aktuárů a Jozef Dúcky, Slovenská spoločnosť aktuárov

Jak umělá inteligence mění svět    Ondřej Vaněk, Blindspot Solutions s.r.o.
Sociálněekonomický rozměr umělé inteligence    Jozef Baruník, Institut ekonomických studií, FSV, Univerzita Karlova
Aktuár v evropském kontextu    Esko Kivisaari, Evropská společnost aktuárů
Láska aktuárská    Gábor Hanák, Mezinárodní aktuárská asociace
Závěry a shrnutí    Jan Šváb, Česká společnost aktuárů

Ohlédnutí za 100 lety
Spolek československých pojistných techniků    Dagmar Slavíková, Česká společnost aktuárů
Úvod do oboru    Zuzana Kepková, Česká společnost aktuárů
Aktuárské vzpomínky    Tomáš Cipra, Česká společnost aktuárů 

Slovo prezidenta ČAP    Martin Diviš, Česká asociace pojišťoven
Proč je dobré mít kvalitní pojistné matematiky    Jiří Rusnok, Česká národní banka

Výzvy ve vzdělávání budoucích aktuárů    Henning Wergen, Evropská společnost aktuárů
Vzdělávání aktuárů je naší strategickou prioritou    Petr Bohumský, Česká společnost aktuárů
Nové role pro pojistné matematiky    Karel Goossens, Evropská společnost aktuárů
Panelová diskuse členů ČSpA a jejich hostů    Jan Šváb, Esko Kivisaari, Petr Bohumský, Henning Wergen, Karel Goossens
Závěrečné slovo    Jan Šváb, Česká společnost aktuárů

Neformální diskuse s pohoštěním 

RANNÍ BLOK



JAN ŠVÁB

DAGMAR SLAVÍKOVÁ

JOZEF DÚCKY

ZUZANA KEPKOVÁ

JIŘÍ RUSNOK MARTIN DIVIŠ

TOMÁŠ CIPRA

Předseda výboru ČSpA, Jan Šváb, je členem společnosti od 
roku 1998. V současné době je ředitelem úseku řízení rizik 
v Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG, kde dříve působil i jako hlavní 
aktuár a odpovědný pojistný matematik. Mezi jeho aktivity patří 
zejména vývoj a inovace v oblasti pojistné matematiky a řízení 
rizik. Podílel se a řídil implementace v oblastech rezervování 
neživotního pojištění v pojišťovně a zajišťovně, datové analytiky, 
řízení datové kvality, implementace Solventnosti II, zejména 
částečného interního modelu pro skupinu VIG.

Dagmar Slavíková, autorka knihy Spolek československých pojistných 
techniků v Praze, kterou společnost vydává k příležitosti 100. výročí 
aktuárské profese, je členkou ČSpA od roku 1999. Od ukončení 
doktorského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy v roce 2001 působí na pozici pojistný matematik-specialista 
ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG.

Jozef Dúcky svou kariéru započal v IT oddělení ING. 
Většinu ze sedmi let v této společnosti ovšem pracoval jako 
životní pojistný matematik. Z pojišťovnictví se přesunul do 
poradenství (SAP), kde pracoval na implementaci řešení 
zajištění a později do “big 4” (PwC), kde vedle pojistně 
matematické podpory auditu budoval tým aktuárského 
poradenství v Praze. Před 4 lety se rozhodl vrátit na Slovensko 
a také zpět do pojišťovny. Ve VIG výrazně posílil aktuárský 
tým, vybudoval pojistně matematickou funkci a tým sazbování 
pro neživotní pojištění. Aktuálně rozšiřuje své působení 
z pojistně matematické oblasti do oblasti řízení rizik a vrací se 
zpět do pojišťovny, kde začínal – NN v Bratislavě, jako Chief 
Risk Officer. Předsedou rady Slovenskej spoločnosti aktuárov 
je od března 2016. 

Zuzana Kepková působí v oblasti pojišťovnictví od roku 1990. 
Byla součástí zakládajícího týmu pojišťoven Kooperativa 
a Nationale-Nederlanden v ČR, kde byla následně v nejužším 
vedení. Dále působila v pojišťovně Allianz do roku 2010 jako 
místopředsedkyně představenstva. Zkušenosti načerpala 
i působením v KPMG a pojišťovně AXA. V současné době 
je členkou dozorčí rady pojišťoven První klubová pojišťovna 
a Simplea pojišťovna. Byla znovuzakládající členkou ČSpA. 
Spolupracovala s profesorem Mandlem na zavedení studia pro 
budoucí pojistné matematiky na MFF UK. 

Jiří Rusnok zastává od roku 2016 funkci guvernéra České 
národní banky. V roce 2001 byl jmenován ministrem financí ČR, 
v roce 2002 pak ministrem průmyslu a obchodu ČR. V letech 
2003–2013 působil ve vedení pojišťovací části pobočky 
finanční skupiny ING pro Česko a Slovensko. Od roku 2005 
do roku 2012 vykonával funkci prezidenta Asociace penzijních 
fondů ČR. V letech 2010–2013 byl předsedou Vlády ČR. 

Martin Diviš je předsedou představenstva Kooperativa 
pojišťovny, a.s., VIG a prezidentem České asociace pojišťoven. 
Působí jako místopředseda správní rady České kanceláře 
pojistitelů a předseda dozorčí rady České podnikatelské 
pojišťovny a.s., VIG. Je též členem dozorčí rady Nadačního 
fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví.

Tomáš Cipra působí od roku 1977 na MFF UK, k tomu paralelně 
přednáší na VŠE. Specializuje se na životní a penzijní pojištění, 
finanční a pojistnou matematiku, teorii rizika, ekonometrii a časové 
řady. Je autorem deseti učebnic a monografií s aktuárskou 
tématikou. Píše odborné články věnované pojišťovnictví. 
Dlouhodobě spolupracuje s ČAP a některými pojišťovnami.



ONDŘEJ VANĚK 

ESKO KIVISAARI

HENNING WERGEN

JOZEF BARUNÍK

GÁBOR HANÁK 

PETR BOHUMSKÝ 

KAREL GOOSSENS

Ondřej Vaněk je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem 
společnosti Blindspot Solutions, která dodává nejmodernější 
softwarová řešení využívající širokou škálu metod umělé 
inteligence, strojového učení a optimalizace. Předtím působil 
jako výzkumný pracovník ve Středisku umělé inteligence 
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, kde se zaměřoval 
zejména na teorii her, simulace více agentů a optimalizaci.

Esko Kivisaari je členem finské aktuárské společnosti (Suomen 
Aktuaariyhdistys) od roku 1993. Působil v oblasti penzijního 
pojištění, byl výkonným ředitelem Federace finských 
pojišťovacích společností a zástupcem výkonného ředitele 
Finance Finland. Později působil v nejrůznějších institucích 
evropského trhu: Insurance Europe, Evropské bankovní federaci, 
Mezinárodní aktuárské asociace (IAA), jako předseda Evropské 
společnosti aktuárů (AAE) a předseda pojistného výboru 
tamtéž. V poslední době se v pracovních skupinách věnoval 
aktuálním tématům jako např. Big data (IAA) nebo práci v EU 
Commission High-Level Expert Group on Sustainable Finance.

Henning Wergen je od roku 2005 členem Die Deutsche 
Aktuarvereinigung e.V. (DAV), německé aktuárské společnosti, 
kde se dlouhodobě věnuje oblasti vzdělávání. Od roku 2015 řídí 
jak Deutsche Aktuar-Akademie (DAA) tak European Actuarial 
Academy (EAA), společnou iniciativu pojistných matematiků 
z Rakouska, Německa, Švýcarska a Nizozemska, která poskytuje 
pojistným matematikům v Evropě příležitosti pro další profesní 
rozvoj. Předsedá Výboru pro vzdělávání Evropské společnosti 
aktuárů (AAE) a místopředsedou ve stejném výboru i v rámci 
Mezinárodní aktuárské asociace (IAA).

Jozef Baruník je docentem na Institutu ekonomických studií 
Univerzity Karlovy v Praze. Působí také jako vedoucí oddělení 
ekonometrie České akademie věd. Ve svém výzkumu vyvíjí 
matematické modely pro porozumění finančním problémům, 
jako je měření a řízení finančního rizika. Vyvíjí statistické 
metody a analyzuje finanční údaje.

Gábor Hanák se v roce 1991 podílel na založení Maďarské 
aktuárské společnosti (Magyar Aktuárius Társaság). Stal se 
členem výboru, později zastával funkci tajemníka a následně 
předsedy. Čtyři roky působil jako vedoucí činitel Groupe 
Consultatif (předchůdce AAE), v roce 2011/12 byl jejím 
předsedou. V roce 2016 byl pro své mezinárodní aktivity, 
zejména propagaci pojistné matematiky v Evropě, zvolen 
čestným členem britské aktuárské společnosti (Institute and 
Faculty of Actuaries). Od roku 2018 je členem výkonného 
výboru Mezinárodní aktuárské asociace (IAA), v roce 2019 
slouží jako její prezident. V květnu 2013 prezentoval vybraná 
témata ze Solventnosti II v Benešově na semináři ČSpA.

Petr Bohumský působí v pojišťovnictví 25 let od studií pojistné 
matematiky na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy. V aktuárské praxi v České pojišťovně se zaměřoval 
na zdravotní a později životní pojištění. Poté působil v oblasti 
řízení rizik a zajištění v PPF a ve skupině Generali v regionu 
střední a východní Evropy. Nyní je finančním ředitelem České 
pojišťovny a Generali pojišťovny. Členem České společnosti 
aktuárů je od roku 1995 a předsedal jí v letech 2010–2013.

Karel Goossens zastával v letech 2003–2007 funkci předsedy 
Královské asociace pojistných matematiků v Belgii (KVBA 
/ ARAB) a v období 2014–2017 funkci generálního ředitele 
Institutu pojistných matematiků v Belgii (IA | BE). V evropském 
měřítku působil jako předseda pojistného výboru Groupe 
Consultatif (předchůdce dnešní AAE), které také v roce 
2012/13 předsedal. Působí v dozorčích a řídících orgánech 
penzijních společností.


