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POJISTNÁ MATEMATIKA VE 21. STOLETÍ 
 
Milé aktuárky, milí aktuáři, 
výbor České společnosti aktuárů si Vás dovoluje pozvat k diskuznímu setkání k budoucnosti 
aktuárské profese.  
Pravděpodobně každý z nás je konfrontován se změnami, které doléhají na profesi pojistné 
matematiky. Pro mnohé z nás je to další a další regulace, pro jiné výzvy využít velká data, pro 
další přizpůsobení se změnám v obchodních modelech. Významným tématem je propojování 
profesí řízení rizik a pojistné matematiky. Ať už jsme na volné noze, zaměstnanci pojišťoven, 
auditních a poradenských firem, dohledu, pedagogové, členové společnosti či ne, mohli 
bychom se na chvíli zastavit a společně budoucnost naší profese prodiskutovat. 
Výbor ČSpA se domnívá, že jednou z hlavních priorit a hodnot společnosti je vzájemné sdílení 
zkušeností, diversita názorů a kumulování společného „pokladu“ vědění a proto chceme 
stejným způsobem pojmout i diskusi o budoucnosti naší profese. Dále se domníváme, že do 
budoucna je užitečná široká otevřenost společnosti nejrůznějším oblastem aplikace pojistné 
matematiky, řízení rizik a to jak ve výuce, výzkumu, vývoji, ale i v aplikacích a dohledu či 
regulaci. Zveme tedy i kolegy, kteří členy společnosti nejsou. 
Výbor ČSpA si do diskuse připravil novou strategii společnosti včetně rozpracování řady priorit.  
 
Za výbor společnosti 
Jan Šváb, předseda výboru 
 
 
 
Navrhovaná strategie je pro členy dostupná na webu společnosti.  
Byla též krátce prezentována na JAS 2017.

http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?id=835
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ORGANIZACE SETKÁNÍ 
Celkem organizujeme 5 „stejných“ setkání na různých místech. Pokud máte zájem účastnit se, 
vyberte si z nabízených možností a registrujte se na uvedeném odkazu.  

REGISTROVAT SE ON-LINE 

Zázemí poskytly významné pojišťovny na českém trhu, nicméně každé ze setkání je otevřené 
komukoliv. Je možné jít vícekrát. Není nutné jít do své firmy, koná-li se setkání u vás, můžete 
jít i ke konkurenci.  

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ: 

1. Termín: středa 4. října 2017 od 14:30, Kooperativa 
MPK, Kooperativa, 10.NP Kongresový sál 
Pobřežní 6651/21 
186 00 Praha 8 - Karlín 
mapa 

2. Termín: pátek 13. října 2017 od 13:00, Česká pojišťovna 
Česká pojišťovna, "velká zas. m. pro 100 v suterénu, Pankrác 2".  
Na Pankráci 1720 3A/123 
140 21 Praha 4 
mapa 

3. Termín: úterý 24. října 2017 od 14:30, Allianz 
Allianz 
Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8 
mapa 

4. Termín: středa 25. října od 13:00, NN 
NN pojišťovna a penzijní společnost 
Nádražní 344/25 
150 00 Praha 5 
mapa 

5. Termín: čtvrtek 2. listopadu 2017 od 14:30, ČSOB pojišťovna 
ČSOB Pojišťovna 
Masarykovo nám. 1458 
530 02 Pardubice 
mapa 

KONTAKTY 

Pro jakékoliv dotazy k organizaci prosím použijte emailovou adresu zkaprova@koop.cz. 
Dotazy k náplni setkání prosím na adresu jsvab@koop.cz.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTeMjDq2AmdLFXCbqaXKamrohcVwkQYrwC7DU8VpCcKhAXCw/viewform?c=0&w=1
https://www.google.cz/maps/place/Kooperativa/@50.0932814,14.4417043,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94bc7d0e3613:0x730254b19ddb8c0d!8m2!3d50.093278!4d14.443893
https://www.google.cz/maps/place/%C4%8Cesk%C3%A1+poji%C5%A1%C5%A5ovna,+a.s./@50.0532264,14.4362533,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b96cac9423335:0x524318a8743cc9dc!8m2!3d50.053223!4d14.438442
https://www.google.cz/maps/place/Allianz/@50.0932562,14.4356565,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94bee8015593:0xe145152e2cd0630e!8m2!3d50.0932528!4d14.4378452
https://www.google.cz/maps/place/N%C3%A1dra%C5%BEn%C3%AD+344%2F25,+150+00+Praha-Sm%C3%ADchov/@50.0716981,14.4016599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b9457cb5e7f23:0x24a613b22032552d!8m2!3d50.0716981!4d14.4038486
https://www.google.cz/maps/place/Masarykovo+n%C3%A1m.+1458,+530+02+Pardubice+I-Zelen%C3%A9+P%C5%99edm%C4%9Bst%C3%AD/@50.0375648,15.7681195,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470dcc95390cedb1:0xd652967aea3cd762!8m2!3d50.0375614!4d15.7703082?hl=cs
mailto:zkaprova@koop.cz
mailto:jsvab@koop.cz

