
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  28. 6. 2022 

Čas:  16:00 – 18:30 h 

Místo:  Videokonference (Microsoft Teams Meeting) 

Pozváni: Petr Bohumský, Aleš Král, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika 

Šťástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák 

Přítomni: Petr Bohumský, Aleš Král, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika 

Šťástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák 

Bod programu Obsah 

Přihlášky Nebyly nové přihlášky. 

Úkoly 

z uplynulých 
výborů 

Úkol číslo: 52 – členové prošli své sekce, úkol splněn, 60, 61 splněno 

Úkol číslo: 55, 58, 59, 62 – trvá 

Úkol číslo: 2,9 – nebylo projednáváno 

Oslava 30 let Byly představeny 4 varianty oslav 30 let s termínem 15.9.2022, předběžná do 200 tis. Kč 

vzhledem k počtu účastníků (do 100 lidí). Tato částka byla předběžně odsouhlasena 

s ohledem na pozitivní přebytky v hospodaření viz další bod. 

Jakub zajistí detailní prohlídku prostor a zašle doporučení členům výboru s finální 

kalkulací. 

Aktuální stav 

výsledků 
hospodaření 

Kateřina informovala o aktuální výsledcích hospodaření v porovnání s odsouhlaseným 

budgetem. 

Většina položek je v souladu s očekáváním (web, marketing, medailonky, pozitivní vývoj 

v položce aktuárského setkání (cca 250 tis.). Další rozpočtované položky zatím 

nevyčerpány (publikace, vzdělávání), v plánu i nadále zůstávají. 

Valná hromada se očekává elektronicky + následné setkání fyzicky. 

Kateřina do dalšího jednání v září připraví výsledek hospodaření s předpokládanou 

skutečností do konce roku. 

Certifikace Petr informoval o schůzce education committee. 

Aprobační komise – zorganizovat schůzi k odsouhlasení jedné kandidátky + řešení 

nahlášených restů. 

Diskuze nad tématem aktuárského semináře a propojenosti na MFF UK. 

PR aktivity Medailonky jsou připravené a diskutují se další kroky.  

• Umístění na web pojistné matematiky – nyní bez kampaně 

• Promo přes sociální sítě (vliv na studenty) 

• Komunikačně spojit s oslavami 30 let v září – článek na web (Monika zajistí 

časování komunikace) 
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Bod programu Obsah 

• Propojení s novými technologiemi – např. data science (Mirek zkusí zajistit 

autora). 

Web Aleš prošel web a zjistil věci k opravě, bohužel stále nefunguje administrace (i nadále 

řešeno přes Mirka). Máme nového dobrovolníka Marka Němečka – Zdeněk se s ním 

domluví, ve které oblasti by nám nejlépe mohl pomoci. 

Různé Vzhledem k blížícímu se konci mandátu výboru si všichni promyslí jejich další působení či 

případně navrhnou nové členy výboru. 

Další jednání 2. 9. 2022 14:00, MS Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal: Jakub Mertl, 28. 6. 2022 

 

 

Seznam úkolů 

Číslo Datum 
zadání 

Termín Úkol Stav 

2 8. 1. 28. 6. Kamil připraví a podá dokumenty do spolkového rejstříku. Trvá 

9 17. 4. 28. 6. Kamil rozešle formuláře k členství ve výboru k vyplnění a zajištění 

ověřeného podpisu. 

Trvá 

52 7. 1. 28. 6. Každý člen výboru projde svoji část webu (podle rozdělení činností) 

a v případě potřeby upraví či zajistí návrh úpravy. 

Splněno 

55 24. 3. 28. 6. Kamil připraví první návrh otázek pro účely testu ke Kodexu 

profesionálního chování aktuára a zveřejní k diskusi na Slacku. 

Trvá 

58 24. 5. 28. 6. Zdeněk svolá první jednání pracovní skupiny na téma možného 

zvýhodnění členů/členek na mateřské a rodičovské dovolené. 

Trvá 

59 24. 5. 28. 6. Jakub připraví návrh programu oslavy 30 let. Trvá 

60 24. 5. 27. 5. Kamil připraví zápis z elektronického hlasování valné hromady a 

rozešle k připomínkám členům výboru. 

Splněno 
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Číslo Datum 
zadání 

Termín Úkol Stav 

61 24. 5. 27. 5. Honza informuje Petra Jedličku o výsledku elektronického hlasování 

valné hromady. 

Splněno 

62 24. 5. 28. 6. Kateřina připraví porovnání skutečného hospodářského výsledku 

dosaženého za rok 2021 s odhadem prezentovaným na valné 

hromadě. 

Trvá 

63 28. 6. 30.  9. Všichni si s ohledem na blížící se konec mandátu výboru rozmyslí své 

další působení či navrhnou nové členy výboru. 

Nový 

 


