
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  2. 9. 2022 

Čas:  14:00 – 16:00 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 (od 14:30, bod valná hromada), Aleš Král, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, 

Miroslav Šimurda, Monika Šťástková, Jan Šváb, Kamil Žák 

Bod programu Obsah 

Přihlášky Nejsou. 

Úkoly 

z uplynulých 
výborů 

Úkol číslo 2, 9, 55, 58, 62 a 63 – trvá 

Úkol číslo 59 – splněn 

Oslava 30 let Shrnutí stavu příprav. Nahlášeno 80 zájemců, odhad 100 účastníků. 

Součást programu: přivítání, střípky z historie (připomenutí hlavních úspěchů v historii 

ČSpA), připomenutí strategie, připomenutí kandidatury do výboru. V rámci volného 

programu fotokoutek, kvíz, hlavolamy, promítání (medailonky, anketa, videopřání) a fotky 

z historie. 

Cena 200 tis. Kč, zahrnuje studený/teplý/sladký bar. Vystavena zálohová faktura. 

Propagace na sociálních sítích. 

Valná 

hromada 

Organizace: 

• valná hromada on-line, následně možná restaurace 

• ověříme dostupnost místnosti v Kooperativě, všichni členové výboru v zasedačce 

• obdobně jako v loňském roce 

Volby: 

• revizní komise – Honza ověří kandidaturu současných členů 

• členové ve výboru – každý se bude snažit přesvědčit jednoho kandidáta 

Činnost: 

• přehled stavu závazků z valné hromady 

• na valnou hromadu i stručný přehled pokroku za celé volební období 

• rozmyslet aktivity na příští rok 

Medailonky Budou představeny na oslavě 30 let, tj. zveřejněny do 15. 9. 

Cílem je, aby byly vždy spojovány se společností – přidat logo po celou dobu trvání 

medailonku. 
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Bod programu Obsah 

Marketingová kampaň přes sociální sítě na zájmové skupiny (studenty), cena 7 tis. Kč. 

Máme zájem, necháme si doporučit přístup. 

Využití medailonků v rámci propagace profese na vysokých školách. Možnost propagace 

na dnech otevřených dveří vysokých škol. 

Různé Honza bude propagovat profesi na univerzitě v Olomouci. 

Další jednání 27. 9. 2022 13:00, MS Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal: Kamil Žák 2. 9. 2022 

 

 

Seznam úkolů 

Číslo Datum 
zadání 

Termín Úkol Stav 

2 8. 1. 27. 9. Kamil připraví a podá dokumenty do spolkového rejstříku. Trvá 

9 17. 4. 27. 9. Kamil rozešle formuláře k členství ve výboru k vyplnění a zajištění 

ověřeného podpisu. 

Trvá 

55 24. 3. 27. 9. Kamil připraví první návrh otázek pro účely testu ke Kodexu 

profesionálního chování aktuára a zveřejní k diskusi na Slacku. 

Trvá 

58 24. 5. 27. 9. 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. Splněno 

62 24. 5. 27. 9. 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. 

Trvá 

 


