
 

 

ZÁPIS Z ELEKTRONICKÉHO HLASOVÁNÍ 

VALNÉ HROMADY ČSPA 
 

Období hlasování: 13. 12. 2022 – 31. 12. 2022 (hlasování bylo zahájeno na valné hromadě) 

Pozváni: všichni členové, informace o hlasování a odkaz na hlasovací aplikaci ElectionBuddy 

rozeslány na emailové adresy ze seznamu členů, část členů hlasovala na valné 

hromadě 

Hlasovalo: 113 členů 

 

Bod programu Obsah 

Úprava Kodexu 
profesionálního 

chování aktuára 

Návrh usnesení: 

Valná hromada České společnosti aktuárů schvaluje aktualizaci Pravidel a podmínek 

k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost, schválených v roce 2014 

a 2020, která implementuje nový sylabus Evropské aktuárské asociace (Core Syllabus for 

Actuarial Training in Europe, Actuarial Association of Europe) z října 2019. 

 

Odůvodnění: 

Evropská aktuárská asociace (AAE) schválila nový standard aktuárského vzdělání 

specifikovaný dokumentem Core Syllabus for Actuarial Training in Europe v říjnu 2019. 

Přechodné období pro jeho implementaci bylo stanoveno do konce roku 2022, což 

znamená, že se použije pro uchazeče o osvědčení, kteří zahájili své aktuárské vzdělávání 

po 1. 1. 2023. Vzdělávací programy, které započaly před koncem roku 2022, budou 

posuzovány podle předchozích podmínek. Nejzazší termín pro udělení osvědčení podle 

předchozích podmínek je navržen na 31. 12. 2025. 

Nově interní Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou 

činnost v části D. Vzdělání nebudou obsahovat výpis všech okruhů a konkrétních 

předmětů, ale přímo odkaz na Core Syllabus AAE. 

Nově se zavádí systém certifikace vzdělávacích programů, které budou pokrývat 

jednotlivé požadavky, aby bylo transparentní, které vzdělávací programy požadavky Core 

Syllabu pokrývají. Tento proces připravuje pracovní skupina pro sylabus, primární 

vzdělání a osvědčení, a je v současné době připraven pro pilotní otestování. Certifikaci 

bude udělovat aprobační komise, které se současně ukládá výsledky procesu certifikace 

členům zveřejnit. 

Současně zůstává zachována možnost pokrytí některých oblastí výukou konanou jiným 

než certifikovaným programem. 

 

Výsledek hlasování: (113-104-1-8) 

Návrh byl přijat. 
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informace, úkol, rozhodnutí 

Hlasování: (přítomno-pro-proti-zdržel se) 

Přílohy: pravidla a podmínky k vydání osvědčení, výsledek hlasování 

Zapsal: Kamil Žák, 2. 1. 2023 


