
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSPA 
Datum:  13. 12. 2022 

Čas:  16:00 – 17:40 h 

Místo:  Videokonference (MS Teams) 

Pozváni: všichni členové 

Přítomni: 107 členů z 329 členů – viz prezenční listinu 

Bod programu Obsah 

Začátek Předseda výboru ČSpA přivítal přítomné a představil program jednání: 

• Úvod k průběhu elektronické valné hromady 

• Členská základna a orgány 

• Implementace Core Syllabus 

• Činnost a plnění strategie 2022 

• Uzávěrka 2021 a očekávaná skutečnost 2022 

• Akční plán na rok 2023 

• Rozpočet 2023 

• Zpráva revizní komise 

• Hlasování 

• Volby výboru a revizní komise 

Předseda výboru ČSpA vyzval všechny přítomné zájemce k nominaci do voleb do výboru a 

revizní komise. Následně uzavřel kandidátní listinu. 

Členská 
základna a 

orgány 

Předseda výboru ČSpA představil vývoj členské základny v roce 2022, zejména přivítal 

nové členy a novou členku s certifikátem. 

Implementace 

Core Syllabus 

Petr Bohumský představil podmínky plného členství v AAE, které mimo jiné zajišťuje 

vzájemné uznávání kvalifikace pod názvem Mutual recognition agreement. Ke splnění 

všech podmínek musíme implementovat nový Core sylabus AAE. Dále představil návrh 

implementace sylabu v rámci ČSpA, konkrétně přechodné období, interní proces 

certifikace vzdělávacích programů a transparentní evidenci pokrytí podmínek sylabu. 

Rozprava: bez rozpravy. 

Hlasování Hlasování provedeno prostřednictvím aplikace ElectionBuddy. 

Výsledky 

• Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost 

o Návrh usnesení: Schvaluji 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. 

o V čase hlasování není valná hromada usnášeníschopná ke změně 

pravidel a podmínek k vydání osvědčení vykonávat aktuárskou činnost, 

vyhlášeno elektronické hlasování. 
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Činnost a 
plnění 
strategie 
v roce 2022 

Předseda výboru ČSpA představil činnost spolku v roce 2022. Vyzdvihnul zejména přípravu 

medailonků, činnost aktuárské pracovní skupiny a web ČSpA. Dále představil rizika 

dalšího úspěšného působení ČSpA a konkrétně myšlenku posílení administrativní 

podpory činností ČSpA. 

Předseda výboru ČSpA poděkoval dobrovolníkům za jejich činnost a reprezentaci profese. 

Uzávěrka 2021 
a očekávaná 

skutečnost 
2022 

Kateřina Pastorková přestavila vývoj v letech 2019 až 2021, kdy ČSpA byla plátcem DPH. 

Rok 2021 skončil se ziskem 152 tis. Kč (na minulé valné hromadě prezentován odhad zisku 

ve výši 181 tis. Kč). 

Odhad výsledku roku 2022 je zisk 230 tis. Kč, plán byl ztráta 332 tis. Kč. Rok 2022 byl 

významně ovlivněn významně vyšším výnosem z JASu a neuskutečněnými výdaji v oblasti 

podpory publikací a podpory primárního vzdělávání. 

Shrnutí cílů na 

rok 2023 

Předseda výboru ČSpA představil návrh cílů na rok 2023, který je v souladu s dlouhodobou 

strategií ČSpA 

• Aktuár up to date 

• Více aktuárů 

• Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace 

• Pracovní skupiny 

• Aprobační komise 

• Povinnosti spolku 

• Administrace členů a příspěvků 

• Rozvoj webů 

Předseda výboru ČSpA vyzval všechny zájemce o zapojení do činnosti ČSpA, aby se hlásili 

členům výboru, případně vedoucím pracovních skupin. 

Rozpočet 2023 Představen rozpočet na rok 2023, zahrnující aktivity z představeného akčního plánu. 

Rozpočet je navržen ztrátový se ztrátou ve výši 521 tis. Kč, obsahuje administrativní 

podporu ve výši 150 tis. Kč, podporu publikací 50 tis. Kč a investice do podpory 

primárního vzdělávání ve výši 200 tis. Kč financované ze zisků předchozích let. 

Zpráva revizní 
komise 

Revizní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2021 (k datu uzávěrky 31. 12. 2021) 

a neshledala v něm žádné závady. 

Společnost byla v prosinci 2019 zaregistrována jako plátce DPH a podala za tento měsíc 

daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. Příslušný finanční úřad (zápornou) částku daně 

uznal a byla proplacena v červnu 2020. Na jednání výboru dne 6. 12. 2022 bylo 

rozhodnuto, že (vzhledem k navýšení limitů, do jaké výše obratu není registrace k DPH 

povinná, z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč) bude registrace k DPH zrušená. Související žádost byla 

obratem odeslána na příslušný Finanční úřad pro Prahu 8. 

Revizní komise považuje návrh rozpočtu za přiměřený a odpovídající realitě. 

Revizní komise konstatuje, že Společnost plní svůj účel, a neshledala v této oblasti žádné 

závady. 
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Zpráva revizní 
komise – 
pokračování 

Revizní komise konstatuje, že Společnost je zapsána ve Spolkovém rejstříku a Rejstřík 

obsahuje informace o sídle, účelu, způsobu jednání, Výboru, Revizní komisi a Aprobační 

komisi Společnosti. Rejstřík ovšem během roku 2022 neobsahoval další informace, které 

by měl povinně obsahovat, mimo jiné seznam členů statutárního orgánu Společnosti, 

zápisy z volebních Valných hromad a účetní závěrky Společnosti. Revizní komise bere na 

vědomí, že tyto dokumenty jsou připraveny v systému justice (ministerstvo spravedlnosti) 

k podání do spolkového rejstříku. Jejich podání bylo odsouhlaseno na jednání Výboru 

Společnosti dne 6. 12. Jedná se o zápisy z valných hromad včetně příloh, aktuální stanovy, 

členy výboru a účetní závěrky. 

Zpráva revizní komise je přílohou tohoto zápisu. 

Rozprava Bez rozpravy. 

Hlasování Hlasování provedeno prostřednictvím aplikace ElectionBuddy. 

Výsledky 

• Uzávěrka roku 2021 

o Návrh usnesení: Schvaluji uzávěrku roku 2021 

o Výsledek hlasování: (110-107-1-2) Návrh byl přijat. 

• Zpráva výboru o činnosti za rok 2022 

o Návrh usnesení: Schvaluji zprávu výboru o činnosti za rok 2022 

o Výsledek hlasování: (110-108-1-1) Návrh byl přijat. 

• Zpráva revizní komise 

o Návrh usnesení: Beru na vědomí zprávu revizní komise 

o Výsledek hlasování: (110-108-1-1) Návrh byl přijat. 

• Hlavní aktivity společnosti pro rok 2023 

o Návrh usnesení: Schvaluji navržené hlavní aktivity společnosti pro rok 2023 

o Výsledek hlasování: (110-107-2-1) Návrh byl přijat. 

• Rozpočet na 2023 

o Návrh usnesení: Schvaluji navržený rozpočet pro rok 2023 

o Výsledek hlasování: (110-106-2-2) Návrh byl přijat. 

Volby Proběhlo představení kandidátů do výboru a do revizní komise. 
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Volby do 
výboru 

Výsledek hlasování (102 přítomných): 

• Petr Bohumský (80) 

• Libuše Haubeltová (53) 

• Jan Kořistka (53) 

• Aleš Král (68) 

• Jan Martínek (45) 

• Jakub Mertl (47) 

• Marek Němeček (43) 

• Jakub Riedl (38) 

• Miroslav Šimurda (78) 

• Monika Šťástková (73) 

• Jan Šváb (90) 

• Pavel Zimmermann (67) 

• Kamil Žák (77) 

Všechny hlasy jsou platné. 

• Výbor byl zvolen ve složení: 

o Petr Bohumský (datum narození 23. 9. 1971), 

o Libuše Haubeltová (datum narození 17. 3. 1992), 

o Jan Kořistka (datum narození 9. 2. 1976), 

o Aleš Král (datum narození 10. 8. 1978), 

o Miroslav Šimurda (datum narození 19. 7. 1979), 

o Monika Šťástková (datum narození 14. 5. 1985), 

o Jan Šváb (datum narození 5. 7. 1974), 

o Pavel Zimmermann (datum narození 17.9.1980), 

o Kamil Žák (datum narození 10. 7. 1979). 

• Náhradníci nebyli zvoleni. 

Volby do 
revizní komise 

Výsledek hlasování (102 přítomných): 

• Petr Jedlička (93) 

• Josef Lukášek (86) 

• David Sviták (82) 

Všechny hlasy jsou platné. 

• Revizní komise byla zvolena ve složení: Petr Jedlička, Josef Lukášek, David 

Sviták. 

Ukončení 

valné 
hromady 

Předseda výboru ČSpA poděkoval končícím členům výboru Kateřině Pastorkové (Vlčkové), 

Zdeňku Roubalovi a Jakubovi Mertlovi za jejich působení ve výboru ČSpA. Současně 

poděkoval všem kandidátům za jejich ochotu kandidovat do výboru ČSpA. 

Jan Šváb poděkoval všem účastníkům a ukončil valnou hromadu. 

informace, úkol, rozhodnutí 

Hlasování: (hlasovalo-pro-proti-zdrželo se) 

Přílohy: prezentace bodů valné hromady, prezenční listina, zpráva revizní komise, pravidla a podmínky 

k vydání osvědčení, výsledky hlasování, výsledky voleb 

Zapsal: Kamil Žák, 13. 12. 2022 


