
 

 

ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ VALNÉ 

HROMADY 

 

Připravil výbor ČSpA 

Květen 2020 



2 

Návrh č. 1 

Úprava Pravidel celoživotního vzdělávání z důvodu nouzového stavu 

Důvodová zpráva 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v Česku a opatření upravujících setkávání většího počtu lidí je omezena 

možnost členů naplňovat pravidla celoživotního vzdělávání. Hlavní vzdělávací akce (Aktuárský seminář, 

Jarní aktuárské setkání) jsou rušeny či odkládány. Výbor Společnosti proto požádal aprobační komisi o 

návrh řešení této situace. Aprobační komise navrhla, aby pravidla pro rok 2020 byla upravena tak, že bude 

zrušena podmínka 12 hodin základní části, přičemž podmínka splnění celkových 20 hodin bude zachována. 

Alternativní diskutovaná varianta spočívala v ponechání podmínky pro základní část při rozšíření akcí 

započítávaných do základní části o sledovaná videa na Actuview. Tato varianta nebyla aprobační komisí 

preferována. Výbor návrh aprobační komise schválil.  

Do pravidel je doplněna možnost výboru v podobných situacích požádat aprobační komisi o výjimku 

jménem všech členů s certifikátem. Tím se předejde nejasnostem v postupu a pravomocech jednotlivých 

orgánů Společnosti. 

Z důvodů výše zmíněných zásahů do textu došlo k celkové revizi přechodných ustanovení. Kontroly ke konci 

let 2020-2022 byly z důvodu přehlednosti rozepsány a požadavky pro členy do tří let od získání osvědčení 

byly přesunuty do odpovídající kapitoly 2.  

Návrh 

Pravidla celoživotního vzdělávání se upravují takto: 

1. Stávající body 2.4 až 2.13 se označují 2.5 až 2.14 a vkládá se nový bod 2.4 s textem „Člen, který získal 

nově osvědčení, potřebuje získat jednonásobek uvedených hodnot při první kontrole splnění 

povinností a dvojnásobek uvedených hodnot při kontrole druhé. V případech uvedených v odstavci 

4.2 může na žádost komise předložit nápravný plán aktivit pro plné splnění požadavků do třetí 

kontroly splnění povinností.“ 

2. V bodě 2.7b se mění odkaz z „2.4g“ na „2.5g“ 

3. Za bod 3.1. se vkládá nový bod označený 3.2 s textem „V případě výjimečné situace s dopadem na 

významnou většinu členů, může o výjimku podle předchozího bodu požádat výbor společnosti 

jménem všech členů společnosti s osvědčením.“. Následující body se přeznačují na 3.3 a 3.4. 

4. Začátek nově přeznačeného bodu 3.3 se mění na „Žádost podle jednoho z předchozích bodů může 

být podána…“. 

5. V bodě 4.2 v první odrážce se text „podle bodu 3.1“ nahrazuje textem „podle bodů 3.1 a 3.2“ 

6. Body 5.2 až 5.5 se ruší 

7. Přidává se bod 5.2 s textem „V roce 2020 lze z důvodu nouzového stavu splnit požadavky kladené 

těmito pravidly absolvováním celoživotního vzdělávání bez rozlišení na základní část, doplňkovou 

část a profesionalismus.“ 

8. Přidává se bod 5.3 s textem „Na konci roku 2020 člen s osvědčením prokáže absolvování alespoň 20 

hodin vzdělávání.“ 

9. Přidává se bod 5.4 s textem „Na konci roku 2021 člen s osvědčením prokáže splnění požadavků 

souhrnně za první dva roky platnosti těchto pravidel celoživotního vzdělání, tzn. alespoň 40 hodin 

vzdělávání, z toho minimálně 12 hodin základní části, z toho alespoň 1 hodina v oblasti 

profesionalismu.“ 

10. Přidává se bod 5.5 s textem „Na konci roku 2022 člen s osvědčením prokáže splnění požadavků 

souhrnně za první tři roky platnosti těchto pravidel celoživotního vzdělání, tzn. alespoň 60 hodin 

vzdělávání, z toho minimálně 24 hodiny základní části, z toho alespoň 2 hodiny v oblasti 

profesionalismu.“ 

11. Přidává se bod 5.6 s textem „Pokud člen nesplní požadavky na konci roku 2020 příp. 2021, předloží 

do 60 dní od vyzvání aprobační komisí plán pro splnění požadavků do konce roku 2022.“ 
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Podmínky schválení návrhu č. 1 

Podle bodů 21, 22 a 25 stanov je pro schválení tohoto návrhu nutný souhlas minimálně dvou třetin 

hlasujících, přičemž účast při hlasování musí být alespoň jedna třetina všech řádných a čestných členů. 

Návrh č. 2 

Úprava Pravidel k vydání osvědčení 

Důvodová zpráva 

V rámci přípravy pravidel celoživotního vzdělávání byly identifikovány potřebné úpravy dokumentu Pravidla 

a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost. Jedna změna ruší povinnosti 

žadatele o osvědčení prokazovat plnění podmínek celoživotního vzdělávání před získáním osvědčení, druhá 

doplňuje možnost člena požádat o zrušení platnosti svého osvědčení. Návrh na změnu byl předložen na 

valnou hromadu, která se konala v prosinci 2019, ale o návrhu nebylo z časových důvodů hlasováno. Oproti 

prosincovému návrhu je doplněna část týkající se data zrušení platnosti osvědčení. 

Návrh 

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost se upravují takto: 

1. Bod B 2.d) se vypouští a následující body e) až i) se označují d) až h). 

2. Bod B 3.b) se vypouští a následující body c) a d) se označují b) a c).  

3. Stávající sekce C se označuje D a vkládá se nová sekce mezi sekce B a D: 

C. Zrušení platnosti osvědčení 

Na písemnou žádost člena zruší komise platnost jeho osvědčení k datu uvedenému v 

žádosti. Zrušení platnosti osvědčení na základě žádosti člena nelze provést zpětně. 

Podmínky schválení návrhu č. 2 

Podle bodů 21, 22 a 25 stanov je pro schválení tohoto návrhu nutný souhlas minimálně dvou třetin 

hlasujících, přičemž účast při hlasování musí být alespoň jedna třetina všech řádných a čestných členů 


