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PRIORITA RESPEKTOVANÝ ODBORNÍK 

Vize: S námi je pojišťovnictví lepší. 

Respektovaný odborník: ČSpA je respektovaným účastníkem odborných diskusí 
vztahujících se k pojišťovnictví a jiným finančním a společenským otázkám, které v sobě 
zahrnují aspekty nejistoty, demografie nebo dlouhodobosti. 

Priorita: Respektovaný odborník 
 Zaměstnavatelé, ČNB, ČAP, ČKP, AAE, IAA,  

 výběr dalších platforem 

 přístup k platformám 

 

Prioritou „Respektovaný odborník“ se rozumí, že respektovaným odborníkem jsou jednak členové ČSpA a 
jednak je tak vnímána společnost jako celek. Cílem je, aby tak byla vnímána společnost. Jak zařídit, aby 
členové byli respektovaní odborníci, se asi najde u priority vzdělávání. 

Základní podmínky, předpoklady 
- technická odbornost 
- zájem o veřejný zájem, integrita, nezávislost, spolupráce a respekt, transparentnost a odpovědnost1 
- komunikace se zainteresovanými osobami  
- přínos pro protistranu (pracovitost, proaktivita) 

Technická odbornost 

- viz priorita vzdělávání (výuka, CPD, certifikace, publikace, výzkum a vývoj) 
- standardy, směrnice, doporučení (dále jen standardy) 
- podpora těch, kteří jsou odborně nad průměrem, protože ti budou reprezentovat ČSpA jako odborníka 

Dále viz priorita „vzdělávání“. 

Hodnoty 

- etický kodex 
- řídící dokumenty ČSpA 
- profesionalismus 

Komunikace a pojetí spolupráce (podle zainteresovaných osob) 

Body na zlepšení, s otazníkem a do diskuse jsou napsány kurzívou. Ostatní je spíše popis současné praxe. 

                                                      

1
 Viz hodnoty AAE. 



  Základní podmínky, předpoklady 
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AAE, IAA - Osoby, od kterých dostáváme podporu a jsme-li u nich vnímáni jako respektovaný odborník, slyší 
na naše podněty. Soustředíme se na AAE, IAA jen „pozorujeme“. Co je důležité 

- účast na jednání výborů 
- účast na práci pracovních skupin, alespoň některých 
- mít dostatek zapojených členů, aby byla zajištěna zastupitelnost a nástupnictví 
- do budoucna zajistit „officera“ (osoba se zkušeností z práce AAE i ČSpA, odborně, komunikačně a 

manažersky zdatná) 
- tok informací ke členům ČSpA (upozornění na publikační činnost, výstupy pracovních skupin apod. na 

webu ČSpA) – užitek pro členy plus šance na zapojení našich členů v AAE. 
- „recruitment“ z našich pracovních skupin (vedoucí skupinek, aktivní členové) – tip zajistí člen výboru 

napojený na danou PS. 
- Body za práci v PS AAE? 

ČNB – Osoba vykládající regulaci, dohlížející a vytvářející další regulatorní rámec. I ČSpA vytváří regulaci. Ta 
je však ze strany ČNB chápána jako vítaná nicméně na pojišťovně nevymahatelná. Lze se jen odkazovat na 
dobrou praxi. Co je důležité 

- informujeme ČNB o vývoji standardů 
- dáváme ČNB k dispozici standardy ještě před vydáním k neformálním připomínkám 
- snažíme se najít shodu, aby standard byl obecně uznávaný 
- aktuár jako zaměstnanec ČNB – více takových členů, zapojit je do činnosti ČSpA – obohacení obou 

stran o jiný úhel pohledu, možná rozmyslet a dát jim návod  

Zaměstnavatelé aktuárů – Osoba přebírající aktuárské služby. Výslednice působení ČSpA na své členy. 

- Široké zapojení členů do činnosti ČSpA vede ke sdílení hodnot a vzájemnému ovlivnění členů 
směrem k zaměstnavateli. 

- ČSpA je jako cech. Garantujeme kvalitu (certifikovaných?) členů a bráníme ostatním vykonávat 
stejnou práci. Zaměstnavatel se musí rozhodnout, zda vybere garantovanou kvalitu za odpovídající 
cenu nebo zaměstnance mimo cech za cenu nižší. 

- Jaká je odpovídající cena práce? Jak to nepřehnat a nevyšachovat se z pracovního trhu? Jinými slovy 
tak vysoké nároky na členy (standardy, kvalifikace), že buď je „nikdo“ nesplní, nebo takového člověka 
„nikdo“ nezaplatí. Pro kolik členů tvoříme standardy? Uhlídáme si, že pro všechny? 

ČAP, ČKP – obdobně jako u zaměstnavatelů, ČAP je odběratelem aktuárských služeb, které poskytují aktuáři, 
ale ne za ČSpA. Z ČAP může přijít podnět na vytvoření standardu nebo jeho aktualizaci. 

- Historicky ČSpA účastí v projektu SII umožnila se zúčastnit aktuárům mimo členy ČAP. ČAP občas 
využije poradenské služby externí firmy, které poskytnou profesí aktuáři.  

- Na ČAP kdysi působil PS aktuárská. Byla zrušena s tím, že platforma ČSpA stačí. Není potřeba. ČAP 
nemá téma aktuáři. ČAP má témata konkrétní a při nich ev. využívá aktuárské služby. 

- Aktuálně není přímá spolupráce ČAP a ČSpA, ale aktuáři působí v PS ČAP a jako externí dodavatelé. 
- Platí to, co pro zaměstnavatele. 
- Hlídáme si nezávislost. Podnět na tvorbu standardu vítáme, tvorba standardu je už zcela na nás. 
- ČKP – není důvod k přímé spolupráci ČKP a ČSpA.  

Školy - vzor studentům, kolegům, VŠ 

- Viz priorita vzdělávání 
- Přednášky a prezentace pro studenty. Aktuár jako příklad hodný následování. Jako inspirace pro 

volbu profese. 


