
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  18.5. 2018 

Čas:  14:00 – 15:15 h 

Místo:  MPK, Pobřežní 665/21, Praha 8, 3. patro, zas. místnost C 308 

Pozváni: Petr Bohumský, Aleš Král, Lucie Mazurová, Zdenek Roubal, Miroslav Šimurda, Jan Šváb, 
Kateřina Vlčková, Marcela Vítková, Kamil Žák 

Přítomni: Petr Bohumský (telefonicky), Aleš Král, Zdenek Roubal, Miroslav Šimurda, Jan Šváb, 
Kateřina Vlčková 

Bod programu Obsah 

Noví členové 
(Katka) 

Přihlášky: 

 Lukáš Vermach 

Přijat. Katka zavede do seznamu a informuje žadatele. 

JAS (Zdenek) Velký zájem, tři přihlášky  nad ubytovací kapacitu. Bude i potřeba řešit sezení pro rozdělení 
na workshopy IFRS17 vs neživot z důvodu výrazně větší poptávce po IFRS17. 

Tím se vrací otázka, jestli bychom neměli najít nějaké místo s větší kapacitou. 

Vyfakturováno cca 550 000 Kč, dá se očekávat kladný finanční výsledek. 

Pracovní 
skupiny (Míra) 

Míra zpracoval stručný dokument formalizující zakládání a práci pracovních skupin ČSpA. 
Jde zatím o draft. O formálním zařazení dokumentu bude teprve rozhodnuto. 

Výbor se shodl na následujících úpravách dokumentu, zapracuje Míra: 

- Dokument by měl umožnit schvalování členů PS i pouze vedoucímu PS. 
- Povinnost informovat zřizovatele by měla být průběžná i na vyžádání 

Míra poskytne dokument po výše uvedené úpravě k projednání a komentářům na 
aktuárskou pracovní skupinu, s tím, že shrnuje představu výboru o formalizaci pracovních 
skupin. 

IAA (Petr) IAA má před councilem 

- Nebude tam nic „zásadního“ 
- Nové logo, web, vize, mise 
- Nebude se schvalovat sylabus 
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Bod programu Obsah 

Komunikační 
kampaň ke 100 
letům (Míra) 

První nástřel možných kampaní od profesionála včetně jejich hrubého nacenění. Základní, 
nejlevnější varianta, pokrývá čistě 100 let. Další možnosti pak zahrnují dlouhodobější PR 
činnost ČSpA. Všechny varianty vyžadují jistou kapacity na naší straně – je potřeba vytvořit 
něco, co bude prezentováno (např. 10 největší rizik Česka). Návrhy kampaní přijaty 
pozitivně. 

Zároveň s nalezením kapacity je potřeba vyřešit mandát k vynaložení potřebných 
prostředků. Výdaje odhadované pro letošní rok se pravděpodobně vejdou do schválené 
rezervy, celá akce ale povede skoro jistě k částce, kterou bude muset schválit valná 
hromada. Nabízí se elektronické hlasování, například v podobě hlasování o zamítnutí akce 
(tj. při nedostatečné účasti může výbor pokračovat). 

Honza bude komunikovat na JAS a následně elektronicky. Na komunikaci bude navazovat 
elektronické hlasování. 

Různé Nic. 

Další jednání 21.6.2018 15:00-17:00, Centrála VIG ČR Pobřežní 665, Praha 8 – 03NP Místnost C308 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal: Aleš Král, 21.5. 2018 


