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Jako zástupce ČSpA jsem se 4. 5. účastnila schůzky Risk Management Committee Actuarial Association of 

Europe (RMC) ve Varšavě.  

Na schůzce převažovala spíše organizační témata – RMC je nově ustanovena a teprve začíná pracovat. 

Diskutovali jsme tedy priority pro práci RMC a časové rozložení jednotlivých úkolů. Ty byly definovány již 

dříve, pro připomenutí přikládám: 

AAE RMC Work 

Plan.xlsx
 

RMC stále hledá dobrovolníky, kteří by se práce na těchto tématech zúčastnili, a já nemusím být jediným 

zástupcem ČSpA – pokud vás některé téma zaujalo, je vaše pomoc vítána! V rámci svých zkušeností jsem se 

přihlásila k práci na tématech týkajících se ORSy. Přislíbila jsem i pomoc kolegům z Polska (a Slovenska), 

kteří se zabývají reputačním rizikem a požádali mě o aktuální zkušenosti z ČR týkající se posledního vývoje u 

některých životních smluv. Práce se bude odehrávat spíše až v druhém pololetí 2018 (draft paper o 

reputačním riziku by měl vzniknout na jaře 2019). 

Zástupce Solvency II Working Group AAE prezentoval odpověď AAE na EIOPA Discussion paper on the review 

of specific items in the Solvency II Delegated Regulation (prezentace mi přišla zajímavá a přehledná, mohu 

zájemcům poslat – přihlaste se, prosím).  Working group by ráda nastavila spolupráci s RMC (stejně jako 

existuje s Insurance Committee), což jsme rádi slíbili.  

 

Diskutovalo se i rozpracované téma Promotion of actuaries in Risk Management - vzniká Paper, jehož draft 

byl představen (v tuto chvíli veden jako interní diskusní materiál).  

 

EIOPA vydala dva Paper on Systemic Risk and macroprudential policy in the insurance sector a brzy vyjde 

třetí. Pak by se tím mohla RMC zabývat.  

Plánuje se setkání CROs v Bruselu ve třetím či čtvrtém čtvrtletí. Jednalo by se o jednodenní setkání - 

roundtable discussion – na konkrétní (zatím nespecifikovaná) témata. Formát akce se ještě diskutuje, 

pravděpodobně by mohla mít každá asociace 1-2 zástupce (nejlépe aktuáry pracující jako CROs/risk function 

holder).  

V případě, že vás jakékoliv téma zaujalo a chtěli byste se dozvědět víc, ozvěte se mi na 

jana.zelinkova@ceskapojistovna.cz 

Děkuji, 

Jana Zelinková 
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