
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  24.07. 2018 

Čas:  9:00 – 11:00 h 

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

Pozváni: P. Bohumský, A. Král, L. Mazurová, Z. Roubal, M. Šimurda, J. Šváb, K. Vlčková, M. Vítková, 
K. Žák 

Přítomni: P. Bohumský, A. Král, L. Mazurová (od 9:20), Z. Roubal, J. Šváb, K. Vlčková (do 10:30), 
M. Vítková, K. Žák 

Bod programu Obsah 

Noví členové 
(Katka) 

Přihlášky nejsou 

100 let 
(Marcela) 

Aktivita v současnosti tažena Mirkem, Alešem a Katkou. 

Rámcová smlouva s agenturou připravena k podpisu. Smlouva určuje, že v případě využití 
marketingové agentury využijeme tuto, nezavazuje k žádnému plnění, stanovuje hodinovou 
sazbu. Návrh na první objednávku: návrh plánu na maketingovou kampaň. Po stanovení plánu 
dojde k rozdělení témat kampaně mezi členy výboru/dobrovolníky (decentralizace). Následně 
hledání dobrovolníků k naplnění obsahu jednotlivých témat. 

Výbor souhlasí se zněním rámcové smlouvy a pověřuje předsedu jejím podpisem. 

Aleš osloví dobrovolníky (Jiří Fialka, Martin Janeček, Honza Kořistka, Honza Martínek, Karel 
Veselý, Petr Jedlička, Pepa Lukášek, Pavel Zimmermann a další) s cílem identifikace témat 
k marketingové komunikaci. 

Úprava profilu na Wikipedii diskutována s Honzou Kořistkou, bude diskutována aktualizace 
profilu ČSpA na Linked In. 

Příprava výročí 100 let bude mít dopad na kapacity a činnosti v ostatních prioritách, případně 
v dalšíh oblastech činnosti (např. pracovní skupiny). 

Diskutováno elektronické hlasování ohledně rozpočtu a případných závazků společnosti. 
Odsouhlasen text a termín hlasování. Petr rozešle a bude informovat výbor o účasti. 

Zastupování 
na AAE 
(Honza) 

V září výbory a valná hromada, ČSpA bude zastoupena Honzou. 

Připravuje se změna fungování Solvency II pracovních skupin na jednu skupinu. 

Schůzka zástupců ČSpA v AAE je plánována na září. 

Zmapování 
sylabů VŠ 
(Lucie) 

Není aktualizace. 

Dát obsah 
novému webu 
(Aleš) 

Profily členů výboru na webu – všichni vyplní podle instrukcí od Aleše 



  

2 

Bod programu Obsah 

Governance PS 
(Kamil) 

Není aktualizace. 

Grafika všude 
(Katka) 

Není aktualizace. 

Komunikace 
s ČNB (Honza) 

Nebyly žádné komunikace. 

Koordinace 
dobrovolnictví 
(Petr) 

Není aktualizace. 

Různé LAT ŽP – Kamil připraví na příští výbor ke schválení 

Zápisy z jednání výboru jsou va webu, postupně budou doplňovány do historie a přidávány 
aktuální 

Jurys Inn je rezervován na 11.12.2018 na valnou hromadu 

Povinnosti spolku – není aktualizace, Kamil připraví do příštího setkání kompletní dokumentaci 
k podpisu a odeslání 

Alternativní lokality pro JAS se nejeví jako vhodné, pravděpodobně zůstanou Říčany 

Zdenek zorganizuje zajímavá témata z ICA2018 na Aktuárském semináři na MFF UK 

Členové dovezli z ICA2018 několik výtisků European Actuarial Journal. Krátce byla diskutována 
možnost podílet se na tvorbě. Momentálně není považováno za prioritu. 

CERA – je možné zajistit vzdělávání zapojením EAA. Pro certifikaci je nutné být členem CERA. 

Další jednání 30.8.2018 15:00-17:00, MPK Kooperativa, Pobřežní 665/21, Praha 8, 3. patro, zasedací místnost 
C308 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal:  Kamil Žák, 24.7. 2018 


