
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  25.09. 2018 

Čas:  14:00 – 16:00 h 

Místo:  MPK, Pobřežní 665/21, Praha 8, 3. patro, zas. místnost C 309 A 

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

Přítomni: L. Mazurová (do 15:35), Z. Roubal (od 14:30), M. Šimurda, J. Šváb, K. Žák 

Bod programu Obsah 

Noví členové 
(Katka) 

Přihláška: 
 Patrik Lipták 

Přijat 

100 let 
(Marcela) 

Zaregistrována stránka pojistnamatematika.cz, v současnosti odkaz na actuarii.cz 

Návrh obsahu webu pojistnamatematika.cz, naplnit materiály z existujících akcí, společná 
propagace ČSpA a vysokých škol (např. MFF UK). Lucie zjistí, kdo má na starosti marketing 
na MFF UK s cílem spolupráce. 

Diskutována spolupráce se Slovenskou společností aktuárů v oblasti propagace společnosti. 

Výbor schvaluje navržené znění smlouvy se společností Eternia (smlouva je přiložena 
v příloze). 

Výbor ČSpA pověřuje předsedu výboru Jana Švába podpisem smlouvy se společností Eternia a 
potvrzováním jednotlivých dodávek v rámci plnění této smlouvy. 

Možní hosté na oslavu 100 let: Chris Daikin, Karl Goossens 

Preferovaný termín pro konferenci na ČNB: 19.9.2019 – Marcela zjistí dostupnost sálu v ČNB. 

Lucie – lze přispět v oblasti historie vzdělávání a zajímavé historické pojistné události 
(atentát na Rašína). 

Aktuárská pracovní skupina 10.10.: prezentace úkolů pro dobrovolníky na 100 let a na CERA 
a pracovní skupinky, získání dobrovolníků, diskuse ohledně dodržování ESAP. 

Zastupování na 
AAE (Honza) 

Education committee – mutual recognition agreement: postavena na směrnici o 
regulovaných profesích, aktuár již není ve všech zemí regulovaná profese, téma budoucnosti 
mutual recognition agreement se bude diskutovat. 

Nový sylabus, dokument rozdělen do 2 částí – samotný sylabus (detailnější než současný) 
hotov, guidance na aplikaci se diskutuje. Postaveno na matematických základech. 

Potvrzen princip continuity (tj. nepředělává se certifikace, „upgraduje“ se starý certifikát). 

Nový výbor Risk management committee, dokument SWOT analýza aktuáři v managementu. 

Professionalism committee – diskuse o standardech, anketa ohledně dodržování ESAP, 
anketa na systém CPD. 

Insurance committee – revize SII, klimatická změna, sustainable insurance, příprava EAN 
k ESAP 3, IFRS 17. SII pracovní skupina pokračuje. 
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Bod programu Obsah 

Governance 
ČSpA (Honza) 

Zúžení výboru na 5 lidí, zbývající 4 vedoucí stálých pracovních skupin / komisí (aktuárská, 
vzdělávání, aprobační, profesionalismus/profese), formálně nebudou členy výboru, budou se 
účastnit jednání výboru s cílem zajištění komunikace, volba vedoucích pracovních skupin 
valnou hromadou, cílem je konkrétní rozdělení rolí. 

Různé není 

Další jednání 22.10.2018 15:00-17:00, MPK Kooperativa, Pobřežní 665/21, Praha 8, 3. patro, zasedací 
místnost C304 – František Líbal 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: návrh smlouvy se společností Eternia 

Dohoda o poskytnutí 
grafických služeb 100let

 

Zapsal:  Kamil Žák, 25.9. 2018 


