
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  26. 11. 2018 

Čas:  15:30 – 17:30 h 

Místo:  MPK, Pobřežní 665/21, Praha 8, 3. patro, zas. místnost C 304 

Pozváni: Petr Bohumský, Aleš Král, Lucie Mazurová, Zdenek Roubal, Miroslav Šimurda, Jan Šváb, 

Kateřina Vlčková, Marcela Vítková, Kamil Žák 

Přítomni: Aleš Král, Lucie Mazurová, Zdenek Roubal, Miroslav Šimurda, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, 

Marcela Vítková, Kamil Žák 

Bod programu Obsah 

Noví členové Projednány přihlášky nových členů. 

Přijati: Lenka Bednárová, Tomáš Řezníček, Vladimír Berdák, Tereza Vávrů, Soňa Kyseľová 

– Katka informuje o žadatele. 

Tomáš Matuška, Anna Mikulová – není dokončeno magisterské studium. Diskutována 

otázka, zda chceme přijímat členy s bakalářským titulem. Budou definována pravidla 

přijímání členů s nižším než magisterským titulem. Katka informuje žadatele. 

Aleš pošle na výbor návrh pravidel přijímání členů. 

Valná 

hromada 

Diskuse o agendě valné hromady: přidat část na představení webu, zdůrazňovat 

shromažďování znalostí a jejich sdílení, připojit položky rozpočtu k tématům (JAS a další 

vzdělávací akce do vzdělávání, 100 let na slide ke 100 letům, …), prezentace a příprava 

rozpočtu bude dokončena na výboru před valnou hromadou, na akci 100 let bude 

alokován 1 mil Kč. Rozpočet na publikace bude součástí rozpočtu 100 let. 

Schváleno navýšení rozpočtu na jídlo na akci po valné hromadě o 20 Kč na osobu, tj. 

na 520 Kč na osobu. 

Vedení PS 
aktuárské 

Případná změna ve vedení PS nebyla diskutována. Výbor podporuje pořádání schůze 

společnosti několikrát v roce v „čase a místě“ Aktuárské PS. 

100 let Akci uspořádáme 19. 9. 2019 v Cubexu, detaily budou doplněny později. 

Honza osloví AAE a IAA jako hosty s krátkou řečí ohledně profese a její budoucnosti. 

Účast přislíbil Karel Goossens, Honza pošle pozvánku. 

Slidy na Valnou hromadu ohledně tématu 100 let dodá Mirek. 

Logo na 100 let – pokračovat v rozvoji předloženého návrhu založeném na bodech 

v matici 10x10. 

Pracovní skupina ke 100 letům tématicky vyspecifikuje obsah konference pro dopolední i 

odpolední část tak, aby byl program zajímavý pro očekávané publikum a prezentoval 

ČSpA v souladu s vizí a misí, jako aktivního a přínosného účatníka českého pojišťovnictví. 
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Bod programu Obsah 

Různé Výbor zřizuje pracovní skupinu s cílem revize CPD (přidělování/evidence bodů apod.), 

zastoupení z výboru zajistí Zdenek, zájemce o účast Radek Řezanka. 

Honza odpoví na dotazník AAE „Survey on the legal and political recognition of the 

actuary and that actuarial association throughout Europe“, diskutovány hlavní oblasti 

otázek. 

Aprobační komise: Po informaci od Lucie, že nebude mít kapacitu věnovat se dostatečně 

zmapování sylabů, bylo diskutováno složení aprobační komise a zřízení pracovní skupiny 

na mapování sylabů. 

Další jednání 11. 12. 2018 13:00 – 14:00, oběd, Jurys INN, Sokolovská 11, Praha 8 

11. 12. 2018 14:00 – 15:30, Jurys INN, Sokolovská 11, Praha 8 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal: Kamil Žák, 26. 11. 2018 


