
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  28.1. 2019 

Čas:  14:30 – 16:30 h 

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

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

Kateřina Vlčková, Marcela Vítková, Kamil Žák 

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

Bod programu Obsah 

Další 

vzdělávání 

PS CPD se sešla na prvním jednání. Mezi členy panuje shoda, že bude nutná samoevidence 

bodů na webu. Výbor se záměrem souhlasí a očekává, že návrh provedení a nacenění 

bude součástí výstupu PS CPD. Dalším důležitým tématem byla otázka vymáhání 

vzdělávání členů s osvědčením. Aleš a Honza zastávají názor, že by vzdělávání mělo být 

"vymáháno", přičemž opakované neplnění požadavků by mělo vést k odebrání osvědčení. 

Kontrola by měla být jednak automatizovaná, ale i doplněna namátkovou detailnější 

kontrolou. 

Je málo přednášejících pro Program dalšího vzdělávání na Aktuárském semináři. Lucie a 

Zdeněk hledají další. 

Rozvoj webu Aleš zařídí zveřejnění rámcových pravidel přijímání členů na webu. 

Aleš ověří stav vývoje "publikací" s Petrem K a vytvoří evidenci významných požadavků na 

změnu/vývoj webu. 

AAE Honza a další členové ČSpA pojednou na jarní setkání AAE do Sofie. Shrnutí by měl Honza 

prezentovat na JASu. 

Stálé PS a 

provoz 

Honza domluví jednání Aktuárské PS s Pepou L. 

Vzdělávací PS - diskutováno v rámci bodu Další vzdělávání. 

Aprobační komise - nahrazení Lucie Petrem na postu předsedy vyžaduje organizaci valné 

hromady (nejlépe při "bodovaném" semináři) a (pravděpodobně) elektronické hlasování. 

Provoz - všechny faktury zaplaceny. Katka připraví přehled činností a zkusíme najít 

dobrovolníky nebo firmu. Vzhledem k významnému podílu komunikace je otázkou, jestli 

je možný efektivní outsourcing. Je potřeba zjistit možnosti používání nové mailové adresy 

pro platební účely. 
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Bod programu Obsah 

PS 100 let Dáša S. připraví článek o historii pro Pojistný obzor. Čerpá mimo jiné z knihy Třicet let 

pojistné techniky. 

Diskutována možnost udělení čestného členství. 

Domluveni zástupci mezinárodních organizací (Hanák, Goossens, Kivisaari), diskutováni 

čeští hosté. 

Je potřeba na Aktuárské PS zjistit progres v přípravě různých témat. 

Domluvit termín a místo oslavy 100 let pro členy. 

Je připraven návrh podkladu pro sponzory. 

Různé PS CERA – předseda Michal Gerthofer, aktuálně 6 členů. Certifikát CERA je nadstavbou nad 

aktuárské osvědčení tj. CERA není možné získat bez osvědčení. Poplatky jsou odvozeny od 

počtu členů s aktuárským certifikátem, je vhodné konzultovat zkušenosti s jinými 

společnostmi, např. Chorvatsko, Slovinsko. 

Další jednání 
 

8.3.2019 14 – 16, MPK Kooperativa 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy:  

Zapsal: Aleš Král, 29.1.2019 


