
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  5.4. 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: Petr Bohumský, Aleš Král, Lucie Mazurová, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Jan Šváb, 

Kateřina Vlčková, Marcela Vítková, Kamil Žák 

Bod programu Obsah 

Noví členové Nejsou nové přihlášky. 

Další 

vzdělávání 

Revize CPD 

• Akreditační komisí zmiňovanou v materiálech k agendě je míněna aprobační 

komise. 

• Základní část: body přidělovány aprobační komisí, pokud možno předem, 

zpětně uznávat pouze akce, které byly dopředu uznané jinou aktuárskou 

společností a současně musí být schváleny po proběhnutí akce. 

• Podpůrná část: body si přiděluje každý sám. 

• 1 CPD hodina (bod) je 60 min. 

• Kontrola splnění požadovaných CPD hodin probíhá za tříleté období. 

• CPD hodnota akce je pro všechny účastníky stejná. 

• 20 CPD hodin za rok celkově, z toho 12 CPD hodin za rok za základní část, je 

přiměřený požadavek. 

• Jednou akcí, případně v jednom roce, je možné splnit požadavek i na více let 

(např. akce typu aktuárský kongres). 

• Za přípravu přednášky 3-násobek bodů za danou přednášku, tj. celkem 4-

násobek přidělených bodů. 

• Pojistný matematik v praxi – přednáška v základní části, příprava v doplňkové 

části. 

JAS: přípravy podle plánu, registrace bude zahájena v nejbližších dnech, maximum je 120 

osob, sleva za neubytování není preferována. 

Primární 
vzdělávání 

Elektronické hlasování o volbě Petra do aprobační komise a o čestném členství 

Jaroslava Dostala připraví Petr, rozešle Honza. Bude umožněno hlasování ihned po 

oznámení. 

Vzdělávací sylaby budou diskutovány na výborech AAE v Sofii. 

Rozvoj webu Bude probíhat klasifikace dokumentů na webu s cílem identifikovat publikace. 

Profesionalismus Bude připraveno do valné hromady. 

Koordinace PS Probíhá. 
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Bod programu Obsah 

Komunikace Probíhá s výjimkou ČNB, která zatím neprobíhá. 

Stálé PS a 
provoz 

Zatím není nutné svolávat Aktuárskou pracovní skupinu. 

Kateřina připraví seznam činností k vedení účetnictví, které budou rozděleny dále. 

IAA a AAE by mělo být zaplaceno, Kateřina prověří. 

100 let Před-domluveni sponzoři ČP, Generali, Kooperativa, Deloitte. Oslovovací dopis se 

připravuje. Ve společnostech budou informováni i relevantní aktuáři. 

Budou osloveny relevantní vysoké školy s cílem prezentovat svoje relevantní studijní 

obory na webu pojistnamatematika.cz. 

Probíhá příprava programu konference. 

Eternia zařídí hosting a další služby spojené se zprovozněním a správou webu 

pojistnamatematika.cz. 

Představeny návrhy propisek a bloků. 

Různé CERA: připravuje se přihláška, připravuje se návštěva zástupce EAA, termín z nabídky 

z hlediska výboru bez preferencí. 

LAT ŽP: Aprobační komise obdržela návrh aktualizace směrnice, probíhá diskuse, 

připravuje se stanovisko. Bude předloženo na další jednání výboru. 

Vyšel pojistný obzor s prvním článkem Dáši Slavíkové k historii ČSpA. 

Lucie plánuje rezignovat na členství v redakční radě Pojistných rozprav. Lucie 

reprezentovala v radě ČSpA. V případě zájmu je možné navrhnout zástupce. 

Další jednání 3.5. 2019 14:00 – 16:00, MPK Kooperativa 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal: Kamil Žák, 5.4. 2019 


