
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  5.6. 2019 

Čas:  15:00 – 17:00 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 (od 15:30, bod Další vzdělávání), Lucie Mazurová (od 16:05, bod 

Další vzdělávání), Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Marcela 

Vítková, Kamil Žák (do 16:30, bod SVOČ Brno) 

Bod programu Obsah 

Noví členové Přihlášky: 

• Jan Fojtík 

• Jan Došel 

• Lucie Jebavá 

• Jakub Šindelář 

Přijati. 

CERA Výbor schvaluje záměr přistoupit k CERA smlouvě jako přidružený člen. Výbor bere 

na vědomí obsah CEAR smlouvy a souhlasí s tím, že bude vázán podmínkami smlouvy 

a bude plnit všechny povinnosti, které jsou smlouvou uloženy. Výbor schvaluje 

vyplněnou přihlášku a souhlasí s jejím podáním. 

Výbor pověřuje podpisem smlouvy svého předsedu, Jana Švába. 

English translation: 

The Executive Committee approves the intention to become an Acceding Party to the 

CERA Treaty. The Committee acknowledges the content of the CERA Treaty and it 

agrees to be bound by the Terms of the Treaty and to meet all obligations which 

would be imposed on it under the Treaty. The Committee approves the completed 

Application Form and agrees with its submission. 

The Executive Committee mandates its chairmen, Jan Šváb, to sign the treaty. 

Pracovní skupina bude pokračovat v přípravě plného členství v CERA (příprava přihlášky, 

smlouva s AAE a DAV o vzdělání/zkouškách, úprava stanov, pravidel CPD, pravidel 

udělování CERA certifikátu, jednacího řádu Aprobační komise). 

Další 
vzdělávání 

Možnost pořádat ASTIN v Praze. Možná se budou dělat všechny jednání IAA najednou. 

Zdeněk do valné hromady získá více informací. 

Možná spolupráce s EAA (identifikace lokality, večerního programu, zajištění sponzorů 

apod.). Zdeněk odpoví ve smyslu možnosti podělit se o tipy na hotel/restauraci, zvládneme 

možná i zajistit někoho na přivítání ráno + odvedení večer (případně za slevu říct 

účastníkovi, který je přihlášený), ale nemáme dostatek kapacity na opakovanou aktivitu 

jako je obcházení sponzorů, protože to děláme na dobrovolnické bázi. 
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Revize CPD 

• Přednáška na univerzitě – dávat body za „nové“ přednášky a vzdělání, nikoli za 

opakované standardní kurzy na univerzitě, tj. body přidělovat jednorázově. 

• Výjimky ze splnění požadavků – zdůraznit preferenci převodu základní části na 

doplňkovou. 

JAS 

• očekáváme kladný výsledek 

• nakoupeny sešity a propisky, které se použijí na konferenci 

• předběžné hodnocení: mírný pokles spokojenosti v oblasti ubytování a 

přednášení, komentáře k absenci přednášejících z pojišťoven 

• hledáme novou lokalitu 

AAE Obdržen návrh Mutual recognition agreement k připomínkám, bude projednáno na 

Aprobační komisi. 

SVOČ Brno Úspěšné zviditelnění, bude možnost pokračovat za rok v Praze. 

Přijde dotaz na fakturační údaje a následně faktura. 

MU Brno (p. Kolář) aktualizuje sylaby směrem ke core sylabu IAA a AAE. Hledají 

přednášejícího na letní semestr 2020 a případně na seminář. P. Kolář pozván na 

konferenci ke 100 letům. Vytipovat možné zájemce. 

100 let Hledáme správce webu pro pojistnamatematika.cz, případně i actuaria.cz. Všichni: 

Zájemce směřovat na pracovní skupinu 100 let. M. Janeček nabízí administrativní sílu. 

Řešíme neaktuárského oborově příbuzného mluvčího. Mirek zprostředkovává kontakt na 

M. Pěchoučka, Aleš by měl do konce týdne mít zpětnou vazbu od p. Gregora (CERGE). 

Nutno vyřešit daňové aspekty financování akce, sháníme doporučení na daňaře. Všichni: 

Doporučení posílat na pracovní skupinu 100 let (zatím mají konkrétní návrh Aleš, Mirek a 

Honza). 

Různé Není 

Další jednání 6.9. 2019 13:00 – 15:00, MPK Kooperativa 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: přihláška do CERA 

Zapsal: Kamil Žák, 5.6. 2019 


