
 

 

ZÁPIS Z ELEKTRONICKÉHO HLASOVÁNÍ 

VALNÉ HROMADY ČSPA 
 

Období hlasování: 10.12. 2019 – 15.1. 2020 (hlasování bylo zahájeno na valné hromadě) 

Pozváni: všichni členové, kteří se neúčastnili hlasování na valné hromadě, informace 

o hlasování rozeslána na emailové adresy ze seznamu členů 

Hlasovalo: 139 členů (64 na valné hromadě, 75 elektronicky) 

 

Bod programu Obsah 

Hlasování 

o změně 
stanov 

Návrh usnesení: 

Valná hromada České společnosti aktuárů schvaluje změnu stanov dle předloženého 

návrhu. 

Odůvodnění: 

Hlavní změnou je v bodech 5.h a 32 zavedení certifikace CERA. Návrh dále zahrnuje 

několik upřesnění ohledně náplně činnosti a organizace společnosti tak jak se v průběhu 

času vyvinuly (viz Zpráva o činnosti strana 55). 

Výsledek hlasování včetně hlasů z valné hromady: (139-130-3-6) 

Návrh byl přijat. 

Hlasování 

o Pravidlech a 
podmínkách 

k vydání CERA 
osvědčení 

Návrh usnesení: 

Valná hromada České společnosti aktuárů schvaluje „Pravidla a podmínky k vydání CERA 

osvědčení“ dle předloženého návrhu. 

Odůvodnění: 

Jedná se o obdobu dokumentu „Pravidla pro vydávání osvědčení“ pro certifikaci CERA. 

Obsah vychází z mezinárodních podmínek a rovněž popisuje způsob, jak certifikaci získat. 

Výsledek hlasování včetně hlasů z valné hromady: (139-116-5-18) 

Návrh byl přijat. 
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Bod programu Obsah 

Hlasování 
o Pravidlech 
celoživotního 
vzdělávání 

Návrh usnesení: 

Valná hromada České společnosti aktuárů schvaluje „Pravidla celoživotního vzdělávání“ 

ve znění dle předloženého návrhu se dvěma schválenými pozměňovacími návrhy (viz 

Zpráva o činnosti strana 72 a 74). 

Odůvodnění: 

Cílem změn v celoživotním vzdělávání, jehož závaznost pro členy s osvědčením vždy byla 

podmínkou našeho členství v mezinárodních asociacích, je sladění přístupu s ostatními 

asociacemi, posílení pozice držitelů osvědčení i ČSpA jako respektovaného odborníka a 

podpora aktivních členů, kteří se podílejí na sdílení znalostí a odborné práci pro 

společnost. 

Výsledek hlasování včetně hlasů z valné hromady: (139-105-20-14) 

Návrh byl přijat. 

informace, úkol, rozhodnutí 

Hlasování: (přítomno-pro-proti-zdržel se) 

Přílohy: zápis z jednání valné hromady 10.12. 2019, zpráva o činnosti 

Zapsal: Kamil Žák, 20.1. 2020 


