
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  19.3. 2020 

Čas:  15:30 – 17:30 h 

Místo:  Telekonference (skype) 

Pozváni: Petr Bohumský, Martin Branda, Aleš Král, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika 

Šťástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák 

Přítomni: Petr Bohumský, Aleš Král, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika Šťástková, Jan Šváb, 

Kateřina Vlčková, Kamil Žák 

Bod programu Obsah 

Noví členové Přihlášky nejsou. 

Plán činnosti 

2020 

Hlavní činnost 

• Znalosti (PS Aktuárská, Standardy) – Mirek 

o Stálá agenda PS Aktuárské 

▪ dodávání témat z pracovních skupin 

▪ AAE (zejména Insurance Committee, Professionalism 

Committee, Education Committee), případně IAA 

▪ ESAPy (ISAPy) a jejich naplňování v praxi 

▪ průběžná diskuse o činnosti výboru 

o Provozní zajištění PS Aktuárské 

▪ dobrovolníci na zajišťování/zpracovávání agendy 

▪ čtvrtletní frekvence (musí být obsah), poté může být měsíční – 

pokud bude obsah 

▪ účast možná i pro informaci, tj. možnost odmítat případné 

úkoly 

o Standardy 

▪ ESAP 3 

▪ aktualizace ISAP 1 

▪ IAN nepovažujeme za zásadní 

CERA Odsouhlasena textace přihlášky do CERA a smlouvy s DAV a EAA ohledně zajištění CERA 

vzdělání a zkoušek. IAA neprováděla žádné audity ČSpA, kterých bychom si byli vědomi, 

otázka 1 zůstane bez odpovědi. Potvrzen odhad 15 až 30 CERA certifikátů v otázce 6. 

Hlasování o přihlášce do CERA a smlouvě s DAV a EAA ohledně zajištění CERA vzdělání a 

zkoušek: (8-8-0-0) 

Návrh byl přijat. 

Výbor pověřuje svého předsedu Jana Švába podpisem přihlášky a smlouvy. 

Přihlášku teď nepodáváme. Termín podání přihlášky bude prodiskutován na jednání 

výboru v červnu. 



 

2 

Bod programu Obsah 

CPD a 
Actuview 

Aktuárský seminář zrušen (pozastaven). Možné řešení částečné náhrady základní části 

doplňkovou, alternativní návrh využít Actuview. Např. v Německu je Actuview ekvivalentní 

osobní účasti na přednášce. Účastník si na konci roku uloží potvrzení o účasti. Aprobační 

komise přijde s návrhy. jak splnit požadavky na CPD v současné situaci. 

JAS a reklamní 

předměty 

Na JAS neznáme storno podmínky v hotelu pro současnou konkrétní situaci, nemáme 

kontakt s hotelem. JAS odkládáme. Zdeněk co nejdříve oznámí odložení JASu. Náhradní 

termín bude oznámen později, cíl je co nejdříve. 

Na JAS budeme potřebovat nové reklamní předměty. Reklamní předměty s Eternií domluví 

Monika, detaily objednávky dohodneme mailem. 

Povinnosti 
spolku 

Není připraveno, chybí předat zápisy z jednání valné hromady a nový výbor na rejstřík. 

Kamil v souladu s úkolem číslo 2 připraví návrh na výbor do konce měsíce (do 31.3.2020). 

Finance a 

účetnictví 

Registrace k DPH schválena od 1.12. 2019. Součástí vyjádření Finančního úřadu je 

požadavek na podání daňového přiznání a upozornění na povinnost podávat kontrolní 

hlášení. 

Dohoda s účetním ani cena není dosud dojednána. Kateřina předloží do konce příštího 

týdne (27.3. 2020) návrh dohody o spolupráci v oblasti vedení účetnictví a zajištění DPH, 

včetně cenových podmínek. 

AAE členství je zaplaceno. 

Proplacení publikace proběhne. 

Různé Diskutován námět, zda nemít část prostředků v měnách, ve kterých platíme některé 

platby (zejména mezinárodní členství). 

Další jednání 17.4.2020 14:00 – 16:00, telekonference – detaily budou oznámeny 

informace, úkol, rozhodnutí 

Hlasování: (přítomno-pro-proti-zdržel) 

Přílohy: přihláška do CERA, smlouva s DAV a EAA 

Zapsal: Kamil Žák, 19.3. 2020 
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Seznam úkolů 

Číslo Datum 
zadání 

Termín Úkol Stav 

2 8.1. 31.3. Kamil připraví a podá dokumenty do spolkového rejstříku. Trvá 

3 8.1. 5.2. Kateřina zjistí cenu za externí zajištění účetnictví a daní (DPH). Nahrazen 

úkolem 8 

4 8.1. 31.3. Kamil zjistí legislativní termíny pro zveřejnění účetní závěrky. Trvá 

5 8.1. 5.2. Honza oznámí autorům publikace „Acceleration techniques for Life 

cash flow projection“, že jim byla přidělena podpora. 

Splněno 

6 5.2. 19.3. Aleš označí odbornou směrnici č. 1 na webu jako zrušenou Splněno 

7 19.3.  Monika domluví reklamní předměty (tužky, bloky) s Eternií, detaily 

objednávky dohodneme mailem. 

Nový 

8 19.3. 27.3. Kateřina předloží návrh dohody o spolupráci v oblasti vedení 

účetnictví a zajištění DPH, včetně cenových podmínek. 

Nový 

 


