
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  15.5. 2020 

Čas:  9:00 – 11:00 h 

Místo:  Videonference (Microsoft Teams Meeting) 

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 (od 9:25), Kamil Žák 

Bod programu Obsah 

Noví členové Přihlášky nejsou. 

Přes web se registrovala zájemkyně, která ještě nemá ukončené magisterské vzdělání. 

Honza odpoví s odkazem na odsouhlasená pravidla zveřejněná na webu ČSpA. 

Finance a 

účetnictví 

Finanční situace: na účtu cca 500 tis. Kč, dalších cca 200 tis. Kč budou letošní příspěvky, 

výsledek JASu není započítán (loni bylo dalších cca 100 tis. Kč). 

Připraveno daňové přiznání za prosinec 2019, včetně dopočtu DPH za předchozí rok. 

Očekáváme vrácení DPH ve výši cca 95 tis. Kč. 

Připraveno hlášení k DPH za uplynulé měsíce roku 2020. Odhadované náklady na zajištění 

účetnictví (včetně DPH) na rok 2020 50 tis. Kč. 

Souhlasíme s navrženou smlouvou s tím, že doplníme povinnost předat veškerou 

dokumentaci v případě ukončení smlouvy. Smlouvu podepíše Honza. (8-8-0-0) 

Kontrolní hlášení a daňová přiznání připravena k podpisu, podepíše a odešle Honza. 

Kateřina připraví. 

Výbor pověřuje Kateřinu podpisy veškeré budoucí dokumentace na finanční úřad. 

 

Připravíme výhled financí společnosti ve střednědobém horizontu (3-5 let) s ohledem na 

jejich dlouhodobou udržitelnost a doporučení na vývoj výše příspěvků. Zájem podílet se 

na přípravě a diskusích mají všichni. Svoláme samostatné jednání výboru jen s tímto 

tématem, použijeme Slack pro sdílení. 

Vzdělávání Reakce na prezentaci s VŠE na minulém výboru: největší riziko vidíme v pokrytí požadavků 

na matematický základ, v rozhodování může pomoci připravovaný auditní proces AAE. 

Aktivitu podporujeme a spolupracovat chceme, platí to pro všechny poskytovatele 

relevantního vzdělání. Nabídneme prostor na propagaci vzdělávacích programů na 

PS Aktuárské a valné hromadě ať již s cílem získat přednášející či zájemce o studium. 

Letos budou volby do Aprobační komise, zjistíme, kdo bude chtít pokračovat, cílem je mít 

zastoupeny všechny spolupracující školy (MFF UK, VŠE, MUNI). 
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Bod programu Obsah 

Provoz webu Zkusíme hledat interní kapacity na údržbu webu (pravidelné aktualizace apod.), 

u studentů bereme do úvahy riziko kontinuity, současně zvažujeme externí zajištění 

provozu webu. Mirek s Petrem Keblúškem připraví poptávku na externí provoz webu. 

Následně Mirek poptá cenu a podmínky u provozovatele webu pojistná matematika.cz. 

Informace 

z AAE 

WG Legal recognition – v ČR tři úrovně: rezervované aktivity, vyhrazené povolání (role), či 

vyhrazená profesní komora. Je organizované v různých zemí různě. Reprezentace aktuárů 

a zajištění jejich postavení je v souladu s cíli AAE, pracovní skupina má podporu výboru 

AAE a mandát pokračovat v činnosti. Probíhá mapování současných přístupů (případové 

studie), příprava na sjednocení přístupu a cílů napříč AAE. 

Znalosti – PS 

Aktuárská, 
Standardy 

Mirek stanoví termín v červnu (pravděpodobně čtvrtek 18.6. 15:00-17:00). 

Agenda: zajímavosti z AAE (koronavir, legal recognition) a IAA, ESAP 3, PS aktuár X.0, 

PS IFRS 17. 

Různé Administrace členů – zbývají vyřešit nezaplacené příspěvky matek na 

mateřské/rodičovské dovolené 

Reklamní předměty aj. PR – návrhy upravených reklamních předmětů (tužky a bloky), 

návrhy odsouhlaseny 

Povinnosti spolku – není aktualizace 

CPD 2020 – elektronické hlasování probíhá. Formulace usnesení i průvodního dopisu 

byla odsouhlasena per-rollam 

Informace z IAA – IAA council, reorganizace v rámci IAA, nový orgán IAA forum (sdílení), 

oddělení pracovní skupiny (malá, akční) od fora (větší, může být pasivní účast, „observer“) 

ČSÚ – Proběhla per-rollam diskuse k oslovení ČSÚ s cílem veřejné publikace dat 

k úmrtnosti v souvislosti s COVID-19. Cílem je umožnit validaci kalamitního scénáře na 

úmrtnost v kapitálových modelech na základě věrohodných dat. Výbor s oslovením 

souhlasil. ČSÚ nezávisle data zveřejnil. Aleš informaci umístil na linked-in profil 

společnosti 

MUNI – Zdeněk komunikuje s panem Kolářem s cílem zajistit na MUNI analogii pojistného 

matematika v praxi, nejlépe prezentovat osobně, možné streamovat či formou webináře 

Web actuaria.cz – upravit titulní stránku, aby obsahovala přímý odkaz na dokumenty ke 

100 letům. Monika prověří a posune dále 

Další jednání 10.6. 13:00 – 15:00, Teams, téma: střednědobý plán a udržitelnost financí ČSpA 

23.6.2020 15:00 – 17:00, Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Hlasování: (přítomno-pro-proti-zdržel) 

Přílohy: návrh smlouvy na vedení účetnictví 

Zapsal: Kamil Žák, 15.5. 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 

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

9 17.4. 15.5. Kamil rozešle formuláře k členství ve výboru k vyplnění a zajištění 

ověřeného podpisu. 

Trvá 

10 17.4. 15.5. Kateřina domluví doplnění a upřesnění úvodních činností spojených 

s vedením účetnictví a DPH do smlouvy (včetně přechodu na DPH a 

úvodního zahrnutí majetku do DPH). 

Splněno 

11 17.4. 15.5. Aleš a Kamil navrhnou, jak prakticky provést posun splatnosti 

členských příspěvků na 31.3. 

Trvá 

12 17.4. 15.5. Kateřina zjistí dopad případného poplatku z upomínku na účetnictví 

a daně. 

Trvá 

13 17.4. 15.5. Všichni vyplní své profily (zkontrolují aktuálnost) a doplní fotky na 

actuarii a požádáme významné členy o to samé. 

Trvá 

14 17.4. 15.5. Aleš uspořádá elektronické hlasování valné hromady o naplnění 

požadavků CPD v roce 2020. 

Splněno 

15 15.5. 31.5. Honza odpoví zájemkyni o členství bez magisterského vzdělání 

s odkazem na odsouhlasená pravidla zveřejněná na webu ČSpA. 

Nový 

16 15.5. 22.5. Kateřina pošle Honzovi kontrolní hlášení a daňová přiznání 

k podpisu. Honza podepíše a odešle na FÚ. 

Nový 

17 15.5. 23.6. Mirek s Petrem Keblúškem připraví poptávku na externí provoz 

webu. Následně Mirek poptá cenu a podmínky u provozovatele webu 

pojistná matematika.cz. 

Nový 

18 15.5. 31.5. Mirek stanoví a rozešle termín PS Aktuárské v červnu 

(pravděpodobně čtvrtek 18.6. 15:00-17:00). 

Nový 

19 15.5. 23.6. Monika prověří a zrealizuje usnadnění přístupu k dokumentům ke 

100 letům ČSpA (prezentace, fotografie, videozáznamy) přes web 

actuaria.cz. 

Nový 

 


