
 

 

ZÁPIS Z ELEKTRONICKÉHO HLASOVÁNÍ 

VALNÉ HROMADY ČSPA 
 

Období hlasování: 6. 6. 2020 – 30. 6. 2020 

Pozváni: všichni členové, informace o hlasování rozeslána na emailové adresy ze seznamu 

členů 

Hlasovalo: 151 členů 

 

Bod programu Obsah 

Úprava 

Pravidel 
celoživotního 
vzdělávání 

z důvodu 
nouzového 

stavu 

Návrh usnesení: 

Valná hromada České společnosti aktuárů schvaluje úpravu Pravidel celoživotního 

vzdělávání z důvodu nouzového stavu dle předloženého návrhu. 

Odůvodnění: 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v Česku a opatření upravujících setkávání většího 

počtu lidí je omezena možnost členů naplňovat pravidla celoživotního vzdělávání. Hlavní 

vzdělávací akce (Aktuárský seminář, Jarní aktuárské setkání) jsou rušeny či odkládány. 

Výbor Společnosti proto požádal aprobační komisi o návrh řešení této situace. Aprobační 

komise navrhla, aby pravidla pro rok 2020 byla upravena tak, že bude zrušena podmínka 

12 hodin základní části, přičemž podmínka splnění celkových 20 hodin bude zachována. 

Výbor návrh aprobační komise schválil. 

Do pravidel je doplněna možnost výboru v podobných situacích požádat aprobační komisi 

o výjimku jménem všech členů s certifikátem. Tím se předejde nejasnostem v postupu a 

pravomocech jednotlivých orgánů Společnosti. 

Z důvodů výše zmíněných zásahů do textu došlo k celkové revizi přechodných ustanovení. 

Kontroly ke konci let 2020-2022 byly z důvodu přehlednosti rozepsány a požadavky pro 

členy do tří let od získání osvědčení byly přesunuty do odpovídající kapitoly 2. 

Výsledek hlasování: (151-144-0-7) 

Návrh byl přijat. 
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Bod programu Obsah 

Úprava 
Pravidel 
k vydání 
osvědčení 

Návrh usnesení: 

Valná hromada České společnosti aktuárů schvaluje změnu Pravidel k vydání osvědčení 

dle předloženého návrhu. 

Odůvodnění: 

V rámci přípravy pravidel celoživotního vzdělávání byly identifikovány potřebné úpravy 

dokumentu Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou 

činnost. Jedna změna ruší povinnosti žadatele o osvědčení prokazovat plnění podmínek 

celoživotního vzdělávání před získáním osvědčení, druhá doplňuje možnost člena 

požádat o zrušení platnosti svého osvědčení. Návrh na změnu byl předložen na valnou 

hromadu, která se konala v prosinci 2019, ale o návrhu nebylo z časových důvodů 

hlasováno. Oproti prosincovému návrhu je doplněna část týkající se data zrušení platnosti 

osvědčení. 

Výsledek hlasování: (151-146-0-5) 

Návrh byl přijat. 

informace, úkol, rozhodnutí 

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

Přílohy: CSpA_Elektronicke_hlasovani_VH_202005.pdf, CSpA_CPD_Pravidla_2020_05 final.pdf, 

CSpA_Osvedceni_Pravidla_2020_05 final.pdf 

Zapsal: Kamil Žák, 30. 6. 2020 


