
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  10.6. 2020 

Čas:  13:00 – 15:00 h 

Místo:  Videokonference (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, Kamil Žák 

Bod programu Obsah 

Diskuse 
financování 

Cíl: zajistit dlouhodobé a dlouhodobě udržitelné financování společnosti. 

Projití modelu (plánu) finanční pozice do roku 2024. Diskutované body: 

• prezentace příspěvků: základní příspěvek společnosti (dnes 500 Kč), „příplatek“ 

za aktuárský certifikát (dnes 500 Kč), „příplatek“ za CERA (návrh 2 000 Kč) 

• cíl: dlouhodobě základní příspěvek kryje provoz společnosti 

• cíl: dlouhodobě „příplatky“ za aktuárský certifikát kryjí náklady na členství v IAA a 

AAE 

• cíl: dlouhodobě „příplatky“ za CERA kryjí náklady na členství v CERA 

• JAS dlouhodobě přebytkový s přebytkem kolem 130 tis. Kč 

• podzimní seminář s návrhem vyrovnaného rozpočtu 

• akademický seminář s průměrnými ročními náklady cca 15 tis. Kč zahrnuje i SVOČ 

a podobné podpory studentů 

• náklady na podporu publikací jsou rozpočítány na 50 tis. Kč ročně (očekávání 

100 tis. Kč jednou za 2 roky) 

• náklady na weby jsou odhadnuty na 50 tis. Kč ročně 

• sponzoring JASu zatím nechceme, je to výhledová možnost zlepšení rozpočtu 

• společenská akce po valné hromadě zůstane zachována 

• prezentace DPH – z minulosti nejsme zvyklí na zacházení s DPH, připravíme 

model s částkami bez DPH i s DPH 

• chceme, aby členové se soustředili hlavně na odbornou činnost, nikoliv na provoz 

• provoz společnosti by měl být z významné části pokryt základními příspěvky 

• návrh zvýšit „příplatek“ za aktuárský certifikát o 500 Kč na 1 000 Kč (tj. člen 

s certifikátem by platil 1 500 Kč ročně) 

• inflace do nákladů od roku 2021 s cílem zohlednit budoucí vývoj cenové hladiny 

Shrnutí 
 

• návrh úpravy příspěvku certifikovaných členů s cílem vyrovnat příspěvky a platby 

za mezinárodní členství 

• základní členský příspěvek hradí provoz společnosti 

• i členové bez certifikátu benefitují z členství v IAA a AAE 

• CERA navržena postupně samofinancovatelná 

• doplnit model o DPH 

• doplnit inflaci parametricky 

• cílíme výsledek „černá nula“ 

• samofinancování JASu při 60 účastnících, ze zisku hradíme další vzdělávací akce 

• otevřené financování správy a rozvoje webů 

• některé položky jsou jednou za několik let, může nastat ztráta v některých letech 

vlivem fluktuací 
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Bod programu Obsah 

Další jednání 23.6.2020 15:00 – 17:00, Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Zapsal: Kamil Žák, 10.6. 2020 

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 

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 

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 usnadní přístup k dokumentům ke 100 letům ČSpA 

(prezentace, fotografie, videozáznamy) přes web actuaria.cz 

Nový 

 


