
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  23.6. 2020 

Čas:  15:00 – 17:00 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 

Přihlášky Přihláška: 

• Libuše Haubeltová 

Přijata. 

Úkoly 
z uplynulých 
výborů 

• Úkol číslo 11 – provedeme v rámci představení a komunikace k celkovému 

konceptu financí 

• Úkol číslo 12 – zrušen, poplatek za upomínku zaváděn nebude 

• Úkol číslo 17 – níže na agendě 

• Úkol číslo 19 – odkaz na dokumenty z konference ke 100 letům ČSpA bude místo 

zpětné vazby 

Weby ČSpA Obdržena faktura z poslední část vývoje webu pojistnamatematika.cz (volné pracovní 

pozice). 

Naceněna externí správa webů actuaria.cz a pojistnamatematika.cz, indikace 

1 400 Kč/měsíc včetně hostingu, správa obsahu zůstává na nás, současný externí správce 

pojistnamatematika.cz navrhuje převod webu do jiného systému, obecně rezistentně 

přebírat kód od jiných programátorů. 

Mirek s Petrem Keblúškem se spojí s externím správcem webu s cílem ověřit proveditelnost a 

vhodnost navrhovaného řešení. Další zájemci o účast v diskusích jsou Honza a Zdeněk. Do 

doby ukončení diskusí bude pozastavena implementace CPD požadavků na web. 

Statusy a 
aktivity 
v jednotlivých 

oblastech 

Finance a účetnictví – dokončit komunikaci s finančním úřadem ohledně DPH, příprava 

daňového přiznání, dohoda harmonogramu schvalování závěrek valnou hromadou, na VH 

představit včetně výhledu finanční situace společnosti. 

AAE – Honza se zaměří na pokračování oblasti legal recognition 

IAA – pasivní role pozorovatele 

Znalosti – pokračovat ve směru nastaveném na Aktuárské pracovní skupině, dokončení 

ESAP 3, práce na ISAP 1 a další podle kapacit, na VH mít připravenou ke schválení lokální 

implementaci ESAP 3 a ISAP 1 

Primární vzdělávání – Aprobační komise pokračuje v činnostech, do konce roku zapojení 

do CPD a schůzky k naplnění sylabu jednotlivými univerzitami, příprava na volby do 

Aprobační komise, Petr připraví očekávání od a role členů aprobační komise 

CERA – dokončení smluvní dokumentace a vstupu do konce roku 
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Bod programu Obsah 

Celoživotní vzdělávání – přednášející budou osloveni s alternativami, jak umožnit na MUNI 

uvést přednášky cyklu Pojistného matematika v praxi. Budeme především zkoumat 

možnosti vzdálené výuky (např. přímé streamování přednášky z MFF) 

JAS – vzhledem ke zvýšeným očekávaným nákladům (pronájem sálu a ubytování) a 

statutu plátce DPH byl odsouhlasen návrh zvýšit cenu za JAS na 8 000 Kč při zachování 

současných slev (500 Kč a 1 000 Kč) znamenající nulový výsledek akce při přibližně 

65 účastnících 

Povinnosti spolku – dokončení do konce roku 

Administrace členů – připomínka elektronického hlasování, pokračování upomínání 

dlužníků 

PR – propisky a bloky budou objednány, příprava medailonků 

Různé Webinář AAE k CPD v Evropě, záměr inspirovat se UK, bude průzkum mezi společnostmi 

Mimořádná valná hromada AAE – řeší se pokračování členství britské společnosti aktuárů 

v AAE včetně např. poplatků za členství, mutual recogniton agreement 

Další jednání 28.8.2020 14:00 – 16:00, Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Zapsal: Kamil Žák, 23.6. 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. 

Uzavřeno 

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

a daně. 

Zrušen 

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

actuarii a požádáme významné členy o to samé. 

Splněno 
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Číslo Datum 
zadání 

Termín Úkol Stav 

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

s odkazem na odsouhlasená pravidla zveřejněná na webu ČSpA. 

Splněno 

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

k podpisu. Honza podepíše a odešle na FÚ. 

Splněno 

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. 

Splněno 

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

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

Splněno 

19 15.5. 23.6. Monika usnadní přístup k dokumentům ke 100 letům ČSpA 

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

Trvá 

 


