
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  28.8. 2020 

Čas:  14:00 – 16:00 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, 

Kamil Žák 

Bod programu Obsah 

Přihlášky Přihláška: 

• Petra Pilátová 

Přijata. 

Úkoly 
z uplynulých 
výborů 

Úkol číslo 2, 4, 9 – trvá 

Úkol číslo 19 – splněno 

Finance a 

účetnictví 

Business plán společnosti na další roky. 

• Je třeba zkontrolovat DPH, zatím laický odhad. 

• JAS upraven na 100 účastníků (spíše opatrný přístup). 

• Přidáme list „JAS“ s více variantami. 

• Požádáme revizní komisi o názor. 

Připravit průvodní dopis ke komunikaci na členy. Mirek připraví první verzi k připomínkám, 

následně doplníme/upravíme grafy. 

Až bude připravený průvodní dopis, Honza osloví revizní komisi s žádostí o ověření. 

Následně zveřejníme. 

CERA Podepsat smlouvu o spolupráci s EAA a DAV co nejdříve. Zajistí Kamil. 

Podepsat přihlášku do CERA v říjnu s cílem být členem před valnou hromadou a mít 

možnost oznámit členství na valné hromadě. 

Celoživotní 
vzdělávání 

JAS 

• Přihlášeno přes 100 účastníků 

• Pořádáme, očekáváme povinné roušky pro účastníky a přednášející bez roušek 

• Akceptujeme riziko změny pravidel 

• Uvažujeme o záložním řešení přes MS Teams 

• Stornopoplatky nebudeme účtovat 

• Vzhledem k mimořádné situaci může být zapojení dobrovolníků ohodnoceno 

(využití volných vstupů) v delším časovém horizontu 
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Pojistný matematik v praxi v Brně 

• pozitivní ohlasy na možnost přednášet v Brně 

• pokračují diskuse ohledně organizace (zejména znalosti a zaměření publika) 

Aktuárský seminář 

• domlouvá se přednáška k šíření COVIDu (statistika) 

• podzimní semestr je v zásadě domluvený 

PR, weby Emaily v inboxu 

• maily z AAE archivujeme, pokud je něco ke zveřejnění, tak nutno oznamovat 

Alešovi 

• spamy mažeme bez náhrady 

LinkedIn 

• zveřejnění příspěvku je rozesíláno na algoritmem vytipovanou skupinu, příspěvek 

je dále šířen podle aktivity (zejména komentářů) 

• před dalším zveřejněním Aleš všem oznámí akci a zapojíme se do komentování 

pojistnamatematika.cz 

• zveřejněn Alešův článek k úmrtnosti a COVID 

• umíme sledovat provoz na stránkách pojistnamatematika.cz, bude zajímavé mít i 

na actuaria.cz 

Ostatní 
aktivity 

Valná hromada AAE 

• vztahy s britskou společností aktuárů 

• bude diskuse ke změnám rozpočtu, do budoucna pravděpodobně bude provoz 

částečně financován zisky z Evropského aktuárského kongresu 

• příspěvek členských asociací zůstane i v dalších letech beze změny 

• vše bude prezentováno na valné hromadě AAE 

PS aktuárská 

• informace z proběhlé pracovní skupiny byla zveřejněna na webu 

• příští jednání bude mezi JASem a valnou hromadou, po jednání AAE 

PR 

• bude nabídka ohledně medailonků 

• generování obsahu pro web pojistnamatematika.cz, snaha použít vytvořený 

obsah i na jiných webech 

Různé AAE 8. a 9.10. 

• Mirek se připojí na Insurance Committee 

• Honza na Professionalism Committee a valnou hromadu 

Valná hromada 

• zamluven hotel na valnou hromadu 

• zjišťujeme, zda umíme připravit elektronickou valnou hromadu (včetně možnosti 

zajištění profesionální prezentační techniky) 
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Další jednání 25.9.2020 13:00 – 15:00, MS Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Zapsal: Kamil Žák, 28.8. 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 

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

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

Splněno 

20 28.8. 25.9. Mirek připraví k připomínkám první verzi průvodního dopisu 

k business plánu společnosti. 

Nový 

21 28.8. 30.9. Honza osloví revizní komisi s žádostí o ověření business plánu, včetně 

průvodního dopisu. 

Nový 

22 28.8.  Kamil zajistí podpis a odeslání smlouvy o spolupráci s EAA a DAV 

v oblasti vzdělání a zkoušek CERA. 

Nový 

 


