
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  19. 2. 2021 

Čas:  14:00 – 16:00 h 

Místo:  Videokonference (Microsoft Teams Meeting) 

Pozváni: Petr Bohumský, Aleš Král, Jakub Mertl, 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 Nejsou 

Úkoly 

z uplynulých 
výborů 

Úkol číslo 2, 9 – trvá, Kamil rozešle v druhé polovině března dokumenty k podpisu 

Úkol číslo 37 – splněno, daňové přiznání do konce března, DPH, průběžně měsíčně, větší 

přehledy čtvrtletně 

Uzavření 

minulého roku 

a reporting 

Dokončování závěrky a daní, ambice v 1./2. týdnu v březnu rozeslat členům výboru, revizní 

komise a po dokončení do spolkového rejstříku. 

Datová schránka – Kamil připraví na příští jednání výboru podklady pro rozhodnutí ohledně 

zřízení datové schránky. 

Web Připravena testovací verze webu, proběhla prezentace naprogramovaných částí. Odkaz na 

testovací verzi rozeslal Mirek mailem na členy výboru, na připomínky je 14 dní (tj. do 7.3.). 

Vzdělávání JAS – předpokládáme on-line variantu, neumíme zajistit kvalitní kombinovanou variantu, 

zjistíme případné stornopoplatky hotelu 

Akademický seminář – oslovení kolegů Maria Wütricha, podle reakce buď akademický 

seminář nebo minisérie přednášek na téma datová analýza 

Možné přidělování bodů aktuárské pracovní skupině – Mirek připraví možnosti na příští 

jednání výboru k hlasování 

Aktualizace 

SAP 1 

Pracovní skupina na SAP 1 připravila návrh aktualizace SAP 1, který bude projednán na 

Aprobační komisi. Následně bude projednán na výboru a předložen k hlasování na valné 

hromadě (pravděpodobně elektronicky) 

Výbor schvaluje přidělení 8 CPD hodin pro Vladimíru Unzeitigovou za vedení pracovní 

skupiny SAP 1. 

Medailonky Hledáme vhodné profily matematiků ze všech oblastí, tj. jak z pojišťovny, poradenské 

společnosti i akademické sféry. Cílem je prezentovat mladé aktuáry, kteří provádějí 

výpočty, nikoliv manažery. Monika připraví a zveřejní výzvu pro zájemce. Členové výboru 

identifikují a přímo osloví vhodné kandidáty. 
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Bod programu Obsah 

CERA CERA připravuje na červen „risk management days“. Až budou k dispozici oficiální 

dokumenty, tak Kamil vyvěsí na web společnosti. 

Kamil nominován jako zástupce ČSpA v CERA. 

AAE Pracovní skupina uznávání profese – příprava sběru informací formou pohovorů. U nás 

zorganizujeme schůzky na vytvoření a formalizaci stanoviska ČSpA, včetně komunikace na 

aktuárské pracovní skupině. 

Různé Není 

Další jednání 19. 3. 2021 13:00, MS Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: návrh smlouvy na přeprogramování internetových stránek společnosti včetně příloh 

Zapsal: Kamil Žák, 19. 2. 2021 

 

Seznam úkolů 

Číslo Datum 
zadání 

Termín Úkol Stav 

2 8. 1. 31. 3. Kamil připraví a podá dokumenty do spolkového rejstříku. Trvá 

9 17. 4. 31. 3. Kamil rozešle formuláře k členství ve výboru k vyplnění a zajištění 

ověřeného podpisu. 

Trvá 

37 20. 11. 15. 1. Kateřina zjistí termíny pro účetní závěrku a daně. Splněno 

39 19. 2. 19. 3. Kamil připraví podklady pro rozhodnutí ohledně zřízení datové 

schránky. 

Nový 

40 19. 2. 19. 3. Mirek připraví možnosti přidělování bodů za aktuárskou pracovní 

skupinu. 

Nový 

41 19. 2. 19. 3. Monika připraví a zveřejní výzvu pro zájemce o účinkování 

v medailoncích společnosti. 

Nový 

 


