
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  19. 3. 2021 

Čas:  13:00 – 15:00 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 (do 14:00, část CPD), Aleš Král, Jakub Mertl, 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, 39 – trvá 

Úkol číslo 40 – splněno, více v části CPD 

Úkol číslo 41 – trvá, viz část kroky k naplnění strategie 

Kroky 
k naplnění 

strategie 

Aktuár up to date 

• aktuárská pracovní skupina pravidelně probíhá 

• zbývá interní osvěta standardů – zorganizujeme v rámci aktuárské pracovní 

skupiny 

• vzdělávání probíhá (JAS, aktuárský seminář, případně i samostatné akce) 

Více aktuárů 

• propagační činnost 

o výzva pro medailonky – připravena ke zveřejnění na stránkách 

o hledání zájemců a kandidátů pro články – Monika zahájí diskusi na Slacku 

s cílem identifikace a sběru témat pro články 

Více certifikovaných aktuárů a Více cest certifikace 

• aktivity v primárním vzdělávání probíhají, provedeme jejich propagaci 

CPD Vyhodnocení 2020 

• zaslaná evidence shromážděna do jednoho souboru 

• obdrženo cca 80 přehledů z cca 110 (5 obdrženo po termínu) 

• Aprobační komise bude vyhodnocovat obdrženou evidenci 

• Aprobační komise připraví zpětnou vazbu pro členy 

Požadavky na 2021 

• výbor žádá Aprobační komisi o výjimku s úpravou požadavku na 8 + 12 hodin 

(základní část + doplňková část) 
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Bod programu Obsah 

Přidělení CPD hodin v pracovních skupinách 

• výbor schvaluje přidělení 6 CPD hodin pro Petra Sotonu, Jakuba Šišku a 

Miroslava Šimurdu za vedení pracovních skupin v roce 2020 

• výbor do konce roku přidělí vedoucím odborných pracovních skupin CPD hodiny 

za činnost v daném roce. Výbor CPD hodiny přiděluje na základě reálných výstupů 

pracovních skupin. Sledovanou platformou prokázání výstupů je zejména 

pracovní skupina aktuárská. 

• výbor doporučuje vedoucím pracovních skupin: 

1. přihlédnout k výši jim přidělených CPD hodin při přidělování CPD hodin 

členům pracovní skupiny. 

2. nevykázat duplicitně CPD hodiny za stejnou činnost, např. při zpracování 

výstupů na aktuárský seminář, JAS apod. 

Vzdělávání JAS – uspořádáme on-line, tipy na přednášky od kolegů z pojišťoven jsou vítány. 

Závěrka konce 
roku 2020 

Posun termínu na podání daňového přiznání na konec května. 

Web Zpoždění v programování nového webu z důvodu nemoci programátorů. Preference 

nasadit celý web současně (včetně členské sekce), nikoliv po částech. 

SAP 1 Probíhá připomínkování v Aprobační komisi. 

Různé Není 

Další jednání 16. 4. 2021 14:00, MS Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal: Kamil Žák, 19. 3. 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 
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Číslo Datum 
zadání 

Termín Úkol Stav 

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

schránky. 

Trvá 

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

skupinu. 

Splněno 

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

v medailoncích společnosti. 

Trvá 

42 19. 3. 16. 4. Monika zahájí diskusi na Slacku s cílem identifikace a sběru témat 

pro články 

nový 

 


