
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  16. 4. 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 (od 15:30, bod Více cest certifikace), Aleš Král, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, 

Miroslav Šimurda, Monika Šťástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák 

Bod programu Obsah 

Přihlášky Přihlášky: 

• Kateřina Malá 

Přijata. 

Úkoly 
z uplynulých 
výborů 

Úkol číslo 2, 9 – trvá 

Úkol číslo 39 – trvá – na dalším jednání Kamil představí možnosti (datová schránka ČSpA, 

datová schránka člena výboru, elektronický podpis člena výboru) 

Úkol číslo 41 a 42– splněno, více v části Více aktuárů 

Finance Účetní závěrka 2021 – data shromážděna, budou předána účetnímu k dalšímu zpracování 

DPH – přiznání za Q1 podáno v termínu 

Faktury za členské příspěvky – z velké části vystaveny a rozeslány, Aleš dá připomínku na 

facebook 

Aktár up to 
date 

JAS 

• program naplněn bude, je i zájemce s motivací naplnění požadavku dalšího 

vzdělávání 

• ke zvážení, zda organizovat i v dalších letech, či zda přejít na model více kratších 

akcí v průběhu roku 

• návrh ceny bude dohodnut emailem 

Aktuárský seminář na MFF UK 

• letní semestr 2021 zajištěn 

• jedním z témat bude ESAP 3 

Aktuárská pracovní skupina 

• v plánu pravidelná za Q2 

• specifická (s tematickým zaměřením) se s ohledem na JAS neplánuje 

AAE ESAP 2 – reaktivace pracovní skupiny s cílem projít revize a případně aktualizovat SAP 2 
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Bod programu Obsah 

CPD guidelines – k dispozici návrh, na AAE probíhají potvrzující diskuse 

Mutual recognition agreement – AAE dokončuje revizi, projednáme na výboru, až bude 

relevantní 

Změna stanov AAE – vyvolaná revizí Mutual recognition agreement 

Více aktuárů Výzva pro medailonky zveřejněna – emailovou výzvu členům spojíme s komunikací 

ohledně vzdělávacích akcí. 

Články na pojistnamatematika.cz– Petr Jedlička připravil článek, dále přislíbili Petr Pošta 

a Jiří Thomayer. Sběr témat na Slacku. 

Web Vývoj pokračuje, komentáře z testování zapracovány, bloq bude zachován. Zatím bude 

pouze česká verze webu. Probíhají práce na aplikaci pro členy, programátorům zařídíme 

přístup do členské sekce. 

Více cest 

certifikace 

Diskutován vývoj v aktivitě směřující k zajištění více cest certifikace, včetně možnosti 

zajištění vlastních zkoušek. 

Dohodneme cíle aktivity umožnění více cest certifikace a její atributy (např. dostupnost, 

férovost, kvalita, motivace). Petr zahájí diskusi. Cílem je mít základní diskuse proběhlé do 

začátku července 2021. 

Aprobační 

komise 

Připomínkování SAP 1 

Různé Není 

Další jednání 30. 4. 2021 15:00, MS Teams – Téma: Více cest certifikace 

19. 5. 2021 15:00, MS Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal: Kamil Žák, 16. 4. 2021 

 

Seznam úkolů 

Číslo Datum 
zadání 

Termín Úkol Stav 

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

Termín Úkol Stav 

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

ověřeného podpisu. 

Trvá 

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

schránky. 

Trvá 

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 

Splněno 

 


