
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  1. 9. 2021 

Čas:  15:00 – 17:00 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: Aleš Král, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil 

Žák 

Bod programu Obsah 

Přihlášky Přihlášky: 

• Dominika Kolárová 

• Martina Nováková 

Přijaty. 

Úkoly 
z uplynulých 

výborů 

Úkol číslo 2, 9, 45 a 46 – trvá 

Úkol číslo 39 – splněn 

Organizace 
valné 
hromady 

Plnění akčního plánu 2021 

• Aktuár up to date 

o PS aktuárská probíhá podle záměru, obecná čtvrtletní i konkrétní 

v případě vhodného tématu 

o PS vzdělávací částečně probíhá, tipy na témata a přednášející vítány 

o Petr domluví na Aprobační komisi dokončení kontroly CPD a dá obecnou 

zpětnou vazbu členům 

• Více aktuárů 

o příprava nového webu probíhá 

o méně publikací než záměr 

o analýza použití webu na základě Google analytics 

o uznání profese má zpoždění na úrovni AAE 

• Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace 

o proběhlo rozšířené jednání výboru 

o otevřeno téma přínosu certifikátu pro člena 

o zřídíme stálou pracovní skupinu na téma primárního aktuárského 

vzdělání – Honza připraví záměr na zřízení skupiny a její první úkoly 

▪ vydat sylabus 

▪ otevřít diskusi na AAE na téma pokrytí sylabů 

▪ možnosti využití existujících řešení EAA a jiných aktuárských 

asociací (např. DAV) 

• Povinnosti spolku 

o rok 2020 uzavřen 

o uzavřen a vyfakturován JAS 2021 

o členské příspěvky z velké části vyfakturovány 
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Bod programu Obsah 

Organizace VH 

• možnosti: osobně, elektronicky, osobně s přenosem, elektronicky s osobním 

večírkem – zatím bez rozhodnutí 

• hlasování bude stejně elektronické (např. SAP 1, etický kodex) 

AAE Revidované dokumenty AAE 

• přesnější 

• bude hodnoceno pomocí samohodnocení (dotazník od AAE) 

• Core Sylabus – riziko nesouladu, přechodné období uplyne letos 

• při nesouladu dochází k porušení Mutual Recognition Agreement 

 

Datová 
schránka 

výboru 

Představeny možnosti: datová schránka společnosti, využití stávající datové schrány 

výboru, ponechání současného stavu. 

Zvolena možnost využití stávající datové schránky členů výboru s tím, že se k tématu 

vrátíme po podání daňového přiznání za rok 2021. 

Různé Úložiště výboru – Jakub prozkoumá možnost společného úložiště výboru včetně možného 

využití webů společnosti 

Další jednání 8. 10. 2021 14:00, MS Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal: Kamil Žák, 1. 9. 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 

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

schránky. 

Splněno 
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Číslo Datum 
zadání 

Termín Úkol Stav 

45 19. 5. 26. 5. Kateřina rozešle dokončenou závěrku na členy výboru, včetně 

porovnání na plán. 

Trvá 

46 19. 5. 31. 8. Kateřina připraví zhodnocení možností vyvázání se z DPH včetně 

scénářů (virtuální JAS vs osobní JAS). 

Trvá 

48 1. 9. 31. 10. Petr: Aprobační komise dokončí kontrolu CPD a dá obecnou zpětnou 

vazbu členům 

Nový 

49 1. 9. 8. 10. Honza připraví záměr na zřízení skupiny téma primárního 

aktuárského vzdělání a její první úkoly 

Nový 

50 1. 9. 8. 10. Jakub prozkoumá možnost společného úložiště výboru včetně 

možného využití webů společnosti 

Nový 

 


