
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  7. 12. 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, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika 

Šťástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák 

Bod programu Obsah 

Přihlášky Přihlášky nejsou. 

Úkoly 

z uplynulých 
výborů 

Úkol číslo 2 – zápisy z valných hromad a závěrka 2020 bude podána do konce týdne 

Úkol číslo 9 – trvá 

Úkol číslo 45 – splněn, materiály rozeslány 

Úkol číslo 46 – bude předložen na prvním jednání v lednu 

SAP 1 Výbor schvaluje SAP 1. 

Následuje hlasování na valné hromadě. 

Organizace 
valné 

hromady 

Vladimíra Unzeitigová rezignovala na funkci člena revizní komise k 31.12.2021. Doplňovací 

volby do revizní komise budou v lednu. Na valné hromadě vyzveme zájemce, aby se 

přihlásili. 

Hlasování připraveno, bude otestováno. 

Webex připraven, dnes bude test. 

Večerní akce nebude organizována, Zdeněk oznámí všem. 

Výběr příspěvků: osloveni dlužníci za letošní rok, v dubnu proběhne revize zaplacenosti a 

bude iniciován proces případného vyloučení. 

Projita prezentace 

• hlasování: SAP 1, SAP 2, zpráva o činnosti za 2021, rozpočet na 2022, zpráva 

revizní komise na vědomí 

• kodex profesionálního chování aktuára bude pro informaci, není připraven 

dostatečně s předstihem k hlasování 

• bude zdůrazněna propagace pracovních skupin, včetně Aktuárské pracovní 

skupiny 

• rozvoj webů pokračuje převodem actuaria.cz při zachování současných 

funkcionalit a CPD 
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Rozpočet na 
rok 2022 

Příspěvky nastaveny podle současného počtu členů. 

JAS rozpočtován na plnou (fyzickou) verzi, další vzdělávací akce obdobně jako v letošním 

roce. 

Rozvojové aktivity ponechány (podpora publikací, medailonky, další vývoj webů). Nově 

vytvořena položka na podporu primárního vzdělávání. CERA, publikace a primární 

vzdělávání financováno z úspor, ostatní tvoří vyrovnaný rozpočet. 

Rozpočet je maximální z toho pohledu, že zahrnujeme všechny známé a předpokládané 

náklady. 

Více cest 

certifikace 

Proběhla diskuse s Henningem (DAV a EAA). Obecně je akceptováno, že matematické 

vzdělání zajišťuje vysoká škola, aktuárská společnost zajišťuje aktuárské (specifické) části. 

Možnost přeložit sylaby a zkoušky DAV není dále uvažována. Diskuse se dále ubírá směrem 

k možné spolupráci s Tools4F a VŠE, zajištění vzdělávání formou webinářů a zkoušek. 

Různé není 

Další jednání 14. 12. 2021 12:00 dobrovolný společný oběd (místo bude dohodnuto), 13:30 jednání 

výboru před VH, Pobřežní 665/23, Praha 8 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal: Kamil Žák, 7. 12. 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 

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

porovnání na plán. 

Splněno 

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

scénářů (virtuální JAS vs osobní JAS). 

Trvá 

 


