
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  25. 2. 2022 

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, Monika Šťástková, Jan Šváb, 

Kateřina Vlčková, Kamil Žák 

Bod programu Obsah 

Přihlášky Přihlášky: 

• Ondřej Hradecký 

• Hana Tritová 

Přijati. 

Úkoly 
z uplynulých 

výborů 

Úkol číslo 2, 9 a 51 – trvá 

Úkol číslo 46 – analýza bude rozeslána, možnost vyvázat se z DPH je k dispozici prakticky 

kdykoliv. 

Úkol číslo 52 – termín prodloužen, každý si případně vyžádá zpětnou vazbu na strukturu 

webu a zveřejněné informace. 

Členská 

základna 

Rozeslány upomínky na dlužné příspěvky. 

Od začátku roku šest členů vystoupilo, z toho dva s certifikátem. 

Několik členů zaplatilo, někteří stále v prodlení, v dubnu bude výbor rozhodovat 

o případném vyloučení členů s více dlužnými příspěvky. 

Mimořádná 
valná 
hromada 

Kodex profesionálního chování aktuára po zapracování podnětů z Aktuárské pracovní 

skupiny bude připraven v cca polovině března. 

Vyzveme/oslovíme zájemce o práci v revizní komisi, aby se přihlásili. 

Předběžný termín elektronického hlasování valné hromady: duben 2022. 

CPD Zpětná vazba na požadavky evidování CPD: někteří členové uvažují ukončení členství 

nebo vrácení certifikátu. 

Je třeba propagovat názor Aprobační komise, iniciativa členů se vítá (tj. zájemci o výjimky 

mohou kontaktovat Aprobační komisi a dohodnout individuální přístup). 

Shoda s AAE 
(a v rámci AAE) 

IFoA (UK) vystoupila z AAE, chtějí se i nadále podílet na aktivitách AAE. Po dobu pěti let 

platí přechodné období pro vzájemné uznávání kvalifikací. 

Sdílení informací v oblasti uznání profese, v tuto chvíli není shoda na jednotném přístupu. 
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Bod programu Obsah 

Implementace Core Syllabu – Aprobační komise připravuje přístup ke schvalování 

primárního vzdělávání při naplňování Core Syllabu. Myšlenky budou představeny na 

Aktuárské pracovní skupině. 

Oslava 30 let Cíle: 

• setkání aktuárů 

• rozšíření povědomí o ČSpA 

• získání nových členů 

Hrubý termín: polovina září 2021 

Primárně interní setkávací akce, setkání se studenty a externí propagace profese (tisková 

zpráva, rozhovor). Interní akce se uvažuje jako večerní, součástí budou videozdravice 

významných osobností. 

Připravíme pro tuto příležitost grafický design. 

Různé Přípravy na udělení prvního CERA certifikátu. 

Další jednání 24. 3. 2022 15:00 MS Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal: Kamil Žák, 25. 2. 2022 

 

Seznam úkolů 

Číslo Datum 
zadání 

Termín Úkol Stav 

2 8. 1. 24. 3. Kamil připraví a podá dokumenty do spolkového rejstříku. Trvá 

9 17. 4. 24. 3. Kamil rozešle formuláře k členství ve výboru k vyplnění a zajištění 

ověřeného podpisu. 

Trvá 

46 19. 5. 24. 3. Kateřina připraví zhodnocení možností vyvázání se z DPH včetně 

scénářů (virtuální JAS vs osobní JAS). 

Trvá 

51 14. 12. 24. 3. Mirek připraví návrh přidělení CPD vedoucím pracovních skupin na 

jednání výboru v lednu 2022. 

Trvá 

52 7. 1. 24. 3. Každý člen výboru projde svoji část webu (podle rozdělení činností) 

a v případě potřeby upraví či zajistí návrh úpravy. 

Nový 
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Témata na další jednání 

Téma Odpovědnost 

Implementace Core Syllabu – stav Petr 

Implementace Kodexu profesionálního chování aktuára – stav Kamil 

Implementace CPD guideline – stav Zdeněk 

 


