
Vážené aktuárky, vážení aktuáři 

Dovolujeme se připomenout včasnou úhradu členských příspěvků České společnosti aktuárů. 

Informaci o předepsaných a uhrazených platbách získáte po přihlášení do členské sekce na 
www.actuaria.cz.  Obnova hesla funguje přes odkaz na úvodní stránce: Zapomenuté heslo  

Příspěvky jsou splatné na účet společnosti č. 6143379/0800, a to nejpozději do 30. listopadu daného 
roku.   

Variabilním symbolem pro platby je rodné číslo člena, resp. prvních šest číslic.  

V případě, kdy je v databázi jako VS uveden místo rodného čísla jiný (textový) údaj, znamená to, že 
příspěvek za daný rok hradil zaměstnavatel.  Pokud je uveden textový VS, ale není zadáno datum 
úhrady, byla vystavena hromadná faktura, avšak dosud nebyla uhrazena. Informujte se prosím, zda za 
vás letos bude zaměstnavatel příspěvky hradit, obzvláště pokud jste změnili místo či nadřízeného. 

Členy společnosti působící v zahraničí prosíme, aby členské příspěvky hradili, pokud možno, 
z tuzemského účtu.  Banka asi za zahraniční převod účtuje vysoký poplatek, na který padne podstatná 
část uhrazeného příspěvku.  

 

POKYNY K PLATBĚ: 

ÚČET: Příspěvky jsou splatné na účet společnosti č. 6143379/0800,  
IBAN: CZ89 0800 0000 0000 0614 3379, SWIFT: GIBACZPX 

VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo člena, resp. prvních šest číslic před lomítkem. 

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ : 
- Základní roční členský příspěvek činí 500 Kč.   

- Roční příspěvek certifikovaného člena (s osvědčením) činí 1 000 Kč, zvýšený příspěvek je 
hrazen od roku následujícího po roku udělení osvědčení.   

- Noví členové hradí jednorázové zápisné ve výši 250 Kč a členský příspěvek za daný rok. 

- Při podání žádosti o udělení osvědčení se hradí částka 1 000 Kč. 

 
Prosíme rovněž o kontrolu a případné doplacení příspěvků za předcházející roky. Jestliže 
u příspěvku není uvedeno datum platby, znamená to, že nebyl uhrazen (resp. – u starších příspěvků – 
jej nebylo možné alokovat).  Z došlých plateb jsou, v případě většího dluhu, přednostně uhrazeny starší 
příspěvky.  Případné přeplatky jsou použity na úhradu příspěvků za následující roky. 

Připomínáme, že dle stanov společnosti patří k povinnostem každého řádného člena platit členské 
příspěvky.  V případě neplacení příspěvků za dva roky a déle členství zaniká. 

Prosíme o kontrolu a aktualizaci kontaktních údajů (email a zaměstnavatel) v databázi členské sekce 
www.actuaria.cz.  Uvedený email je jedinou adresou, kam jsou zasílány důležité informace pro členy.  
Do databáze lze uvést i více emailů oddělených čárkou. 

Děkujeme za včasnou úhradu a těšíme se na Vás na Valné hromadě a souvisejících akcích v úterý 
13. 12. 2016 od 16:00 hod hotelu Jurys Inn Prague, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8. Po skončení 
valné hromady, cca od 18:30, bude následovat tradiční vánoční setkání v blízké restauraci. 

 

Na tuto zprávu prosím neodpovídejte, pokud to není nezbytně nutné. Vzhledem velkému počtu členů, 
kteří dosud příspěvky neuhradili, není v našich možnostech reagovat na všechny případné dotazy 
individuálně. Věříme, že výše uvedené informace jsou dostačující k tomu, aby byly příspěvky včas 
uhrazeny. 

 

Za výbor ČSpA 

Kateřina Vlčková 
info@actuaria.cz, katjapas@centrum.cz 
www.actuaria.cz 
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 
 


