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Jednání výboru

Výbor České společnosti aktuárů se v uplynulém čtvrtletí sešel dvakrát, 

a to 16. ledna a 20. března 2008. Zatímco první schůze byla věnována 

především rozdělení rolí v nově složeném výboru, na druhé schůzi se 

projednávaly konkrétní oblasti jako celoživotní vzdělávání a interní 

a externí komunikace. Zápisy z těchto schůzí a další informace jsou 

k dispozici na www.actuaria.cz. 

Oblasti odpovědnosti

Na první schůzi dne 20. ledna 2008 byly v nově složeném výboru 

odsouhlaseny následující oblasti odpovědnosti: 

Legislativa                  J. Lukášek

Vzdělávání a udělování osvědčení   L. Mazurová

Celoživotní vzdělávání    V. Šroller

Evidence členů, hospodaření               K. Vlčková

Informace členům a web   J. Šváb

Externí a interní komunikace  I. Lozsi

Vztahy s IAA                 P. Bohumský

Vztahy s GC                 J. Fialka

Redakce sborníku ze semináře               M. Šťástková

Organizační záležitosti   J. Fialka a funkcionáři

Byla vyjednána nová adresa ČSpA a byly provedeny odpovídající změny 

v důležitých dokumentech Společnosti. Nová adresa společnosti je 

Sokolovská 83, 186 75 Praha 8.

Legislativa

Výbor vypracoval stanovisko k návrhu prováděcí vyhlášky (tzv. vyhláška 

o obezřetnosti) k novému zákonu o pojišťovnictví, kterou připravila 

Česká národní banka. Stanovisko bylo vypracováno na základě 

předcházející diskuse o obsahu vyhlášky s Monikou Šťástkovou 

a s využitím následných připomínek některých členů výboru.

S cílem představit nové vedení ČSpA proběhla schůzka s Dr. Vackem, 

ing. Gabrhelem, Dr. Šťástkovou a dalšími lidmi z ČNB, na které se 

rovněž diskutovalo o problematice osvědčení a zejména vyjasnění 

pravidel týkajících se seznamu aktuárů na ČNB. 

ČNB požaduje, aby jednotliví aktuáři, kteří jsou zapsaní v seznamu OPM 

a mají již od ČSpA platné osvědčení, jej samostatně zaslali na podatelnu 

ČNB (kopie nemusí být ověřena). Přehled odpovědných pojistných 

matematiků, kteří již do ČNB doručili požadované dokumenty, včetně 

komunikace s ČNB jsou k dispozici na www.actuaria.cz. 

Výbor vypracoval stanovisko ČSpA k testu postačitelnosti rezerv 

a k jeho rozdělení podle připravovaného zákona o pojišťovnictví.

Vzdělávání a udělování osvědčení
V lednu 2008 byl za Společnost vyplněn a odeslán dotazník GC Education 
Committee, který se týkal kvalifikace aktuárů, vzdělávacího systému, 
implementace a inovace Core Syllabu a systému CPD. 

Aprobační komise zvolená valnou hromadou 22. února 2008 se poprvé 
sešla 7. března 2008. Ve složení funkcionářů nedošlo ke změně 
- předsedkyní je Lucie Mazurová, místopředsedou Radovan Gregor 
a tajemníkem Pavel Finfrle. Na své první schůzi komise projednala pět 
žádostí o osvědčení a rozhodla o udělení tří osvědčení. Ve zbývajících 
dvou případech byli uchazeči vyzváni, aby své žádosti doplnili.

Celoživotní vzdělávání
Vznikla pracovní skupina pro další vzdělávání (CPD), která zpracovala 
návrh její další koncepce. Tuto koncepci výbor schválil. Koncepce CPD 
bude k dispozici na www.actuaria.cz.

Koncepce vychází z předpokladu, že role Semináře z aktuárských věd 
(SAV) je z hlediska zabezpečování CPD naprosto klíčová a  nezastupitelná. 
Další vzdělávací akce budou pořádány jako doplněk ke stávajícímu SAV. 

Pro zjištění zájmu aktuárů o další vzdělávací akce skupina zpracovala 
dotazník k dalším akcím CPD, který byl uveřejněn na webu a ke kterému 
se mohli členové vyjádřit do 15. dubna 2008. 

Evidence členů, hospodaření
Seznam aktivit na první čtvrtletí roku 2008 obsahoval následující body:
- uzávěrka účetnictví za kalendářní rok 2007
- příprava a podání přiznání k dani za rok 2007
- převzetí databáze členů od J. Feistauerové
- průběžné doplňování nových členů a uhrazených příspěvků do    
  databáze na www.actuaria.cz 
- úhrada ročních poplatků za členství v IAA a GC
- nový podpisový vzor u České spořitelny pro všechny členy výboru  
  společnosti
- zřízení elektronického bankovnictví k bankovním účtům u ČS

Informace členům a web
V uplynulém čtvrtletí pokračovala práce na zadání a realizaci nové 
struktury internetové stránky www.actuaria.cz. Byl také připraven 
návrh struktury nového webu (mapa stránek).

Externí a interní komunikace
Byl vypracován návrh koncepce vnitřní a vnější komunikace a byly 
zjištěny možnosti externí komunikace (informační články, tisková 
konference, tisková sdělení na webu, spolupráce s PR agenturou). 
Výbor se bude předloženou koncepcí nadále zabývat.

Výbor bude o aktivitách ČSpA nadále informovat formou čtvrtletních zpráv.
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Redakce sborníku ze semináře
Na konci roku 2007 byl vydán sborník Seminář z aktuárských věd 
2006/07 a proběhla jeho distribuce mezi členy Společnosti. 

Vztahy s IAA a GC
Na základě doporučení od členů výboru a projeveného zájmu ze strany 
členů společnosti byli do pracovních skupin IAA a GC nominováni členové 
naší společnosti. Jejich seznam je k dispozici na  www.actuaria.cz.

Někteří nominovaní členové se již jednání výborů a pracovních skupin 
GC zúčastnili (M. Podávka – Penzijní výbor, Kamil Žák – Pracovní 
skupiny pro interní modely, V. Krejčí – Výbor pro investice a finanční 
rizika, J. Fialka – Pojistný výbor a Výbor pro svobodu a obecné účely).

Rok 2008 zahájil v čele Mezinárodní aktuárské asociace David G. 
Hartman ze Spojených států. Od předchozího předsedy pracovní 
skupiny pro strategické plánování lze očekávat, že se zaměří na 
oblasti jako jsou vztahy s nadnárodními organizacemi, rozšíření 
činnosti aktuárů do nových oblastí a podpora globálního uznání 
této profese. ČSpA se zapojila do všech průzkumů pro definování 
strategických plánů organizovaných IAA. Zveřejnění výsledků těchto 
průzkumů lze očekávat nejpozději na červnovém zasedání výborů, 
rady a fóra presidentů, které se budou konat v Québecu.

IAA se dále snaží zlepšit systém vzdělávání a vývoje standardů. Zde je 
třeba zmínit návrhy standardů ke splnění ustanovení IFRS a podrobnou 
práci „Measurement of Liabilities for Insurance Contracts: Current 
Estimate And Risk Margins“ od pracovní skupiny Risk Margin.

K aktuálnímu tématu solventnosti pojišťoven vznikla v pracovní skupině 
Solvency publikace „A global framework for Insurer Solvency Assesment“. 

Všechny zmíněné dokumenty jsou k dispozici na stránkách IAA  
www.actuaries.org.

Pracovní skupina k Solventnosti II
Pracovní skupina k Solventnosti II pod vedením J. Lukáška se v průběhu 
prvního čtvrtletí sešla dvakrát. Kromě odsouhlasení bezrizikové výnosové 
křivky k 31. prosinci 2007 se zabývala především následujícími tématy:
- QIS4 – proxies
- MCR architecture
- Surplus funds
- Group support
- Katastrofická rizika

Koordinační skupině pana Daniela Tošnera z Ministerstva financí ČR 
poskytla pracovní skupina k Solventnosti II aktuárský pohled na 
Surplus funds a Group support. Pracovní skupina se rovněž podílela 
na stanovisku skupiny k proxies, MCR architecture a Group support. 
Dále byla ČNB nabídnuta spolupráce při implementaci výpočtů SII. 
Připravuje se také setkání nad problematikou katastrofických rizik 
s Benfield zajišťovnou.
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