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Odborné zásady jsou vnitřním řídícím dokumentem ČSpA. ČSpA vydává tento dokument 
dvojjazyčně. V případě sporu má česká verze přednost před anglickou. 
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1. Kategorie odborných zásad 
1.1 Odborné zásady řeší modelové situace aktuárské praxe a jsou používány jako nástroj rozšíření jednotného 
postupu aktuárů při jejich řešení. 
 
1.2 Odborné zásady se dělí na standardy, směrnice a doporučení. 
 
a) Standardy aktuárské praxe (SAP) společnost přejímá z nadnárodních aktuárských asociací, jichž je plným 
členem, Evropské aktuárské asociace (Actuarial Association of Europe) a Mezinárodní aktuárské asociace 
(International Association of Actuaries). Při jejich přejímání může posoudit, zda standard přijme tak, jak byl 
napsán, anebo přijme úpravy, po nichž standard zůstane v podstatném souladu s původním standardem. 
Společnost se rovněž může rozhodnout standard nepřijmout a danou oblast upravit jiným způsobem. 
 
b) Odborné směrnice společnost vydává na základě potřeby dodatečně upravit některé oblasti každodenní 
činnosti aktuárů, zpravidla s ohledem na lokální specifika.  
 
c) Odborná doporučení jsou vzdělávací dokumenty a slouží k zavádění a zlepšování metod aktuárské praxe. 

2. Vydávání odborných zásad 
2.1 Vypracováním standardu, směrnice nebo doporučení pověří výbor pracovní skupinu členů společnosti, 
případně přizvaných expertů. Návrh odborné zásady projedná aprobační komise a postoupí ji Výboru se 
stanoviskem. 
 
2.2 Pracovní skupina odpovídá za organizaci připomínek členské základny. 
 
2.3 Standardy, včetně jejich změn a zrušení, po souhlasném stanovisku Výboru podléhají schválení Valnou 
hromadou. 
 
2.4 Odborné směrnice a doporučení, včetně jejich změn a zrušení, schvaluje Výbor společnosti. 
 
2.5 Za zveřejňování odborných zásad v rámci společnosti odpovídá Výbor. 

3. Působnost 
3.1 Standardy a odborné směrnice jsou závazné pro plné členy společnosti. Aktuár se od nich může odchýlit, 
pokud ve zprávě uvede náležité vyjádření vztahující se k povaze, smyslu a dopadům jakéhokoli takového 
odchýlení. 
 
3.2 Odborná doporučení závazná nejsou. 

4. Účinnost a přechodná ustanovení 
4.1 Interní předpis byl schválen Valnou hromadou dne 8.12.2015 s okamžitou účinností. 
 
4.2 Účinností tohoto interního předpisu se ruší předchozí Vydávání a schvalování odborných zásad, schválené 
dne 22.6.1999. 
 


