
Valná hromada 13.12.2016 

ČESKÁ SPOLEČNOST AKTUÁRŮ 
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▲na Florenci 

▲Sokolovska 205/32 

▲www.inloco.cz/florenc 

▲cca od 18-18:30 hodin 

 

 

IN LOCO Restaurace 

http://www.inloco.cz/florenc/
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▲Valná hromada je způsobilá se usnášet, je-li při 
hlasování přítomna alespoň pětina členů ČSpA. 

 

 

▲U usnesení o změně stanov nebo jiných řídících 
dokumentů (bod 38 A) nebo o zániku ČSpA se 
vyžaduje přítomnost minimálně třetiny všech 
řádných a čestných členů ČSpA. 

▲Počet členů 267 

▲Pětina je 54 a více 

▲Třetina je 89 a více 

▲Počet přítomných členů 
je 76 

Stanovy čl. 21 Počty k 13. 12. 2016 



Valná hromada 2016 Agenda 

▲Governance 

▲Činnost za rok 2016 

▲Rozpočet a skutečnost 2016 

▲Otevřeno pro 2017+ 

▲Rozpočet 2017 

▲Zpráva revizní komise 

▲Hlasování o zprávách 

▲Volby do výboru, revizní a 
aprobační komise 
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▲Ke zrušení 
▲Profesní zásady 

▲Zásady aktuárské praxe 

▲Uvedení do souladu 
▲Pravidla a podmínky k 

vydání osvědčení o 
způsobilosti vykonávat 
aktuárskou činnost 

▲15.11.2016 Schválena 
nová verze směrnice č. 5 
Postačitelnost technických 
rezerv neživotního pojištění 

▲13.12.2016 Zrušena 
směrnice č. 1 
Odpovědní pojistní 
matematikové 

Třetina Výbor 

▲Přítomná třetina členů společnosti Jiné řídící dokumenty (bod 38 A) 

▲Přítomná pětina členů společnosti Standardy (SAP1, …) 

▲Výbor     Odborné směrnice a doporučení 

 
▲Pozn. VH 2015 

▲ Disciplinární řízení nahradila Pravidla kárného řízení 

▲ Vydávání a schvalování odborných zásad nahradilo předchozí verzi 

 

Kdo, co může rozhodnout (zavedení / změna / zrušení) 

▲SAP2 
Zpráva aktuárské funkce 
dle Solventnosti II 

Pětina 
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1. K rozhodování o vydání osvědčení zřizuje 
valná hromada podle článku 31 stanov stálou 
komisi (dále jen komise). Komise má 11 členů. 
Členy komise volí valná hromada společnosti 
na návrh výboru. Členství v komisi a výkon 
funkce tajemníka jsou funkce čestné. Výdaje 
spojené s činností komise hradí společnost. 

2. Funkční období komise je čtyřleté. 

1. K rozhodování o vydání 
osvědčení zřizuje výbor podle 
článku 25 stanov stálou komisi 
(dále jen komise). Komise má 
11 členů. Členy komise volí 
valná hromada společnosti. 
Návrh na členy komise 
předkládá výbor společnosti. 
Členství v komisi a výkon 
funkce tajemníka jsou funkce 
čestné. Výdaje spojené s 
činností komise hradí 
společnost. 

2. Funkční období komise je 
tříleté, shodné s funkčním 
obdobím výboru společnosti. Po 
skončení funkčního období 
navrhne nově zvolený výbor 
valné hromadě nové složení 
komise. Do jejího zvolení 
vykonává komise činnost v 
předchozím složení. 

Navrhované znění bodu A čl. 1 a čl. 2 Současné znění 
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▲PS pro ESAP 2 připravila standard k 
implementaci v ČSpA 

▲Složení PS: V. Unzeitigová, P. Bohumský, M. 
Vítková, D. Chládková, J. Kořistka, R. Řezanka, 
D. Zamazal, L. Miczová 

▲SAP 2 – připraven 9/2016, připomínky členské 
základny do 31.10.2016, vyjádření Aprobační 
komise, schválení Výborem, zveřejnění na webu 
ČSpA, nyní předložen k schválení Valnou 
hromadou 

 

 

 

▲Děkuji členům pracovní 
skupiny a její vedoucí! 
I jejím jménem. 

▲Tip: Guidance on the 
actuarial function od 
Lloyd‘s 

SAP2 ke schválení VH Související 

http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?id=783
http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?id=783
http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?id=783
http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?id=789
http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?id=789
https://www.lloyds.com/~/media/files/the market/operating at lloyds/solvency ii/2016 guidance/actuarial function guidance 2016.pdf
https://www.lloyds.com/~/media/files/the market/operating at lloyds/solvency ii/2016 guidance/actuarial function guidance 2016.pdf


Rozprava k uvedenému a hlasování 

1. Zrušení - Profesní zásady 

2. Zrušení - Zásady aktuárské praxe 

3. Soulad - Pravidla a podmínky k vydání 
osvědčení o způsobilosti vykonávat 
aktuárskou činnost 

 

4. Přijetí – SAP2 
Zpráva aktuárské funkce  
dle Solventnosti II 
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▲Děkuji za dobrovolnickou činnost a vedení pracovních skupin zvlášť! 

▲Děkuji kolegům ve výboru! 
▲Speciálně děkuji J. Fialkovi a Pepovi Lukáškovi! 

▲Děkuji zástupcům ČSpA v IAA a AAE! 

▲Děkuji spřízněným osobám za administrativní podporu! 

▲Děkuji, že jste přišli! 

 

Poděkování 
11 
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▲256 + 13  -  2 = 267 

▲93 + 11 – 0 = 104 

Počet členů 

Počet členů s osvědčením 

▲Složení výboru 
▲Petr Bohumský, Jiří Fialka, Josef Lukášek, 

Lucie Mazurová, Zdeněk Roubal, Jan Šváb, 
Marcela Vítková, Kateřina Vlčková, Kamil Žák 

▲Složení Revizní komise 
▲Tomáš Cipra, Jan Kořistka, Dagmar Slavíková 

▲Složení Komise pro udělování osvědčení 
(VH 28.2.2014) 

▲Martin Branda, Tomáš Cipra, Pavel Finfrle, 
Martin Janeček, Iva Justová,                    
Monika Malichová (Šťástková),                    
Lucie Mazurová, Tereza Přecechtělová,        
Vít Šroller, Vladimíra Unzeitigová, Kamil Žák 
       
    

 

 

Orgány a komise 



▲13.12.2016 
▲Milan Petrmann 

 

▲15.11.2016 
▲David Brožek 

▲Michal Gerthofer 

▲Simona Tarabová 

▲12.10.2016 
▲Lucia Pšenáková 

▲Valeriya Turussova 
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▲16.9.2016 
▲Michal Lipták 

▲Pavla Jindrová 

▲Ján Gogola 

▲16.5.2016 
▲Milan Novotný 

▲Eszter Gallik 

▲6.4.2016 
▲Martin Onderko 

▲Anita Koncziová 

 

Noví členové Noví členové 
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▲bude třeba reagovat na nový sylabus IAA 
(počátek implementace 2019)  

 

Činnost komise v roce 2016 

▲21.6.2016 
▲Martin Čekal 

▲Matúš Čupák 

▲Marcela Martinů 

▲Veronika Počerová 

▲Dagmar Slavíková 

▲Zuzana Valentová 

▲6.12.2016 
▲Michal Bošeľa 

▲Martin Kalaš 

▲Daniel Marcinek 

▲Petra Španihelová 

▲Kateřina Vlčková 

Nová osvědčení 

Výhled pro další období 

▲hlasování o žádostech podaných v roce 
2015 podle „starých“ pravidel (s využitím 
přechodného období) – v roce 2016 
splněna podmínka prezentace či praxe 

▲dosud žádné žádosti podle pravidel 
platných od 1.10.2014 – pouze konzultace 
požadavků na vzdělání  



Anketa mezi držiteli osvědčení 
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▲Obesláno 99 držitelů osvědčení 
▲72 mužů a 27 žen 

▲36 členů z období 1992-2000 

▲49 členů z období 2001-2010 

▲14 členů z období 2011 +  

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

5

10

15

20

25

30

Rok vstupu do společnosti 

Přehled členské základny 

ženy členky muži členové muži s osvědčením ženy s osvědčením



Odpovědi celkem 
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▲Celkem odpovědělo 63 lidí (18 (z 27) žen a 45 (z 72) mužů) 

 

Popis různých pozic lidí 

▲37  matematiků v pojišťovně 

▲4 matematický management v pojišťovně 

▲6 obecný management v pojišťovně 

▲9 konzultantů 

▲2 státní správa 

▲1 mimo obor 

▲4 akademická půda 
 



Co dnes dělají? – hlavní náplně práce 
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Červeně risk management a kontrola 



Závěry  
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▲Spektrum činností je velký 

▲Větší záběr činností mají certifikovaní v konzultanství 

▲Mnoho certifikovaných nedělalo OdPM pozici 

▲PojMat a Risk je hlavní náplní většiny certifikovaných 
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▲Podpora profese  
▲Tradiční role aktuárů 

▲Oblast řízení rizik 

▲Nové inspirace pro aktuárskou profesi 

▲Podpora publikační činnosti  

▲Systém vzdělávání členů 

▲Interní komunikace v rámci ČSpA 

▲Podpora a koncepce dobrovolnické 
činnosti 

▲Rozumná aktivita v IAA a AAE 

▲Podpora profese 
▲přejímání standardů z AAE vč. překladu 
▲promítnutí zkušeností do LAT NP 
▲zvyšování prestiže – samoregulace profese 
▲podpora certifikačního procesu jednotlivce 

▲Publikační činnost 
▲připravena nová výzva, navržen rozpočet – 

rozhodnutí je na novém výboru 

▲Vzdělávání – JAS, SAV a další viz dále 

▲Interní komunikace 
▲WEB viz dále 
▲Facebook 

▲Dobrovolnictví 
▲Ad hoc PS pod aktuárskou PS fungují 
▲Dobrovolníci vyprodukovali významné 

množství výstupů 

▲AAE a IAA – viz dále 

Úkoly na rok 2016 Hlavní aktivity společnosti 



Registrace ČSpA jako spolku 
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▲Žádost podána 14.10.2016 
▲Zápis z VH 2013 dokládající složení výboru 
▲Čestná prohlášení členů výboru 
▲Zápis z VH 2015 dokládající schválení nových stanov 
▲Stanovy 
▲Sídlo 

▲Doplněno dne 16.11.2016 
▲Sídlo 

▲13.12.2016 přišlo rozhodnutí Městského soudu Usnesení o zápisu 
▲sídlo, účel, název nejvyššího orgánu, počet členů výboru a revizní komise, zřízení 

aprobační komise 
▲nabylo právní moci 10.12.2016 



Pracovní skupiny a jiné aktivity 
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▲Stálá PS aktuárská (J. Lukášek) 

▲Stálá PS vzdělávací (Z. Roubal) 

▲PS pro ESAP2 (V. Unzeitigová) – hotovo 

▲PS pro ESAP3 (M. Šimurda) 

▲PS LAT NP (J. Šváb) – hotovo 

▲PS web (A. Král) 

▲IAA 

▲AAE 



Stálá PS aktuárská témata 
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▲Skupina se sešla 5x a má už 32 členů (z toho 5 nových z roku 2016!) 

▲Rok 2016 byl chudší na témata. 

▲Témata 
▲Stanovení křivky (leden 2016) 

▲Diskuse nad implementací SII v zákoně 

▲Lokální rezervy a jejich nastavení 

▲Názory na aktuální témata IAA a AAE  

▲Některá témata byla diskutována následně v menších podskupinkách 

 

▲Popis činností pojistně-matematických v pojišťovně x popis střetu zájmu (téma roku 2015)  vznikl článek do 
Pojistných rozprav (pozitivní recenze, přijat, číslo Rozprav je v přípravě) 

▲Hledáme témata pro rok 2017 – budeme se nově scházet vždy, když budou témata  info bude na webu 
 

  



PS vzdělávací 
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▲Zdeněk Roubal, Marcela Vítková, Kamil Žák, Vít Šroller, Michal Pešta + podpora Zdena Kaprová, Kateřina Vlčková 

▲Proběhlo 

▲Jarní aktuárské setkání ; Rezervujte si 25.-26.5.2017 

▲Dobrovolník – Zuzana Valentová 

▲Seminář s Dr. Mario Wüthrichem, ve spolupráci s MFF UK 

▲Pojistný matematik v praxi  v rámci Aktuárského semináře – pro studenty + začínající aktuáry (i 2016)  

▲Jakub Mertl, Vlaďka Unzeitigová, Martin Janeček, Dana Bohatová Chládková, Petr Jedlička. 

▲Co neproběhlo 

▲Podzimní seminář 

▲Místo něj seminář Mario Wüthricha 

▲Nenašli jsme přednášejícího na vybrané téma 

▲2017 

▲Zapojení členů do Aktuárského semináře 

▲Posouzení systému vzdělávání na základě nových požadavků IAA  

▲Pokračování aktivit z 2016 



Publikační činnost 
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▲Společnost podpořila 3 práce – vyplaceno 150 000 Kč (z rezervy z roku 2015) 
▲ESG – kalibrace – Martin Janeček a tým 

▲Liability proxy funkce – Martin Janeček a tým 

▲Kniha Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II - Tomáš Cipra 

▲V rozpočtu je plánováno s výzvou na rok 2017 
▲Podobný přístup jako v minulé výzvě 

▲Prodloužení doby na vypracování publikace až 2 roky 

▲Přihlásit se mohou různá témata, výbor vybere, která podpoří 

▲Výstupem může být i jen elektronická publikace na stránkách společnosti 

▲Může se jednat o spolufinancování z různých zdrojů 



PS pro ESAP 3 
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▲Složení PS – Marcela Vítková, Jana Zelinková, Šárka Hezoučká, Jiří Potužil, Aleš Král, Petr Pošta, Miroslav 
Šimurda 

▲Hlavní agenda – připomínkování návrhu ESAP3 – feedback odeslán 4/3/2016 – AAE se rozhodla návrh 
zásadně přepracovat – nový návrh pro neformální konzultaci 12/10/2016 – podle našeho názoru podstatně 
lepší a v zásadě odpovídající našim připomínkám. 

▲Původní verze příliš nevyvážená někde příliš konkrétní jinde úplně obecná 

▲Nová verze se zdá být dobrým návodem na co si coby aktuár dát pozor 

▲Doplňková agenda – obecné zpracování námětů na přístup k různým oblastem ORSA nejen ve vztahu k 
ESAP3 

▲Vytvoření ČSpA názoru a pomoci pro aktuáry v těch oblastech ORSA, které se zabývají pojistným rizikem a případnými 
překryvy pojistného rizika s ostatními riziky. 

▲Vytipovaná témata postupně diskutujeme, a to jak z pohledu životního tak neživotního pojištění, protože toto odlišení má 
často zásadní vliv na přístup k jednotlivým tématům.  

▲O nejlepší formě prezentace závěrů uvažujeme. 

 



PS pro ESAP 3 
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▲Témata jsou: 
▲Scénáře, stress testy, reverzní stress testy 
▲Validace TP 

▲nejistota související s hodnotou TP 
▲segmentace – např. určování homogenních rizikových skupin pro výpočet technických rezerv 

▲Soustavný soulad s požadavky na TP 
▲Ohodnocení významnosti odchylek mezi skutečným rizikovým profilem a předpoklady výpočtu (specialne SF) 

kapitálového požadavku v oblasti pojistně-technických (upisovacích) rizik 
▲Posouzení významnosti změny rizikového profilu (aneb, na čem se pozná, že k ní došlo, návod pro aktuáry pro 

nastavení kriterií, hranic,...). 
▲Datová kvalita 
▲Model risk 
▲Budoucí očekávání 
▲Plánování SCR, OF – zachycení očekávaného vývoje kmene, produktové nabídky, zajistných programů atd. 
▲UW policy/practice 
▲Expert judgment – co s ním – jak ho zdokumentovat a formalizovat? 



PS web 
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▲Petr Keblúšek, Aleš Král, Radek Řezanka, David Zamazal, 
Marcela Vítková, Jaroslav Hůrka, Kateřina Vlčková 

▲Web vzniká na adrese http://actuaria.kebluskovi.cz/ 

▲Již máme: plno funkcí, strukturu stránek, část textů, minimalistický 
design, prostor pro každého přispět 

▲Bude: další část textů, otestování funkcí, převedení dat ze 
současného webu, přispění členů Společnosti(?) 

 

 

 

http://actuaria.kebluskovi.cz/


Actuarial Association of Europe 
28 

▲Strategic Review 2016 
▲Vision and Mision 

▲Více konkrétní, zaměření na cíle, Evropské aspekty 

▲Strategic Objectives  
▲Prioritizace 

▲Governance Structure 
▲Profesionalizace činnosti (Executive Officer, General Secretary, Board, 

Officers, General Assembly) 
▲Nejprve cíle, pak struktura 

▲ESAPy (European Standards of Actuarial Practice) 



 
 

IA
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▲Actuarial Aspects of ERM in Insurance 
Companies (January 2016) 

▲Determination of Retirement and Eligibility 
Ages (March 2016) 

▲IAA Risk Book - Governance,  
Management and Regulation  
of Insurance Operations  
(nové kapitoly 2016) 

 

 

▲4.–7.6.2017 Cancún 
PBSS Colloquium 

▲20.–24.8.2017 Panamá 
ASTIN & AFIR/ERM Colloquium 

▲23.–24.10.2017 Barcelona 
Life Section Colloquium 

▲4.-8.6.2018 Berlin 
International Congress of Actuaries 

PUBLIKACE 

KONFERENCE 

▲ISAP 1 
General Actuarial Practice 

▲ISAP 1A 
Governance of Models (Nov 2016) 

▲ISAP 2  
Financial Analysis of Social Security Programs  

▲ISAP 3  
IAS19 Employee Benefits 

▲ISAP [4]  
IFRS X Insurance Contracts (2019) 

▲ISAP 5  
Insurer Enterprise Risk Models (No 2016) 

▲ISAP [6]  
ERM Programs and IAIS Insurance Core 
Principles (2017) 

▲ISAP [7]  
“Current estimates” and other matters in 
relation to the IAIS capital standards (2018) 

http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUB
LICATIONS&ACT=STANDARDS_ISAP  

AKTUÁRSKÉ STANDARDY 

http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=STANDARDS_ISAP
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=STANDARDS_ISAP
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=STANDARDS_ISAP
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=STANDARDS_ISAP
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/RiskBookChapters/IAA_Risk_Book_v29Sept2015.pdf
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Zpráva o hospodaření 2016 – PŘÍJMY 

PŘÍJMY 

 

Rozpočet    

2016 
  

Prostředky společnosti na počátku roku 1 333 058 

členské příspěvky + zápisné 187 000  

žádost o osvědčení 5 000  

refundace individuálního mezinárodního 

členství 
2 000  

úroky 6 000  

vzdělávací akce 300 000  

mimořádné příjmy 0  

Příjmy celkem 500 000 



Zpráva o hospodaření 2016 – PŘÍJMY 

PŘÍJMY 
Rozpočet    

2016 

Skutečnost   

2016 

Rozdíl  

skutečn. 2016 

– rozpoč. 2016 

Prostředky společnosti na počátku roku 1 333 058 1 333 058 0 

členské příspěvky + zápisné 187 000  197 250  10 250 

žádost o osvědčení 5 000  9 000  4 000 

refundace individuálního mezinárodního 

členství 
2 000  1 760  -240 

úroky 6 000  5 781  -219 

vzdělávací akce 300 000  315 500  15 500 

mimořádné příjmy 0  0  0 

Příjmy celkem 500 000 529 291 29 291 



Zpráva o hospodaření 2016 – PŘÍJMY 

PŘÍJMY 
Rozpočet    

2016 

Skutečnost   

2016 

Rozdíl  

skutečn. 2016 

– rozpoč. 2016 

Skutečnost 

2015 

Rozdíl  

skutečn. 2016 

– skutečn.2015 

Prostředky společnosti na počátku roku 1 333 058 1 333 058 0 1 209 466 123 592 

členské příspěvky + zápisné 187 000  197 250  10 250 166 000 31 250 

žádost o osvědčení 5 000  9 000  4 000 16 000 -7 000 

refundace individuálního mezinárodního 

členství 
2 000  1 760  -240 3 036 -1 276 

úroky 6 000  5 781  -219 5 758 23 

vzdělávací akce 300 000  315 500  15 500 519 500 -204 000 

mimořádné příjmy 0  0  0 0 0 

Příjmy celkem 500 000 529 291 29 291 710 294 -181 003 



Zpráva o hospodaření 2016 – VÝDAJE 

VÝDAJE 

 

Rozpočet    

2016 
  

 mezinárodní členství IAA, AAE 90 000 

 mezinárodní výdaje 50 000 

 tuzemské organizační výdaje 70 000 

 vzdělávací akce 300 000 

 odborné publikace 250 000 

 www.actuaria.cz 50 000 

 běžné výdaje (účet, poštovné, kancelář) 5 000 

 mimořádné výdaje 200 000 

 daň 0 

VÝDAJE celkem 1 015 000 . 

. 



Zpráva o hospodaření 2016 – VÝDAJE 

VÝDAJE 
Rozpočet    

2016 

Skutečnost   

2016 

Rozdíl  

skutečn. 2016 

– rozpoč. 2016 

 mezinárodní členství IAA, AAE 90 000 77 173 -12 827 

 mezinárodní výdaje 50 000 16 203 -33 797 

 tuzemské organizační výdaje 70 000 53 123 -16 877 

 vzdělávací akce 300 000 288 720 -11 280 

 odborné publikace 250 000 150 000 -100 000 

 www.actuaria.cz 50 000 2 710 -47 290 

 běžné výdaje (účet, poštovné, kancelář) 5 000 4 783 -217 

 mimořádné výdaje 200 000 0 -200 000 

 daň 0 0 0 

VÝDAJE celkem 1 015 000 592 712 -422 288 . 

. 



Zpráva o hospodaření 2016 – VÝDAJE 

VÝDAJE 
Rozpočet    

2016 

Skutečnost   

2016 

Rozdíl  

skutečn. 2016 

– rozpoč. 2016 

Skutečnost 

2015 

Rozdíl  

skutečn. 2016 – 

skutečn.2015 

 mezinárodní členství IAA, AAE 90 000 77 173 -12 827 74 832 2 341 

 mezinárodní výdaje 50 000 16 203 -33 797 21 226 -5 023 

 tuzemské organizační výdaje 70 000 53 123 -16 877 60 404 -7 281 

 vzdělávací akce 300 000 288 720 -11 280 415 883 -127 163 

 odborné publikace 250 000 150 000 -100 000 0 150 000 

 www.actuaria.cz 50 000 2 710 -47 290 2 710 0 

 běžné výdaje (účet, poštovné, kancelář) 5 000 4 783 -217 11 646 -6 863 

 mimořádné výdaje 200 000 0 -200 000 0 0 

 daň 0 0 0 0 0 

VÝDAJE celkem 1 015 000 592 712 -422 288 586 701 6 011 . 

. 



Zpráva o hospodaření 2016 

 VÝSLEDEK 
Rozpočet  

2016 

Skutečnost 

2016 

Rozdíl    

skutečn. 2016 – 

rozpoč. 2016 

Skutečnost 

2015 

Rozdíl  

skutečn. 2016 – 

skutečn.2015 

Prostředky společnosti na počátku roku 1 333 058 1 333 058 0 1 209 466 123 592 

PŘÍJMY celkem 500 000 529 291 29 291 710 294 -181 003 

VÝDAJE celkem 1 015 000 592 712 -422 288 586 701 6 011 

VÝSLEDEK -515 000 -63 421 451 579 123 593 -187 014 

Prostředky společnosti na konci roku 818 058 1 269 637 451 579 1 333 059 -63 422 

Částka 100 000 Kč rozpočtovaná v roce 2016 na odborné publikace bude převedena do roku 2017. 

Rezerva 200 000 Kč na mimořádné výdaje nebyla použita. 



Valná hromada 2016 Agenda 

▲Governance 

▲Činnost za rok 2016 

▲Rozpočet a skutečnost 2016 

▲Otevřeno pro 2017+ 

▲Rozpočet 2017 

▲Zpráva revizní komise 

▲Hlasování o zprávách 

▲Volby do výboru, revizní a 
aprobační komise 
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Otevřené body pro rok 2017+ 

▲Záleží na novém výboru – poslechněme si předvolební proslovy 

 

▲Současný výbor v souvislosti s přípravou rozpočtu vnímá 
následující priority (a navrhuje rozpočet podle nich) 

▲Nalezení prostoru, aby se výbor více mohl zabývat strategií a prioritami 

▲Publikační činnost 

▲Web 



Valná hromada 2016 Agenda 

▲Governance 

▲Činnost za rok 2016 

▲Rozpočet a skutečnost 2016 

▲Otevřeno pro 2017+ 

▲Rozpočet 2017 

▲Zpráva revizní komise 

▲Hlasování o zprávách 

▲Volby do výboru, revizní a 
aprobační komise 
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Návrh rozpočtu 2017 – PŘÍJMY 

PŘÍJMY Rozpočet 2017 Rozpočet 2016 Rozdíl    2017-2016 
Skutečnost 

2016 

členské příspěvky + zápisné 200 000 187 000 13 000 197 250 

žádost o osvědčení 5 000 5 000 0 9 000 

refundace individuálního 

mezinárodního členství 
2 000 2 000 0 1 760 

úroky 6 000 6 000 0 5 781 

vzdělávací akce 300 000 300 000 0 315 500 

mimořádné příjmy 0 0 0 0 

PŘÍJMY celkem 513 000 500 000 13 000 529 291 



Návrh rozpočtu 2017 – VÝDAJE 

VÝDAJE Rozpočet 2017 Rozpočet 2016 Rozdíl  2017-2016 Skutečnost 2016 

mezinárodní členství IAA, AAE 100 000 90 000 10 000 77 173 

mezinárodní výdaje 50 000 50 000 0 16 203 

tuzemské organizační výdaje 70 000 70 000 0 53 123 

vzdělávací akce 300 000 300 000 0 288 720 

odborné publikace rezerva z min. roku 0 150 000 -150 000 150 000 

odborné publikace 100 000 100 000 0 0 

www.actuaria.cz 100 000 50 000 50 000 2 710 

běžné výdaje (účet, poštovné, kancelář) 5 000 5 000 0 4 783 

mimořádné výdaje 200 000 200 000 0 0 

daň 0 0 0 0 

VÝDAJE celkem 925 000 1 015 000 -90 000 592 712 

http://www.actuaria.cz/


Návrh rozpočtu na rok 2017 

 ROZPOČET Rozpočet 2017 Rozpočet 2016 Rozdíl 2017-2016 Skutečnost 2016 

Prostředky společnosti na počátku roku 1 269 637 1 333 058 -63 421 1 333 058 

PŘÍJMY celkem 513 000 500 000 13 000 529 291 

VÝDAJE celkem 925 000 1 015 000 -90 000 592 712 

VÝSLEDEK -412 000 -515 000 103 000 -63 421 

Prostředky společnosti na konci roku 857 637 818 058 39 579 1 269 637 



Valná hromada 2016 Agenda 

▲Governance 

▲Činnost za rok 2016 

▲Rozpočet a skutečnost 2016 

▲Otevřeno pro 2017+ 

▲Rozpočet 2017 

▲Zpráva revizní komise 

▲Hlasování o zprávách 

▲Volby do výboru, revizní a 
aprobační komise 

44 



Valná hromada 2016 Agenda 

▲Governance 

▲Činnost za rok 2016 

▲Rozpočet a skutečnost 2016 

▲Otevřeno pro 2017+ 

▲Rozpočet 2017 

▲Zpráva revizní komise 

▲Hlasování o zprávách 

▲Volby do výboru, revizní a 
aprobační komise 
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Rozprava k uvedenému a hlasování 

1. přijetí zprávy o činnost za rok 2016 

2. schválení hospodaření 2016 

3. schválení rozpočtu na rok 2017 

4. schválení zprávy revizní komise 



Valná hromada 2016 Agenda 

▲Governance 

▲Činnost za rok 2016 

▲Rozpočet a skutečnost 2016 

▲Otevřeno pro 2017+ 

▲Rozpočet 2017 

▲Zpráva revizní komise 

▲Hlasování o zprávách 

▲Volby do výboru, revizní a 
aprobační komise 
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A
p

ro
b

ačn
í ko

m
ise 

▲Valná hromada ve smyslu bodu 31 zřizuje 
aprobační komisi. Aprobační komise je stálá 
komise, jejímž úkolem je rozhodovat o vydání 
osvědčení členu ČSpA, který o to požádá. Činnost 
komise se řídí pravidly pro udělování osvědčení 
přijatými valnou hromadou. Proti rozhodnutí 
aprobační komise je možné se do dvou měsíců 
odvolat k valné hromadě ČSpA. Aprobační komise 
má 11 členů. Jednací řád aprobační komise 
schvaluje výbor. Valná hromada volí členy 
aprobační komise na návrh výboru. Funkční období 
členů komise je 4 roky. Za členy aprobační komise, 
kteří trvale přestali vykonávat funkci, povolává 
komise náhradníky zvolené valnou hromadou. 
Kooptovat náhradníky nelze. 

▲O složení aprobační komise se hlasuje 
jako o celku 

▲Hlasování se nevyžaduje tajné 

 

 

Aprobační komise (čl. 32 stanov) 

 

Postup hlasování 

▲Martin Branda 

▲Tomáš Cipra 

▲Pavel Finfrle 

▲Martin Janeček 

▲Iva Justová 

▲Monika Malichová (Šťástková) 

▲Lucie Mazurová 

▲Tereza Přecechtělová 

▲Vít Šroller 

▲Vladimíra Unzeitigová 

▲Kamil Žák 

Složení navržené výborem 

 



Rozprava k uvedenému a hlasování 

1. Postup hlasování 

2. Aprobační komise 
(na návrh stávajícího výboru) 
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V
ýb

o
r a revizn

í ko
m

ise 
▲„Volby do výboru a revizní komise 

se provádějí tajným hlasováním na 
základě předložené kandidátní 
listiny. Kandidátní listinu sestavuje 
výbor na základě návrhů členů. 
Kandidátní listina se uzavírá na 
valné hromadě před hlasováním…“ 

▲Volba je tajná prostřednictvím 
členem upraveného hlasovacího 
lístku 

▲Do výboru je zvoleno 9 kandidátů 
s nejvyšším počtem hlasů, kteří 
dostali více než polovinu (platných) 
hlasů. 

▲Kandidáti, kteří získali více než 
polovinu hlasů a nejsou mezi prvními 
9, jsou zvoleni jako náhradníci. 

Kandidátní listina (čl. 23 stanov) Postup hlasování 

▲Petr Jedlička 

▲Vít Šroller 

Volební komise 



U
zavřen

í kan
d

id
átek 

▲Petr Bohumský 

▲Dana Chládková 

▲Aleš Král 

▲Lucie Mazurová 

▲Zdeněk Roubal 

▲Karel Svoboda 

▲Mirek Šimurda 

▲Jan Šváb 

▲Marcela Vítková 

▲Katka Vlčková 

▲Kamil Žák 

Má někdo návrh doplnit kandidaturu do výboru? 

▲Tomáš Cipra 

▲Jan Kořistka 

▲Vlaďka Unzeitigová 

Má někdo návrh doplnit 
kandidaturu do revizní 
komise? 

 

Do výboru (kandidáti se krátce představí členům) Do revizní komise 



V
o

leb
n

í lístek vo
leb

 13.12.2016 
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 Tomáš Cipra 74 

 Jan Kořistka 70 

 Vlaďka Unzeitigová 70 

 

 

 

Do výboru Do revizní komise 

 Petr Bohumský 60 

 Dana Chládková 31 

 Aleš Král 63 

 Lucie Mazurová 61 

 Zdeněk Roubal 63 

 Karel Svoboda 27 

 Mirek Šimurda 60 

 Jan Šváb 64 

 Marcela Vítková 46 

 Katka Vlčková 59 

 Kamil Žák 63 

 

 

 

1) Dopište jména eventuálně doplněných kandidátů 

2) Označte kandidáta, kterého chcete zvolit zaškrtnutím čtverečku u jeho jména 

takto . 

3) Zaškrtnutých může být nejvýše 9 kandidátů, jinak je volební lístek (část k 

výboru) neplatný. 

1) Dopište jména eventuálně doplněných 

kandidátů 

2) Označte kandidáta, kterého chcete 

zvolit zaškrtnutím čtverečku u jeho jména 

takto . 

3) Zaškrtnutí mohou být nejvýše 3 

kandidáti, jinak je volební lístek (část k 

revizní komisi) neplatný. 



Rozprava k uvedenému a hlasování 

1. Postup hlasování 

2. Volební komise 

3. Nový výbor 

4. Nová revizní komise 

 

Sečtení hlasů a vyhlášení výsledků! 
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Děkuji za pozornost a za 
spolupráci! 


