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PROFESSIONAL PRINCIPLES
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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.
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1. Categories of professional principles
1.1 Professional principles deal with model situations of actuarial practice and are used as a tool to advance
actuaries´ common procedure in solving them.
1.2 Professional principles are divided into standards, guidelines and recommendations.
a) Standards of Actuarial Practice (SAP) are adopted by the Society from multinational actuarial
associations of which the Society is a full member, from the Actuarial Association of Europe and the
International Actuarial Association. Upon adopting, the Society can assess whether a standard shall
be adopted as it was written, or adopt such revisions, after which the standard will remain in
substantial compliance with the original standard. The Society may also decide not to accept a
standard and to cover a particular topic in another way.
b) The Society publishes Professional Guidelines on the basis of need to additionally regulate certain
aspects of the daily operations of actuaries, usually with respect to local specifics.
c) Professional Recommendations are educational documents serving the purpose of introducing and
improving methods of actuarial practice.

2. Issuance of professional principles
2.1 The Executive Committee shall establish a working group of members of the Society, or invited experts to
draw up standards, guidelines or recommendations. The Approbation Committee shall discuss draft
professional principles and forward them to the Executive Committee with their opinion.
2.2 The working group is responsible for organizing the comments of members.
2.3 The Standards of Actuarial Practice, including modifications and cancellations, are subject to approval by
the General Assembly after the concurring opinion of the Committee.
2.4 The Professional Guidelines and the Professional Recommendations, including modifications and
cancellations shall be approved by the Executive Committee.
2.5 The Executive Committee is responsible for publishing professional principles within the Society.

3. Application
3.1 The Standards of Actuarial Practice and the Professional Guidelines are mandatory for full members of the
Society. Actuaries may depart from them if a proper statement concerning the nature, meaning and
implications of any such deviation is given in their report.
3.2 The Professional Recommendations are not mandatory.

4. Effectiveness and transitional provisions
4.1 The internal regulation was approved by the General Assembly held on 8 December 2015 with immediate
effect.
4.2 The effectiveness of this internal regulation cancels previous Issuance and approval of professional
principles, adopted on 22 June 1999.

