


Členství

Členství v KCÚ je logickým krokem po absolvování 
systému certifikace ú�etní profese. 

Členství v KCÚ pom�že udržet profesním ú�etním jejich 
odbornou úrove" a znalosti, poskytne pot$ebné zázemí.

Členem Komory se může stát fyzická osoba, která je absolventem systému 
certifi kace účetní profese v ČR nebo obdobného systému jiné členské organizace 

IFACu nebo jejím členem.

Kdo jsme
 KCÚ je profesní organizace s mnohaletou tradicí 
 Již od roku 1999 sdružujeme odborníky v účetní profesi
 Jsme důležitá základna pro všechny účetní profesionály
 Jsme členem Mezinárodní federace účetních (IFAC)  
 Jsme členem AmCham a Svazu průmyslu a dopravy ČR
 Spolupracujeme s dalšími profesními organizacemi 

Naše cíle
 Rozvoj a zkvalitňování účetní profese
 Zvýšení prestiže účetní profese
 Garance odbornosti a kvality našich členů
 Dohled na plnění etického kodexu a dalších norem
 Vzdělávání našich členů i odborné veřejnosti
 Servis pro naše členy

Člen�m nabízíme
 Rozsáhlý informační, odborný, poradenský a etický servis
 Kontinuální profesní vzdělávání
 Lepší profesní uplatnění, konkurenční výhodu na trhu práce
 Zprostředkování obchodních kontaktů
 Marketingový servis, profesní pojištění
 Slevy a výhody u řady partnerů



Odborný informa�ní servis
  Rozsáhlé a neustále aktualizované internetové stránky

     — novinky nejen z účetní profese
     — přehled nové legislativy a dalších předpisů
     — metodika a odborné články
     — odborná diskuse a on-line chaty s předními odborníky
     — přehledný kalendář vzdělávacích i dalších akcí
     — burza práce
  E-mailový zpravodaj (1× týdně) 
  Tištěný bulletin (4× ročně)

     — odborné články a komentáře, novinky a zajímavosti z oboru
     — rozhovory s odborníky
     — judikáty a interpretace Národní účetní rady
     — informace Ministerstva fi nancí a dalších institucí
     — stanoviska Koordinačního výboru GFŘ a KDP ČR

Odborný vzd�lávací a poradenský servis
  Kontinuální profesní vzdělávání

     — jednodenní i vícedenní vzdělávací akce po celé ČR i v zahraničí
     — špičkoví lektoři
     — spolupráce s řadou partnerů
     — odborné jazykové vzdělávání
     — diskuse na odborná témata
     — klubové večery
  Poradenský servis

     — spolupráce s řadou špičkových odborníků
     — setkávání členů, výměna odborných informací a zkušeností
     — zprostředkování obchodních kontaktů
     — právní pomoc, kariérní poradenství, profesní pojištění

Marketingový servis
  Profesní tituly CA (Certifi ed Accountant) nebo CAE (Certifi ed Accounting Expert) 
  Vizitky a razítko v designu Komory 
  Použití loga Komory na stránkách, vizitkách a propagačních materiálech členů
  E-mailová schránka prijmeni@komora-ucetnich.cz
  Prezentace členů na stránkách Komory i na dalších serverech a v bulletinu
  Prezentace právnických osob

Nevzd�lávací akce
  Podpora komunity certifi kovaných účetních 
  Neformální setkávání, navazování kontaktů 
  Školení soft-skills
  Degustace vína, gastronomie
  Divadelní představení, koncerty
  Sportovní aktivity

�

�

!



Ing. Petr Jurák, MBA, CAT, CIA, FCCA
Finan�ní $editel pro St$ední a Východní Evropu, Bellinda CEE

 Co mi přináší členství v Komoře?
Členství v Komoře považuji za logický a přirozený krok po 
absolvování systému certifi kace účetní profese. Jako fi nanční 
ředitel vedu fi nanční a účetní týmy v několika zemích a mám 
možnost i porovnání systému certifi kace účetních a přísluš-
ných komor v několika zemích. Systém certifi kace i fungování 
KCÚ v ČR považuji za velmi kvalitní. 

V případě náboru kolegů do fi nančního útvaru proto výrazně 
preferuji členy KCÚ, také z důvodu každoroční povinnosti pro-

kázání kontinuálního profesního vzdělávání. Absolvování systému certifi kace účetních 
je garancí získaných odborných znalostí a dovedností. Členství v Komoře je pro mne 
z důvodu povinnosti kontinuálního profesního vzdělávání navíc i garancí udržování, 
aktualizace a rozšíření těchto znalostí.

 Proč jsem členem?
Komora poskytuje členům rozsáhlý odborný informační servis prostřednictvím svých 
internetových stránek, e-mailových newsletterů, tištěných bulletinů i organizací kva-
litních vzdělávacích programů, což usnadňuje jejím členům udržení odborné úrovně 
a aktuální znalostí. 

Komora také sdružuje odborníky v účetní profesi formou diskusí na odborná témata, 
klubových večerů, vzdělávacích akcí nebo profesní skupiny na LinkedIn, což umožnuje 
výměnu zkušeností z praxe a získávání nových kontaktů. 

 V čem mi členství pomohlo?
Pravidelně využívám rozsáhlý informační servis Komory vč. vzdělávacích programů, in-
ternetové stránky s informacemi pouze pro členy, aktualizací legislativy a předpisů.Dále 
využívám možnosti slev na produkty a služby partnerských společností a kontaktů pro 
výměnu zkušeností. Jako absolvent ACCA nebo certifi kovaný interní auditor mám povin-
nost příslušného reportingu kontinuálního profesního vzdělávání. Díky tomu, že KCÚ 
je členem řady národních i mezinárodních profesních organizací včetně Mezinárodní 
federace účetních (IFAC), reporting o kontinuálním profesním vzdělávání pro KCÚ je 
akceptován i v ACCA, ČIIA (Český institut interních auditorů) nebo IIA (Institute of In-
ternal Auditors, USA).

Absolvování systému certifi kace účetních a mé členství v KCÚ také přispělo před mno-
ha lety k získání mojí první pozice fi nančního ředitele (fi nanční ředitel v Tiscali v roce 
2005).

Ing. Josef Homolka
Finan�ní $editel firmy Mediterra, s.r.o.

 Co mi přináší členství v Komoře?
Možnost být členem sdružení odborníků v profesní organizaci, 
možnost setkávání se s nimi, a tím i možnost výměny infor-
mací a zkušeností z profesního života kvalifi kovaného účetní-
ho, možnost mít informace o vývoji profese účetních v České 
republice.

 Proč jsem členem?
Chci napomáhat alespoň částečně k ustanovení účetní profese 

jako plnohodnotné součásti odborné veřejnosti v rámci republiky — auditoři, účetní 
(kvalifi kovaní), daňoví poradci. Aby Komora byla co nejsilnější k uskutečnění cílů, které 
si vytkla — vytvoření profesionální základny odborníků v účetnictví, kteří jsou nedílnou 
součástí odborné veřejnosti a partnerem státu při utváření odborné legislativy.

 V čem mi členství pomohlo?
Na akcích Komory jsem poznal mnoho zajímavých lidí, kteří obohatili můj pohled na 
účetní profesi i na ostatní oblasti pracovního i osobního života.

Ing. Michal Pla�ek, Msc.
Vedoucí odd(lení interního auditu, M(Ú Znojmo, VŠ pedagog

 Co mi přináší členství v Komoře?
Je to potvrzení toho, že splňuji určité kvalifi kační standardy, 
které jsou obvyklé pro výkon účetní profese všude na světě. 
Mám možnost pravidelně získávat aktuální informace z oboru, 
nabídku vzdělávacích kurzů a motivaci se dál vzdělávat.

 Proč jsem členem?
V ČR dosud chyběla instituce, která by pomáhala budovat váž-
nost a prestiž účetní profese, tak jak na to ve světě dělá třeba 
ACCA. Povolání profesního účetního je ze strany široké veřej-

nosti často podceňováno, přitom se jedná o velmi zodpovědné povolání, kde se nároky 
na výkon profese neustále zvyšují. Musíte být schopni implementovat neustálé legislativ-
ní změny, zvládat ERP systémy, interpretovat výsledky hospodaření a mnoho dalšího.

 V čem mi členství pomohlo?
Určitě v navázání nových kontaktů. Na akcích Komory potkáte zajímavé kolegy a můžete 
porovnávat své zkušenosti. Osobně velmi oceňuji, že se Komora snaží dělat kvalitní mar-
keting a budovat respekt u zaměstnavatelů, což může být velká výhoda členů na trhu 
práce.
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Internetové stránky 
Informa�ní servis ﹙nejen﹚ pro naše �leny

Internetové stránky Komory jsou základním nástrojem komunikace se členy i s odbor-
nou a laickou veřejností.  Pro orientaci členů v aktuálním dění poskytují přehledně a na 
jednom místě ucelený odborný informační servis: nejnovější právní předpisy a metodi-
ku, informace z Ministerstva fi nancí a Generálního fi nančního ředitelství, zápisy z jed-
nání Koordinačního výboru GFŘ a Komory daňových poradců ČR, interpretace Národní 
účetní rady, judikáty Nejvyššího správního soudu.  Nejdůležitější sekce jsou přístupné 
pouze členům.  Samozřejmostí je přehledný kalendář akcí Komory i partnerů, průběž-
ně zveřejňované nabídky zaměstnání v oboru, nejrůznější novinky, zajímavosti a odbor-
né články. V diskusním fóru je možné probrat s ostatními členy odborná témata, na 
náročnější dotazy odpovídají odborníci v sekci Otázky a odpovědi.  Pro veřejnost pak 
slouží web jako informační a osvětový portál, který se snaží zvyšovat povědomí nejen 
o Komoře samotné, ale i profesním dění a o oboru jako takovém. Veřejně přístupný je 
i seznam členů Komory s kontakty.       
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Komora v médiích
Osv(ta a budování prestiže

Komora se soustavně snaží zvyšovat u veřejnosti povědomí o významu účetní profese 
a také o Komoře samotné.  Stále častěji se nám daří objevovat se v médiích ve spojitosti 
s významnými událostmi Komory, výstupy z průzkumů mezi našimi členy i prostřed-
nictvím rozhovorů a komentářů k aktuálnímu dění.  Komora je „vidět“ a „slyšet“ nejen 
v celé řadě tištěných a internetových periodikách, ale také ve zpravodajských a odbor-
ných relacích České televize a Českého rozhlasu.  Přehled tiskových zpráv a veškerých 
ohlasů v médiích je přehledně zobrazen v sekci Média na internetových stránkách 
Komory.   

Bulletin
Legislativa  — Komentá$e — Informace

Již od roku 2004 vydává Komora 3–4 × ročně tištěný bulletin v rozsahu cca 40–60 stran, 
který zdarma zasílá všem členům. Obsahem jsou odborné články, legislativa, judikáty, 
informace z MF ČR, GFŘ či dalších institucí, rozhovory s odborníky i informace o dění 
v Komoře vč. fotografi í z různých akcí. Od roku 2014 má bulletin inovovanou podobu 
a je registovaným periodikem.
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Bulletin
Komory certifi kovaných účetních
Legislativa — komentáře — informace

15
1999—2014

Předně si dovolím uvést některá fakta o dani 
darovací. Zákon o trojdani, jak se běžně ozna-
čoval, byl zrušen zákonným opatřením Senátu 
č. 344/2013 Sb.; poslanecká sněmovna schváli-
la toto opatření usnesením č. 382/2013. Došlo 
tedy ke zrušení v souvislosti s rekodifikací sou-
kromého práva, resp. změně daňových zákonů 
v souvislosti s touto rekodifikací, jak se balíček 
opatření jmenoval. Nutno podotknout, že slovo 
dar nezmizelo z nového občanského zákoníku 
jako mnoho jiných dříve používaných, takže by 

i daň darovací měla svůj význam a po pří
novelizaci, která by dala do souladu nov
kromé právo, by mohla i nadále žít svůj d
život. Nicméně, pohledem na výběr daně d
v jednotlivých letech, jak vyplývá z grafu 
něného na webu Finanční správy, je evid
že tento výběr daně není nikterak závratn
si „zasloužil“ své oddělení (odpověď na t
vůbec výběr daně pokryl náklady na její s
jsem po marném klikání na webových strá
veřejných zdrojů vzdala). Nenechte se zm

Problematika darů z pohledu 
daně z příjmů od roku 2014 
(trochu jinak)
Jistě řada z nás účetních a daňových poradců přivítala skutečnost, že nemusím
roku 2014 studovat jeden z daňových zákonů, který byl zcela zrušen – a sice 
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Ovšem
se problematika darů podařila vyřešit jejich „přesunutím“ do daně z příjmů, to
otázka jiná, na kterou bych mimo jiné chtěla dát odpověď tímto článkem.

Legislativa – komentá$e )

Fotografie: 1 Jeden z mnoha vzdělávacích seminářů 2 Vzor vizitky s razítkem v designu Komory 
s použitím profesního titulu CAE 3 Každoroční týdenní školení v Chorvatsku 4 Konference v rámci 
„česko-švýcarského projektu“ v barokním refektáři dominkánského kláštera v Praze 5 Náhled inter-
netových stránek Komory 6 Rozhovor s předsedou Komory Ing. Vaškem v Událostech ČT 7 Náhled 
bulletinu Komory
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�' let komory
Konference a narozeninové setkání

Na jaře roku 2014 oslavila Komora 15 let své existence úspěšnou konferencí a příjemným 
neformálním narozeninovým setkáním v Pavilonu Grébovka v Praze.  Na akci vystoupi-
li se svými příspěvky členové výboru Komory (předseda Ing. Libor Vašek, místopředsed-
kyně Ing. Dita Chrastilová, FCCA) a řada hostů ze soukromého sektoru i ze spřízněných 
organizací (Ing. Jana Pilátová, prezidentka Svazu účetních; Ing. Martin Tuček, prezident 
Komory daňových poradců ČR) a Ministerstva fi nancí (1. náměstek Ing. Lukáš Wagenk-
necht i náměstkyně Mgr. Simona Hornochová).  „Velmi mě těší zvyšující se zájem o naši 
činnost, což dokazuje, že svou práci odvádíme po celých 15 let s vysokým nasazením 
a kvalitou“, uvedl k 15. jubileu předseda KCÚ Libor Vašek.  Výhledově se Komora bude 
zaměřovat — kromě poskytování zázemí a nadstandardního odborného servisu pro své 
členy — i na prohloubení spolupráce s ostatními profesními organizacemi, institucemi 
státní správy i médii. 
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„Česko-švýcarský projekt“
Rozvoj lidských zdroj� v oblasti certifikovaných ú�etních 

V období duben 2013—červen 2014 Komora realizovala velký projekt, zaměřený pře-
devším na zlepšení postavení certifi kovaných účetních na trhu práce v ČR. Dalšími cíli 
jsou zvýšení prestiže certifi kovaných účetních, analýza stávajícího modelu certifi kace 
účetních a rozšíření certifi kace o nabídku podpory a služeb včetně dalšího vzdělávání, 
a to za výměny know how a zkušeností ze Švýcarska.  Cílem projektu bylo vypracování 
strategických doporučení, jak zlepšit postavení této profesní skupiny trhu práce a obec-
ně zvýšit prestiž účetní profese u nás.  Projekt zahájila studijní cesta českých expertů 
do Curychu za účelem seznámení se se švýcarským modelem. Na ni pak v Praze navá-
zala odborná konference za účasti švýcarských partnerů. Dalšími důležitými aktivitami 
v rámci projektu pak byly mj. tzv. kulaté stoly se zástupci účetní profese, personalisty, 
zaměstnavateli a zástupci podnikatelů a jednání se zástupci státní a veřejné správy.  
S výstupy projektu je možné se seznámit na internetových stránkách Komory. 

Fotografie: 8, 9 Konference a narozeninové setkání v Pavilovu Grébovka 10 Konference v rámci „čes-
ko-švýcarského projektu“ v barokním refektáři dominkánského kláštera v Praze 

0



Ing. Jaromír Hrazdíra
Samostatný ú�etní

 Co mi přináší členství v Komoře?
Členství mi přináší kvalitní vzdělávací akce Komory, informač-
ní servis, možnost vyjádřit svůj názor na oblasti, které se týkají 
mé profese. Dále je mojí konkurenční výhodou jak na trhu prá-
ce, tak na trhu obchodním.

 Proč jsem členem?
Myslím si, že členství v Komoře odděluje účetní od „zpracova-
telů dat“. Pro členství musíte udělat víc, než jen účtovat. Musí-

te být schopen poskytnout zaměstnavateli nebo klientovi přidanou hodnotu. Členové 
Komory museli prokázat své schopnosti takové služby nabídnout. Je to pro mě i prestiž-
ní záležitost — jsem účetní a jsem na to hrdý. Jsem hrdý na to, že patřím do této komu-
nity. Myslím si, že každý, kdo to v profesi myslí vážně, by měl takto uvažovat, jen tak se 
profese účetních pozvedne. Jsem přesvědčen, že pro „pravé“ účetní je dosažení členství 
v Komoře určitou morální povinností. 

 V čem mi členství pomohlo?
Členství mě pozitivně motivuje v udržování si znalostí v oboru, jehož dynamika změn 
je v České republice značná. Zároveň mi pomohlo v seznamování se s mezinárodními 
účetními standardy.

Kate3ina Fišerová
Samostatná ú�etní

Členkou KCÚ jsem se stala kvůli nabídce pravidelného a sou-
stavného vzdělávání.  Původně jsem programátorka, která 
se zabývala programováním účetního software, a tak jsem se 
musela účetnictví doučit. Začala jsem nejrůznějšími komerč-
ními kurzy, ale musím říci, že až systém zkoušek v rámci cer-
tifi kace mě donutil učit se důkladněji.  Díky tomu, že jsem 
poznala v Komoře zajímavé lidi a zúčastnila se několika pří-
nosných školení, jsem se dokonce dala na studia ekonomie na 
vysoké škole.  Když něco děláte profesionálně, potřebujete 

kontakt se stejně „postiženými“ lidmi, a to KCÚ umožňuje. A potvrzuji, že už mě něko-
lik klientů našlo přes internetové stránky Komory. 

Ivan Mertl
Samostatný ú�etní
Členství v Komoře certifi kovaných účetních mi přináší kontakt 
s kolegy, sdílení informací a zkušeností, průběžné vzdělávání. 
Hraje také významnou roli při hledání zaměstnání, resp. nových 
klientů. Je to pro mě prestižní záležitost.

Ing. Hana Ťápalová
Specialista konsolidace, Energetický a pr�myslový holding, a.s.

 Co mi přináší členství v Komoře?
Komora zajišťuje školení na různá témata v oblasti účetnictví, 
daní, IFRS apod. Díky tomu mohu být neustále informována 
o změnách a novinkách, nebo si opakovat věci, které jsem už 
dlouho nepoužívala. Tak nezůstanu na místě a mohu se dále 
vzdělávat a zdokonalovat.  Komora vydává bulletin, v kterém 
si člověk počte a dozví se zajímavé věci.  Pro členy Komora 
zajišťuje např. i divadelní představení za zvýhodněné členy, což 
považuji za velmi hezké gesto a důkaz, že pro Komoru jsou 

členové důležití i z jiného hlediska, než je to profesionální, že na ně pohlíží také jako na 
lidi.  Komora mi pomáhá v profesním růstu.

 Proč jsem členem?
O vzdělávání v rámci certifi kace jsem se dozvěděla už za doby studia na Obchodní aka-
demii. Už tehdy jsem věděla, že účetnictví je cesta, kterou se chci vydat. Na vysoké ško-
le jsem se pustila do certifi kace a dokončila první stupeň. Při rozhodnutí, zda se stát 
členkou Komory, jsem neváhala a přihlášku jsem podala. Znamená to pro mě, že jsem 
dosáhla něčeho víc, než pouze získání diplomu a titulu z vysoké školy, čehož dnes může 
dosáhnout téměř každý. Ale získat také titul certifi kace je něco více a v mých očích to 
znamená, že člověk má o své vzdělání a kariérní růst opravdu zájem a snaží se být lepší 
než ostatní. 

 V čem mi členství pomohlo?
Nejvíce mi členství v Komoře pomohlo v získání respektu v mé profesi. Kvůli mému 
věku lidé zpočátku nevěří, že svou úlohu zvládnu, a myslí si, že moje názory a připo-
mínky budou od věci. Ale pohled na certifi kát a zmínka o členství v Komoře jim dodá 
větší odvahu a vloží ve mě důvěru. Pomohlo mi to získat respekt i u starších účetních 
a ukázat, že nejsem jen absolvent vysoké školy, který nemá s účetnictvím příliš mnoho 
zkušeností.
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