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Vážení kolegové,

většinu svého času se snažím dívat do budoucna a přesto žít přítomností, protože minulost 

nezměníme a budoucnost vytváříme tím, co právě děláme a jak se právě teď chováme. Pokud se 

něco nepodařilo, poučme se z toho, ale soustřeďme se na další. Pokud se něco vydařilo, stavme 

na tom. 

Koncem roku 2017 byla vydána první ročenka Komory certifi kovaných účetních, věnovaná 

roku 2016, a pro nás to byl pilotní projekt, během něhož jsme ztělesňovali myšlenku, která byla 

vyslovena nahlas někdy v průběhu roku 2017, a formovali její obsah a strukturu. Myslím, že se 

to povedlo a reakce od členů byly milé a povzbudivé. A tak nezbývá nic jiného než pokračovat, 

pracovat na sobě a posouvat se dále. Výsledkem je druhá ročenka Komory certifi kovaných 

účetních, kterou právě držíte – začínáte pročítat, možná jen prolistujete, zastavíte oči 

na fotkách, číselných údajích – a to v době, která je běžná pro sestavování a schvalování 

účetních závěrek a výročních zpráv. Považuji za správné, aby profesní komora svým členům 

distribuovala zprávu o své činnosti. Stejně tak je ročenka poskytována všem partnerům, s nimiž 

spolupracujeme, diskutujeme profesní otázky a změny v účetní legislativě. A v neposlední řadě 

je určena i nečlenům Komory, široké odborné veřejnosti, neboť Komora ve svých aktivitách není 

uzavřena jen členům, ale např. seminářů se účastní čím dál více nečlenů. 

V listopadu 2017 jsme oslavili 20 let certifi kace účetních, na jaře 2019 oslavíme 20 let existence 

Komory. V roce 2017 započala práce na rekodifi kaci českých účetních předpisů a rozběhli jsme 

aktivity věnované digitalizaci účetnictví. Obojí bude mít nesporně velký vliv na budoucnost 

účetní profese a mě těší, že Komora není stranou. Děkuji Vám za podporu, kterou nám 

vyjadřujete a přeji Vám příjemné letní dny a během nich odstup od pracovních povinností. 

Zalistujte rokem 2017 a buďte připraveni na změny, které budou přicházet a které svými činy 

v současnosti formujeme. 

Libor Vašek, předseda KCÚ

V Praze dne 19. června 2018
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Sdružujeme 
účetní profesionály

Komora certifi kovaných účetních je profesní sdružení, které bylo založeno v dubnu 1999 
a již 19 let sdružuje výhradně „profesní účetní“, tedy odborníky, kteří absolvovali systém 
certifi kace a vzdělávání účetních v ČR a jsou držiteli profesního certifi kátu. 

Členy mohou být také auditoři zapsaní v Komoře auditorů ČR nebo držitelé zahraničního pro-
fesního certifi kátu, který je ve svém obsahu a organizaci podobný české certifi kaci (např. ACCA, 
ICAEW, CPA). Členství je otevřené i pro „účetní“ právnické osoby. 

Komora se stala velmi důležitým reprezentantem účetní profese v ČR, je partnerem příbuzných 
profesních organizací — Komory auditorů ČR a Komory daňových poradců ČR. Je členem Sva-
zu účetních ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Americké obchodní 
komory v ČR. Vstupuje do jednání se zástupci veřejné správy, má zástupce v Národní účetní radě 
a v metodických radách Svazu účetních ČR. 

Z hlediska kvalifi kační úrovně svých členů a dohledu nad úrovní jejich práce je Komora certifi ko-
vaných účetních plně srovnatelná s obdobnými profesními organizacemi v ČR i ve světě.

Naše cíle
— Rozvoj a zkvalitňování účetní profese
— Zvýšení prestiže účetní profese
— Garance odbornosti a kvality našich členů
— Dohled nad plněním 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
— Profesní pojištění, marketingový servis, 
— Slevy a výhody u smluvních partnerů

Členství
Členství v Komoře je logickým krokem po absolvování systému certifi kace účetní profese Svazu 
účetních ČR. Členství v Komoře pomáhá udržet profesním účetním jejich odbornou úroveň 
a znalosti, poskytuje potřebné zázemí. 
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Struktura 
Organizační

Členská

Výbor

Ú�etní expert
Nejvyšší kvalifi kační stupeň, jehož držitel plně ovládá účetnictví podnikatelů v rozsahu českých 
účetních předpisů, taktéž použití IFRS včetně problematiky konsolidací účetních závěrek. Účet-
ní expert je připraven pro vyšší účetně-ekonomické a fi nanční pozice, kde je vyžadována vysoká 
kompetence a komplexnost v oborech účetnictví a fi nančního řízení podniku. 

Certifikovaný ú�etní ﹙od ���'﹚ ) Bilan�ní ú�etní ﹙do ���'﹚

Kvalifi kační stupeň, jehož držitel plně ovládá účetnictví podnikatelů v rozsahu českých účetních 
předpisů, má základní povědomí o vybraných pravidlech IFRS a je schopen své účetní znalosti 
propojovat s daňovou legislativou, obchodními a občanskými právními předpisy a ekonomic-
kým řízením společnosti. Certifi kovaný / Bilanční účetní je vhodný pro samostatné účetní, hlavní 
účetní či vedoucí účetních oddělení, taktéž je prospěšný pro controllery a fi nanční ředitele.

Ú�etní asistent ﹙do ���'﹚

Absolvent je kvalifi kován pro účetní praxi ve výrobních i obchodních podnicích a je schopen 
samostatného zpracování většiny běžných účetních případů v základní úrovni a obecné znalosti 
související daňové problematiky.

Tajemník

Disciplinární 
komise

Dozorčí 
komise

Etická 
komise

Sněm

  Účetní expert (152 členů)
  Certifi kovaný/Bilanční účetní (510 členů)        
  Účetní asistent (434 členů)        
  Ostatní (7 členů)

Celkem  �� �len� k �. �. ���



Sn�m 
Komory

Sněm je nejvyšším orgánem Komory, je složen ze všech jejích členů, kteří mají stejná hlasovací 
práva, a koná se jako řádný jednou ročně. Sněm schvaluje interní normy Komory, volí a případ-
ně odvolává členy orgánů, schvaluje zprávu o činnosti výboru Komory a jednotlivých komisí, 
schvaluje účetní závěrku Komory a rozpočet pro nadcházející rok, schvaluje výši členských pří-
spěvků. 

„V listopadu 2017 proběhl již XXI. sněm Komory. Hlavním bodem programu byla nová koncepce 

členství, která byla Sněmem pozitivně přijata a také schválena. Doposud bylo členství v KCÚ 

postaveno na členství fyzických osob bez rozlišení, zdali působí jako zaměstnanec nebo podnika-

tel (a v jeho případě navíc bez ohledu na právní formu – OSVČ nebo právnická osoba). Právnické 

osoby mohly být v minulosti s KCÚ ve stavu partnerství a čerpat jisté výhody. Od roku 2018 bude 

členství v KCÚ rozděleno na osobní a fi remní. Osobní členství je určeno pro fyzické osoby, a to 

zejména zaměstnance (avšak i fyzická osoba podnikající jako OSVČ může mít osobní členství, jen 

nebude v KCÚ prezentována jako podnikatel  a nebude zahrnuta v seznamu účetních kanceláří). 

Firemní členství je určeno pro podnikatele, tj. fyzické osoby působící jako OSVČ a právnické oso-

by různých právních forem (členství je podmíněno tím, že mají činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence zapsánu jako předmět podnikání v obchodním rejstříku 

a statutárním orgánem nebo odpovědným zástupcem za výkon činnosti je člen Komory). KCÚ 

bude tyto členy prezentovat jako garantované účetní kanceláře KCÚ na zvláštních internetových 

stránkách.“

Ladislav Zemánek, tajemník Komory

Aspirant �lenství
Komora se v roce 2017 otevřela i adeptům systému certifi kace, kteří se s ní mohou propojit již 
v době svého profesního studia. Aspiranti se mohou účastnit aktivit Komory, získávat informace 
a využívat výhody poskytované běžně členům, avšak bez možnosti být voleni do orgánů Komory 
a bez práva volit na sněmu.
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Výbor
Komory
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P�edseda
Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Místop�edseda
Ing. Petr Píša

Místop�edsedkyn�
Ing. Zuzana Pšeničková

Členka výboru
Ing. Vendula Pešková

Členka výboru
Ing. Jolana Pražáková

Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost Komory a rozhoduje o záležitostech, které 
nejsou v působnosti jiného orgánu Komory. Výbor realizuje záměry vyplývající z usnesení sně-
mu, připravuje strategii rozvoje a plní dílčí úkoly s ní související, vypracovává návrh rozpočtu 
a zajišťuje jeho naplňování, vypracovává návrhy norem Komory. Výbor za svou činnost odpovídá 
sněmu, který volí jeho šest členů. Členové si ze svých řad volí předsedu a dva místopředsedy.

„Jednání Výboru probíhalo standardně každý měsíc s výjimkou letních prázdnin. V září z osobních 

důvodů rezignovala Alice Šrámková a jelikož na listopadovém Sněmu nebyl nový člen Výboru zvo-

len, působí dosud Výbor v počtu 5 členů. Jedním z úkolů byla nová koncepce členství – účetní kan-

celáře vs. zaměstnanci – a příprava odborné konference o elektronizaci a digitalizaci účetnictví. 

Výbor se zabýval také novým zajištěním vedení účetnictví a marketingovými aktivitami zvyšujícími 

povědomí o Komoře a o certifi kaci. Dále probíhalo prohlubování spolupráce s AMSP ČR a FAÚ.“

Petr Píša, místopředseda KCÚ 

Složení výboru v roce 2017
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Dozor�í 
komise

P�edsedkyn�
Mgr. Ing. Magdalena Králová

Místop�edseda
Ing. Pavel Hejný

Členka komise
Ing. Renáta Šlechtová

Dozorčí komise je kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení Sněmu, 
kontroluje činnost výboru, hospodaření Komory, dohlíží na plnění kontinuálního profesního 
vzdělávání, je odvolacím orgánem ve věci členství a disciplinárního řízení. Ze své činnosti se 
komise zodpovídá Sněmu Komory, který přímo volí tři členy komise. Zvolení členové si ze svého 
středu volí předsedu a místopředsedu. 

„Jako odvolací orgán jsme v uplynulém roce 2017 neměli žádnou práci a rádi věříme, že je to dáno 

faktem, že členská základna si plní své povinnosti řádně a pokud se výjimka najde, je takový člen 

dost odpovědný na to, aby přijal za své jednání následky. Pravidelně se věnujeme hospodaření 

a kontrolujeme účetní závěrku. Oproti schválenému rozpočtu hospodařila v uplynulém roce Komora 

se ztrátou 110 tis. Kč. Dozorčí komise hospodaření prověřila, a i přes zjištěnou ztrátu konstatovala, 

že veškeré náklady byly vynaloženy účelně a v souladu s posláním Komory. Účetní závěrka zobrazuje 

věrně a poctivě skutečný stav. 

Na úrovni procesů byl v uplynulém roce prověřen registr uzavřených smluv, dokumentace zasedání 

nejvyššího orgánu komory, tj. sněmu a udělena četná doporučení ve věci novelizace interních norem.

Na podzim jsme v příjemném prostředí lázní Velichovky uspořádali již tradiční společné jednání 

komisí Komory, kde jsme diskutovali nejen oblasti, kde se naše kompetence prolínají, ale udělili 

i četná doporučení přítomným zástupcům výboru. Věřím, že cílem dozorčí komise není „kontrolovat 

činnost výboru“, jak uvádějí stanovy, ale být mu díky důslednému uplatňování práv komise seriózním 

partnerem ve směřování Komory.“

Magdalena Králová, předsedkyně komise

Složení komise v roce 2017
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Disciplinární 
komise

P�edseda
Ing. Josef Homolka          

Místop�edsedkyn�
Ing. Bohuslava Jiránková

Členka komise
Ing. Zdeňka Koníčková

Disciplinární komise je orgánem Komory, který sleduje dodržování etických a profesních 
norem a rozhoduje o tom, zda došlo k jejich porušení, případně řeší podané stížnosti. Činnost 
disciplinární komise upravuje disciplinární řád, který taktéž stanoví podrobnosti o disciplinár-
ním řízení a ukládání disciplinárních opatření. Ze své činnosti se komise zodpovídá Sněmu 
Komory, který přímo volí tři členy komise. Zvolení členové si ze svého středu volí předsedu 
a místopředsedu.   

„V porovnání s předchozími roky byl rok 2017 pro disciplinární komisi z pohledu disciplinárních řízení 

poklidný. V roce 2017 ani začátkem roku 2018 nedošlo k žádnému oznámení a disciplinární komise 

nemusela řešit žádné provinění člena Komory. Na Komoru dorazila v roce 2017 pouze jedna stížnost 

na dvě účetní společnosti. Jednalo se o stížnost fi rmy, kde nefi guruje účetní – člen Komory ani profesní 

účetní. V odpovědi jsme stěžovateli vysvětlili, že tudíž nemůžeme danou stížnost prošetřovat a odkázali 

jsme ho na řešení formou stížnosti na živnostenský úřad či k orgánům v trestním řízení. 

Stejně tak jako v letech minulých byla komise připravena řešit disciplinární provinění. Zástupce 

disciplinární komise se zúčastňoval pravidelných jednání výboru Komory, a tak jsme měli možnost 

aktivně se spolupodílet na dalším směřování Komory. Od roku 2015 probíhají jednou ročně společná 

zasedání komisí Komory nad tématy, kde se působnost dozorčí, disciplinární a etické komise prolínají. 

Další společné zasedání proběhlo na podzim 2017. Na programu byla obvyklá témata jako výkon 

účetní profese, plnění kontinuálního profesního vzdělávání, apod.“

Josef Homolka, předseda komise

Složení komise v roce 2017
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Etická 
komise

P�edseda
Ing. Jan Molín, Ph.D.

Místop�edseda
Ing. Václav Mudra

Členka komise
doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková

Etická komise je orgánem Komory, který zejména vydává výkladová stanoviska k etické-
mu kodexu, k dalším normám vztahujícím se k výkonu profese a k povinnostem certifi kova-
ných účetních a předkládá návrhy na jejich úpravu. Ze své činnosti se komise zodpovídá Sněmu 
Komory, který přímo volí tři členy komise. Zvolení členové si ze svého středu volí předsedu 
a místopředsedu. 

„V průběhu roku 2017 se etická komise věnovala zejména výkladu nového etického kodexu Komory 

certifi kovaných účetních. Etický kodex, který je jakýmsi „desaterem“ pro výkon naší profese, vychází 

z etického kodexu IFAC a je tak de facto jeho stručnou verzí. Cílem bylo přijmout takovou normu, 

která by jednoduchou a čtivou formou shrnovala základní etické požadavky pro výkon profese 

certifi kovaných účetních.

V roce 2017 jsme pokračovali v konceptu krátkých přednášek k problematice profesní odpovědnosti, 

které jsou zařazovány jako součást slavnostního předávání certifi kátů novým absolventům. Etická 

komise byla rovněž oporou členům Komory certifi kovaných účetních při řešení praktických problémů.

V roce 2017 také pokračovalo členství zástupce etické komise ve Výboru pro otázky výkonu účetní 

profese Svazu účetních. Výbor se věnuje otázkám vydefi nování účetní profese a souvisejících 

pracovních pozic, odměňování účetních, poskytuje doporučení ke smluvním vztahům a monitoruje 

pojištění profesní odpovědnosti.“

Jan Molín, předseda komise

Složení komise v roce 2017
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Profesní účetní jedná při poskytování svých odborných služeb �estn�, 
poctiv� a s náležitou pé�í.

Profesní účetní jedná tak, aby nepoškozoval dobré jméno účetní profese.

Profesní účetní je při poskytování svých odborných služeb objektivní 
a profesně nezávislý. Respektuje jen takové pokyny klienta, které nejsou 
v rozporu s právními předpisy.

Profesní účetní dodržuje při výkonu své činnosti profesní standardy.

Profesní účetní si průběžně udržuje odbornou zp�sobilost pro posky-
tování svých služeb. Dbá na to, aby požadavek odborné způsobilosti byl napl-
něn také u jeho spolupracovníků.

Profesní účetní poskytuje jen takové služby, ke kterým má náležité odbor-
né znalosti a k nimž má jak při jejich příslibu, tak při plnění dostatečnou 
kapacitu a potřebné zdroje.

Profesní účetní je při propagaci služeb oprávněn poskytovat informace 
jen o takových odborných znalostech a zkušenostech, kterými disponuje. 
Přitom se vyvaruje použití prostředků znevažujících účetní profesi a snižu-
jících odbornost jiných profesních účetních.

Profesní účetní zachovává ml�enlivost o všech skutečnostech, které se 
dozvěděl při poskytování svých odborných služeb, s výjimkou těch, které 
jsou veřejně známé. Sdělit informace kryté profesní mlčenlivostí může jen 
se souhlasem klienta, vyžadují-li to právní předpisy nebo umožňují-li to pro-
fesní standardy. Profesní účetní zajišťuje, aby profesní mlčenlivost dodržo-
vali i jeho spolupracovníci.

Za porušení profesní mlčenlivosti se považuje i využití informací pro vlast-
ní prosp�ch nebo prospěch jiných osob.

Profesní účetní si počíná tak, aby byl schopen dostát odpov�dnosti za 
p�ípadnou škodu vzniklou při poskytování svých odborných služeb.

*   Úplné znění etického kodexu naleznete na internetových stránkách KCÚ www.komora-ucetnich.cz.



Systém certifikace 
účetní profese

Systém certifi kace je v České republice realizován již od roku 1997 (původně jako třístupňo-
vý (Účetní asistent, Bilanční účetní, Účetní expert) a v roce 2008 byl upraven na dvoustupňový 
(Certifi kovaný účetní, Účetní expert). 

Hlavní myšlenkou je posílení kvalifi kační úrovně účetní profese v ČR, kdy účetní, ať již jako 
zaměstnanec nebo externí účetní kancelář, je odborným partnerem podnikatelů ve fi nančním 
řízení svých obchodních aktivit. Souvisejícím cílem je tak dosažení srovnatelnosti vnímání účet-
ní profese s vyspělými zeměmi, v nichž je standardem vedení účetnictví a sestavování účetních 
závěrek profesně kvalifi kovanými účetními. 

Svaz ú�etních ČR ﹙SÚ ČR﹚
SÚ ČR stál u zrodu vzniku systému certifi kace, je držitelem souvisejících ochranných známek 
a prostřednictvím svého orgánu – Komitétu – ovlivňuje podobu a vývoj systému certifi kace.  

Komitét pro certifikaci a vzd�lávání ﹙Komitét﹚
Vrcholný orgán systému certifi kace, který určuje jeho strategii a obsahovou náplň profesních 
zkoušek. Komitét jmenuje zkušební komisaře, schvaluje zkoušková zadání, kontroluje průběh 
zkoušek a verifi kuje jejich výsledky, případně řeší odvolání se proti výsledkům zkoušek.

Institut certifikace ú�etních ﹙ICÚ﹚
ICÚ je realizátorem systému certifi kace, který administruje certifi kaci – vede seznam adeptů 
certifi kace, organizuje zkoušky, přípravné kurzy, vydává učebnice a jiné podkladové materiály. 

Komora certifikovaných ú�etních ﹙KCÚ﹚
KCÚ je profesní komora, která sdružuje na dobrovolné bázi absolventy systému certifi kace. 
Z pověření SÚ ČR vydává KCÚ všem absolventům certifi káty příslušného stupně, vede jejich 
seznam, vydává etický kodex a zastřešuje systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV).
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3.—4. srpna 2017

Wellness hotel Kolštejn, Branná

Daně z příjmů podrobně

Bulletin
Komory certifi kovaných účetních
Legislativa — komentáře — informace

Legislativa – Legislativa – 

. Vymezení mezitímní ú�etní záv�rky
V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnic-
tví“) jsou upraveny tři typy účetních závěrek (viz. 
graf 1). Účetní závěrku musí účetní jednotka 
sestavit k rozvahovému dni, tj. ke dni, kdy uzavírá 
účetní knihy dle § 17 odst. 2 zákona o účetnictví2. 

Řádná účetní závěrka
mu dni účetního obd
závěrku jsou účetní j
k jinému rozvahovém
dni účetního období. 
kami „pokryty“ všechn
dochází k sestavení m

Postavení mezitímní účet
závěrky v právních předp
České republiky1

Informace o tom, že v českém právním systému existuje více „dr
nebude pro čtenáře jistě žádnou převratnou novinkou. Tento člá
českými účetními předpisy i praxí často opomíjenou – mezitím
prve článek stručně vymezí samotnou mezitímní účetní závěrku
článek Karin Sejkorové) a poté se zaměří na ostatní právní před
tímní účetní závěrky požadují. 

bulletin_02_2017_3.indd 3 14.6.2017 23:04:39
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Internetové stránky
Významným nástrojem komunikace Komory se členy i s odbornou a laickou veřejností jsou 
internetové stránky www.komora-ucetnich.cz, kde lze nalézt veřejně přístupný seznam členů 
Komory s kontakty, stejně tak seznam všech certifi kovaných účetních – nečlenů. Z pohledu 
veřejnosti lze vnímat internetové stránky jako informační a osvětový portál, který se snaží zvyšo-
vat povědomí nejen o Komoře samotné, ale i profesi. Samozřejmostí je přehledný kalendář akcí 
Komory i partnerů, průběžně zveřejňované nabídky zaměstnání v oboru.  
 
Nejdůležitější sekce internetových stránek jsou přístupné pouze členům a poskytují mimojiného 
přehledně a na jednom místě ucelený odborný informační servis – nejnovější právní předpisy 
a metodiku, 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.

Bulletin
Legislativa — Komentáře — Informace

Bulletin Komory je odbornou čtvrtletní publikací, která přináší souhrnné informace o novin-
kách v účetní a daňové legislativě, monitoruje aktuální dění v účetní profesi u nás i ve svě-
tě, dokumentuje uskutečněná školení i nevzdělávací akce, obsahuje rozhovory s významnými 
odborníky z oboru a v neposlední řadě informuje o interních záležitostech Komory. 

V roce 2017 bylo zpracováno celkem 238 stran textu v rámci čtyř vydaných čísel v celkovém 
nákladu 4 635 ks. Stěžejními tématy, poprvé zastřešenými odbornými garanty jednotlivých 
čísel, byla účetní závěrka (Bulletin 1/2017), mezitímní účetní výkaznictví (Bulletin 2/2017), 
„daňový balíček“ (Bulletin 3/2017) a dlouhodobý majetek (Bulletin 4/2017). 

Zpravodaj
E-mailový zpravodaj v inovovaném designu, zasílaný všem členům v průměru jednou týdně, rea-
guje pružně na aktuální dění v Komoře i mimo ni – obsahuje pozvánky na vzdělávací i nevzdě-
lávací akce, nabídky zaměstnání, výzvy k účasti na připomínkových řízeních a k vyplnění odbor-
ných průzkumů a anket. V roce 2017 jsme rozeslali celkem 74 zpravodajů – 54 adresovaných 
členům Komory a 20 certifi kovaným účetním – nečlenům. 

Poskytujeme 
odborný informační servis
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Odborná konference „Od papíru k elektronizaci a digitalizaci účetnictví“

Vila Lanna, Praha, listopad 2017  



Vzd�láváme 
naše členy i veřejnost

V roce 2017 bylo připraveno = vícedenních akcí, z nichž se realizovalo 7 a >= jednodenních 
seminářů, z nichž se uskutečnilo 35. Nabídka vzdělávacích akcí je připravována v pololetních 
cyklech (jaro/léto a podzim/zima) a je k dispozici v elektronickém i tištěném katalogu (v roce 
2017 v nákladu 8 700 ks). Počet účastníků vzdělávacích akcí byl zhruba na stejné úrovni jako 
v roce 2016.  

Velmi oblíbená internátní školení se konala na nejrůznějších místech České republiky (např. 
v Češkovicích u Blanska, Bukovanech, Branné v Jeseníkách, na šumavské Modravě a v Bořeti-
cích) a ve Vrbosce na chorvatském ostrově Hvar. Výsadní postavení mají dvě akce: školení zamě-
řené na osobnostní rozvoj konané v Chorvatsku (v roce 2017 již počtrnácté) a akce v Bořeticích 
zaměřená na přehled novinek v účetních a daňových předpisech pro nadcházející rok (v roce 
2017 již posedmé).

Všech vzdělávacích akcí ze zúčastnilo ?>� ú�etních profesionál�, z toho 198 nečlenů. 
Komora využívá služeb pouze špičkových lektorů a ceny školení jsou kalkulovány s ohledem 
na postavení Komory na nákladové úrovni. Všechny vzdělávací akce pořádané Komorou jsou 
součástí systému kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), v jehož rámci jsou certifi kovaní 
účetní (i nečlenové Komory) povinni naplňovat v rozsahu 40 hodin ročně a své plnění dokládat 
formou hlášení do konce ledna nadcházejícího roku. 

Diskutujeme 
na konferencích

Již tradicí se staly odborné konference, které Komora připravuje každoročně na vybrané a aktu-
ální téma. Konference slouží především k rozšíření profesního obzoru účastníků, k jejich setká-
vání a k diskusi na podnícená témata, v níž se prolínají různé praktické zkušenosti. 

V listopadu 2017 Komora uskutečnila ve Vile Lanna v pražské Bubenči konferenci pod názvem 
„Od papíru k elektronizaci a digitalizaci ú�etnictví“. O účetnictví bez papíru z právní-
ho a technického pohledu hovořil Milan Vodička (KDP ČR), o vedení účetnictví v cloudu Štěpán 

Pokorný (Solitea, a. s.), o tom, jak úspěšně čelit nástupu moderních technologií Richard Jahoda 

(Grinex Czech Republic). Pohled zákona nastínil David Bauer (MF ČR), jak ochránit svá osobní 
data naznačil Stanislav Klika (BDO Audit s.r.o.). O kybernetických hrozbách promluvil Michal 

Pilecký (RENOMIA, a. s.) a konferenci uzavřel Tomáš Kadlec (IBM Česká republika, spol. s r.o.) 
s tématem umělé inteligence v účetnictví. Konference se zúčastnilo 75 účastníků.
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XI. Snídaně s KCÚ, Mgr. Simona Hornochová: Prokázání původu majetku

Werichova vila, Praha, listopad 2017 



Setkáváme se 
i neformálně

Jedním z cílů Komory je podpora komunity účetních profesionálů a vytvoření prostoru pro sdílení 
jejich praktických zkušeností při neformálních setkáváních, diskusi a navazování kontaktů mezi členy 
navzájem i osobnostmi mimo členskou základnu. Od roku 2012 proto pořádáme klubové ve�ery, 
které jsou kombinací odborného programu s pečlivě vybranou degustací (vína, čajů, kávy, piva, čokolády 
aj.). V roce 2017 uspořádala Komora tři odborné klubové večery (věnované zdravé výživě, budování 
osobní značky a trénování mozku) a jeden vánoční. Večerů se zúčastnilo celkem 74 členů Komory. 

Od roku 2015 se konají snídan� s Komorou, jejichž koncept je postaven na ranním startu v diskusi 
s inspirativním hostem — loni to byli doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. na téma spotřebitelských 
úvěrů, MVDr. Milan Vodička na téma datových schránek, Ing. Jan Kellner, Ph.D. na téma rolí auditora 
vs. účetního a Mgr. Simona Hornochová na téma prokázání původu majetku. Čtyř loňských snídaní se 
zúčastnilo celkem 62 členů Komory. 

Vedle klubových večerů a snídaní zajišťuje Komora pro své členy i divadelní p�edstavení se 
vstupenkami za zvýhodněné ceny. V roce 2017 tak bylo nabídnuto 102 vstupenek na 11 představení 
v pražských divadlech (Studio Dva Divadlo, Divadlo v Rytířské, Divadlo U Hasičů, Divadlo Radka 
Brzobohatého a Divadlo Na Perštýně). 

Zájmem Komory je rozšířit ve spolupráci s místními partnery tyto aktivity i do regionů. 

Komunikujeme 
moderně

Sociální sítě se nevyhnuly ani Komoře a přirozeně je využíváme k rychlé a interaktivní komunikaci se 
členy a veřejností. Nejvytíženější je Facebook, kde zveřejňujeme fotografi e z akcí Komory, upozornění 
na blížící se školení a jiné události, výstupy z médií a střípky z každodenního života Komory. V roce 
2017 přibylo facebookovému profi lu Komory 65 fanoušků, jejich celkový počet byl na konci roku 476. 
Taktéž využíváme profesní síť LinkedIn a Twitter ke sdílení informací odborného charakteru. 
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Slavnostní předávání certifi kátů

Budova Staropramenu, Paspův sál, Praha, listopad 2017 



Jsme vid�t  
v médiích

Komora nepodceňuje důležitost svojí prezentace v médiích, která současně slouží i k ovlivňování 
veřejného mínění o oboru a významu certifi kace. Proto ve spolupráci s PR agenturou soustavně 
pracujeme na vytváření našeho příznivého mediálního obrazu. V roce 2017 jsme vydali ? tiskových 
zpráv, které zaznamenaly celkem �@ mediálních výstup� v elektronických i tištěných médiích. 
Největší úspěch slavila zpráva o pozdních platbách, která zaznamenala celkem 11 mediálních výstupů. 
Naši členové také do médií poskytují vyjádření k aktuálnímu dění, jako např. členka výboru Ing. Jolana 
Pražáková, která hodnotila rok s kontrolním hlášením v pořadu Události komentáře na ČT 24 .

Zajímá nás  
Váš názor

Odborná témata, která jsou předmětem širších ekonomických diskusí a mají vliv na podnikatelské 
prostředí, jsou motivací pro pravidelné průzkumy Komory mezi svými členy. Získané výstupy – názory 
a zkušenosti certifi kovaných účetních – tak slouží jako podklad pro tiskové zprávy, které přebírají 
média. 

V roce 2017 jsme se dotázali našich členů na jejich názory a zkušenosti ve > pr�zkumech. Na 
průzkumu o pozdních platbách pohledávek spolupracovala Komora se společností Intrum Justitia, se 
Svazem účetních ČR jsme se ke 20. výročí systému Certifi kace účetních v ČR ptali na přínos systému, 
ve spolupráci s Českou asociací pro fi nanční řízení (CAFIN) byl realizován průzkum na téma platové 
studie pro fi nanční pozice. Odpovědi našich členů v průzkumu o kreativním účetnictví byly využity na 
přípravu diplomové práce na VŠE v Praze.

6
tiskových 

zpráv

35
mediálních 

výstupů

4
průzkumy
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„Oslava účetní profese“ ke 20. výročí systému Certifi kace účetních v ČR 
Budova Staropramenu, Paspův sál, Praha, listopad 2017



Spolupracujeme  
s partnery

Úspěch v prosazování svých zájmů tkví často ve spolupráci, v hledání synergie s jinými a v podpoře 
aktivit spřízněných organizací. Myšlenka, která ovlivňuje současné působení Komory. Komora není, 
ani nechce být, resp. nemůže být samostatným hráčem, ale přirozeně je součástí k profesi blízkých 
uskupení a vstupuje do řady partnerských vztahů, které profesi a členům Komory přináší prospěch, 
ač pro Komoru znamenají i jisté závazky a povinnosti.

Komora je přirozeně členem Svazu ú�etních ČR, neboť je spojuje systém certifi kace účetní profese, 
ale taktéž společná aktivita v metodickách otázkách a zapojování se do legislativního procesu v ČR. 
Členové Komory aktivně působí v Metodických radách SÚ ČR (rada pro účetnictví podnikatelů a rada 
pro neziskové organizace), které zasahují do připomínkových řízení při přípravě nové legislativy, a dále 
formují Výbor pro otázky ú�etní profese SÚ ČR, který se snaží působit na podmínky vstupu do 
profese, úroveň odměn účetních služeb a diskutovat podobu a obsahovou náplň rekvalifi kací. Komora 
má díky partnerství s SÚ ČR taktéž své zástupce v Národní ú�etní rad� (NÚR), a ti se aktivně podílejí 
na přípravě jejích interpretací. Na jednání NÚR se zástupci Komory pravidelně potkávají se zástupci 
Komory auditorů ČR (KA ČR), Komory daňových poradců ČR (KDP ČR) a Fakulty fi nancí a účetnictví 
VŠE v Praze, čímž se profesní vztahy Komory rozšiřují a podněty z těchto setkání jsou přenášeny do 
interních diskusí a interních aktivit Komory. Výsledkem je pokračující spolupráce se zástupci těchto 
organizací při konferencích, seminářích organizovaných pro členy Komory.

Regulace účetnictví v ČR je v kompetenci Ministerstva financí ČR, s jehož zástupci má Komora 
dlouhodobě blízký vztah podpořený jejich pravidelnou účastí na odborných konferencích Komory. 
Komora se zapojuje i samostatně do připomínkových řízení v rámci legislativního procesu a má 
svého zástupce ve zřízené pracovní skupině, která pracuje s MF ČR na přípravě zcela nové úpravy 
účetnictví. 

Od roku 2016 je Komora významným kolektivním členem Asociace malých a st�edních podnik� 
a živnostník� ČR ﹙AMSP ČR﹚, čímž se na členy Komory přenáší informační servis, který AMSP ČR 
poskytuje (různé odborné zpravodaje), možnost účastnit se akcí, které AMSP ČR pořádá a je zájmem 
Komory větší zapojení do aktivit AMSP ČR a jejích výborů a tím prosazovat své zájmy a účetní profesi 
vůči dalším členům AMSP ČR, případně v rámci legislativních procesů.

Již delší dobu je Komora členem prestižní Americké obchodní komory ﹙AmCham﹚, ve které 
Komora vnímá možnost zapojení se do prostředí, které sdružuje nadnárodní společnosti a naskýtá 
se zde možnost pro členy účastnit se různých odborných i společenských akcí, které AmCham pro 
své členy pořádá. Taktéž je možnost Komory účastnit se odborných komisí AmCham, ať již v oblasti 
fi nancí nebo HR.  

Podporujeme také jako partneři tematicky spřízněné akce. Dlouhodobě se jedná o soutěž DaGa� & 
daGová firma a dvě studentské aktivity – odbornou konferenci Klubu p�átel ú�etnictví VŠE 
v Praze (v roce 2017 s mottem „Účetnictví z druhé strany aneb kriminalita, falšování a účetní skandály“) 
a Ú�etní olympiádu pro st�edoškoláky organizovanou katedrou fi nančního účetnictví a auditingu 
VŠE v Praze. 
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Máme vizi  
do budoucna

Úspěšný růst každého podniku je spojen s dobrým fi nančním řízením, které vychází z kvalitně 
připraveného účetnictví, které je zdrojem cenných informací pro rozhodování. Podcenění účetnictví 
a role účetního zajisté může být slabou stránkou podniku. Vedení účetnictví nelze vnímat jen jako 
povinnost danou zákonem a rozhodně to není nástroj jen pro vyčíslení daňové povinnosti. 

Účetní musí být do jisté míry trochu právníkem, být schopen číst v uzavřených smlouvách, trochu 
znalcem v oblasti oceňování, aby porozuměl posudkům a požadavkům na stále více používanou 
reálnou hodnotu, trochu daňovým poradcem, který řeší daňovou operativu, připravuje podklady pro 
daňové poradce, trochu auditorem, aby byl schopen s auditorem komunikovat, dívat se na transakce 
jeho očima, rozhodovat o významnosti při volbě účetních pravidel. Účetní musí mít v sobě morální 
hodnoty a měl by si uvědomit, že působí do jisté míry ve veřejném zájmu, protože jeho dílem jsou 
účetní závěrky, které jsou následně veřejně publikovány.

Podnikatelé by tedy neměli podceňovat roli účetního ve svém podniku a měli by vnímat svého účetního, 
jakožto odborného partnera, který jim pomáhá realizovat úspěšně jejich podnikatelské záměry. 
Předpokladem takového účetního je jeho profesní vzdělání a nabyté praktické zkušenosti, které 
jsou v ČR refl ektovány v absolvování systému certifi kace účetní profese, potažmo v členství v Komoře 
certifi kovaných účetních. 

Komora si je vědoma svého postavení a chce být uznávanou profesní organizací, která 
aktivn� ovlivGuje sm�r ú�etní profese v ČR a její �lenové — certifikovaní ú�etní a ú�etní 
experti — svojí �inností formují kulturu ú�etní profese. Komora chce být pro podnikatele 
garancí odborných služeb poskytovaných svými členy a ve spolupráci s partnerskými profesními 
organizacemi chce aktivně působit na tvorbu účetních a souvisejících předpisů. 

K naplnění své vize Komora chce být maximálně proaktivní, řadu aktivit již v současné době činí a další 
připravuje, vnímá reakce a doporučení svých členů i veřejnosti, a koncepci svého působení vidí v tzv. 
profesní pyramid�. 
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Vzdělávání účetní profese (certifi kace)

Etika 
a profesní chování

Legislativní 
proces

Podpora členů 
a certifi kovaných 

účetních

Profesní
vzdělávání

Spolupráce 
s dalšími

Spolupráce se studenty
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Finan�ní zpráva 
Komory certifi kovaných účetních

Rozvaha k 31. 12. 
v tisících Kč

2017* 2016 2015 2014

Peněžní prostředky 1 454 1 535 1 532 1 468

Obchodní a jiné pohledávky 421 232 308 315

Náklady příštích období 10 9 15 10

Dlouhodobý hmotný majetek 28 77 125 0

Aktiva celkem 1 913 1 853 1 980 1 793

Obchodní a jiné závazky 482 430 401 367

Výnosy příštích období 104 98 133 77

Závazky celkem 586 528 534 444

Vlastní jmění 434 434 435 435

Kumulované výsledky hospodaření 893 891 1 011 914

Vlastní kapitál celkem 1 327 1 325 1 446 1 349

Pasiva celkem 1 913 1 853 1 980 1 793

Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 
v tisících Kč

2017* 2016 2015 2014

Členské příspěvky 1 924 1 873 1 947 2 029

Tržby z poskytovaných služeb 2 603 2 667 2 143 2 039

Úroky a jiné výnosy 5 11 21 546

Výnosy celkem 4 532 4 551 4 111 4 614

Nakoupené služby a materiál – 2 980 – 3 076 – 2 595 – 2 791

Osobní náklady – 1 283 – 1 400 – 1 223 – 1 647

Poskytnuté příspěvky – 57 – 57 – 57 – 57

Odpisy – 77 – 48 – 20 0

Ostatní náklady – 132 – 90 – 119 – 89

Náklady celkem – 4 529 – 4 671 – 4 014 – 4 584

Daň z příjmu 0 0 0 0

Výsledek hospoda�ení po zdan�ní 3 – 120 97 30

* Bude předloženo ke schválení Sněmem v listopadu 2018.
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Zapojení do metodické 
�innosti, umožn�ní 
letorské �innosti

Vzd�lávací akce 
jednodenní i vícedenní

Možnost užívat logo 
Komory

Právní pomoc

Setkávání �len#

Kariérní a odborné 
poradenství

Prezentace �len# 
na internetových 
stránkách Komory

Zprost'edkování 
nabídek a poptávek, 
obchodních kontakt#

Sleva na reklamu 
v bulletinu

Delegování �len# Rozsáhlá nabídka výhod 
od partner#

Vizitky a razítka 
s logem a designem 
Komory

Možnost užívat 
e-mailovou adresu

Pronájem plochy 
a možnost propagace

Rozsáhlý odborný 
informa�ní servis

Další informace
naleznete na
www.kcu.cz

Komora 
v kostkách



27

Kancelá� 
Komory

Pro zabezpečení činnosti Komory je zřízena v jejím sídle kancelář, která je v každodením kon-
taktu se členy Komory i odbornou veřejností, zabezpečuje realizaci vzdělávacích akcí, odbor-
ných konferencí, připravuje informační servis a komunikuje prostřednicvím sociálních sítí, spo-
lupodílí se na vytváření mediálního obrazu Komory. Na kancelář se mohou obracet certifi kovaní 
účetní se zájmem o vstup do Komory a kdokoliv z veřejnosti se zájmem o systém certifi kace 
a souvisejícího profesního vzdělávání.  

Kancelář dále zajišťuje vedení účetnictví Komory a dbá na hospodaření podle schváleného roz-
počtu a pokynů výboru Komory, poskytuje podporu a připravuje informace a podklady členům 
výboru a ostatních volených orgánů. Kancelář vede tajemník jmenovaný výborem Komory.

Ing. Ladislav Zemánek
Tajemník

Bc. Lucie Koš\álová
(Od června 2017 na MD)

Kontakt
Hybernská 1009/24 
110 00 Praha 1
Tel.: +420 603 153 473

datová schránka: xqyn7e6

info@komora-ucetnich.cz
www.komora-ucetnich.cz

Lenka Pýchová



Hybernská ���7)�8, ��� �� Praha �, Tel.: +8�� <�= �>= 8�=
info﹫komora-ucetnich.cz, www.komora-ucetnich.cz
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