
Rok ���� v Komo
e
certifikovaných ú�etních





Vážení kolegové,
rok 2018 byl posledním rokem Komory certifi kovaných 

účetních v její druhé dekádě a v rozsahu aktivit a dění 

byl rozmanitý, což jen svědčí o tom, jakého postavení se 

Komoře v současnosti dostává a do jaké pozice za těch 

20 let dorostla. 

 

Komora je čelním představitelem účetní profese v České 

republice a jedinou profesní organizací postavenou 

na profesní kvalifi kaci účetních. Členy Komory spojuje 

profesionalita, odbornost, odpovědnost a garance, čtyři 

pilíře, které byly dány také do vínku účetním kancelářím 

KCÚ, jejichž portál byl v roce 2018 spuštěn. Komora čítá 

přes jeden tisíc členů a má ve své působnosti i dohled na 

těmi certifi kovanými účetními, kteří nejsou členy, ale na 

něž se vztahuje také etický kodex a kontinuální profesní vzdělávání. 21 let existence certifi kace 

účetní profese představuje více jak pět tisíc profesně kvalifi kovaných účetních. I proto Komora 

není uzavřena jen členské základně, ale vnímá důsledně své poslání podporovat účetní profesi 

a ovlivňovat regulaci účetnictví v ČR. Vycházíme přitom z profesní pyramidy, která byla členům 

Komory představena na podzim roku 2016 a vy ji naleznete na straně 28.  

 

Semináře, internátní školení, snídaně s Komorou nebo klubové večery jsou stálicemi, které 

v roce 2018 rozšířily workshopy věnované digitalizaci v účetnictví. Automatizace, robotizace, 

digitalizace a umělá inteligence hýbou účetní profesí a vzbuzují otázku, zdali jsou účetní 

ohroženi. Ano i ne, neboť není účetní jako účetní. Profesní kvalifi kace, odbornost a zkušenost 

budou zajisté v budoucím vývoji hrát svoji roli, stejně tak schopnost a ochota tvrdé dovednosti 

více a více doplňovat měkkými. Schopnost interpretace účetních výsledků, vidět ekonomické 

souvislosti a obsah nad formou, ochota rozvíjet sebe a učit své okolí. 

 

Pro řadu účetních bude první zkouškou nový zákon o účetnictví s pozměněným uspořádáním 

účetních vyhlášek. Rok 2018 byl spojen s tvorbou koncepčního materiálu nové účetní legislativy, 

který MF ČR předložilo na sklonku roku a Komora jej rozsáhle připomínkovala. Stejně tak 

zástupci Komory jsou součástí pracovní skupiny a diskuse se vedou i na plénu Národní účetní 

rady. 

 

Věřím, že se změnou legislativy svítají i účetní profesi nové časy a je mi potěšením Vás opět 

po roce uvést do zprávy o činnosti Komory certifi kovaných účetních za rok 2018. 

Libor Vašek

předseda KCÚ

V Praze dne 26. června 2019
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Sdružujeme 
účetní profesionály

Komora certifi kovaných účetních je profesní sdružení, které bylo založeno v dubnu 1999 
a již 20 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 Svazu 
účetních ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Vstupuje do jednání se 
zástupci veřejné správy, má zástupce v Národní účetní radě a v metodických radách Svazu účet-
ních ČR a dále v Legislativní radě malých a středních podniků při AMSP 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. 

4



5

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 (141 členů)
  Certifi kovaný/Bilanční účetní (460 členů)        
  Účetní asistent (421 členů)        
  Ostatní (8 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 2018 proběhl již XXII. sněm Komory na pražských Vinohradech. Velká diskuse byla 

s ohledem na události roku 2018 věnována SÚ ČR (Svazu) a jeho vztahu s Komorou, což bylo 

podníceno i volbou delegátů na sněm Svazu a kandidátů pro volbu do jeho orgánů. Diskuse 

a komentáře se týkaly i třetí blízké společnosti – INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., ve 

které se očekávala změna vlastnických poměrů. 

Nemalou pozornost delegátů poutaly samozřejmě volby do všech orgánů Komory. Sněm ve 

Výboru potvrdil Ing. Libora Vaška, Ph.D. a Ing. Petra Píšu a za novou členku zvolil Ing. Vladimíru 

Přibylovou, která tak rozšířila jeho dosavadní složení. Nováčkem v disciplinární komisi se stal 

Ing. Jaromír Hrazdira a současně Sněm potvrdil nadále ve funkcích Ing. Josefa Homolku a Ing. 

Bohuslavu Jiránkovou. Do etické komise byla nově zvolena Ing. Michaela Martínková a důvěra 

byla opětovně vyjádřena Ing. Janu Molínovi, Ph.D. Komise bude v nejbližším období pracovat 

v dvojčlenném složení a může být rozšířena o dalšího člena v dovolbě na některém z nadcházejí-

cích Sněmů, neboť dle stanov má komise tři členy.

Děkujeme všem členům, kteří působili v orgánech do listopadu 2018.“

Ladislav Zemánek, tajemník Komory
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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 každý měsíc, doplněné i o jedno pracovní setkání o prázdninách věno-

vané vizím a rozvoji Komory. Výbor pracoval jako pětičlenný a v listopadu byl posílen o Vlaďku 

Přibylovou. Hlavními aktivitami v roce 2018 bylo spuštění nového webu účetních kanceláří KCÚ 

a workshopy k digitalizaci účetnictví a s tím související zahájení automatizace v komorovém účet-

nictví. Dále bych zmínil přípravy odborné konference, plány oslav 20 let Komory, pokračování 

spolupráce s AMSP ČR, školení účetních pořádaná s FAÚ a PR aktivity.“

Petr Píša, místopředseda KCÚ 

Složení výboru po volbách na sněmu dne 28. listopadu 2018

Členka výboru
Ing. Vladimíra Přibylová
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Dozor�í 
komise

P�edsedkyn�
Mgr. Ing. Magdalena Králová

Člen komise
Ing. Pavel Hejný

Místop�edsedkyn�
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. 

„Z titulu kontrolní činnosti jsme prověřili účetní závěrku. Zejména hloubkovým ověřením 

inventarizací jsme vyhodnotili správnost vykázání jednotlivých složek majetku a závazků 

a konstatovali jsme, že účetní závěrka zobrazuje věrně a poctivě skutečný stav. Nicméně výši ztráty 

vnímá Dozorčí komise jako neuspokojivou a účelnost vynaložených nákladů bude ještě předmětem 

hodnocení. 

Aby mohla Dozorčí komise dostát svým povinnostem kontrolního orgánu Komory, zúčastňoval 

se i loňský rok pravidelně zástupce Dozorčí komise jednání výboru a snažil se přispět k řízení 

Komory svým právem na hlas poradní. V rámci společného jednání se všechny komise zabývaly 

zejména postavením Komory v rámci účetní profese. Jako jednu z priorit vnímáme stavět profesi na 

povinnosti pokračujícího odborného vzdělávání, a proto jsme výboru tuto oblast pro další období 

doporučili jako prioritu.“

Magdalena Králová, předsedkyně komise

Složení komise po volbách na sněmu dne 28. listopadu 2018
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Disciplinární 
komise

P�edseda
Ing. Josef Homolka          

Místop�edsedkyn�
Ing. Bohuslava Jiránková

Člen komise
Ing. Jaromír Hrazdira

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.   

„Rok 2018 byl podobně jako předchozí rok pro Disciplinární komisi z pohledu disciplinárních řízení 

poklidný. Na Komoru v roce 2018 nedorazila žádná stížnost či oznámení o disciplinárním provinění 

certifi kovaného účetního či člena Komory a komise tak nemusela řešit žádné disciplinární provinění, 

k čemuž je příslušná. 

Zástupce komise se zúčastňoval pravidelných jednání výboru Komory, a i tím jsme měli možnost 

aktivně se spolupodílet na dalším směřování Komory. V listopadu 2018 proběhla na volebním Sněmu 

Komory nová volba členů Disciplinární komise. Nově byl zvolen Jaromír Hrazdira a svoji činnost 

ukončila Zdeňka Koníčková. Zdeňce bych tímto chtěl ještě jednou poděkovat za spolupráci a Mirkovi 

bych chtěl popřát hodně entusiasmu do naší další společné práce.

Každoroční společné zasedání všech komisí proběhlo na podzim 2018 i za účasti kolegů z Výboru 

Komory. Na programu byla obvyklá témata jako výkon účetní profese, plnění kontinuálního profesního 

vzdělávání, ale i strategie dalšího rozvoje Komory, situace kolem spolupráce s Institutem certifi kace 

účetních atd.“

Josef Homolka, předseda komise

Složení komise po volbách na sněmu dne 28. listopadu 2018
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Etická 
komise

P�edseda
Ing. Jan Molín, Ph.D.

Místop�edsedkyn�
Ing. Michaela Martínková

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. 

„Rok 2018 byl rokem volebním, a proto došlo k obměně i některých členů Etické komise. Za členy 

etické komise byli zvoleni Ing. Michaela Martínková a Ing. Jan Molín, Ph.D. Vzhledem k tomu, že 

žádný jiný člen nebyl zvolen, Etická komise působí od volebního sněmu ve složení Ing. Jan Molín, 

Ph.D. (předseda komise) a Ing. Michaela Martínková (místopředsedkyně komise). Ve volbách se 

již rozhodl nekandidovat dlouholetý člen Etické komise Ing. Václav Mudra, kterému bych rád na 

tomto místě vyjádřil poděkování za jeho činnost pro Etickou komisi, stejně tak děkuji i doc. Dr. Ing. 

Haně Filipczykové, která v Etické komisi taktéž působila. V průběhu roku 2018 měla Etická komise 

několik samostatných zasedání a společných jednání s ostatními komisemi Komory certifi kovaných 

účetních. Etická komise se věnovala jak aktuálním otázkám, tak výkladu 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. Jedná se o normu, která jednoduchou 

a čtivou formou shrnuje základní etické požadavky pro výkon profese certifi kovaných účetních. 

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

problémů. V roce 2018 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 po volbách na sněmu dne 28. listopadu 2018
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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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Svaz účetních ČR
Výkonný výbor

Institut 
certifi kace účetních

Komora 
certifi kovaných účetních

Komitét pro certifi kaci 
a vzdělávání

jmenování členů

dohled

smlouva o realizaci certifi kace

partnerství
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Aspirant �lenství
Adepti systému certifi kace se s Komorou mohou propojit již v době svého profesního studia 
a stát se tzv. „aspiranty členství“. Aspiranti se mohou účastnit aktivit Komory, získávat infor-
mace a využívat výhod poskytovaných běžně členům, avšak bez možnosti být voleni do orgánů 
Komory a bez práva volit na sněmu.



Ú�etní kancelá�e 
Komory certifi kovaných účetních

V roce 2018 jsme zahájili projekt „Účetní kanceláře KCÚ“ určený právnickým osobám a pod-
nikajícím fyzickým osobám — členům KCÚ. Byly vytvořeny nové speciální internetové stránky 
www.ucetnikancelarekcu.cz umožňující veřejnosti najít si účetní kancelář přesně podle 
svých požadavků. Komora jako profesní organizace si klade za cíl tyto kanceláře — členy propa-
govat a garantovat jejich účetní služby, neboť za nimi stojí profesní (certifi kovaní) účetní. 

Firemní �lenství ú�etních kancelá�í v KCÚ je možné ve t�ech úrovních: Mini, Midi 
a Maxi a přináší v návaznosti na zvolený servisní poplatek výhody nejen v oblasti marketingu, 
ale i vzdělávání — jako například možnost prezentace inzerátu účetní kanceláře na interneto-
vých stránkách, v e-mailovém zpravodaji a v Bulletinu Komory, prezentace loga účetní kanceláře 
na konferencích a v ročence Komory, systém slev a účastí na seminářích i nevzdělávacích akcích 
Komory zdarma. Podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách Komory www.komora-
ucetnich.cz v sekci Informace Komory — Normy Komory — Přehled služeb poskytovaných 

v rámci servisního poplatku. Projekt běží a je otevřen pro všechny členy — PO a OSVČ. Přidejte 
se i Vy!

Ú�etní kancelá
e v roce ���� v rámci �lenství „Maxi“
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EKKONT Oslizlová, s.r.o.

69
účetních
kanceláří



Ú�etní kancelá�e
Komory certifi kovaných účetních

Mapa 
kancelá
í

Odbornost Odpov�dnost GaranceProfesionalita

Moderní internetový portál pro ve
ejnost
Portál přehlednou a atraktivní formou prezentuje na jednom místě podnikatele — fyzické 
i právnické osoby — poskytující služby účetního poradenství, vedení účetnictví a vedení 

daňové evidence ve špičkové kvalitě a patřičné odpovědnosti vůči klientovi.  

Zobrazení na map/
Všechny subjekty je možné zobrazit si najednou na přehledné mapě. 

Po kliknutí se rozbalí profi l konkrétní kanceláře.



Rozsah �innosti 2 odbornost Lokalita

Jazyk Obchodní firma 2 jméno

Vyhledat

Najd�te si svoji ú�etní kancelá�

Výsledky vyhledávání

Účetní kancelář 1
IČ: 12345678

Ing. Jan Novák
České Budějovice

Účetní kancelář 2
IČ: 12345678

Ing. Petr Dvořák
Ostrava

Účetní kancelář 3
IČ: 12345678

Ing. Věra Černá
Opava

Obchodní firma Odpov/dná osoba

P
ehledné vyhledávání
Podnikatele je také možné vyhledat podle několika fi ltrů — rozsahu činnosti, lokality 

nebo preferovaného jazyka. V případě, že není žádný fi ltr vyplněn, zobrazí se ve výsledcích 
všechny subjekty, seřazené abecedně. 

Účetní kancelář 4
IČ: 12345678

Ing. Petra Mrázková
Ústí nad Labem



Sídlo    Název společnosti
    Adresa sídla společnosti

Kancelář   Název společnosti
    Adresa kanceláře společnosti

Mobilní telefon  123 456 789
Telefon   123 456 789

E-mail   info@fucikova.cz
IČO    12345678

Datová schránka ddddsss
Internetové stránky  www.nazevfi rmy.cz
LinkedIn   www.linkedin.com/nazev.fi rmy

Kontaktní informace

To od magnit lore volor ing ex ectem dolorer sent praesto od min esequi blandiam ipit 
praessis nit erat, quipit vel do conulpu tetuerit er sit nonsequamet dolorper sequiscNula 
Simus, mo C. Untur. Gratrunum, us nium, prit vid iam ocam vilicae clum lis, numume 
consus or aut C. Um aces? Icaper ad dem. 

O účetní kanceláři

Název společnosti
IČO: 12345678

Ú�etnictví
   Daňová evidence
   IFRS 
   Jednoduché účetnictví
   Konsolidace
   Mzdové účetnictví
   Účetnictví bank a finančních 

      institucí, investičních fondů
   Účetnictví neziskových organizací
   Účetnictví podnikatelských subjektů 
   Účetnictví státu, územně 

      samosprávních celků, obcí
   US GAAP

Rozsah činnosti / odbornost

   Angličtina
   Němčina
   Francouzština

Jazyky

   ACCA
   Certifikovaný/bilanční účetní
   CPA
   ICAEW
   IFRS specialista
   Účetní expert

   Auditor
   Daňový poradce
   Soudní znalec v oboru ekonomi-

Kvalifi kace

Ing. Jan Novák

Jednatel, odpovědný 
zástupce kanceláře, 
účetní expert, 
člen KCÚ

Dan/ 
   Daň spotřební
   Daň z přidané hodnoty
   Daň z příjmů
   Mezinárodní zdanění
   Ostatní daně
   Správa daní a poplatků 

Profil spole�nosti
Každá kancelář má svou samostatnou prezentaci, na které je představena vč. veškerých 

kontaktů a nabízených služeb. Dále zde mohou být uvedeny reference, členové týmu a další 
informace. Svůj profi l si může účetní kancelář průběžně editovat sama.

logo společnosti



Bulletin
Komory certifi kovaných účetních
Legislativa — komentáře — informace

Legislativa –

Z tohoto důvodu je nutné nejdříve hledat inspi-
raci v obecně uznávaných účetních předpisech 
(především IFRS) a v současné době vydávaných 
odborných publikací, které mnohem pružně-
ni refl ektují dynamický vývoj kryptoměn. Tam, 
kde je v textu zmíněn bitcoin (v současné době 
nejužívanější digitální měna), jsou myšleny kryp-
toměny obecně, není-li uvedeno jinak. 

vé v tom, že účetní z
fi nanční situaci, fi na
ní toky účetní jedno
odráží ekonomicko
dalších událostí a p
právní formu, je neu
je opatrná a je komple
hledisek. Při posuzován
k následujícím zdrojů

Možné alternativy vykazo
kryptoměn (bitcoinu) po
českých účetních předpis
Cílem tohoto článku je najít a analyzovat alternativy možného
měn podle českých účetních předpisů (dále také jako „ČÚP“). Hle
ností znesnadňuje absence základních pojmů v české účetní legis
naopak detailně nastavená pravidla pro příliš konkrétní transakc
v prostředí neustálého ekonomického vývoje, a zároveň historicky
na obsah účetní transakce. 
  

bulletin_02_2018_3.indd 15 20.6.2018 9:51:37

Katalog vzd/lávacích a
pro �leny a odbornou ve
ejno

srpen 2018—leden 2019

Listopad 2018 
Vzdělávací a nevzdělávací 

akce Komory 

2
Účetní 

abeceda —
I. část 

Praha 

2
Aqua 

víkend II.
(2.—4. 11.)

Benecko 

5
Excel 

pro účetní 
(pokročilí) II. 

Praha 



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 mimo jiné-
ho 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 2018 bylo zpracováno celkem 240 stran bulletinu v rámci čtyř vydaných čísel v celkovém 
nákladu 4 515 ks a stěžejními tématy byl výzkum a vývoj (Bulletin 1/2018), kryptoměny v účet-
nictví a daních (Bulletin 2/2018) a účetnictví v insolvenci (Bulletin 4/2018). 

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 2018 jsme rozeslali celkem 59 zpravodajů – 47 adresovaných 
členům Komory a 12 certifi kovaným účetním – nečlenům. 

Poskytujeme 
odborný informační servis
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Workshop „Digitalizace v účetnictví“

Konference „Účetnictví — od kreativity k trestnosti“



Vzd�láváme 
naše členy i veřejnost

V roce 2018 jsme uspořádali ; vícedenních internátních školení a �; seminá��. Nabídka 
vzdělávacích akcí je připravována v pololetních cyklech (jaro/léto a podzim/zima) a je k dispo-
zici v elektronickém i tištěném katalogu (v roce 2018 v nákladu 2 310 ks).  

Velmi oblíbená internátní školení se konala na nejrůznějších místech České republiky (např. 
v Klášteře Hradiště n. Jizerou, ve Hluboké nad Vltavou, Skalce, Kuksu a v Bořeticích) a v Pomeně 
na chorvatském ostrově Hvar. Výsadní postavení mají dvě akce: školení zaměřené na osobnostní 
rozvoj konané v Chorvatsku (v roce 2018 již popatnácté) a akce v Bořeticích zaměřená na pře-
hled novinek v účetních a daňových předpisech pro nadcházející rok (v roce 2018 již poosmé).

Všech vzdělávacích akcí se zúčastnilo ;;< ú�etních profesionál�, z toho 168 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 a workshopech

Již tradicí se staly odborné konference, které Komora připravuje každoročně na vybraná a aktu-
ální témata. 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 2018 Komora uskutečnila v How2base HALL na pražských Vinohradech konferenci 
pod názvem „Ú�etnictví — od kreativity k trestnosti“. Hosty byli Ing. Jiří Pelák, Ph.D. 
(VŠE v Praze, viceprezident KA ČR), JUDr. David Bauer (MF ČR), Ing. Štěpán Onder, Ph.D. (PRO-
FIREAL GROUP SE), Mgr. Ing. Radim Patočka (GFŘ), JUDr. Zdeněk Tomíček (AMSP ČR), JUDr. 

Pavel Jelínek, Ph.D. (AK Jelínek & Partneři s.r.o.) a JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M. Ph.D. (předseda 
senátu NSS). Konference se zúčastnilo 63 účastníků. Bližší informace a prezentace vystupujících 
naleznete na internetových stránkách Komory.

Novinkou v paletě Komorou pořádaných akcí se staly workshopy „Digitalizace v účetnictví“ na 
téma vytěžování dokladů s návazností na přenos do účetního SW a archivaci dokladů a na orga-
nizaci práce a její změny v účetní kanceláři. Na setkáních bylo prezentováno řešení vč. praktické 
ukázky konkrétních poskytovatelů. Pěti loňských workshopů v Praze, Brně a Ostravě se zúčast-
nilo 98 účastníků.
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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. Pořádáme klubové ve�ery, které jsou kombinací 
odborného programu s pečlivě vybranou degustací (vína, čajů, kávy, piva, čokolády aj.). V roce 2018 
uspořádala Komora dva takové večery (věnované výživovému poradenství a bezpečnosti na internetu) 
a jeden vánoční. 

Oblíbeným formátem setkávání jsou i snídan� s Komorou, jejichž koncept je postaven na ranním 
startu v diskusi s inspirativním hostem — loni to byli Hana Trnková Kocourková na téma kryproměn 
v daních a v účetnictví, Mgr. Tereza Bábová na téma prevence praní špinavých peněz a fi nancování 
terorismu, Ing. Mgr. Radka Loja na téma pozitivního myšlení a Ing. Jan Molín, Ph.D. na téma všeobecně 
uznávaných omylů v účetní práci. 

Vedle klubových večerů a snídaní zajišťuje Komora pro své členy i divadelní p�edstavení se 
vstupenkami za zvýhodněné ceny. V roce 2018 tak bylo nabídnuto 80 vstupenek na 8 představení 
v pražských divadlech (Divadlo U Valšů, Studio DVA divadlo, Divadlo v Rytířské, Divadlo Radka 
Brzobohatého a Divadlo U Hasičů). 

Na jaře a na podzim roku 2018 se uskutečnily v krkonošském Benecku dva „Aqua víkendy“, které 
poskytly účastníkům příjemnou kombinaci odborného, sportovního a relaxačního programu.

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 
2018 přibylo facebookovému profi lu Komory 55 fanoušků, jejich celkový počet byl na konci roku 531. 
Taktéž využíváme profesní síť LinkedIn a Twitter ke sdílení informací odborného charakteru. 
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Předávání certifi kátů absolventům systému certifi kace



Jsme vid�t  
v médiích

Komora nepodceňuje důležitost 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 2018 jsme vydali > tiskových zpráv, které 
zaznamenaly celkem ;� mediálních výstup� v elektronických i tištěných médiích. Největší úspěch 
slavily zprávy o smart účetních a o odpočinku účetních v době dovolené — obě zprávy zaznamenaly 
po 7 mediálních výstupech. Tématem tiskových zpráv jsou nejčastěji odborná témata a dále mohou být 
také výsledky interních průzkumů a důležité události v Komoře. Nedílnou součástí prezentace Komory 
jsou i rozhovory s našimi členy a odborné články.

Zajímá nás  
Váš názor

7
tiskových 

zpráv

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 2018 jsme se dotázali našich členů na jejich názory a zkušenosti ve � pr�zkumech. Tématem 
průzkumu člena Komory Ing. Roberta Jurky byl „Výbor pro audit“. Výsledky byly použity pro tazatelovou 
disertační práci. V průzkumu „IT trendy v účetnictví“ se ptala kolegyně z kanceláře Komory Bc. Lucie 
Košťálová na povědomí o současných trendech informačních technologií v účetnictví a míru jejich 
implementace v podnicích v ČR. Výsledky průzkumu se staly podkladem pro tiskovou zprávu Komory 
a pro Luciinu diplomovou práci. Všem, kteří k výsledkům svými odpověďmi přispěli, děkujeme! 

26
mediálních 

výstupů

2
průzkumy
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Vítězové soutěže „Účetní roku / Účetní fi rma roku 2018“



Spolupracujeme  
s partnery

Úspěch v prosazování svých zájmů tkví často ve spolupráci, v hledání synergie s ostatními 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 členem Svazu ú�etních ČR, neboť je spojuje systém certifi kace účetní profese, ale taktéž 
společná aktivita v metodických 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 se 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 a 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 
své zástupce ve zřízené pracovní skupině, která pracuje s MF ČR na přípravě zcela nové úpravy 
účetnictví. 

Komora je 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) a možnost účastnit se akcí, které AMSP ČR pořádá. Zájmem Komory je 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. Od prosince 2018 má Komora svého zástupce 
v Legislativní radě malých a středních podniků při AMSP ČR.

Podporujeme také jako partneři tematicky spřízněné akce. Dlouhodobě se jedná o soutěž Da?a� & 
da?ová firma a dvě studentské aktivity – odbornou konferenci Klubu p�átel ú�etnictví VŠE 
v Praze (v roce 2018 s mottem „Mám titul a co dál?“) a Ú�etní olympiádu pro st�edoškoláky 
organizovanou katedrou fi nančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Od roku 2018 je Komora 
odborným garantem obnovené soutěže Ú�etní roku 2 Ú�etní firma roku pořádané partnerskou 
organizací Wolters Kluver a zástupci Komory jsou členy odborné poroty. „Účetní roku 2018“ se stala 
členka Výboru Komory Ing. Vladimíra Přibylová a „Účetní fi rmou roku 2018“ CESORG spol. s r.o., na 
druhém místě pak společnost UDAS Financial Service s.r.o. Obě fi rmy jsou účetními kancelářemi KCÚ.  
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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, jež 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� ovliv?uje sm�r ú�etní profese v ČR a jejíž �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 ostatními

Spolupráce se studenty
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Finan�ní zpráva 
Komory certifi kovaných účetních

Rozvaha k 31. 12.
v tisících Kč

2018* 2017 2016 2015

Peněžní prostředky 1 292  1 454 1 535 1 532

Obchodní a jiné pohledávky 265 421 232 308

Náklady příštích období 8 10 9 15

Dlouhodobý hmotný majetek 76 28 77 125

Aktiva celkem 1 641 1 913 1 853 1 980

Obchodní a jiné závazky 343 482 430 401

Výnosy příštích období 441 104 98 133

Závazky celkem 784 586 528 534

Vlastní jmění 434 434 434 435

Kumulované výsledky hospodaření 423 893 891 1 011

Vlastní kapitál celkem 857 1 327 1 325 1 446

Pasiva celkem 1 641 1 913 1 853 1 980

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

2018* 2017 2016 2015

Členské příspěvky 2 016 1 924 1 873 1 947

Tržby z poskytovaných služeb 2 558 2 603 2 667 2 143

Úroky a jiné výnosy 0 5 11 21

Výnosy celkem 4 574 4 532 4 551 4 111

Nakoupené služby a materiál – 3 344 – 2 980 – 3 076 – 2 595

Osobní náklady – 1 469 – 1 283 – 1 400 – 1 223

Poskytnuté příspěvky – 57 – 57 – 57 – 57

Odpisy – 35 – 77 – 48 – 20

Ostatní náklady – 139 – 132 – 90 – 119

Náklady celkem – 5 044 – 4 529 – 4 671 – 4 014

Daň z příjmu 0 0 0 0

Výsledek hospoda�ení po zdan�ní – 470 3 – 120 97

* Bude předloženo ke schválení Sněmem v říjnu 2019.
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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



31

Kancelá� 
Komory

Pro zabezpečení činnosti Komory je zřízena Kancelář, která je v každodením kontaktu se členy 
Komory i odbornou veřejností, zabezpečuje realizaci vzdělávacích akcí, odborných konferen-
cí, připravuje informační servis a komunikuje prostřednicvím sociálních sítí, spolupodílí 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 souvisejí-
cího 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 (do 5/2019)

Lenka Pýchová

Kontakt
Hybernská 1009/24 
110 00 Praha 1
Tel.: +420 777 800 675

datová schránka: xqyn7e6

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

Ing. Petr Píša
(od 6/2019)



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