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Pozor, vložit znovu (pozor na vložená pdf)

Webové stránky Komory prošly první fází  
vizuálních i obsahových změn. Na první pohled 
upoutá návštěvníky „karusel“ na hlavní strán-
ce nahoře, prezentující nejdůležitější novinky 
a aktuální akce, jež by členům neměly uniknout. 
V pravém sloupci stránek jsme umístili přehled-
ný kalendář všech událostí. Vzdělávací akce jsou 
vyznačeny červeně, nevzdělávací růžově. Na první 
pohled je tak vidět, kdy se co koná, po najetí myší 
na datum se rozbalí podrobná informace. Hlavní 
stránka dále obsahuje obecné informace o Komo-
ře srozumitelné i nečlenům. Další změny a vylep-
šení se připravují, očekáváme Vaši zpětnou vaz-
bu, nápady a připomínky, co byste na stránkách 
uvítali a zlepšili. Zároveň připomínáme, že je Vám 
plně k dispozici e-mailová schránka ve tvaru 
prijmeni@komora-ucetnich.cz a servis v podobě 
vytvoření Vaší vizitky a razítka s logem Komory 
a Vaším profesním titulem (CA/CAE).

Ožil Facebookový profil Komory. Pravidel-
ně na něj umisťujeme všechny novinky, pozván-
ky na vzdělávací i nevzdělávací akce, fotografie 
i zajímavosti. Zveme proto všechny, aby se při-
pojili k našemu profilu a měli tak automaticky 
dokonalý přehled o dění (nejen) v naší Komoře. 
Pro všechny fanoušky našeho profilu máme při-
pravenou jednorázovou slevu 100 Kč na jakékoliv 
naše školení. Přidejte se i Vy! 
www.facebook.com

Komora se také připojila k mezinárodní síti pro-
fesionálů LinkedIn, kde vytvořila profil společ-
nosti i skupinu, kde se mohou členové i přátelé 
Komory setkávat, diskutovat, vyměňovat si pra-
covní zkušenosti, příležitosti a kontakty. Vřele 
doporučujeme se k naší skupině přidat a dekla-
rovat tak svou příslušnost k elitní profesní orga-
nizaci, která jistě vhodně doplní Váš profil. Pokud 
svůj profil na LinkedIn zatím nemáte, zvažte jeho 
založení, jež Vám může hodně pomoci v hledání 

a udržování pracovních kontaktů a v budování 
Vaší kariéry. 
www.linkedin.com

Od září jsme pro členy Komory začali organizo-
vat sérii klubových ve$er* a nevzd-lá-
vacích akcí. Chtěli bychom tím podpořit naši 
komunitu a kontaky mezi členy setkáváním 
v neformálním prostředí a při příjemných příle-
žitostech a nabídnout Vám další benefit členství 
v Komoře. První dva klubové večery se konaly 
v pražském Vinném sklepě Monarch. Jejich 
úvodní část tvořil seminář soft-skills s psycho-
logy, následovala degustace vín a neformální 
posezení účastníků. Oba večery předčily naše 
očekávání a v jejich pořádání budeme určitě 
pokračovat, a to nejen v Praze, ale i na Moravě. 
Uvítáme Vaše tipy na jejich obsah i místo koná-
ní. Vaši iniciativu velmi rádi podpoříme. Témata 
večerů mohou být více či méně odborná, ne-
bo se účetní profese pouze letmo dotýkat.

Dalšími akcemi jsou divadelní p�edstavení, 
která Vám chceme pravidelně nabízet za zvýhod-
něných podmínek. Odstartovali jsme 4. prosince 
Výběrem z Besídek divadla Sklep na pražské 
Dobešce, budeme pokračovat 10. ledna 2013 
představením Enron v pražském Stavovském 
divadle, na které Vás také tímto srdečně zveme. 
Počet vstupenek je omezen, proto s rezervací 
neváhejte. Další představení budou následovat. 
Pravidelně Vás také zveme na Interpelace s To-
mášem Sedláčkem, které se konají každý měsíc 
na Nové scéně pražského Národního divadla. 
Vstup na Interpelace je zdarma. 

Všechny novinky a chystané akce sledujte na 

našich internetových stránkách nebo face-

booku. Těšíme se na Vaše ohlasy!

MgA. Denisa Kokošková

Komora rozšiřuje svoje aktivity
Rádi bychom Vás upozornili na některé novinky, i když věříme, že jste je již zaznamena-
li. Je jich od podzimu tohoto roku docela dost: týkají se komunikace se členy i prezenta-
ce Komory navenek, týkají se nových aktivit, které Komora připravuje pro Vás, členy. 
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15 let Komory 
Certifikovaných 
ú�etních
Konference a narozeninové setkání 

Program
13.00—13.30 Prezence účastníků

13.30—13.45 Zahájení odborného programu a přivítání 
 Ing. Libor Vašek, Ph.D. — předseda KCÚ

13.45—14.30 Pohled na účetní profesi a účetního v obchodní společnosti
 Ing. Milena Bromová — Teva Czech Industries s.r.o.
 Ing. David Manych — NATLAND Group
 Ing. Jolana Pražáková — Firemní fi nance Pro s.r.o.

14.30—15.00 Komora v médiích — profese, platy, mezinárodní aktivity
  Ing. Dita Chrastilová, FCCA — místopředsedkyně KCÚ

15.00—15.30 Vystoupení hostů (MF ČR, KA ČR, KDP ČR)
 
15.30—16.00 Přestávka na kávu a občerstvení
 
16.00—16.30 Použití zásady přednosti obsahu nad formou 
 v české účetní a daňové praxi — příklady z judikátů
 Ing. Jiří Pelák, Ph.D. — VŠE Praha, KA ČR

16.30—17.00 Trestněprávní limity výkonu účetní profese
 Ing. Jan Molín, Ph.D. — MIVO s.r.o.

17.00—17.30 Předávání certifi kátů novým absolventům 
 systému certifi kace

17.30—21.30 Slavnostní setkání započaté přípitkem a rautem. 
 Večer doprovodí příjemnými melodiemi nejen 
 k poslechu DayDream Band Petra Hanzlíka 
 s hostem Terezou Rajnicovou.

19.00 Nakrojení narozeninového dortu, překvapení

Vás srdečně zve na konferenci 
a narozeninové setkání 

15 let Komory
certifikovaných

ú�etních 
3. června 2014

Pavilon Grébovka, Praha 2

Přihlášky na konferenci i večerní slavnostní setkání, prosíme, zasílejte do 30. května 2014 na info@komora-ucetnich.cz.



Odborná panelová diskuse
věnovaná účetní profesi v ČR

Účetní — nepostradatelní 
a nedoceněni?
5. listopadu 2014
Barokní refektář kláštera dominikánů
Jilská 7a, Praha 1  

Proč je účetní profese v ČR nedoceněna, když má být vnímána jako profe-
se ve veřejném zájmu? Proč převládá názor, že kvalita českého účetnictví 
je nízká a je opravdu podnikům a jejich vlastníkům jedno, jakou kvalitu 
mají jejich účetní výstupy? Má být účetní profese regulována obdobně 
jako profese auditorů nebo daňových poradců? V čem spočívá význam 
profesních komor a proč je dobré sdružovat se a nebýt solitérem? Je v ČR 
prostor pro kvalitní profesní vzdělávání účetních a jeho uznání praxí?

Panelová diskuse se koná v návaznosti na česko-švýcarský projekt „Roz-
voj lidských zdrojů v oblasti certifi kovaných účetních“, jehož cílem bylo 
zmapovat postavení certifi kovaných účetních na trhu práce v ČR.

Časový rozvrh

12.45—13.00  Registrace
13.00—14.00  Předávání certifi kátů
14.00—16.00  Panelová diskuse
16.00—17.00  Raut

Přihlášky, prosíme, zasílejte do 3. listopadu 2014 
na info@komora-ucetnich.cz

Panelisté

Účetnictví  Ing. Josef Homolka
 Finanční ředitel, MEDITERRA s.r.o., účetní expert

Veřejná správa  Mgr. Simona Hornochová
 Náměstkyně ministra fi nancí ČR

HR  Ing. Dita Chrastilová, FCCA 
 Managing Partner, Schulmeister Management Consulting v.o.s, KC

Zaměstnavatelé Ing. Bohumil Mužík
 Svaz průmyslu a dopravy ČR

Účetnictví Ing. Petr Podlipný, ACCA
 Director of Accounting Shared Services Centre, ČEZ Korporátní slu
 účetní expert

Audit  Ing. Petr Vácha, FCCA
 Professional Practice Director, Ernst & Young Audit, s.r.o., auditor,
 Výbor pro účetní výkaznictví KA ČR

Vzdělávání Ing. Libor Vašek, Ph.D.
 Vysoká škola ekonomická v Praze, KCÚ, účetní expert



CÚ, účetní expertka

užby, s.r.o., 

 



Katalog vzd�lávacích akcí
Červenec 2015 — leden 2016
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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.
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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.





















Pozor, vložit znovu (pozor na vložená 

pdf)

Ú$etní kancelá�e
Komory certifi kovaných účetních

Mapa 
kancelá�í

O Projektu

Seznam 
a vyhledávání

Kontakt
O Komo�e

Reference

Odbornost Odpov�dnost GaranceProfesionalita

P�ihlášení 
ú$etní kancelá�e

Rozsah $innosti � odbornost Lokalita

Jazyk Obchodní firma � jméno

Vyhledat

Najd-te si svoji ú$etní kancelá�





































































Včetně změn od 1. 1. 2019

Co získáte?
 on-line přístup do aktuální a denně
aktualizované databáze článků, testů
z oblasti účetnictví

  komplexní informace o vedení účetnictví

  garanci aktuálnosti a správnosti článků

  archiv článků

  aktuální úplná znění právních předpisů v časových verzích

  vysokou hodnotu textů díky příspěvkům renomovaných autorů

  možnost časové fi ltrace dokumentů ke konkrétnímu datu

  možnost využívat bezplatný odpovědní servis z oblasti daní
a účetnictví (4 dotazy/rok)

VVVVččččeettttttttnnnnnnnnněěěě zzzmmmmmmměěnn oodd 111.. 1111. 22001199

On-line knihovna

Účetnictví
profi  PLUS

Pro účetnictví:  Průkazné  /  Úplné  /  Srozumitelné  /  Bez chyb

Slevový kód platný do 30. 4. 2019: 19B3SLKCU

Objednávejte na stránkách https://www.ucetnictvi.du.cz/

Sleva 20 %

Cena po 20% slevě: 7 776 Kč + DPH (místo 9 720 Kč + DPH)
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