
 

 

 

 

Nominujte svého favorita na titul ÚČETNÍ či ÚČETNÍ FIRMA 

ROKU 2021 
 
V Praze dne 1. června 2021 
 
V úterý 1. června 2021 byl zahájen čtvrtý ročník profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU. Soutěž, jež pořádá 
společnost WOLTERS KLUWER ČR, přináší pro tento rok jednu novinku. Vedle tradičních kategorií 
ÚČETNÍ ROKU a ÚČETNÍ FIRMA ROKU se bude nově vyhlašovat kategorie ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU.   
 
Kandidáty na titul ÚČETNÍ ROKU či ÚČETNÍ FIRMA ROKU bude vybírat odborná porota z přihlášek, 
které je možné zasílat právě od 1. června do 6. září 2021 přes webové stránky soutěže www.ucetni-
roku.cz. Nominovat může kdokoliv bez omezení – nominace mohou přicházet jak od široké 
veřejnosti, tak i od samotných kandidátů, kdy na titul nominují sebe sama či svou účetní firmu.  
 
Jaká kritéria by měli splňovat jednotliví kandidáti? Vše potřebné se dozvíte na webových stránkách 
soutěže www.ucetni-roku.cz.  
 
U nové kategorie, kterou je ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU 2021, nominace neprobíhají. Výběr vítěze, 
tj. výjimečné účetní osobnosti, jež vyniká svým působením v účetním oboru či se zasloužila 
o pozvednutí či rozvoj účetní profese, je čistě v rukou odborné poroty.  
 
Stejně jako v minulých letech se soutěž koná pod odbornou záštitou Komory certifikovaných účetních 
a Svazu účetních ČR.  
 
V odborné porotě ročníku 2021 zasedají osobnosti jako Libor Vašek, předseda Komory 

certifikovaných účetních, Jan Molín, předseda Etické komise Komory certifikovaných účetních 

a zástupce vedoucího Katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, či Robert Jurka, účetní 

expert a daňový poradce. Podle zavedené tradice nebudou v porotě chybět ani vítězové z minulého 

ročníku soutěže, kterými jsou Eva Krouská (ÚČETNÍ ROKU 2020) a Vlastimil Sojka, zástupce skupiny 

KODAP (ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2020). Kompletní složení poroty naleznete na http://www.ucetni-

roku.cz/porota/.  

 

Soutěž bude probíhat dle tohoto harmonogramu: 

• zahájení soutěže 1. června 2021, 

• ukončení nominací do soutěže 6. září 2021,  

• pohovory s finalisty 8. listopadu 2021, 

• rozhodování poroty, 

• slavnostní vyhlášení výsledků 1. prosince 2021. 

 
Více informací naleznete na webové stránce soutěže www.ucetni-roku.cz.  
 
Kontaktní osoba: Andrea Doušová 
E-mail: Andrea.Dousova@wolterskluwer.com 
Mobil: +420 731 516 376 
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