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Tisková zpráva Svazu účetních České republiky, z. s. k novele obsahové náplně živnosti 
"Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" 

 

Informujeme, že s účinností od 1. srpna 2017 je novelizováno nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o 
obsahových náplních jednotlivých živností. Součástí novely je i upřesnění živnosti "Činnost účetních 
poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence". Změna byla publikována v měsíci červnu ve 
Sbírce zákonů pod číslem 178/2017 Sb. 

Z podnětu Svazu účetních České republiky, z. s. zareagovalo uvedené nařízení na změnu zákona o 
účetnictví a rozšířilo obsah živnosti též o vedení jednoduchého účetnictví a rovněž opravilo 
dlouhodobě nesprávnou terminologii ve vztahu k účetní závěrce. 

Díky rozhovorům, které ve vztahu k obsahové náplni výše uvedené živnosti Svaz účetních České 
republiky vedl s věcně příslušným Ministerstvem průmyslu a obchodu, došlo k významnému posunu, 
jímž je doplnění nového odstavce, který zní: "V rámci živnosti lze dále provádět zpracování a výpočet 
mezd, platů, odměn, cestovních a dalších náhrad, vč. zákonných srážek, zejména výpočet pojistného na 
sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a exekučních 
srážek." Po letech, kdy tzv. mzdové účetnictví v obsahové náplni živnosti zcela absentovalo, 
v důsledku čehož bylo součástí živnosti volné bez jakéhokoli požadavku na kvalifikaci, se tak 
stává nově součástí živnosti vázané, která již vyžaduje legislativně stanovenou úroveň vzdělání a 
minimální délku praxe. 

Svaz účetních současně poukazuje na mimořádně praktický význam této změny pro všechny 
účetní, které/kteří poskytují své služby na trhu tzv. „dodavatelským způsobem“ a z titulu 
odpovědnosti za výkon své profese jsou pojištěni. Profesní pojistky jsou totiž zpravidla striktně 
vázány právě na vymezení obsahové náplně živnosti "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 
vedení daňové evidence". Zpracovatelé této velmi náročné a odpovědné práce tak nabývají větší 
právní jistoty v případě škodních události, což mimo jiné přináší významnou garanci 
odpovědnosti pro klienty. 

 

 

 

 

                                                                                                      
 

                                                                                     
 
 
 
  


