
50 let Svazu 
účetních
1969—2019
Připomeňme si výročí organizace, 
která u nás formuje účetní profesi



Milníky
Pojďme se nejprve podívat do bohaté historie 
Svazu účetních ČR v nejdůležitějších bodech.

1. 7. 1968 
Přípravný aktiv, Praha  
Přípravný aktiv v pražském Radiopaláci 

za účasti 280 zaměstnanců v účetnictví 

a statistice, kteří zastupovali více než 2 000 

přihlášených zájemců o založení profesního 

svazu.

28. 5. 1969  
Ustavující shromáždění, Plzeň    
Ustavující shromáždění Českého svazu účetních a statistiků 

v Měšťanské besedě v Plzni za účasti 225 delegátů 

přípravných výborů z Čech a Moravy za přítomnosti 

hostů z Ministerstva fi nancí, Vysoké školy ekonomické 

a významných podniků. Přijaté stanovy byly nadčasové:

3. 11. 1971
Ztráta samostatnosti
Ztráta samostatnosti a začlenění jako 

autonomní složky Komitétu pro vědecké 
řízení a následné začlenění do České 
vědeckotechnické společnosti v roce 1975.

Říjen 1989
20. výročí SÚ, Olomouc
Uplatnění názorů účetních však bylo 

slyšet prostřednictvím trvající spolupráce 

s odborem metodiky Federálního 

ministerstva fi nancí a Vysokou školou 

ekonomickou. Koordinace regionálních 

organizací vyvrcholila v říjnu 1989 

v rámci 20. výročí založení Svazu velkou 

akcí v Olomouci, která svou otevřenou 

kritikou a voláním po změnách jako by 

předznamenala další společenský vývoj.

26. 6. 1990    
I. ustavující sjezd, 
Třinec    
I. ustavující sjezd v Třinci, 

na kterém došlo k oddělení 

od profese statistiků.

28. 5. 1993
II. sjezd, Jihlava  
II. sjezd v Jihlavě: závazné stanovení 

cílů – legislativní úprava účetní profese, 

zřízení tzv. Národní účetní rady, která 

propojí teorii a praxi, vlastní metodické 

centrum, vícestupňový systém certifi kace 

účetní profese a systém průběžného 

doškolování profese.

a) získávat nejnovější poznatky z oblasti 

sociálně ekonomických informací, 

informovat o nich své členy a využívat 

jich k prohlubování jejich teoretických 

i praktických znalostí,

b) uskutečňovat širokou výměnu 

poznatků, zejména praktických 

zkušeností z oblasti sociálně 

ekonomických informací 

a umožňovat vzájemné osobní 

styky účetních a statistiků z různých 

hospodářských odvětví,

c) prosazovat zdokonalování 

a racionalizaci informační soustavy 

v praxi jednotlivých organizací,

d) vyjadřovat se k návrhům normativní 

úpravy sociálně ekonomických 

informací,

e) hájit zájmy účetních a statistiků, 

jakožto odborné skupiny povolání, 

které vyplývají z jejího funkčního 

a společenského postavení, 

a zastupovat tyto zájmy v tuzemsku 

i ve styku se zahraničím.
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1993 
Metodické 
aktuality   
První číslo odborného periodika Svazu účetních. 

Metodické aktuality doplnily ve svazovém 

portfoliu časopis Účetnictví vycházející již od 

roku 1953. Každé číslo Metodických aktualit se 

zpravidla věnuje podrobně jednomu tématu.

1994 
Účetní poradce   
Poradenský software, který jako nadstavbu 

na legislativní rámec obsahuje významnou 

metodickou část s manuály a praktickými 

pomůckami pro účetní.

1997

Systém certifi kace 
účetní profese v ČR
Odstartován unikátní projekt vzdělávání 

a certifi kace účetních v ČR. Cílem byl 

a je rozvoj a zkvalitnění účetní profese 

a dosažení její srovnatelnosti s vyspělými 

zeměmi EU a světa. Projekt byl připraven ve 

spolupráci s ACCA a podpořil jej i stát v rámci 

programu Phare. Součástí systému se stal 

kromě vzdělávání i etický kodex.

Vzdělávací centrum SÚ bylo transformováno 

do Institutu Svazu účetních a dnes funguje 

pod jménem Institut certifi kace Svazu 
účetních jako hlavní platforma certifi kace.

1995    
Počítačové učebny
V rámci projektu Phare byly 

vybudovány čtyři počítačové 

učebny v Brně, Ostravě, Plzni 

a v Praze.

1994 
Výstava účetního 
software   
První specializovaná výstava na 

téma Software pro účetnictví 
a řízení. Výstavy se pro velký 

zájem konaly 2 x ročně, od roku 

1998 pod názvem SFAMEX. 

1998    
Členství v IFAC
V roce 1998 se Svaz účetních stal 

členem Mezinárodní federace 
účetních (Interational Federation 

of Accountants). 

Z oslavy 25. výročí Svazu 

v plzeňském pivovaru v roce 1994 

(mezi zahraničními hosty druhý zleva 

prezident SÚ Ing. Lubomír Harna). 
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Duben 1999 
Komora certifi kovaných účetních  
V dubnu 1999 založil Svaz účetních Komoru 

certifi kovaných účetních sdružující absolventy 

systému certifi kace. Prvním předsedou byl zvolen 

Ing. Vladimír Hruška. Byl také uveden v život systém 

POV — pokračujícícího odborného vzdělávání (nyní 

KPV — kontinuálního profesního vzdělávání) v souladu 

s etickým kodexem a vzdělávacími standardy IFACu. 

Komora bdí nad naplňováním kontinuálního 

profesního vzdělávání a dodržováním etického kodexu 

všech absolventů certifi kace.

Leden 1999 
Národní účetní rada   
Z iniciativy Svazu účetních, zejména jejího 

prezidenta Ing. Harny, byla ustavena Národní 

účetní rada — nezávislá odborná instituce 

k podpoře odborné způsobilosti a profesní 

etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti 

metodiky účetnictví a fi nancování. Členy NÚR 

jsou dále Komora auditorů ČR, Komora daňových 

poradců ČR a Vysoká škola ekonomická v Praze 

zastoupená Fakultou fi nancí a účetnictví.

2002 

Účetnictví nevýdělečných 
organizací a obcí 
Vedle časopisů Účetnictví a Metodické 

aktuality začal Svaz účetních vydávat 

specializovaný čtvrtletník Účetnictví 

nevýdělečných organizací a obcí.

2009
40. výročí 
Svazu účetních  
Připomeňme si 40 let Svazu 

účetních úryvky z článku 

Ing. Bohuslava Kurala 

v časopise Účetnictví 10/2009:  

2017

Právní transformace 
Svazu účetních   
V roce 2017 došlo v návaznosti na 

rekodifi kaci občanského a obchodního práva 

k transformaci Svazu účetních. Pobočné 

spolky SÚ se zcela ostamostatnily (včetně 

Komory certifi kovaných účetních) a jsou 

sdruženy ve Svaz účetních ČR, z.s. (právní 

forma „spolek“).

„Významnou aktivitou SÚ byl podíl na překladech 

Mezinárodních účetních standardů formou sdružení 

s fi rmou HZ Praha, KA ČR, KDP ČR a Národní účetní 

radou (NÚR). Právě vznik NÚR byl důsledkem snahy 

SÚ o podílení se na tvorbě metodiky účetnictví for-

mou účasti na připomínkovém řízení při novelizacích 

především zákona o účetnictví a při tvorbě českých 

účetních standardů. ...

...Svaz účetních v uplynulých 40 letech zůstal věren 

svému poslání, které mu dali jeho zakladatelé — být 

organizací pro široký okruh zájemců o účetnictví, 

poskytovat jim nové poznatky formou vzdělávání, 

podílet se na úpravách metodiky účetnictví a doplně-

ním Stanov spinit i podmínky IFAC.

Posláním Svazu účetních je mimo jiné informovat své 

členy o legislativních změnách. SÚ má ve své evidenci 

na 10 tisíc členů registrovaných v jednotlivých základ-

ních organizacích. Ročně SÚ proškolí tisíce fi nančních 

a mzdových účetních. Seminářů Svazu účetních se 

účastní nejen členové Svazu účetních, ale i ostatní 

účetní. V evidenci Svazu účetních registrujeme 

rovněž podnikatelské subjekty a osoby samostatně 

výdělečně činné.“
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Regionální struktura 
V současné době sdružuje Svaz účetních ČR celkem 
14 samostatných spolků z celé České republiky.
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Svaz účetních České republiky, z.s.
(svazový spolek)

Svaz účetních Brno, z.s. 

Svaz účetních České Budějovice, z.s.

Svaz účetních Hradec Králové, z.s.

Svaz účetních Jablonec nad Nisou, z.s.

Svaz účetních Jihlava, z.s.

Svaz účetních Karlovy Vary, z.s.

Svaz účetních Nový Jičín, z.s.

Svaz účetních Pardubice, z.s.

Svaz účetních Plzeň, z.s.

Svaz účetních Praha, z.s.

Svaz účetních Severní Morava, z.s.

Svaz účetních Střední Morava, z.s.

Svaz účetních Ústí nad Labem, z.s.

Komora certifi kovaných účetních, z.s.

Brno

Praha

KCÚ

Ústí 

nad Labem

Karlovy Vary

Plzeň

České 

Budějovice

Jablonec 

nad Nisou

Hradec 

Králové

Pardubice

Jihlava

Severní 

Morava

Nový Jičín

Střední 

Morava

Systém certifi kace 
účetní profese  
Od roku 1997 funguje v praxi Systém certifi kace 
účetní profese v České republice. Projekt vznikl 
s cílem rozvoje a zkvalitnění účetní profese v České 
republice a dosažení srovnatelnosti profese 
s vyspělými zeměmi Evropské Unie a světa. 

Přednosti a garance certifi kátu
• Odpovídá požadavkům 8. direktivy EU. 

Naplňuje vzdělávací standardy pro účetní 

profesi IFAC (IES 1-7) a je v souladu 

s globálními osnovami pro účetní profesi 

UNCTAD-OSN. 

• Prostupnost do mezinárodního systému 

ACCA (Association of Chartered Certifi ed 

Accountants), tj. uznání zkoušek na 

základě deklarace o spolupráci. 

• Prostupnost do Komory auditorů České 

republiky (uznání vybraných zkoušek). 

• Atest systému Komorou účetních expertů 

Francie. V německy mluvících zemích 

je kvalifi kace „Certifi kovaný účetní“ 

považována za ekvivalent kvalifi kace 

„Bilanzbuchhalter“.

Co certifi kace přinese
• Konkurenční výhodu na trhu práce. 

• Šanci na vyšší profesní pozici. 

• Uplatnění v mezinárodním 

podnikatelském prostředí.

Průběžné vzdělávání poskytujeme nejen 

certifi kovaným účetním, ale všem členům 

i odborné veřejnosti prostřednictvím 

Institutu certifi kace Svazu účetních, a.s. 
i prostřednictvím členských spolků.

Pilíře certifi kace:
teoretické znalosti – 
praxe – etický kodex

Náměstek ministryně fi nancí Ing. Mgr. Stanislav Kouba 

na slavnostním setkání k 50. výročí Svazu účetních
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Metodika 
Jednou z hlavních činností Svazu účetních ČR je legislativní 
připomínkování samostatně i ve spolupráci s dalšími 
organizacemi (např. v rámci Národní účetní rady)

Mezinárodní aktivity 
Svazu účetních se dlouhodobě snaží spolpracovat 
i v mezinárodním měřítku s obdobnými institucemi.

Metodické rady
Dvě stálé metodické rady – připomínkování 

legislativy, připomínkování a návrhy Interpre-

tací Národní účetní rady, reakce na podněty 

z praxe

Odborné časopisy
• Metodické aktuality Svazu účetních

• Účetnictví

• Účetnictví nevýdělečných organizací 

a obcí

Poradenský software
Účetní poradce, který jako nadstavbu na 

legislativní rámec obsahuje významnou 

metodickou část s manuály a praktickými 

pomůckami pro účetní

ACCA
Stála u zrodu systému certifi kace účetní 

profese v ČR.

IFAC
Svaz účetních byl jejím dlouholetým členem.

Evropská platforma účetních
Svaz účetních je aktivním členem.

EMMA

50 let Svazu účetních ČR 
Půlstoletí existence Svazu jsme oslavili prací na výročním zasedání 
Rady Svazu v Plzni, pohybem při akci Účetní padesátka pod 
heslem „Účetním záleží na každém kroku“ a slavnostním setkáním 
v pražském hotelu Jalta za účasti zástupců členů Svazu i významných 
hostů z partnerských organizací a státní správy. 

Ocenění významných osobností 
Svazu a účetní profese
U příležitosti slavnostního setkání jsme 

ocenili 12 osobností. Z rukou prezidentky 

Svazu Magdaleny Králové a náměstka 

ministryně fi nancí Stanislava Kouby převzali 

ocenění: prof. Ing. Jaromír Báča, CSc. 
(in memoriam) za založení Svazu účetních, 

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. za zavedení 

sekce metodiky Svazu účetních, prof. Ing. 
Lilia Dvořáková, CSc., za mezinárodní 

aktivity pro Svaz účetních, Ing. Lubomír 
Harna za přínos certifi kace a aktivitu 

k založení Národní účetní rady, Ing. Vladimír 

Hruška za významnou redakční činnost, prof. 
Ing. Dana Kovanicová, CSc. za celoživotní 

přínos profesi, prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 
za práci pro Komitét pro certifi kaci a vzdělání, 

Ing. Bohuslav Kural za působení v revizní 

komisi Svazu a rozvoj spolkové činnosti 

v regionech, Ing. Michael Ledvina a Ing. 
Alena Mrkvičková – oba za metodickou 

činnost, Ing. Pavel Novotný za metodickou 

činnost a aktivity v Národní účetní radě 

a Ing. Radka Podhrázská za aktivity při 

veletrzích SFAMEX a podporu automatizace 

a digitalizace účetní profese.

Naše výzva do budoucna
• Práce na nové účetní legislativě včetně 

snah o posílení legislativní úpravy 

profese.

• Revize systému certifi kace účetní 

profese Svazu účetních ve vazbě na 

měnící se podmínky praxe a jeho rozvoj 

a podpora implementace do praxe.

• Digitalizace procesů v rámci zpracování 

účetních dat – od analýz historie k práci 

s živými daty.

Svaz účetních České republiky je připraven 
být všem účetním oporou minimálně 
dalších 50 let.

Stávající výkonný výbor Svazu účetních ČR: 

zleva Mgr. Jana Nováková, Martin Petr, 

Mgr. Ing. Magdalena Králová, 

Mgr. Ing. Miloslav Hejret, Zdeněk Křišťan 
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