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Stanovy SÚ ČR

STANOVY
Svazu účetních České republiky, z. s.
Čl. 1
Postavení Svazu účetních České republiky a sídlo
1. Svaz účetních České republiky, z. s. (dále jen „Svaz“) je jednotnou (celostátní), neziskovou, dobrovolnou a
nezávislou profesní organizací – svazovým spolkem, jehož členy jsou jednotlivé spolky, sdružující účetní,
auditory, daňové poradce a ostatní zájemce splňující stanovené podmínky členství (dále jen Spolky), které
souhlasí s programovými zásadami Svazu a jeho stanovami. Svaz účetních České republiky navazuje na
činnost Českého Svazu účetních a statistiků ustaveného v roce 1969.
2. Svaz je zapsaným Spolkem svazové povahy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve
znění pozdějších předpisů. Tyto stanovy určují programové cíle, zásady činnosti a organizaci Svazu, podmínky
členství, práva a povinnosti Spolků.
3. Svaz včetně všech Spolků ustavených na teritoriálním principu používá jednotné formy razítka a loga podle
přílohy těchto stanov, které je chráněno a zapsáno v rejstříku ochranných známek. Používaná zkratka je „SÚ
ČR“. Pro spolek sdružující absolventy systému certifikace Svazu účetních se užívá logo dle přílohy těchto
stanov a název Komora certifikovaných účetních, které je chráněno a zapsáno v rejstříku ochranných známek.
Používaná zkratka je KCÚ.
4. Sídlem Svazu je Praha.

Čl. 2
Účel a předmět činnosti
1. Svaz vykonává k naplnění svého poslání zejména následující veřejně prospěšné činnosti:
a) Svaz prosazuje takové uplatnění účetnictví v podnikovém a vnitropodnikovém řízení, aby odpovídalo
společensko-ekonomickým podmínkám jak v národním tak i v mezinárodním měřítku a z toho vyplývající
postavení účetních a všech souvisejících profesí, které Spolky sdružují.
b) Svaz spolupracuje s Ministerstvem financí ČR, případně dalšími Ministerstvy, dále pak s Komorou
auditorů ČR, Komorou daňových poradců ČR, Národní účetní radou, a dalšími institucemi, které jsou
programově blízké aktivitám Svazu. Podílí se na změnách forem a obsahu výuky účetnictví ve vzdělávacím
systému v souladu s novými požadavky na účetní profesi.
c) Svaz vystupuje jako nezávislý partner ve vztahu zejména ke státním orgánům, vysokým školám a k dalším
organizacím. V oblasti zahraničních vztahů spolupracuje především s profesními národními i nadnárodními
organizacemi účetních a auditorů.
d) Svaz k dosažení cílů programových zásad uskutečňuje osvětovou, poradenskou, konzultační, , organizační,
publikační a jinou potřebnou činnost.
e) Svaz se podílí na tvorbě českých účetních standardů a obdobných metodických norem a postupů.
f) Ve své činnosti vychází Svaz též z členských závazků a doporučení Mezinárodní federace účetních (IFAC)
a dalších institucí v případě, že je jejich členem.

2. Posláním Svazu je rovněž:
a) získávat nejnovější poznatky z ekonomické oblasti, informovat o nich své členy a ostatní odbornou
veřejnost,
b) umožňovat svým členům všestrannou výměnu poznatků, zejména praktických zkušeností z oblasti
ekonomiky,
c) vyjadřovat se k návrhům právních předpisů a profesních norem v oblasti své působnosti, iniciovat změny
legislativy v této oblasti a delegovat členy Svazu do pracovních skupin a expertních týmů, které se na
těchto procesech podílejí.
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3. Svaz plní své poslání tím, že:
a)

spolupracuje nebo nabízí spolupráci státním orgánům a institucím i obchodním a dalším společnostem při
řešení otázek souvisejících s činností Svazu podle těchto stanov,

b) prosazuje oprávněné odborné zájmy členů Spolků a pprostřednictvím Spolků zajišťuje možnost
dobrovolného pojištění členů Spolků týkající se odpovědnosti při výkonu účetní profese,
c)

realizuje systém vícestupňové certifikace účetních vč. vzdělávání srovnatelný s obdobnými kvalifikačními
systémy v Evropské unii a především v souladu s požadavky Mezinárodních vzdělávacích standardů
(IES) vydávaných Mezinárodní federací účetních,

d) organizuje k rozvíjení odbornosti členů Spolků a dalších zájemců kongresy, sympozia, školení,
přednáškové cykly, kurzy, besedy, tematické zájezdy, odborné výstavy a exkurze a jiné odborné akce,
e)

navazuje a udržuje styky s obdobnými organizacemi tuzemskými i zahraničními,

f)

organizuje a provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti,

g) zabezpečuje publikační činnost pro členy Spolků i účetní veřejnost, metodické materiály, účetní výkazy a
další pomůcky, vlastní distribuci vč. nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vlastní
produkci publikací a programů pro výpočetní techniku,
h) podílí se na vytváření norem a standardů v oblasti účetnictví a auditu, námětů v daňové oblasti, v oblasti
rozvoje komunikačních sítí a bezdokladového styku,
i)

provádí ostatní činnost se souhlasem Výkonného výboru Svazu.

4. Činnosti uvedené v Čl. 2 odst. 1 a 2 jsou vždy hlavní činnosti vyplývající z poslání (účelu) Svazu, činnosti
uvedené v Čl. 1 odst. 3 jsou pak v závislosti na charakteru této činnosti prováděné i jednotlivými Spolky.
V souladu s ust. § 217 občanského zákoníku může být hlavní činností Svazu a jeho členů jen uspokojování a
ochrana výše uvedených zájmů, k jejichž naplňování je Svaz a jeho členové založeni. Podnikání nebo jiná
výdělečná činnost hlavní činností Svazu a jeho členů být nemůže.
5. Vedle hlavní činnosti může Svaz vyvíjet též výše uvedenou vedlejší hospodářskou činnost spočívající v
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití
svazového či spolkového majetku.
6. Zisk z činnosti Svazu lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Svazu.

Čl. 3
Členství ve Svazu
1. Svaz vznikl přeměnou Spolku „Svaz účetních“, IČ: 005 71 288 formou odštěpení se založením nových Spolků.
Členství ve Svazu u těch členů „Svazu účetních“, kteří na Sněmu delegátů rozhodujícím o přeměně uvedeného
Spolku na Svaz projevili vůli vstoupit do Svazu, vzniká ke dni vzniku Svazu.
2. Členem Svazu se může stát Spolek, který má nejméně dvacet členů a který souhlasí s účelem Svazu a jeho
stanovami, včetně práv a povinností člena Svazu, a jehož stanovy respektují zásady stanovené v čl. 6 těchto
stanov. Členství ve Svazu je dobrovolné a je založeno na spravedlivých a rovných podmínkách pro všechny
zájemce. Jejich vymezení obsahuje čl. 6. Kdo se uchází o členství ve Spolku, projevuje vůli být zavázán jeho
stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Spolku. Splňuje-li Spolek žádající o členství ve Svazu uvedené
podmínky, Rada Svazu rozhodne na základě přihlášky o přijetí Spolku za člena Svazu. V případě, že Spolek
není přijat za člena Svazu, může se obrátit na Revizní komisi Svazu, která jeho přihlášku přezkoumá a
v případě, že shledá podmínky členství ve Svazu za splněné, rozhodne o přijetí Spolku za člena Svazu.
Pokud je Spolek přijat za člena, vzniká jeho členství ve Svazu dnem, kdy bude naplněna druhá ze dvou
podmínek členství: doručení rozhodnutí o přijetí Spolku a zaplacení členského příspěvku na jeden kalendářní
rok. Členství vzniká dnem zaplacení celoročního členského příspěvku, i když členství netrvá celý kalendářní
rok.
7. Členství ve Svazu nepřechází na právní nástupce členského Spolku.
8. Spolek ve Svazu zastupuje statutární orgán, popř. jiný tímto orgánem zmocněný zástupce.
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9. Členem Svazu je také Komora certifikovaných účetních, která je Spolkem, který členy nesdružuje na územním
principu, ale členy tvoří absolventi systému certifikace účetních a ACCA; v podrobnostech viz stanovy
Komory certifikovaných účetních. Člen Spolku založeného na územním principu může být současně členem
Komory certifikovaných účetních.
10.

Členství ve Svazu zaniká:
a)

vystoupením ze Svazu, a to ke dni doručení oznámení o vystoupení Výkonnému výboru Svazu,

b) vyloučením pro porušení členských povinností (včetně vyloučení z důvodu nezaplacení členských
příspěvků do konce dubna běžného roku, jemuž předcházela písemná upomínka o zaplacení),
c)

zánikem člena bez právního nástupce,

d) právní mocí rozhodnutí o úpadku člena,
e)

právní mocí rozsudku o vině člena trestným činem souvisejícím s účetnictvím a daněmi.

11. Dnem ukončení členství ve Svazu zanikají veškerá členská práva Spolku, jehož členství zaniklo. Takový
Spolek nesmí zejména:
a) užívat ochrannou známku Svazu, jeho logo ani jakákoliv jiná označení, která by mohla vzbudit dojem, že
Spolek je členem Svazu, a
b) název Spolku nesmí obsahovat slova „Komora certifikovaných účetních“, „Svaz účetních“ ani jejich
varianty, či příznak příslušnosti ke Svazu účetních.
12. V případě, že Spolek tuto povinnost poruší a nesjedná nápravu ani po výzvě Svazu, je Spolek povinen uhradit
Svazu částku ve výši až 100.000,- Kč za každé porušení této povinnosti, resp. v případě názvu Spolku za každý
započatý týden trvání takového protiprávního stavu. Tím není dotčena možnost Svazu domáhat se ochrany a
náhrady škody u soudu.
13. Svaz vede seznam svých členů, který je přístupný k nahlédnutí všem členům Svazu, a to v sídle Svazu
v úředních hodinách. Zápisy a výmazy v seznamu členů Svazu provádí Výkonný výbor Svazu a vedení
seznamu podléhá kontrole Revizní komise Svazu.

Čl. 4
Práva a povinnosti členů Svazu
1. Člen Svazu je oprávněn:
a) nominovat zástupce a kandidáty (člena - fyzickou osobu) do všech orgánů Svazu a odborných kolegií,
b) účastnit se práce Svazu a předkládat jeho orgánům náměty a návrhy týkající se činnosti Svazu,
c) podílet se na činnosti vyplývající pro člena Svazu podle čl. 2 stanov,
d) vyžadovat informace o činnosti Svazu,
e) užívat označení Svazu účetních (SÚ) a jeho logo (ochrannou známku) dle čl. 1 odst. 3 těchto stanov.
2. Člen Svazu je povinen:
a) dodržovat stanovy Svazu,
b) podílet se na činnosti Svazu a hájit jeho zájmy,
c) platit stanovené členské příspěvky vypočtené podle počtu členů Spolku na základě pravidla jednotného pro
všechny členy, a to vždy do 31. března příslušného kalendářního roku,
d) uložit v sídle Svazového spolku své stanovy, při novelizaci stanov předat svazovému spolku novelizované
stanovy v úplném znění do 30 dní po přijetí změny. Stanovy i po novelizaci musí být ve smyslu čl. 3 odst.
2 v souladu se stanovami Svazu.
e) uskutečňovat vzdělávací činnost ve vztahu ke svým členům,
f) uskutečňovat poradenskou činnost ve vztahu ke svým členům,
g) oznámit výkonnému výboru svazového spolku termín členské schůze spolku členského
h) podřídit se kontrole Svazu ve vztahu k povinnostem člena dle těchto stanov.
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3. Členský Spolek nesmí:
a) bez pověření Výkonného výboru vystupovat a jednat jménem Svazu,
b) spojovat či užívat jméno, logo a další chráněné značky Svazu s vlastní podnikatelskou nebo jinou
činností, pokud tak není dovoleno těmito stanovami.

Čl. 5
Orgány Svazu
1. Orgány Svazu jsou:
a)
b)
c)
d)

Sněm delegátů,
Rada Svazu,
Výkonný výbor Svazu,
Revizní komise Svazu.

2. Sněm delegátů
a) Sněm delegátů je nejvyšším orgánem Svazu, který plní působnost členské schůze, a schází se nejméně
jednou za čtyři roky; svolává jej Výkonný výbor Svazu (dále jen „Výkonný výbor“).
b) Sněmu delegátů se účastní s hlasovacím právem delegáti Spolků sdružených ve Svazu, kteří jsou voleni
v rámci jednotlivých Spolků. Počet delegátů v každém Spolku se stanoví tak, že na každých započatých
100 členů Spolku připadá jeden delegát. Minimálním počtem členů pro volbu alespoň jednoho delegáta je
20. Jména zvolených delegátů oznámí Spolek Výkonnému výboru Svazu nejméně 14 dnů před konáním
Sněmu delegátů. Neumožní-li Spolek Svazu před konáním Sněmu delegátů kontrolu počtu členů Spolku
v souladu s těmito stanovami, nebo neplní-li Spolek své povinnosti vůči Svazu podle těchto stanov, ztrácí
delegáti Spolku hlasovací právo na tomto Sněmu delegátů.
c) Sněmu delegátů přísluší zejména:
a. schvalovat dlouhodobé plány činnosti a rozvoje Svazu vč. finančního výhledu,
b. volit členy Výkonného výboru a Revizní komise Svazu a jejich náhradníky,
c. schvalovat zprávy Výkonného výboru o činnosti a hospodaření za uplynulé období a
udělovat absolutorium Výkonnému výboru,
d. schvalovat zprávy Revizní komise Svazu o činnosti za uplynulé období,
e. schvalovat výši členských příspěvků, popř. způsob stanovení této výše, na základě
pravidel schválených Sněmem delegátů,
f. usnášet se o návrzích na změnu stanov Svazu a o zániku Svazu nebo jeho přeměně.
d) Sněm delegátů je usnášeníschopný, účastní-li se jej nadpoloviční většina zvolených delegátů. V případě, že
Sněm delegátů není na svém zasedání usnášeníschopný, postupuje se podle ustanovení § 257 občanského
zákoníku. Sněm delegátů se usnáší prostou většinou hlasů přítomných delegátů, každý delegát má jeden
hlas. O změně stanov a zániku Svazu nebo jeho přeměně se usnáší dvoutřetinovou většinou přítomných
delegátů. Hlasování se děje aklamací nebo tajně. O způsobu hlasování rozhodne Sněm delegátů prostou
většinou hlasů. Hlasování o volbách do Výkonného výboru Svazu a Revizní komise Svazu je vždy tajné.
e) Sněm delegátů se svolává nejméně 60 dnů přede dnem jeho konání se současným zasláním návrhu
programu a projednávaných materiálů. Předmětem projednávání na Sněmu delegátů budou pouze body
zařazené na tomto programu, popř. další body, na kterých se na Sněmu delegátů shodnou všichni delegáti.
V případě, že Spolek bude mít zájem o doplnění programu, je povinen zaslat navrhovaný bod programu
k doplnění včetně případných podkladových materiálů alespoň 30 dnů přede dnem konání Sněmu delegátů.
f) Sněm delegátů svolává Výkonný výbor podle potřeby nebo žádají-li o to na společné schůzi dvě třetiny
členů Výkonného výboru a členů Revizní komise Svazu nebo nejméně nadpoloviční většina registrovaných
členů Svazu.
Takto svolaný Sněm delegátů se musí uskutečnit nejdéle do tří měsíců následujících po měsíci, v němž
Výkonný výbor obdržel tuto žádost.
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3. Rada Svazu
a) Rada Svazu se schází nejméně 1x ročně. Každý člen má jednoho zástupce. Rada Svazu je usnášeníschopná při
účasti alespoň poloviny zástupců členů a svá rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných, není-li
jinde ve stanovách ustanoveno jinak. Rada Svazu schvaluje plán činnosti, rozpočet, zprávu o hospodaření za
každý rok. Rada Svazu slouží k vyšší informovanosti členů o činnosti Svazu. Rada Svazu může přijímat
rozhodnutí o otázkách směřování činnosti Svazu, pokud nejsou v rozporu s usneseními směnu delegátů a
zastávat stanoviska k činnosti jiných orgánů. Další kompetence Rady jsou upraveny na jiných místech Stanov.
Členové Výkonného výboru a Revizní komise Svazu se mohou účastnit jednání Rady z titulu své funkce
s právem vystoupit a vyjadřovat se.
b) Výkonný výbor je povinen svolat Radu Svazu, pokud o to požádá alespoň jedna třetina Spolků. Neučiní-li tak
do třiceti dnů od doručení platné žádosti, mohou Radu Svazu svolat tito žadatelé a současně se svoláním
informují Výkonný výbor a umožní jeho členům účast.
c) Rada Svazu může rozhodovat per rollam. Při rozhodování per rollam rozešle ten, kdo je oprávněn Radu Svazu
svolat návrh rozhodnutí poštou doporučeně na adresu sídla každého člena, nebo mailem, kdy důkaz o řádném
doručení leží na svolavateli. Návrh rozhodnutí musí obsahovat jak návrh textu samotného rozhodnutí, tak i
podklady pro přijetí takového rozhodnutí; hlasovací práva jsou stejná, jako v případě jednání ústního. Rada
Svazu přijímá rozhodnutí per rollam vždy prostou většinou všech členů. Člen se k návrhu vyjádří do 15 dní,
jinak se má za to, že s návrhem nesouhlasí.

4. Výkonný výbor
a) Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem Svazu.
b) Výkonný výbor má sedm členů, funkční období je čtyřleté. Současně s členy Výkonného výboru jsou
rovněž zvoleni tři náhradníci. Ve Výkonném výboru nemůže mít člen Svazu více než dvě osoby, které
jsou jeho kandidátem. Není-li zvolen plný počet náhradníků, bude v daném funkčním období
fungovat výkonný výbor s tímto snížením počtem náhradníků, resp. bez náhradníků Jestliže by
nastoupil náhradník, u kterého by nebyla splněna předchozí podmínka, nastoupí na jeho místo
nejbližší další, který podmínku splňuje. Pokud v průběhu období mezi Sněmy delegátů zvolený člen i
přes výzvy k nápravě je zcela nečinným po dobu delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své
povinnosti plynoucí z této funkce, svolá Výkonný výbor Radu Svazu, která rozhodne, že dotčený člen
je odvolán ze své funkce, či jeho funkce zanikne jinak a na jeho místo nastupuje do konání nejbližšího
Sněmu delegátů ten náhradník, který při volbě na Sněmu delegátů získal nejvíce hlasů. Pokud nelze
do funkce ustanovit žádného z náhradníků proběhne na nejbližším sněmu delegátů volba člena
Výkonného výboru, jehož funkční období skončí shodně s uplynutím funkčního období řádně
zvoleného Výkonného výboru. Pokud nelze ustanovit do funkce žádného z náhradníků a současně
počet členů výkonného výboru neklesne pod pět členů, může Sněm nebo Rada svazu vyslovit souhlas,
aby do dalšího sněmu fungoval výkonný výbor v tomto sníženém počtu.
c) Ze svého středu volí Výkonný výbor tajným hlasováním prezidenta Svazu (dále jen prezident), dva
viceprezidenty Svazu (dále jen viceprezident) a dle potřeby pověřuje funkcemi jednotlivé členy
Výkonného výboru. Prezident i viceprezidenti mohou být odvoláni, a to rozhodnutím nadpoloviční
většiny členů Výkonného výboru.
d) V případě nezvolení nebo odvolání prezidenta či viceprezidenta/ů musí Výkonný výbor tajným
hlasováním provést do 30 dnů volbu nového prezidenta či viceprezidenta/ů. Neprovede-li Výkonný
výbor volbu z jakéhokoliv důvodu ve stanovené lhůtě, stává se prezidentem člen Výkonného výboru,
který byl zvolen nejvyšším počtem hlasů na volebním sněmu a viceprezidenty dva další členové
v pořadí následujícím na 2 a 3. podle počtu získaných hlasů na volebním sněmu
e) Povinností Výkonného výboru je zejména:
a. řídit činnost Svazu v období mezi dvěma Sněmy delegátů,
b. činit kroky potřebné k realizaci poslání Svazu v souladu se Stanovami a usneseními Sněmu
delegátů
c. schvalovat statuty odborných kolegií,
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d. v případě potřeby jmenovat ředitele profesního aparátu Výkonného výboru,
e. vypracovat plán činnosti a rozpočet Svazu na každý rok a předložit jej ke schválení Radě
Svazu,
f.

vypracovat zprávu o své činnosti pro Sněm delegátů a Radu Svazu,

g. schvalovat plány činnosti a zprávy o činnosti odborných kolegií Svazu,
h. řešit organizační záležitosti Svazu,
i.

vypracovat návrhy norem Svazu a předkládat je delegátům Sněmu ke schválení,

j.

stanovit základní podmínky spolupráce s jinými organizacemi,

k. rozhodovat o členství Svazu v zahraničních organizacích a delegovat tam své zástupce,
l.

v případě snížení počtu členů Výkonného výboru nebo Revizní komise Svazu postupovat
podle čl. 5 odst. 4 písm. a) a čl. 5 odst. 5 písm. b)

m. v návaznosti na zjištění Revizní komise Svazu rozhodovat o sankcích vůči členům, kteří
porušili své členské povinnosti, včetně rozhodnutí o vyloučení člena ze Svazu.
f)

Výkonný výbor se schází nejméně jednou za tři měsíce a svolává jej prezident. Výkonný výbor je
usnášeníschopný v případě přítomnosti poloviny svých členů a usnáší se většinou přítomných.
Mimořádnou schůzi Výkonného výboru svolává jeho prezident na žádost nejméně jedné třetiny členů
Výkonného výboru nebo na žádost Revizní komise Svazu. Nesvolá-li prezident Výkonný výbor, ač je
k tomu podle stanov povinen, svolá Výkonný výbor bez zbytečného odkladu kterýkoliv z jeho členů.

g) Rozhodování Výkonného výboru se může uskutečnit per rollam, a to dle schválené vnitřní směrnice.
h) Další otázky jednání a rozhodování Výkonného výboru řeší jednací řád Výkonného výboru.
i)

V případě, že v důsledku uplynutí volebního období zanikne mandát Výkonného výboru či se
Výkonný výbor jako celek stane nefunkční, bude v souladu s § 486 a násl. občanského zákoníku
jmenován soudem opatrovník, a to z následujícího okruhu osob:
a. členové Výkonného výboru
b. členové Revizní komise
c. ředitel administrativního aparátu

j)

5.

Za Svaz jedná Výkonný výbor jako statutární orgán Svazu přičemž jednání se uskutečňuje společným
jednáním prezidenta a jednoho z viceprezidentů, nebo dvou viceprezidentů.

Revizní komise Svazu

Revizní komise Svazu má pět členů, funkční období je čtyřleté. Současně s členy Revizní komise Svazu jsou
Sněmem delegátů rovněž zvoleni dva náhradníci. Není-li zvolen plný počet náhradníků, bude v daném
funkčním období fungovat revizní komise s tímto snížením počtem náhradníků, resp. bez náhradníků.
a)

Revizní komise Svazu ze svého středu volí předsedu a jednoho místopředsedu; není-li předseda zvolen,
stává se jím člen Revizní komise Svazu, jenž byl zvolen největším počtem hlasů. Předseda Revizní komise
Svazu může být ze své funkce odvolán většinou členů Revizní komise Svazu. V takovém případě pak
členové Revizní komise Svazu provedou novou volbu předsedy Revizní komise Svazu.

b) Pokud v průběhu období mezi Sněmy delegátů zvolený člen i přes výzvy k nápravě je zcela nečinným po
dobu delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své povinnosti plynoucí z této funkce, svolá Výkonný výbor
Rada Svazu, která rozhodne, zda dotčený člen je odvolán ze své funkce, či jeho funkce zanikne jinak a na
jeho místo nastupuje do konání nejbližšího Sněmu delegátů ten náhradník, který při volbě získal nejvíce
hlasů. Pokud nelze do funkce ustanovit žádného z náhradníků, proběhne na nejbližším sněmu delegátů
volba člena Revizní komise, jehož funkční období skončí shodně s uplynutím funkčního období řádně
zvoleného člena Revizní komise. Pokud nelze ustanovit do funkce žádného z náhradníků a současně počet
členů Revizní komise neklesne pod tři členy, může Sněm nebo Rada svazu vyslovit souhlas, aby do
dalšího sněmu fungovala revizní komise v tomto sníženém počtu.
c)
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samostatný rozpočet, který je složen z 10 % vybraných členských příspěvků do svazového Spolku
z jednotlivých členských Spolků. Zprávu o činnosti a Výkaz hospodaření předkládá Revizní komise Svazu
Sněmu delegátů, jakož i Radě Svazu.
d) Členem Revizní komise Svazu nemůže být osoba, která je členem Výkonného výboru, osobou blízkou
členovi Výkonného výboru, likvidátorem Svazu, osobou v pracovním, nebo podobném poměru ke Svazu.
Každý člen může mít v Revizní komisi Svazu pouze jednoho zástupce.
e)

Revizní komise Svazu dohlíží zejména na plnění usnesení Sněmu delegátů, stanov a ostatních norem
Svazu a dozírá na činnost Výkonného výboru Svazu a na plnění povinností členů Svazu. Za tím účelem
musí být Revizní komisi Svazu umožněn přístup k potřebným dokladům kontrolovaných subjektů.

f)

Předseda Revizní komise Svazu nebo jím pověřený člen Revizní komise Svazu má právo účastnit se
jednání Výkonného výboru Svazu a jednání rady Svazu.

g) Revizní komise Svazu se schází dle potřeby, minimálně jednou za čtvrt roku. Svolává ji předseda Revizní
komise Svazu. Předseda Revizní komise Svazu je povinen svolat schůzi Revizní komise Svazu rovněž
požádá-li o to nejméně jedna třetina Spolků nebo Výkonný výbor Svazu, případně jedna třetina členů
Revizní komise Svazu. Nesvolá-li předseda Revizní komise Svazu zasedání, ač je k tomu podle stanov
povinen, svolá ji kterýkoliv jiný člen Revizní komise Svazu.
h) Revizní komise Svazu vykonává jménem Svazu kontrolu plnění členských povinností jednotlivých
Spolků, a to prostřednictví pravidelné kontroly u každého Spolku jednou za čtyři roky, nebo kontroly ad
hoc (v případě důvodného podezření z neplnění členských povinností). Za tím účelem sestavuje Revizní
komise Svazu plán kontrol. Revizní komise Svazu může provedením kontroly pověřit i zaměstnance
Svazu. Revizní komise Svazu kontroluje a vyhodnocuje plnění poslání a předmětu činnosti Svazu
v souladu s požadavky podle čl. 3 Stanov, zejména pak z pohledu veřejné prospěšnosti. Revizní komise je
oprávněna provádět kontrolu hospodaření Svazového spolku. Za tím účelem může pověřit provedením
kontroly i auditora zapsaného v seznamu členů KA ČR.
i)

V případě, že Revizní komise Svazu zjistí porušení členských povinností Spolkem, informuje o tom
Výkonný výbor, který může uložit Spolku následující sankce:
a.

b.

c.

j)

Napomenutí s výzvou ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě, a to zejména v případě
jednorázového či nepodstatného porušení povinnosti člena, která nemá zásadní charakter, popř.
jiného jednání, které je způsobilé negativně ovlivnit pověst Svazu.
Pozastavení členských práv na dobu určitou maximálně 1 rok, a/nebo peněžitá sankce ve výši
maximálně dvojnásobku posledního členského příspěvku do Svazu, a to zejména v případě
opakovaného porušení povinnosti nebo porušení povinnosti zásadního charakteru.
Vyloučení ze Svazu, a to v případě zvlášť závažného porušení povinnosti, kdy Spolek nezjedná
nápravu ani po výzvě Svazu.

V případě, že Spolek nesouhlasí se sankcí uloženou Výkonným výborem, může se do 15 dnů od doručení
rozhodnutí obrátit na Revizní komisi Svazu, aby rozhodnutí Výkonného výboru o sankci přezkoumala.
Zjistí-li komise pochybení Výkonného výboru při rozhodnutí o sankci, zejména je-li toto rozhodnutí
v rozporu se zákonem či stanovami, může rozhodnutí Výkonného výboru zrušit a věc předložit Radě
Svazu, která o věci rozhodne s konečnou platností. V případě vyloučení Spolku ze Svazu se může tento
vyloučený člen domáhat neplatnosti vyloučení u soudu v souladu s § 242 občanského zákoníku.

k) Návrh na vyloučení člena může podat písemně kterýkoli jiný člen, nebo orgán Svazu. O vyloučení může
rozhodnout Výkonný výbor též z vlastní iniciativy. Pro rozhodování o vyloučení člena před Výkonným
výborem, či radou se podpůrně použije správní řád. Odlišná ustanovení občanského zákoníku pro
vyloučení člena však mají před touto procesní úpravou přednost.

6. Odborná kolegia Svazu
K plnění poslání Svazu může Výkonný výbor zřídit odborná kolegia Svazu, popř. jinak vhodně nazvané
pracovní orgány (dále jen „odborná kolegia“).
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Členy odborných kolegií Svazu jmenuje Výkonný výbor. Odborná kolegia Svazu mohou ke spolupráci přizvat
další odborníky (i nečleny Svazu), případně mohou vytvářet pracovní týmy k realizaci jednotlivých úkolů. Ve
své činnosti se řídí vlastním statutem, který schvaluje Výkonný výbor. Odborná kolegia jsou odpovědná
Výkonnému výboru, který řídí a kontroluje jejich činnost a může je rovněž zrušit.

Čl. 6
Členové Svazu
1) Spolky, které jsou členy Svazu, jsou povinny zajistit, aby se jejich stanovy a činnost řídily platnými právními
předpisy a byly v souladu se stanovami Svazu a základními zásadami fungování Spolku zde stanovenými.
2) Povinnosti členů Svazu:
a) platit stanovené členské příspěvky,
b) dodržovat etický kodex, pokud se k němu přihlásil.
3) Spolky, které jsou členy Svazu, musí dodržovat své stanovy, vnitřní předpisy, které musí být v souladu
s následujícími pravidly (pro Komoru certifikovaných účetních, jakož i případné další členy založené na účelovém
principu se použijí jen ta pravidla, která nejsou jejich povahou vyloučena).
4) Spolky sdružují členy působící v účetní nebo související profesi na základě územního nebo účelového principu a
uplatňují jednotná pravidla členství. Každý člen má na členské schůzi jeden hlas.
5) Členem Spolku zřízeného na územním principu může být fyzická osoba, která na území České republiky vykonává
účetní nebo navazující či jinak s tímto oborem přímo související profesi, tedy:
a) účetní provozující živnost činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, neb
vykonávající tuto činnost v pracovním poměru jako zaměstnanec právnické nebo fyzické osoby,
příp. osoba, která takovou činnost vykonávala v minulosti,
b) auditor vykonávající auditorskou činnost podle zvláštního právního předpisu nebo na pracovní poměr
jako zaměstnanec právnické nebo fyzické osoby s převažujícím předmětem činnosti v oblasti
účetnictví,
c) daňový poradce vykonávající daňové poradenství podle zvláštního právního předpisu nebo na
pracovní poměr jako zaměstnanec právnické nebo fyzické osoby s převažujícím předmětem
činnosti v oblasti účetnictví,
d) znalec v oboru ekonomika podle zvláštního právního předpisu,
e) vysokoškolský, či středoškolský pedagog v oboru ekonomika či jiném příbuzném oboru; studenti
týchž oborů.
6) Právnické osoby (státní podniky, obchodní a jiné společnosti, družstva, rozpočtové a příspěvkové organizace,
Spolky apod.) se mohou stát kolektivními členy Spolku. Členství získává příslušná právnická osoba, aniž by
vznikalo individuální členství jejích zaměstnanců.
7) Jiné právnické nebo fyzické osoby (dále jen neúčetní) než uvedené výše mohou tvořit maximálně 5 % členů
Spolku.
8) Každý člen Spolku musí splňovat etické předpoklady, tj. zejména předpoklady pro přispívání k naplňování poslání
a účelu Spolku a nesmí být členem více než jednoho Spolku založeného na územním principu.
9) Spolek je otevřený novým členům a nesmí bez řádného důvodu odmítnout přijetí žadatele, který splňuje podmínky
členství. O přijetí či nepřijetí člena rozhoduje Spolek, u něhož žadatel o členství podal přihlášku. Žadatel má
v případě odmítnutí členství právo obrátit se na Svaz; v takovém případě Revizní komise Svazu jeho přihlášku
přezkoumá a v případě, že shledá odmítnutí přijetí žadatele Spolkem za nedůvodné, informuje o tom Výkonný
výbor Svazu, který je oprávněn uložit Spolku sankce dle stanov Svazu.
10) Osoby, které jsou k 31. 3. 2015 členy Svazu účetních, či některého pobočného Spolku, jsou členy Svazu účetních i
nadále bez ohledu na to, zda splňují předpoklady výše specifikované, aniž by se započítávali do 5 % kvóty
neúčetních.
11) Příjmy Spolků mohou tvořit příjmy z členských příspěvků, lektorské, publikační a poradenské činnosti a
zprostředkování pojištění účetním, přičemž další příjmy, pokud nesouvisejí s veřejně prospěšnými činnostmi,
nesmí překročit 10 % celkových příjmů Spolku.
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12) Kromě vlastní správy a činností předpokládaných právními předpisy (např. vedení účetnictví, znalecká činnost,
apod.) zajišťuje Spolek zejména poradenskou, publikační a lektorskou činnost a zprostředkování pojištění pro své
členy, účast v dalších organizacích a jinou nevýdělečnou odbornou činnost v oblasti účetnictví. Ostatní činnosti
nesmí přesáhnout 10 % obratu Spolku.
13) Orgány Spolku jsou nejméně:
a)

členská schůze,

b) výbor Spolku.
14) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a svolává ji výbor Spolku zpravidla jednou ročně (minimálně však
jednou za čtyři roky v souvislosti se Sněmem delegátů Svazu). Členské schůze je oprávněn se zúčastnit bez
hlasovacího práva člen Výkonného výboru Svazu, Revizní komise Spolku nebo zmocněnec Výkonného výboru
Svazu.
15) Úkolem členské schůze je:
a) volit členy a náhradníky výboru Spolku,
b) volit delegáty na Sněm delegátů Svazu podle stanoveného klíče,
c) schvalovat kandidáty na členství ve Výkonném výboru Svazu a v revizní komisi Svazu,
d) schvalovat zprávy výboru Spolku o činnosti a hospodaření Spolku a brát na vědomí zprávu Revizní
komise Spolku (pokud je volena) a udělovat výboru Spolku absolutorium,
e) schvalovat výši členských příspěvků,
f)

schvalovat plány činnosti Spolku vč. finančního výhledu,

g) rozhodovat o návrzích na změnu stanov Spolku a o zániku Spolku nebo jeho přeměně.
h) členská schůze se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů, každý člen má jeden hlas. O změně
stanov a zániku Spolku nebo jeho přeměně se usnáší dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
i)

výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku. Výbor volí ze svého středu předsedu a pověřuje členy
jednotlivými funkcemi dle potřeby. Jménem výboru jako statutárního orgánu Spolku jedná a Spolek
navenek zastupuje předseda. Předseda výboru zastupuje Spolek ve Svazu na Radě Svazu, nerozhodneli výbor Spolku o jiném zástupci.

j)

Výboru Spolku přísluší zejména:
a. řídit činnost Spolku,
b. vypracovávat zprávu o činnosti Spolku a účetní závěrky Spolku
c. rozhodovat o přijetí a vyloučení členů Spolku a vést jejich seznam.

k) Výbor Spolku vyhotovuje samostatný roční rozpočet nákladů, výnosů a hospodářského výsledku a
zpracovává účetní závěrku Spolku.
l)

Spolek má právo užívat označení Svazu – název, loga, ochranné známky, po dobu svého členství ve
Svazu. Spolek přitom musí uvést, že je součástí Svazu účetních České republiky.

Čl. 7
Hospodaření Svazu
Svaz by měl hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Příjmy Svazu mohou tvořit příjmy z lektorské, publikační a
poradenské činnosti a zprostředkování pojištění členům, přičemž další příjmy, s výjimkou členských příspěvků,
nesmí překročit 10% celkových příjmů Svazu. Svaz neodpovídá za závazky svých členů a obdobně členové
(Spolky) neodpovídají za závazky Svazu.

Čl. 8
Zrušení a zánik Svazu
1) Svaz je zrušen, rozhodne-li o tom Sněm delegátů dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů.
2) Sněm delegátů současně rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem Svazu.

Čl. 9
Závěrečná a společná ustanovení

Otázky neupravené v těchto stanovách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.
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