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STATUT 
 KOMITÉTU PRO SYSTÉM CERTIFIKACE    
A VZDĚLÁVÁNÍ  ÚČETNÍ PROFESE V ČR  

SVAZU ÚČETNÍCH 
 

Část první 
Základní ustanovení  

I. Komitét pro systém „Certifikace a vzdělávání účetní profese v ČR“ (dále jen  
certifikace) Svazu účetních je orgánem v systému „Certifikace a vzdělávání účetní 
profese v ČR“ Svazu účetních. Certifikace je systém, jehož cílem je vzdělávání a 
ověřování kvalifikační úrovně zájemců o  certifikaci účetních. Systém certifikace byl 
vyvinut Svazem účetních ve spolupráci s ACCA, Royal NIVRA a experty 
doporučenými Evropskou unií. 

II. Jedním z důležitých organizačních principů systému certifikace je jeho dvoustupňová 
úroveň řízení. První úroveň tvoří strategické a koncepční rozhodování o cílech, obsahu 
a struktuře systému, realizace odvolacích a schvalovacích procesů, monitoring a 
kontrola dodržování systémových pravidel, jejichž koncipování a ověřování je 
v kompetenci Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních. Druhou úroveň 
tvoří zajišťování exekutivních a operativně technických procesů, které jsou upraveny 
systémovými pravidly; jejich realizace a dodržování je v pravomoci a odpovědnosti 
Institutu certifikace účetních, resp. orgánů řízených Institutem certifikace účetních.   

III. Zřizovatelem Komitétu je  Hlavní výbor - statutární orgán  Svazu účetních (dále jen 
HV SÚ), se sídlem Jugoslávská 16, Praha 2, IČ: 00571288, registrace u MV 
č.j.VSP/1-1135/90-R. 

IV. Komitét pro certifikaci Svazu účetních  zejména: 
1. dohlíží na dodržování pravidel systému certifikace,  
2. plní funkci odvolacího orgánu – vyřizuje odvolání proti rozhodnutí 

Rady pro uznávání  předchozího vzdělání a praxe,  
3. dohlíží na průběh zkoušek a schvaluje jejich výsledky.  

V. Komitét pro certifikaci Svazu účetních:  
1. jmenuje zkušební komisaře, 
2. jmenuje členy Rady pro uznávání předchozího vzdělávání,  
3. posuzuje obsah certifikátu. 

VI. Základním principem činnosti Komitétu je jeho nezávislost a kompetentnost podle 
tohoto Statutu.  

VII. Sídlem Komitétu pro certifikaci Svazu účetních  je, Praha 2, 120 00.  
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Část druhá 
 Působnost  Komitétu pro certifikaci Svazu účetních    

I. Cílem Komitétu pro certifikaci Svazu účetních je přispívat kontrolní, teoreticko-
odbornou, konzultační a další činností ke splnění poslání a zdokonalení systému 
certifikace účetních.  

II. Komitét pro certifikaci ze  své činnosti předává HV SÚ poznatky z oblasti certifikace 
a navrhuje opatření, změny v systémových pravidlech, která mají vliv na úroveň a 
kvalitu certifikace.  

III. Komitét pro certifikaci předkládá HV SÚ do konce ledna návrh rozpočtu Komitétu pro 
certifikaci na  příslušný kalendářní rok.  

IV. Předseda Komitétu pro certifikaci Svazu účetních nebo jím pověření členové Komitétu  
pro certifikaci jsou oprávněni v oboru působnosti Komitétu pro certifikaci projednávat 
profesní otázky se zástupci vysokých škol a profesních institucí. Za tímto účelem je 
oprávněn vyžádat expertní stanoviska, konzultace a přizvat na jednání Komitétu pro 
certifikaci zástupce vysokých škol a profesních institucí.  

V. Komitét pro certifikaci vede o své činnosti záznamy formou zápisů nebo jiným 
záznamovým způsobem.  

VI. Náklady spojené s činností Komitétu pro certifikaci, vyplývající ze  zajištění plnění 
jednotlivých činností ve vztahu k certifikaci účetních zapojených v systému certifikace 
hradí HV SÚ.  

VII. Komitét je v rámci systému certifikace a v rámci své působnosti vymezené tímto 
statutem vrcholný, ve svých rozhodnutích nezávislý orgán. 

 

Část třetí 
Vnitřní organizace Komitétu 

I. Členy Komitétu pro certifikaci jmenuje a odvolává Hlavní výbor Svazu účetních. 
II. Komitét pro certifikaci je složen pěti členy s hlasem rozhodujícím a dvěma členy  

s hlasem poradním. Jeden člen s hlasem poradním je delegován Hlavním výborem 
Svazu účetních, jeden člen s hlasem poradním je delegován Institutem Certifikace 
účetních. Při jmenování členů s hlasem rozhodujícím jsou požadavky na:     
a) vysokou odbornost v oblasti ekonomické teorie nebo praxe,                                
b) nezávislost a objektivitu,                 
c) zkušenosti z pedagogické nebo obdobné činnosti 

III. V čele Komitétu  pro certifikaci stojí předseda, který je zvolen členy s hlasem 
rozhodujícím z jejich středu. Předseda Komitétu pro certifikaci organizuje, řídí a 
kontroluje veškerou činnost Komitétu pro certifikaci, odpovídá za ni včetně 
hospodaření Komitétu pro certifikaci a zastupuje Komitét pro certifikaci navenek.  

IV. Jako svůj poradní sbor může předseda Komitétu pro certifikaci zřídit Konzultační 
sbor, složený z externích odborníků z oblasti teorie i praxe. Jeho úkolem je 
projednávat zásadní otázky činnosti a rozvoje certifikace a vyjadřovat se k odborným 
poznatkům a doporučením pro účetní praxi.   
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Část čtvrtá 
Pracovněprávní vztahy  

I. Se členy Komitétu pro certifikaci s hlasem rozhodujícím HV SÚ uzavírá dohody o 
provedení práce. Výše odměny v souladu s obecně závaznými platovými předpisy činí 
400,-Kč / hod. za účast na zasedání Komitétu pro certifikaci. Poskytování cestovních 
náhrad dle platných předpisů. 

Část pátá 
Závěrečná ustanovení  

 

I. K provedení statutu a k úpravě  organizačních a jiných otázek činnosti Komitétu pro 
certifikaci může předseda vydat interní  pokyny.  

II. Statut Komitétu pro certifikaci Svazu účetních je účinný od data jeho schválení 
Hlavním výborem Svazu účetních. Členové komitétu jsou povinni se jím řídit. 
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