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Ministerstvo financí ČR  

Letenská 15, 118 10 Praha 1 

Oddělení 1504 – Regulace účetnictví podnikatelů 

 

K rukám Ing. Václava Tittelbacha 

 

 

V Praze dne 5. 6. 2020 

 

 

Reakce Svazu účetních České republiky k vypořádání připomínek 

k materiálu s názvem Návrh věcného záměru Zákona o účetnictví 
 

 

Vážený pane inženýre, 

 

Děkuji Vám za vypořádání připomínek Svazu účetních České republiky k Návrhu věcného 

záměru Zákona o účetnictví. 

 

Děkujeme za vstřícné řešení a velkou míru přijatých připomínek. 

 

Nadále však trváme na našich připomínkách níže uvedených: 

 

Č.1 K bodu C1 

Nadále setrváváme na názoru, že zákon o účetnictví by měl legislativně uchopit pojem 

„účetní“.  Chybějící definice „účetní“ činí problémy např. i v tak závažných věcech jako je 

právní úprava praní špinavých peněz či trestněprávní odpovědnost v souvisejících skutkových 

podstatách. 

Zákon o účetnictví by měl uchopit pojem „účetní“ minimálně ve vazbě na odpovědnost za 

dodržování účetní legislativy, výběr z příslušných účetních metod a sestavení účetní závěrky.  

A to v souvislosti s připomínkou: 

 

č. 3 K bodu  II. – Účetní závěrka  

ve věci validace významných neauditovaných společností. Domníváme se, že naše připomínka 

je ve veřejném zájmu. Pakliže jsou účetní výkazy zveřejňovány rejstříkovými soudy – laická 

veřejnost oprávněně pojme důvěru v takto zveřejněná data.  Ve vazbě na nedostatečně 

uchopenou odpovědnost účetní profese jsou často zveřejněny účetní závěrky, které nejsou 

v souladu s účetní legislativou, neboť je nesestavila dostatečně kompetenční osoba. Toto 
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umožňuje zejména fakt, že úprava profese je uchopena nedostatečně živnostenskými předpisy, 

resp. vůbec v případech „in house“ účetních. 

 

Č. 13 K bodu VIII. – Audit  

Vybrané Územní správní celky disponují velkým majetkem, často mnohem vyšším než 

auditované podnikatelské subjekty. Nadále se domníváme, že ověřování nezávislým auditorem 

by bylo na místě.  

Vyjmenované kontrolní orgány buď nejsou zcela nezávislé, či se často soustřeďují pouze na 

formální nedostatky. 

Zmiňovaný důvod v počtu málo odborníků v oblasti nezávislé profese považujeme za lichý. 

 

 

Děkuji Vašemu za spolupráci a předem za další věcnou odbornou diskusi k připomínkám, kde 

se zatím názorově zcela neshodujeme. 

 

Současně jsme i nadále připraveni ke spolupráci v přípravě paragrafového znění zákona. 

 

S úctou, 

 

  

 

  

 

 

 

Mgr. Ing. Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


