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Úvodní slovo prezidenta Komory…
Novinky IFAC…
IFAC….

Důležité rovněž je, že Komora, ač není členem IFAC, plní kritéria
jeho členství a může se tedy o ně plnohodnotně ucházet. Členové
Komory jsou přijímáni na základě absolvování kvalifikačního

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

programu

odpovídajícího

Mezinárodním

standardům

vzdělávání a doložení relevantní praxe, členské povinnosti
máme za sebou první sněm Komory certifikovaných účetních
České republiky, sněm klíčový, neboť teprve nyní je naše Komora
řádně ustavena a má orgány, které jste zvolili v souladu se
Stanovami a s vaší vůlí a které se budou řídit vaším usnesením.
Rád bych vám všem poděkoval za vaši práci v průběhu jednání
sněmu, za důvěru, kterou jste dali novým orgánům Komory, a za
podněty pro jejich práci. Především bych vám však rád poděkoval
za odvahu, s níž jste vstoupili do profesní organizace, jejíž
existence se počítá teprve na měsíce, či ji jinak podpořili. Přitom

zahrnují dodržování Etického kodexu IFAC a plnění příslušného
penza kontinuálního profesního vzdělávání. Komora je otevřená
absolventům jakéhokoli odpovídajícího kvalifikačního programu
profesních účetních, ať už je to certifikace Svazu účetních, zkoušky
Komory auditorů či zahraniční kvalifikační programy. Tím odpadá
nutnost vlastního kvalifikačního programu naší Komory, můžeme jej
tedy budovat postupně a zaměřit se hlavně na uchazeče, u nichž
lze stavět na již dosažené kvalifikaci, například na absolventy škol
ekonomických směrů.

jste oslyšeli argumenty, proč byste tak činit neměli: Komora nemá
vlastní certifikační program, Komora není členem Mezinárodní
federace účetních (IFAC), Komora není členem Národní účetní
rady, Komora vám nemůže zajistit takový servis, jako tradiční
instituce.

Vše záleží jen na nás, členech Komory. Něco se podařilo již
v krátké době od jejího vzniku: byly ustaveny odborné rady,
rozeběhla se první školení, byly zprovozněny (byť provizorní)
internetové stránky s informacemi pro členy i uchazeče o členství,
byly odeslány první připomínky k návrhům interpretací Národní

V této argumentaci zcela zanikla témata mnohem závažnější,
z nichž na čelných místech stojí nezávislost a samosprávnost
profesní organizace řízené svými členy, profesními účetními.
Tyto základní principy profesního sdružování jsou zakotveny
v poslání a cílech naší Komory. Při jejich formulaci jsme vycházeli
z několik let starých dokumentů, které jsme s kolegy připravovali již
v době, kdy jsme se snažili tyto principy prosadit v rámci Svazu
účetních. Ačkoli mohou znít nadneseně či jejich praktické důsledky
nemusí být na první pohled zřejmé, jsou základními pilíři, na nichž

účetní rady, je připraven plán školení na druhé pololetí. Větší díl
práce nás však teprve čeká a věřím, že to bude práce radostná,
provázená příležitostmi k setkávání mezi kolegy a přáteli. Čím lépe
se nám společně bude dařit plnit usnesení našeho sněmu, tím
přínosnější bude naše Komora pro účetní profesi v naší zemi a tím
více profesních účetních přivítáme mezi sebou jako členy. Vždyť
jako nezávislá samosprávná organizace, sdružující profesní účetní
a respektující vůli svých členů, nemá naše Komora v současné
době v České republice alternativu.

naše Komora stojí. Pokud bychom se od těchto principů odchýlili,
důsledky, které by nejspíše byly pro Komoru zničující, by na sebe
nenechaly dlouho čekat. Nezávislost neznamená, že bychom se
bránili spolupráci s jinými profesními organizacemi, zájmovými
sdruženími či obchodními společnostmi, ale vždy musí jít o
spolupráci na základě dohody rovnoprávných partnerů, nikoli o
ovládání Komory jiným subjektem.
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Ustavující sněm Komory…

Novinky IASB
IASB….
ASB….

Novinky IFAC…
IFAC….

Novinky IFAC…
IFAC….

Ustavující sněm Komory certifikovaných účetních České republiky

30.4.2010 - Nadace IASC a Výbor IASB chtějí zapojit investory

se konal 29. dubna 2010 od 16:30 v prostorách Českého institutu

do procesu vývoje standardů IFRS

interních auditorů v Praze.
Na sněmu byly schváleny základní organizační normy a byl zvoleny

Nadace IASC a Výbor IASB vytvořily program zaměřený na větší
zapojení investorů do tvorby mezinárodních standardů účetního

orgány Komory v tomto složení:

výkaznictví IFRS. V současné době tento program zahrnuje
zejména pravidelné vydávání měsíčníku „Investor Perspectives“,
Výbor Komory

jehož dubnové číslo můžete naleznout přímo na stránkách IASB:

•

Ing. Martin Unzeitig, FCCA (president)

http://www.iasb.org/Investor+resources/Investors+and+IFRS.htm.

•

Ing. Mgr. Jana Markovičová (viceprezident)

Dále pro investory IASB připravilo speciální sekci stránek

•

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (viceprezident)

zaměřenou na nejrůznější informační zdroje pro investory.

•

Ing. Jana Antonová

•

Ing. Pavel Komrska

30.4.2010 - Čtvrtletní zpráva IASB a FASB o vývoji v oblasti

•

Ing. Stanislava Čejnová

konvergence IFRS s US GAAP
Výbor pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IASB) a

Disciplinární komise

Výbor pro Americké účetní standardy (FASB) publikovaly zprávu o

•

Ing. Alena Čechová

jejich činnosti směřující ke konvergenci standardů IFRS s

•

Ing. Svatava Lošťáková

americkými US GAAP. Podle posledních zpráv by měl být celý

•

Ing. Helena Unzeitigová

konvergenční proces dokončen nejpozději do června 2011. Aby
bylo tohoto data vůbec dosaženo, oba výbory vzájemnou diskuzi a
spolupráci zintensivněli z původních tří setkání ročně a od listopadu

Dozorčí komise
•

Ing. Alena Mrkvičková

•

Mgr. Alena Machová

•

Ing. Jana Tlapáková.

2009 došlo již k deseti společným setkáním a více než 100
hodinám diskuse témat, které je třeba mezi jednotlivými normami
sladit.

Celou

zprávu,

v níž je

postižen

i

nejbližší vývoj

konvergenčních snah, lze stáhnout z následujícího odkazu:
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/184E570C-808F-45B9-9710-

Sněm Komory uložil výboru na následující období několik témat k

8249A76A0677/0/April2010progressreport3.pdf.

řešení:
•

návrh nových stanov

•

vydávání vlastních certifikátů členům

•

usilování o harmonizaci podmínek vstupu a členství

Srovnávací analýza IFRS pro MSP s US GAAP

s ostatními

profesními

komorami

a

vzájemnou

prostupnost,
•

Americký institut certifikovaných profesních účetních (AICPA)
zpracoval komparativní analýzu standardu IFRS pro malé a střední
podniky s US GAAP. Srovnávací tabulku lze nalézt na adrese:
http://wiki.ifrs.com.

realizace kroků k naplnění předchozích bodů včetně
jmenování akreditační komise

•

pokračování ve snaze o legislativní zakotvení účetní
profese v právním řádu ČR

•

registrace loga jako ochrannou známku

•

připrava pravidel pro užívání loga

•

projednání možností zvýhodněného profesního pojištění.
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Stanovisko KCU…

V tomto případě se přikláníme k použití

jen jediného řešení, a to

zahrnutí do výnosů v době uzavření smlouvy o věcném břemeni (a to
dle podmínek stanovených v této smlouvě). Jakékoliv časové rozkládání
Stanovisko KCÚ ČR k PNI – 34 Účtování úplatně nabytého

výnosů na základě subjektivního vyhodnocení situace může být obtížně

samostatného věcného břemene

zdůvodnitelné a může významně narušit objektivitu účetních informací.

Návrh interpretace řeší dva základní okruhy problémů: věcná břemena
nabytá na základě smluv na dobu určitou a na dobu časově
neomezenou. Zároveň upřednostňuje pohled na věcná břemena jako na
nehmotné aktivum před pohledem časově rozlišovaného výdaje na

Školení…
Novinky IFAC…
IFAC….
Opět připravujeme celou řadu školení. V tuto chvíli je znám plán na

straně oprávněného. S tímto pohledem se ztotožňujeme.

podzim 2010/zimu 2011. Konkrétní termíny sdělíme v příštím
V prvním okruhu, tj. u věcných břemen nabytých na dobu určitou (na

vydání newsletteru. Nicméně již nyní se můžete těšit na:

základě takto koncipovaných smluv) souhlasíme se základním řešením,
tj. časovým rozložením odpisů podobu trvání uzavření smlouvy, stejný

•

Nový daňový řád

přístup bude aplikován u povinného na výnosové straně.

•

Datové schránky

•

Konsolidovaná účetní závěrka

Návrh aplikace v tomto případě řeší jen základní, jednoduchý model

•

Mezinárodní pronájem pracovní síly

smlouvy. Neřeší postup v případě možnosti prodloužení časově

•

IFRS 2011 aktuálně

omezené smlouvy, zejména tehdy, lze-li oprávněně předpokládat využití

•

Mzdové účetnictví 2011

opce na prodloužení trvání smlouvy.

•

Novinky v účetnictví a daních

•

Intrastat

•

Judikáty k účetní a daňové praxi

Ve druhém okruhu, tj. u smluv časově neomezených, je navrženo
odpisování nehmotného aktiva s neurčitou dobou použitelnosti na dobu,
stanovenou vnitřním předpisem účetní jednotky ( u oprávněného).
Použití obecného vnitřního předpisu pro odpisování nehmotného

Na konec listopadu / začátek prosince roku 2010 je plánováno

majetku účetní jednotky může vést k nesprávným a zavádějícím

výjezdní školení „Mikulášská nadílka”. Téma bude k diskusi

výsledkům. To bude velmi důležité zejména u věcných břemen vážících

hodně:

se k pozemkům, kdy nebude možné využít navržené pravidlo, že doba

•

Fyzické osoby a konec roku v účetnictví a evidenci

odepisování věcného břemene nemůže přesáhnout dobu odpisování

•

Novinky v daních pro rok 2011

majetku, ke kterému se váže.

•

Etika v účetní profesi

•

Účetní závěrka podnikatelských subiektů a nejčastější
chyby zjištěné při auditu

Souhlasíme s přístupem vázat dobu odepisování na očekávanou dobu
získávání ekonomického prospěchu z věcného břemene s tím, že tato
doba bude předmětem testování minimálně k rozvahovému dni.

Všechna

Jako spolehlivější postup bychom ale navrhli neodepisování takto

kontinuálního profesního vzdělávání.

koncipovaného nehmotného aktiva s tím, že by bylo

tato

školení

jsou

samozřejmě

započítána

do

testováno na

snížení hodnoty nebo bylo oceňováno reálnou hodnotou. To by ale

Plánujeme také uspořádání Klubových večerů a rádi bychom znali

znamenalo zásah do české účetní legislativy.

Váš názor, jaká témata by Vás zajímala a obohatila Vaši praxi.

U povinného je navrhováno dvojí řešení:

Napište nám Váš názor a podněty na e-mailovou adresu

1. jednorázové zahrnutí do výnosů

info@kcucr.cz

2. rozložení získaného výnosu na dobu stanovenou opět vnitřním
předpisem.
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