VYHLÁŠKA Č. 1/2009
KOMORY CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY,
O KONTINUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍCH ÚČETNÍCH
Vyhláška o kontinuálním vzdělávání profesních účetních (dále jen „KPV“) stanoví obsahové a organizační
formy průběžného vzdělávání a způsoby jeho realizace. Vychází z čl. 2 odst. 2 písm. c) Stanov Komory
certifikovaných účetních České republiky (dále jen „Komora“) a z mezinárodního vzdělávacího standardu IES
7 Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti vydaného IFAC.
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Článek 1
Zaměření KPV
Všichni členové a přidružení členové Komory (dále jen „profesní účetní“) jsou povinni rozvíjet a
udržovat svoji profesní způsobilost v souladu s povahou jejich práce a profesní odpovědnosti. Tato
povinnost se vztahuje na všechny profesní účetní bez ohledu na to, zda se věnují činnostem ve sféře
účetnictví či v jiných oblastech.
Cílem KPV je udržovat a zvyšovat relevantní znalosti a odbornou způsobilost profesních účetních,
soustavně prohlubovat a zdokonalovat jejich odbornou kvalifikaci, zajistit jejich pravidelnou
informovanost o aktuálním vývoji a změnách v oboru účetní profese a v oborech souvisejících a
zajistit trvalý rozvoj stavovských a etických hodnot.
KPV se zaměřuje na:
(a)
informování profesních účetních o aktuálním vývoji a změnách v oboru účetnictví, daní,
auditu, obchodního práva a dalších oborech relevantních pro výkon účetní profese;
(b)
seznamování profesních účetních s metodami a formami výkonu účetní profese v Evropské
unii prohlubováním znalostí právní úpravy států Evropské unie a Mezinárodních standardů
účetního výkaznictví (IFRS);
(c)
seznamování profesních účetních s aktuálními předpisy, směrnicemi a doporučeními
mezinárodních profesních organizací, zejména v oblasti etické;
(d)
seznamování profesních účetních s aktuálními právními předpisy, zvyšování úrovně
právního povědomí; a
(e)
napomáhání uplatňování nových postupů a technik, jejichž cílem je zkvalitnění a
zefektivnění výkonu účetní profese.
Článek 2
Rozsah KPV
Každý člen Komory je povinen absolvovat nejméně 40 hodin KPV v každém kalendářním roce. Každý
přidružený člen Komory je povinen absolvovat nejméně 25 hodin KPV v každém kalendářním roce.
Pokud je profesní účetní nově přijat do Komory v průběhu kalendářního roku, stanovený rozsah KPV
se úměrně krátí podle počtu měsíců, kdy je profesní účetní členem Komory. Měsíc, ve kterém byl
profesní účetní přijat do Komory, se nezapočítává do období, na které se vztahuje povinnost KPV.
V případě, že profesní účetní neabsolvuje v daném kalendářním roce KPV v rozsahu podle odstavce
(1), převede se počet hodin, které mu do tohoto rozsahu chybí, do následujícího kalendářního roku
a připočítá se k rozsahu KPV stanovenému pro tento rok. Takto lze převést nejvýše 20 hodin KPV, a
to nejvýše do tří kalendářních roků následujících po roce, kdy profesní účetní naposledy splnil celý
závazek KPV podle odstavce (1).
V případě, že profesní účetní absolvuje v daném kalendářním roce více hodin KPV, než stanovuje
limit, převede se do plnění následujícího roku 50 % hodin nad tento limit, ne však více než 20 hodin
KPV.

Článek 3
Obsah a formy KPV
KPV spočívá v aktivních formách vzdělávání, jakož i v nejrůznějších formách samostudia či
odborných aktivit, které rozvíjejí odborné znalosti, odborné dovednosti, stavovské hodnoty, etiku a
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postoje profesního účetního, které jsou relevantní pro jeho současnou i budoucí práci a profesní
odpovědnost.
Možné formy plnění KPV jsou následující:
(a)
aktivní účast na přednášce, semináři či vzdělávacím kursu
(b)
samostatná aktivní lektorská činnost v oborech souvisejících s účetní profesí, resp. odborná
pedagogická činnost na vysoké škole ekonomického zaměření
(c)
vlastní původní odborná publikační činnost v oborech souvisejících s účetní profesí
(d)
prezenční studium na vysoké škole ekonomického zaměření, úspěšně absolvovaná zkouška
v rámci akreditovaného certifikačního systému
(e)
studium odborné literatury a časopisů souvisejících s účetní profesí, a to včetně
internetových
(f)
aktivní výkon funkce člena odborného orgánu v profesní organizaci
Pro každý kalendářní rok výbor Komory na základě doporučení Akreditační komise vyhlásí a
doporučí okruh odborných témat KPV. Komora je zároveň oprávněna stanovit a vyhlásit tzv.
prioritní vzdělávací témata, a to nejpozději do 31. prosince (na následující kalendářní rok). Prioritní
vzdělávací témata jsou povinná a je třeba jejich absolvování doložit nejpozději do termínu
stanoveného Komorou.
Článek 3a
Vykazování a kontrola plnění KPV
Vykazování plnění závazku KPV je odpovědností každého profesního účetního. Kontrola plnění KPV
profesními účetními je v působnosti Komory. Každý profesní účetní je povinen doložit splnění
požadovaného rozsahu KPV za každý kalendářní rok prostřednictvím Hlášení o plnění KPV zaslaného
Komoře prostřednictvím intranetové aplikace nejpozději do 31. ledna roku následujícího. Profesní
účetní je povinen předložit na vyžádání doklady o účasti na akcích započítávaných do KPV a jejich
obsahové náplni, přičemž tyto doklady uchovává po dobu pěti let.
V případě, že je profesní účetní členem členské organizace IFAC1 a plní KPV právě u této členské
organizace v souladu s jejími pravidly pro KPV, potom v Hlášení o plnění KPV vyznačí plnění KPV u
jiné organizace a uvede, u které organizace KPV plní.
Výbor Komory zveřejní ve zprávě pro sněm jména těch profesních účetních, kteří nesplnili
povinnosti stanovené touto vyhláškou.
Neplnění povinností KPV podléhá disciplinárnímu řízení Komory podle Disciplinárního řádu. Seznam
profesních účetních, kteří neplní povinnosti stanovené touto vyhláškou po dobu dvou let, bude
předán k řízení Disciplinární komisi.
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Článek 4
Přerušení a ukončení KPV
Profesní účetní může přerušit KPV pouze v souvislosti s přerušením výkonu účetní profese.
Evidenci profesních účetních, kteří přerušili KPV, vede Komora. Po dobu přerušení KPV není profesní
účetní zapsán v seznamu členů Komory a je mu dočasně odebrán certifikát.
Před obnovením výkonu účetní profese je profesní účetní povinen nahradit KPV přezkoušením v
rozsahu a způsobem stanoveným Akreditační komisí.
Přezkoušení podle odst. (3) je zpoplatněno. Výši poplatku stanoví výbor Komory. O přezkoušení
žádá profesní účetní Akreditační komisi. Podle výsledku přezkoušení výbor Komory rozhodne na
doporučení Akreditační komise na svém nejbližším zasedání o znovuzapsání profesního účetního do
seznamu členů Komory a o vrácení certifikátu.
Profesní účetní může ukončit KPV pouze v souvislosti s ukončením výkonu účetní profese.
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Článek 5
Přechodná a závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2010.
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