
PROFESNÍ KVALIFIKACE ACCA 
je oceňovaná zaměstnavateli a experty na 

celém světě 

PRO DRŽITELE 

CERTIFIKÁTU SVAZU 

ÚČETNÍCH 

Máte-li ukončenou profesní kvalifikaci Certifikovaný účetní, či Účetní expert, 
máte snazší cestu k získání ACCA (The Association of Chartered Certified 
Accountants) a tím ke kariéře v libovolné finanční profesi v mezinárodním 
prostředí. Vstupní kvalifikace Vás opravňuje k získání výjimek ze zkoušek 
ACCA. 

JAKÝ JE SYLABUS? 
Pro absolvování základní úrovně ACCA (Fundamentals) zbývá držitelům 
certifikátu Certifikovaný účetní složit 4 zkoušky: 

F5 Performance Management (PM) 
F7 Financial Reporting (FR) 
F8 Audit and Assurance (AA) 
F9 Financial Management (FM) 

Profesní úroveň se skládá z 5 zkoušek, 3 povinných a 2 (ze 4) volitelných. Na 
složení všech zkoušek máte lhůtu 7 let.  

Kmenový modul (Essentials) 
P1 Governance, Risk and Ethics (GRE)  
P2 Corporate Reporting (CR)  
P3 Business Analysis (BA)  

Výběrový modul (2 předměty ze 4)  
P4 Advanced Financial management (AFM)  
P5 Advanced Performance Management (APM)  
P6 Advanced Taxation (ATX)  
P7 Advanced Audit and Assurance (AAA) 

Abyste se mohl(a) stát ACCA členem, musíte zároveň absolvovat on-line 
modul Professional Ethics.

UZNÁNÍ ZKOUŠEK  
Držitel certifikátu Certifikovaný účetní může získat výjimky z vědomostního 
modulu (zkoušky F1 – F3) a ze zkoušek F4 a F6 modulu odbornosti ACCA. 

Držitel certifikátu Účetní expert získává až 9 výjimek (tj. maximum, ACCA 
neuděluje výjimky v Profesní úrovni). 

Pokud nejste držitelem certifikátu, ale absolvoval(a) jste vybrané zkoušky 
v Systému certifikace a vzdělávání účetních, můžete získat výjimky z těchto 
zkoušek. 

POPLATKY ACCA  
Vstupní registrační poplatek £79 
Roční poplatek £83 

Poplatek za výjimku ze zkoušky vědomostního modulu (F1 – F3) £71 
Poplatek za výjimku ze zkoušky F4 £90 
Poplatek za zkoušky/výjimky ze zkoušek modulu odbornosti (F5 - F9) £90* 

Poplatek za zkoušku profesní úrovně (P1 – P7)  £103* 

*poplatky za zkoušky zohledňují termíny early registrace na zkoušku 



TERMÍNY ZKOUŠEK 

Zkoušky se skládají písemnou formou v červnu a prosinci. Výsledky zkoušek 
jsou k dispozici v únoru (pro prosincové zkoušky) a srpnu (pro červnové 
zkoušky). Brzy budou k dispozici 4 termíny zkoušek ročně (září, prosinec, 
březen, červen).  

Termín registrace na zkoušky: 

červnová zkouška:    early 8. března,  standardní 8. dubna,  pozdní 8. května  
prosincová zkouška: early 8. září,        standardní 8. října,     pozdní 8. listopadu 

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY 
STUDIJNÍ MATERIÁLY – BPP publikované učebnice, cvičebnice, podklady ke 

kurzu, které mají status ACCA Approved Content. Online komponenta ke 
každému předmětu.  

PREZENČNÍ KURZY – s lokálními lektory v Praze a Brně 

ONLINE CLASSROOM – přístup na nahrávky přednášek a podpora lektora 

prostřednictvím online fóra a emailů.  

ONLINE CLASSROOM LIVE – Interaktivní online hodiny vedené lektorem 

BPP. Kurzy mají stejnou strukturu a obsah, jako prezenční kurzy. 

KOMBINOVANÉ KURZY – můžete kombinovat formu kurzu v jednotlivých 

fázích přípravy na zkoušku (výuka a opakování a cvičení techniky skládání 
zkoušky). 

BPP MOMENTUM – studenti na libovolném kurzu BPP získají přístup na 

moderní výukovou platformu kombinující vzdělávací aktivity, průběžné 
hodnocení (Achievement Ladder), proaktivní podporu programových 
poradců a lektorů, osobní zpětnou vazbu, focus webináře a mnoho dalšího. 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S LEKTOREM – v případě potřeby konzultovat 
vybrané téma ze sylabu ACCA. 

NABÍDKA PRO DRŽITELE 

CERTIFIKÁTU SVAZU 

ÚČETNÍCH A KLIENTY ICU 

Držitelé certifikátu Svazu účetních a klienti INSTITUTU CERTIFIKACE 
ÚČETNÍCH, a.s. získávají od BPP následující výhody: 

30% slevu z ceny prezenčních a kombinovaných ACCA kurzů 

20% slevu z ceny online ACCA kurzů 

15% slevu z ceny nezkouškových kurzů BPP 

BPP uhradí vstupní registrační poplatek u ACCA studentům využívající 
libovolnou formu kurzu BPP. 

Garance složení zkoušky – při splnění podmínek garance složení zkoušky 
můžete v případě neúspěchu u zkoušky absolvovat relevantní kurz 
v následující sezóně zdarma. 

Teoreticky je každé studium užitečné. V praxi je studium s námi 
lepší investice. 

BPP Česká republika s.r.o. 
Fitzwilliam Business Centre 
Římská 526/20 
120 00 Praha 2  
janaplotkova@bpp.com  
Tel: +420 257 533 989 
WWW.bppczech.cz 

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. 
Hybernská 1009/24 
110 00 Praha 1 
buchalova@icu-praha.cz 
Tel: +420 222 922 715 
www.icu-praha.cz 

ACCA  
Na Příkopě 9/11 
110 00  Praha 1 
eva.kovarova @accaglobal.com 
Tel: +420 724 044 566 
www.accaglobal.com 

 

 


