SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ
ÚČETNÍCH V ČR
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU CERTIFIKACE
1.1

Struktura systému certifikace

Dvoustupňová koncepce certifikace poskytuje ucelenou kvalifikaci a předpoklady pro kvalitní výkon
celé řady účetních a ekonomických profesí na všech úrovních. Hlavním kritériem systému certifikace je
naplnění předepsaných teoretických znalostí a praktických dovedností pro jednotlivé stupně, kterými
jsou:

1.2

1. stupeň

CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

2. stupeň

ÚČETNÍ EXPERT

Charakteristika jednotlivých stupňů

1. stupeň

CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

Ucelená kvalifikace pro účetní a vedoucí účtáren v malých a středních firmách.
Absolvent je schopen zcela samostatně pracovat jako účetní v účetních jednotkách střední velikosti nebo
vést účtárny velkých firem. Ovládá zpracování většiny běžných účetních případů až do úrovně účetní
závěrky včetně řešení běžné daňové problematiky, základního finančního řízení a používání dalších
ekonomických nástrojů.

2. stupeň

ÚČETNÍ EXPERT

Vrcholná specializace pro finanční management velkých firem: finanční řízení, finanční analýzy,
finanční strategie, mezinárodní standardy účetního výkaznictví, konsolidace, audit.
Absolvent je schopen samostatně pracovat jako vedoucí účetní velkých organizací. Má teoretické
a praktické zkušenosti pro činnost špičkového účetního – ekonoma, případně finančního manažera nebo
analytika. Má kvalifikační předpoklady a znalosti pro řadu ekonomických profesí v oblasti účetnictví,
auditu, daní, finančního řízení.
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2. STRUKTURA ZKOUŠEK, PRAXE
CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ
Požadované minimální vzdělání: úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
1.

Účetnictví – principy a techniky

Vymezení potřeby, podstata, postavení a vývoj účetnictví ▪ Finanční účetnictví podnikatelů
v ČR včetně účetní závěrky ▪ Základy vnitropodnikového účetnictví
2.

Právo

Výklad základních zákonů používaných podnikateli v praxi (občanské právo, obchodní právo, trestní
právo, finanční právo, pracovní právo, správní právo) ▪ Základní principy práva EU ▪ Systém
rozhodování o právech a povinnostech v ČR ▪ Hlubší výklad vybraných částí práva – vztahy mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy podle občanského a obchodního práva, obchodní společnosti
a družstva ▪ Systém cenných papírů v ČR
3.

Kvantitativní metody – IT

Informační technologie ▪ Finanční a pojistná matematika ▪ Statistické metody v účetnictví ▪ Statistický
model národního hospodářství (národní účetnictví)
4.

Manažerská ekonomika

Základní ekonomické pojmy a principy ▪ Mikroekonomie ▪ Makroekonomie ▪ Podniková ekonomika ▪
Marketing ▪ Logistika ▪ Výroba ▪ Investice ▪ Řízení výkonnosti podniku
5.

Daně

Komplexní znalost problematiky přímých a nepřímých daní, správy daní a poplatků, systému
zdravotního a sociálního pojištění ▪ Základy mezinárodního zdanění
6.

Finanční účetnictví a výkaznictví

Účetní závěrka podle české účetní legislativy ▪ Koncepční východiska účetní závěrky sestavené podle
metodiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ▪ Vybraná pravidla IFRS a jejich
porovnání s ČÚS ▪ Základy konsolidované účetní závěrky podle IFRS ▪ Audit účetní závěrky ▪ Finanční
analýza
7.

Profesní chování a komunikace

Správa a řízení organizace ▪ Podnikatelská etika a etické chování ▪ Historie a role účetní profese
v podnikání ▪ Vedení a řízení jednotlivců a týmů ▪ Řízení lidských zdrojů ▪ Komunikace ▪
Psychohygiena
8.

Manažerské finance

Funkce finančního řízení ▪ Řízení pracovního kapitálu ▪ Hodnocení projektů ▪ Podnikové finance ▪
Náklady kapitálu a náklady dluhu ▪ Oceňování podniků
Podrobné předmětové osnovy/sylaby vč. doporučené struktury zkouškového zadání jsou uvedeny na
internetových stránkách www.icu-praha.cz v rubrice Certifikace zkoušky.
Lhůta pro dokončení zkoušek v této úrovni je stanovena na 7 let a začíná běžet od první uznané nebo
složené zkoušky.
Požadovaná praxe:


minimálně 2 roky řízené praxe a naplnění dovedností stanovených pro tento stupeň, nebo



minimálně 4 roky praxe předchozí a naplnění dovedností stanovených pro tento stupeň.
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ÚČETNÍ EXPERT
Požadované minimální vzdělání: úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a splnění všech
zkoušek předepsaných pro stupeň Certifikovaný účetní.
9.

Manažerské účetnictví

Cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví ▪ Pojmy a kritéria manažerského účetnictví ▪ Členění
nákladů ▪ Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví ▪ Využití kalkulace v řízení po linii výkonů ▪
Kalkulace plných a variabilních nákladů ▪ Kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám ▪ Kalkulační
systém ▪ Systém plánů a rozpočtů ▪ Řízení režijních nákladů ▪ Rozdílové metody řízení hospodárnosti ▪
Metoda standardních nákladů a výnosů ▪ Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování ▪
Rozhodování na existující kapacitě ▪ Rozhodování o budoucí kapacitě ▪ Informace manažerského
účetnictví pro cenová rozhodování ▪ Strategicky orientované manažerské účetnictví
10. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)
Struktura koncepčního rámce Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ▪ Sestavení konsolidované
účetní závěrky ▪ Aplikace IFRS v plném rozsahu při sestavování účetní závěrky
Od prosince 2007 je certifikační zkouška IFRS sjednocena se zkouškou konanou v rámci kvalifikace
IFRS specialista, která je realizována ICÚ jako český ekvivalent mezinárodní kvalifikace ACCA
Diploma in International Financial Reporting. Po úspěšném složení zkoušky IFRS v rámci systému
certifikace je adeptům vydán dvojjazyčný diplom IFRS specialista.
11. Finanční řízení
Role a odpovědnost vůči akcionářům ▪ Hodnocení projektů ▪ Akvizice a fúze ▪ Reorganizace
a rekonstrukce financování ▪ Treasury a řízení rizik ▪ Ekonomické prostřední nadnárodních podniků ▪
Aktuální otázky finančního řízení
12. Podnikový management
Význam a základní pojmy managementu a podnikání ▪ Manažerské funkce ▪ Strategické
a operativní řízení ▪ Procesní řízení ▪ Znalostní a inovační řízení ▪ Projektové řízení ▪ Řízení rizik ▪
Řízení informačních technologií a informačních systémů ▪ Environmentální řízení
13. Auditing a vnitřní kontrola
Podstata auditu a jeho cíle ▪ Právní úprava auditu ▪ Odpovědnost auditora ▪ Etické chování auditora ▪
Zpráva auditora ▪ Auditorské postupy ▪ Audit účetní závěrky a výroční zprávy ▪ Dokumentace a důkazní
informace ▪ Interní audit a vnitřní kontrola
Podrobné předmětové osnovy/sylaby vč. doporučené struktury zkouškového zadání jsou uvedeny na
internetových stránkách www.icu-praha.cz v rubrice Certifikace zkoušky.
Lhůta pro dokončení zkoušek v tomto stupni je stanovena na 5 let a začíná běžet od první uznané
nebo složené zkoušky.
Požadovaná praxe:
 min. 1 rok řízené praxe a naplnění dovedností stanovených pro tento stupeň. Praxi lze zahájit až po
dokončení studia v úrovni Certifikovaný účetní a její naplnění je v tomto případě ověřováno vždy
pohovorem;
 výjimka uznání předchozí praxe, tj. odborné praxe získané před vstupem do systému certifikace, je
v této úrovni certifikace umožněna pouze auditorům zapsaným v KA ČR, přičemž i v tomto případě
platí ověření dosažených praktických dovedností pohovorem.
Maximální lhůta pro dokončení systému certifikace (tj. splnění zkoušek i praxe v obou stupních) je
15 let od data registrace (týká se celého studia, tj. prvního i druhého stupně dohromady).
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3. PŘEHLED POPLATKŮ V SYSTÉMU CERTIFIKACE
Ceny uvedené pod označením "Student JČU" mohou uplatnit absolventi bakalářského studijního
programu Ekonomika a management, studijního oboru Účetnictví a finanční řízení Ekonomické fakulty
JČU, řádně zapsaní k navazujícímu magisterskému studiu. Nárok na slevu je nutné prokázat doložením
aktuálního potvrzení o studiu. Slevy nelze uplatnit v době přerušení studia.
Jednorázový registrační poplatek ........................................ 2 650 Kč
Administrativní roční poplatek ............................................ 1 600 Kč
Celkem vstupní poplatek při registraci ............................ 4 250 Kč
Student JČU: vstupní poplatek:


administrativní roční poplatek pro další roky:

nehradí
1 600 Kč

Administrativní poplatek se platí každoročně pro následujících dvanáct měsíců, a to až do řádného ukončení
studia v certifikaci (datum platby se odvíjí od data registrace, tj. k 31. 1. nebo k 15. 8.).

Poplatek za uznání zkoušek
Poplatek k žádosti o uznání jedné zkoušky činí ………. ...... 1 800 Kč
Student JČU: poplatek za uznání jedné zkoušky:

900 Kč

Poplatek za uznání předchozí praxe
Poplatek k žádosti o uznání předchozí praxe
(jednoho stupně) činí …………………………………… ... 1 200 Kč
Student JČU:


předpokládá se plnění praxe formou řízené praxe, které zpoplatněno není



případná žádost o uznání předchozí praxe:

1 200 Kč

Poplatek za zkoušku
Poplatek za každou řádnou (nebo opravnou) zkoušku …… . 1 950 Kč
Student JČU: poplatek za zkoušku (řádnou i opravnou):

975 Kč

Poplatek za vydání certifikátu
v příslušném stupni .............................................................. 1 500 Kč
Pozn.: Poplatek nehradí členové KCÚ a žadatelé o členství (ti, kteří se po převzetí certifikátu stávají zároveň členy KCÚ).

Pozn.: Ceny jsou uvedeny vč. 21 % DPH.
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4. ORIENTAČNÍ STUDIJNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ – CÚ
Vycházíme z předpokladu, že adept je řádným studentem magisterského studia na Ekonomické fakultě
JČU, studijní obor: Účetnictví a finanční řízení (absolvent bakalářského studia stejného oboru)
1. REGISTRACE KE STUDIU


Datum semestru: 15. 8. 2017

2. UZNÁNÍ ZKOUŠEK NA ZÁKLADĚ UKONČENÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA



Datum podání žádosti: do 15. 9. 2017
Žádost je možné podat v případě zkoušek: Účetnictví – principy a techniky, Kvantitativní
metody a informační technologie a Manažerská ekonomika

→ ke složení zbývá v tomto okamžiku pět zkoušek: Právo, Daně, Finanční účetnictví a výkaznictví,
Profesní chování a komunikace, Manažerské finance, přičemž zkoušku Manažerské finance lze uznat po
řádném ukončení magisterského studia
Pozn.: V případě, že student složil bakalářskou zkoušku z Práva (a jednalo se o zkoušku podle nového
občanského zákoníku, potažmo zákona o obchodních korporacích), je možné mu uznat i zkoušku Právo,
čímž by mu v tuto chvíli zbývaly ke složení pouze čtyři zkoušky (Daně, Finanční účetnictví a výkaznictví,
Profesní chování a komunikace, Manažerské finance, přičemž zkoušku Manažerské finance lze uznat po
řádném ukončení magisterského studia)
3. PLNĚNÍ ZKOUŠEK, KTERÉ JE NUTNÉ SLOŽIT (u těchto zkoušek nelze udělit výjimku uznání
na základě vysokoškolského studia)





Zkouškový termín prosinec 2017: Právo
Zkouškový termín červen 2018: Daně
Zkouškový termín prosinec 2018: Finanční účetnictví a výkaznictví
Zkouškový termín červen 2019: Profesní chování a komunikace

Pozn.: Pořadí i počet zkoušek si student může volit sám, dle svého uvážení. V případě, že studentovi lze
dle výše uvedeného uznat zkoušku z Práva, nebude ji dále skládat (ke složení bude mít tři zkoušky)
4. UZNÁNÍ POSLEDNÍ ZKOUŠKY V PRVNÍM STUPNI


Manažerské finance – podzim 2019

5. PLNĚNÍ PRAXE


Předpokládá se, že praxe bude plněna formou řízené praxe, kterou je možné zahájit již
v průběhu studia na vysoké škole (za předpokladu, že nejde pouze o úvazek na základě DPP);
tj. teoreticky je možné splnit předepsané zkoušky a předepsanou praxi ve stejném okamžiku



Řízenou praxi je možné zahájit kdykoli v průběhu studia – plnění zkoušek v systému
certifikace, ale i až po jejich ukončení



Řízená praxe v prvním stupni trvá min. 2 roky za předpokladu, že dohled nad ní vykonává
osoba, která je s adeptem certifikace v každodenním kontaktu (tzv. školitel)

5. ORIENTAČNÍ CENOVÁ KALKULACE





Uznávání zkoušek: 4 x 900 Kč, 3 600 Kč
Poplatky za skládání zkoušek: 4 x 975 Kč, 3 900 Kč (předpokladem je složení zkoušky na první
pokus)
Administrativní poplatky: 2 – 4 x 1 600 Kč, 3 200 Kč – 6 400 Kč
Celkem 10 700 Kč – 13 900 Kč (v závislosti na počtu administrativních poplatků, které bude
ovlivňovat zejm. plnění řízené praxe – v průběhu nebo po zkouškách, či příp. opravné zkoušky)
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5. PŘÍPRAVA NA CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
Forma přípravy k certifikačním zkouškám není systémem předepsána, každý ji volí sám podle svého
uvážení a svých možností.

Samostudium
Adept se připravuje samostatně tak, aby zvládl učební látku, kterou pro jednotlivé předměty vymezují
předmětové osnovy, sylaby (www.icu-praha.cz/rubrika Certifikace zkoušky). Ke studiu může využít
dostupné učební texty, trainingové sešity, otázky, příklady a případové studie z předchozích
zkouškových období. Se studiem by měl adept začít nejméně dva měsíce před termínem zkoušky.

Přípravné kurzy
3 – 8 denní kurzy výkladového typu jsou zaměřeny na vybraná témata sylabu, zejm. se jedná o složitější
pasáže a oblasti, které se jeví jako problematické u zkoušek. Vybrané kurzy jsou koncipovány
modulově, tj. lze si vybrat pouze některé/á z témat. V ceně vložného jsou kalkulovány některé studijní
materiály (učebnice, cvičné příklady, příslušná ÚZ, teze lektorů – přesně definováno přímo
u konkrétního kurzu).

Tréninkové kurzy
2 – 3 denní kurzy zaměřené na procvičování a zopakování učiva určené zejm. pro adepty, kteří
se připravují pouze samostudiem, problematiku mají již nastudovanou a před zkouškou si potřebují své
znalosti procvičit a upevnit. V ceně vložného jsou kalkulovány zejm. trainingové příklady.
Studentům Ekonomické fakulty JČU (obor Účetnictví a finanční řízení) bude poskytována sleva až
30 %, v katalogu akcí označena **).

Učební pomůcky
Na podporu Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR připravil ICU celou řadu učebních
pomůcek. Jedná se o učebnice, cvičné příklady (pracovní sešity k procvičení a upevnění studia),
sborníky se zadáním a řešením zkoušek z minulých let apod. Adeptům registrovaným v systému
certifikace je poskytována na nákup učebnic sleva ve výši 10 %, studentům Ekonomické fakulty JČU
(obor Účetnictví a finanční řízení) sleva 25 % a lze ji uplatnit i na cvičné příklady. Sleva není
poskytována na nákup sborníků se zadáním a řešením zkoušek z minulých let.
Podrobný a průběžně aktualizovaný přehled doporučených učebních pomůcek pro jednotlivé předměty
jsou uvedeny na webových stránkách ICU www.icu-praha.cz v rubrice Certifikace – zkoušky (horní
menu).
Pozn.: Studijní pomůcky i kurzy jsou pouze doporučené, nikoli povinné (tj. využívat je možné i jinou
literaturu, pomocí které bude zvládnuta problematika vymezená sylabem pro konkrétní disciplínu,
a účast na kurzech je další možností, jak podpořit přípravu na zkoušku z dané disciplíny).
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