
 

 

Směrnice č. 3/2020 Komitétu pro certifikaci a vzdělávání SÚ ČR  
ze dne 24. 8. 2020 

o hodnocení zkoušek v systému certifikace a opravných 
prostředcích 

 
V souladu s obecnými principy a zásadami systému certifikace účetní profese v ČR („dále jen 
„systém certifikace“), stanovuje Komitét pro certifikaci a vzdělávání SÚ ČR (dále jen „Komitét“) 
následující postupy pro hodnocení zkoušek v systému certifikace a opravné prostředky. 
 

Článek 1 
Všechna zkoušková zadání v systému certifikace jsou koncipována tak, že správným zodpovězením 
otázek a vyřešením příkladů/případových studií je možné dosáhnout maximálně 100 bodů. 
Zkoušková zadání vyhodnocují zkušební komisaři jmenovaní Komitétem. Za úspěšně složené se 
považuje zkouškové zadání s výsledkem 50 a více bodů.  
 

Článek 2 
Zkoušková zadání, která mají výsledek 47-52 bodů jsou automaticky opakovaně přezkoumána. 
Opakované posouzení provádí recenzent zkouškového zadání. V případě, že recenzent navrhuje 
změnit výsledek zkoušky z “neprospěl” na “prospěl” a opačně, je před konečným závěrem 
recenzent povinen hodnocení konzultovat s příslušným zkušebním komisařem. 
 

Článek 3 
Každý adept certifikace, který se řádně zúčastnil zkoušky v systému certifikaci a jejíž výsledek 
hodnocení je v intervalu 45-49 bodů, může požádat o revizi hodnocení výsledku zkoušky. Žádost o 
revizi hodnocení výsledku zkoušky může adept podat nejpozději do 14 kalendářních dnů po 
vyhlášení výsledků zkoušek. 
 
Odvolacím orgánem pro revizi hodnocení výsledku zkoušky je Komitét. Pro účely revize hodnocení 
výsledku zkoušky Komitét pověřuje administrativním řízením Institut certifikace Svazu účetních, 
a.s. (dále jen „Institut“).  
 

Článek 4 
Revizi hodnocení zkoušky provede nezávislý revident. Revidentem nemůže být příslušný zkušební 
komisař nebo recenzent konkrétního zkouškového zadání.  
 
Výsledek nového hodnocení provede revident do fotokopie originálu zkouškového zadání 
zpracovaného řešitelem. Výsledné bodové hodnocení zkoušky uvede revident ve zprávě k revizi 
hodnocení zkoušky vč. zdůvodnění úpravy bodového hodnocení. Nové hodnocení je revident 
povinen zpracovat nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne předání podkladů. 
 
V případě, že nové hodnocení výsledku zkoušky neovlivní původní výsledek, potvrdí Komitét 
zprávu revidenta bez dalšího posuzování. 
V případě, že nové hodnocení výsledku zkoušky ovlivní původní výsledek, tzn. z „neprospěl“ na 
„prospěl“, konečné rozhodnutí vydá Komitét. 
 
Rozhodnutí o novém hodnocení výsledku zkoušky sdělí Komitét žadateli o revizi hodnocení 
výsledku zkoušky nejpozději do 90 kalendářních dnů od data podání žádosti. Toto rozhodnutí je 
konečné a nelze se proti němu dále odvolat. 



 

 

 
 

Článek 5 
Žádost o revizi hodnocení zkoušky je zpoplatněna. Výši poplatku stanoví Institut a zveřejní na 
internetových stránkách. Poplatek zahrnuje honorář revidenta a související administrativní 
náklady. 
 

Článek 6 
Touto směrnicí se zrušuje Směrnice č. 2/2008 Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních 
vydaná dne 19. 5. 2008. 
 

Článek 7 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2020. 
 
 
 
 

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. v.r. 
předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání 

 
 


