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Bilanční účetní
Držitel certifikátu je odborně způsobilý pro samostatnou účetní práci v účetních subjektech
střední velikosti, pro vedoucí činnost v účetních jednotkách či pro práci ekonoma, který se přímo
spolupodílí na plnění cílů účetní jednotky. Současně osvědčuje odbornou způsobilost pro
vykonávání samostatného vedení účetnictví jako nezávislé činnosti. Držitel certifikátu ovládá
zpracování běžných účetních případů až do úrovně účetní závěrky včetně manažerského
účetnictví, základního finančního řízení, používání dalších ekonomických nástrojů
a komunikace s bankami.
 samostatná výdělečná činnost vedení účetnictví
 potřeby podnikatelských subjektů, které chtějí zaměstnávat plně kvalifikované účetní
s vysokou bonitou
 pro vedoucí účetních jednotek, k prokázání nabytí a udržení odborných znalostí pro efektivní
řízení oddělení
 pro ekonomy - vyhodnocování výstupů účetních jednotek, přesné stanovování požadavků na
formu a obsah výstupních údajů z účetních oddělení
 využití v oblasti spolupráce s bankami, při zpracování podnikatelských záměrů či projektů
Středoškolské
neekonomické

Středoškolské/Vysokoškolské
ekonomické/neekonomické

Vysokoškolské
ekonomické

7 let
6 let
5 let
Samostatná činnost v oblasti účetnictví, daňového poradenství nebo auditu. Výkon funkce účetní,
ekonoma podnikatelského subjektu či manažera účetní jednotky na základě pracovního poměru.
Lektorská či metodická činnost v oblasti účetnictví. Žadatel má zkušenost práce s internetem
a datovými schránkami.
Bezúhonnost:
Žadatel nesmí mít záznam v Rejstříku trestů za trestnou činnost majetkového charakteru a svým
podpisem žádosti o certifikaci stvrzuje, že nedošlo z jeho strany k žádnému závažnému
pochybení.
Pravidla etiky
Udělený certifikát smí používat pouze jeho držitel, a to jen pro oblast certifikované činnosti.
držitele:
Nesmí být činěny klamné odkazy na certifikační systém a používání certifikátu nesmí být
zavádějící. Certifikovanou činnost musí držitel vykonávat dle svého nejlepšího vědomí
a svědomí. Držitel zachovává zásady obecné etiky a dobrých mravů ve vztahu ke svým klientům,
partnerům a konkurenci. Držitel nezlehčuje certifikační systém, vede řádně dokumentaci
a udržuje svou odbornou způsobilost na aktuální úrovni.
Získání certifikátu
Certifikační
zkouška:
Oblasti
prověřovaných
znalostí:

Zkouška se skládá ze samostatné písemné části (test) a ústní části.
1. Teoretický a normativní rámec účetnictví, harmonizace účetnictví, vybrané účetní
problémy a postupy
2. Organizace účetnictví v účetní jednotce, příprava a sestavení účetní závěrky
3. Komunikace s uživateli
4. Peněžní toky, finanční analýza
5. Základy bankovnictví a úvěrování, peníze v ekonomice, základy úročení
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Doba platnosti:

5 let

Udržování certifikátu
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a pojištění
Personalistika a sociální pojištění
Základy firemních financí
Nákladové a manažerské účetnictví
Daňová soustava v ČR a účtování o daních
Odložená daň
Insolvenční zákon
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Pravidelný dohled:
Držitel zasílá každý rok (kromě roku získání certifikátu a roku recertifikace) do stanoveného
termínu certifikačnímu orgánu zpracovaný dohled.
Mimořádný dohled:
Certifikační orgán může kromě pravidelného dohledu vykonávat i jiné formy dohledu. Držitele,
jichž se to bude týkat, včas seznámí s důvodem i způsobem provedení mimořádného dohledu.
Upozornění:
Neplnění podmínek dohledu může znamenat pozastavení platnosti certifikátu, v závažných
případech i jeho odebrání.
Držitel certifikátu se v průběhu platnosti certifikátu vzdělává. Každoročně v rámci pravidelného
dohledu zašle certifikačnímu orgánu vyhodnocení plnění plánu osobního profesního rozvoje za
minulý rok.
Ověření aktuální odborné úrovně a dodržování povinností držitelem certifikátu. Recertifikace je
realizována formou zkoušky. Způsob a podmínky pro ověření budou určovány každoročně.
Pozastavení platnosti je stav, kdy se držitel nesmí odkazovat na platnost certifikátu.
K pozastavení přistupuje certifikační orgán v případě nedodržení podmínek pro držitele
certifikátu vyplývajících z podmínek certifikačního řízení, anebo v případě méně závažných
etických nebo odborných pochybení držitele v certifikované oblasti. Podkladem pro rozhodnutí
o pozastavení platnosti jsou zjištění certifikačního orgánu nebo stížnosti na držitele certifikátu.
Platnost je pozastavena na dobu určitou, nejdéle na 1 rok. Pokud důvody pominou, je platnost
obnovena. Pokud důvody trvají déle než 1 rok, je platnost ukončena a certifikát odebrán.
Odebrání certifikátu je stav ukončení platnosti před uplynutím doby platnosti certifikátu na něm
uvedené. K odebrání certifikátu přistupuje certifikační orgán v případě závažného porušení
podmínek pro držitele certifikátu vyplývajících z podmínek certifikačního řízení, anebo v případě
závažných etických nebo odborných pochybení držitele v certifikované oblasti či v případě, že
nepominou důvody pro pozastavení. Podkladem pro rozhodnutí o odebrání certifikace jsou
zjištění certifikačního orgánu nebo stížnosti na držitele certifikátu.

Podrobné informace získáte zde.
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