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Certifikace po 20 letech očima absolventů 

 

V právě končícím roce 2017 uplynulo už 20 let od doby, kdy byl spuštěn Systém certifikace 

účetní profese v České republice. A takové výročí, to už je pořádný důvod k zamyšlení. Svaz 

účetních České republiky, jakožto vlastník a zakladatel Systému certifikace v naší republice, 

realizoval proto společně s Komorou certifikovaných účetních průzkum, jehož cílem bylo 

v několika rychlých dotazech zjistit informace o struktuře absolventů v jejich profesním 

životě, ale též jejich názor na užitek Systému certifikace jako takového. Sběr dat probíhal od 

poloviny července do poloviny října 2017. Na průzkum zareagovalo 334 absolventů systému 

certifikace, což je zhruba 8 % ze všech oslovených absolventů. S potěším lze konstatovat, že 

to už je reprezentativní statistický vzorek a všem kolegům, kteří dotazníku věnovali svůj čas 

tímto děkujeme! 

 

A co jsme se dozvěděli? 

 

Z průzkumu vyplynulo, že 2/3 respondentů se profesně sdružují v Komoře certifikovaných 

účetních. Zde je slovo „respondent“ důležité. Objektivně se v KCÚ sdružuje cca ¼ všech 

absolventů systému certifikace. 12 % dotázaných se sdružuje v rámci regionální struktury 

Svazu účetních ČR a 1/5 respondentů není v rámci účetní profese organizována. Důvodem, 

proč se respondenti nerozhodli stát členem profesní organizace účetních jsou nejčastěji výkon 

obdobné profese s členstvím v profesní komoře ze zákona, malá podpora členství 

zaměstnavateli, ale bohužel i malé povědomí o profesní organizaci sdružující účetní. 

 

Rozložení aktivního výkonu profese mezi účetní působící v zaměstnaneckém poměru a ty, 

kteří vykonávají profesi nezávisle, jakožto osoby samostatně výdělečně činné, je téměř 

rovnocenný. Jen dvě procenta respondentů již profesi nevykonávají, což značí, že odliv 

absolventů systému certifikace mimo obor je minimální. 

 

Protože jedním z pilířů certifikace je též pokračující odborné vzdělávání, je zajímavé zjištění, 

kde jej absolventi nejčastěji plní. V uspokojování potřeb vzdělávání vedou mezi absolventy 

certifikace komerční vzdělávací agentury, a to zhruba u poloviny dotázaných. Po dvaceti 

procentech má využití interního vzdělávání zaměstnavatelů a školení v rámci struktur Svazu 

účetních ČR. Institutu certifikace účetních, a. s. zůstává i po absolvování systému věrno 

v dalším profesním vzdělávání 10 % respondentů. 

 

Je škoda, že absolvováním tohoto náročného systému, se držitelé certifikátu moc nechlubí. 57 

% dotázaných své dosažené profesní vzdělání speciálně neprezentuje. Necelých 20 % 

respondentů uvádí tento druh kvalifikace u své pozice na internetové prezentaci a 23 % jej 

uvádí ně vizitce. 

 

Těší nás, že 73 % vnímá, že jim absolvování systému certifikace přinesl do jejich profesního 

života užitek. Tento užitek vidí nejvíce absolventů v seberealizaci a vyšší úrovni poznatků (58 

%), v získání vyšší pozice v rámci firemní struktury (10 %) a v menší míře ve vyšším 

finančním ohodnocení (5 %). Z volných odpovědí vyplynulo, že přínos certifikace dále 

absolventi vidí v možnosti práce a členství v profesní komoře, v odborných orgánech Svazu 
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účetních, v navázání profesních kontaktů, rozšíření znalostí nad rámec účetnictví (právo, 

daně, informační technologie) a možnosti objektivní záruky profesní kvality pro třetí strany. 

U těch absolventů systému certifikace, kteří užitek nevnímají, je uváděn jako nejčastější 

důvod téměř u dvou třetin z nich vysoká finanční zátěž a u více než 1/3 administrativní 

překážky, které respondenti vidí zejména v nutnosti vysokoškolského vzdělání pro získání 

certifikátu účetní expert. Dalšími uváděnými důvody nespokojenosti je stále nízká regulace 

účetní profese a fakt, že získání certifikátu není legislativní podmínkou výkonu praxe a stále 

nízké povědomí o certifikaci u zaměstnavatelů a klientů. 

 

Výsledky jsou pro nás v tuto chvíli poměrně čerstvé, ale víme, že jde o informace velmi cenné 

a Svaz účetních se jimi bude zcela určitě zabývat a využijeme při směrování dalších aktivit 

pro absolventy certifikaci i širokou členskou základnu. Děkujeme za spolupráci a přejeme 

Systému certifikace spoustu dalších úspěšných let! 

 

Mgr. Ing. Magdaléna Králová 

 

Výkonný výbor Svazu účetních České republiky, z. s. 

 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


