
10 + 10 = 21 důvody, proč jsme úspěšní!  
 
Herbert Mattle 
Diplomovaný expert ve výkaznictví a controllingu / auditor  
Prezident veb.ch a spolku pro zkoušky  
 

 

Kdo jsme  
 

 Veb.ch je největší spolek ve Švýcarsku v oblasti výkaznictví, controllingu a účetnictví  
o Založen v roce 1936 
o Přes 8 000 členů po celém Švýcarsku  
o Vlastní kancelář: Kaufleuten, Talacker 34, 8001 Curych  

 První zkouška pro účetní se konala v roce 1909 

 Organizátor zkoušek (společně s KV Schweiz)  
o Odborný průkaz ve financích a účetnictví  
o Diplomovaný expert ve výkaznictví a controllingu  

 

 

1 Jasné zaměření na poslání  
 

 ….podporuje kontinuální profesní vzdělávání 

 ….podporuje uplatnění odborného průkazu a diplomu v podnikové sféře a ve 
správě  

 ….podporuje slučování členů na regionální bázi  

 ….podporuje studenty na odborný průkaz a na diplom  

 ….významně se angažuje v podobě zkoušek  

 ….má dlouhodobě udržitelný a viditelný vliv na výkaznictví a controlling ve 
Švýcarsku  

 ….monitoruje zásadní změny a vývoj v zahraničí  

= to je zadání!  
 

  

2 Struktura organizace je utvořena podle strategie  
 

 Představenstvo má 9 členů – báze dobrovolné (placené) činnosti  

 Kancelář: jednatelka na plný úvazek a 4 zaměstnanci celkem na 2,8 plného 
úvazku  

 7 až 10 celodenní jednání představenstva v roce  

 Různá tématicky zaměřená setkání a workshopy  

 Dvoudenní strategické výjezdní zasedání  
 

 

Regiony (stav červenec 2013) 

 
Curych 2 091 členů 
Východní Švýcarsko 831 členů 
ACF (italská část) 518 členů 
Swisco (francouzská část)1 345 členů 
Bern a střední Švýcarsko 1 273 členů  
Severozápadní Švýcarsko 1 001 členů 
Střední Švýcarsko 828 členů  



 
3 Růst – je motor 
 
Počet členů spolku veb.ch  
Švýcarsko celkem  Německy mluvící  Románská část  Italská část  
 
Švýcarsko celkem 
2003 5 500 členů 
2005 skoro 6 000 členů  
2008 skoro 7 000 členů 
2012 skoro 8 000 členů  
 

Předpoklad růstu: úspěšné zkoušky! 
 

 

4 Silní partneři  
 

 Smlouva o spolupráci s KV Schweiz (der Kaufmännische Verband Schweiz, největší 
profesní spolek zaměstnanců v administrativě a prodeji a podobných povoláních)   

 Controller Akademie AG  
o Velmi úspěšná akciová společnost, veb.ch byl dohromady s KV Schweiz 

zakládající akcionář / je akcionář  

 Spolek pro organizaci zkoušek – Traegerverein – zkoušky v oblasti účetnictví a 
controllingu – společně s KV Schweiz  

 Swiss Quality & Peer Review AG  
o Nově založená a.s. v roce 2013, podíly 50/50 s auditorským spolkem 

Treuhand Swiss – v oblasti limited review – tedy dobrovolného auditu  

 Edupool 
o Organizátor zkoušek referenti v účetnictví a v auditu  

 Dual stark  
o Zakládající člen a v představenstvu  

 Člen a představenstvo XBRL  

všichni chtějí spolupracovat s námi 
– ale my ne se všemi!  

 
 

 

5 Atraktivní výhody pro členy  
 

Stejný členský příspěvek ve výši 120 CHF ročně – již více 
než 20 let!  
 
getAbstract Business     CHF  375 
2 akce v rámci networkingu      CHF  100 
Valná hromada (sněm)    CHF  100 
20% sleva nakladatelství Orell Fuessli  CHF      16 
15% sleva nakladatelství SVK   CHF    12 
2 slevy na školení      CHF 160 
Členské výhody     CHF 763 
Členský příspěvek      CHF  120 
Váš zisk      CHF 643 



 

 

getabstract 
 
S osobními přístupovými daty se dostanete přes www.veb.ch na největší online knihovnu 
getabstract  
 
Vaše výhoda jako člen veb.ch  
getabstract = komprimované vědění  
 
Seznamte se s našimi audio shrnutími! 
Buďte neustále aktuální, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. 
Můžete poslouchat na Vašem chytrém telefonu, kindle nebo mp3. 
  
 

 

Exkluzivní nabídka pro členy  
 
Od roku 2006: certifikát v němčině i angličtině, s obsahem zkoušek a ECTS body  
 

 

Veb.síť (veb.network) 
 
Tyto příležitosti pro networking jsou zdarma a jsou určené pro navazování kontaktů mezi 
členy  
 
Akce jsou pořádány třikrát za rok v šesti lokalitách, s 20 až 100 účastníky na každé akci  
 
Příklady témat 
Švýcarská účtová osnova pro malé a střední podniky  
Zemřít – dědit – hádat se  
Rozpočtování 
Cla a DPH 
Kancelář – Kaizen  
Posouzení rizika v příloze  
 

 

Vebjob – TEN specialista  
pro pozice ve financích a účetnictví, controllingu a auditu  
 
Pro podniky: 
Oznamte nám, že máte otevřené pozice. Po úvodním konzultačním rozhovoru zveřejníme 
Váš inzerát na www.vebjob.ch a www.jobs.ch nebo Vám rovnou budeme prezentovat 
vhodnou osobnost.  
 
Pro kandidáty: 
Na www.vebjob.ch zveřejníme bezplatně Váš inzerát ohledně hledání vhodného pracovního 
místa nebo se u nás můžete přihlásit pro zasílání pracovních nabídek a jste tak neustále 
informováni o novinkách.  
 

Šetří náklady a je efektivní díky výhodným paušálním nabídkám resp. 
honorářům. 

 

http://www.veb.ch/
http://www.vebjob.ch/
http://www.jobs.ch/
http://www.vebjob.ch/


6 provázání s politikou a hospodářstvím  
 

 Poslanec Daniel Jositsch (strana SP) 

 Poslanec Pirmin Schwander (strana SVP) 

 Poslanec Hans Kaufmann (strana SVP) 

 Poslanec Fabio Abate (strana FDP) 

 Poslanec Konrad Graber (strana CVP) 

 Poslanec Paul Niederberger (strana CVP) 
Schůze z 8. února 2013: 
Program: 

 Výzvy v souvislosti s realizací revidovaného práva v oblasti účetnictví  

 Výhody a nevýhody standardů Swiss GAAP FER  

 Problematika Whistleblowing  

 Odlišení práce v zaměstnaneckém poměru a jako OSVČ  
 

Důležité: účastnit se všech možností vydat stanovisko!  
 

 

7 Média – náš „megafon“ směrem ke členům  
 
Časopis účetnictví a controlling  
4 vydání za rok, výtisků ročně asi 12 000 
Moto: neexistují problémy, ale řešení  
 

 

www.veb.ch: náš „řídící pult“  
 
Od února 2013 nová technologie Responsive Webdesign  
I pro chytré telefony a tablety  
 

 

Portál vebmedia  
 
vebmedia je mediální portál spolku veb.ch, dostupný přes www.veb.ch nebo přímo na 
www.vebmedia.ch  
 
platforma pro podcasts, videa, objednávky knih, článků apod.; tento portál byl vytvořen proto, 
aby i osoby, které veb.ch neznají, byly upozorněny na tento portál  
 

 

aplikace (App) Účtová osnova a publikace  
 
Lze nahrát app účtová osnova  
 

 

Aplikace (App) Kalkulačka mzdy  
www.veb.ch, publikace spolku  
na stránkách veb.ch a podle jednotlivých kantonů  
 

 
  

http://www.veb.ch/
http://www.veb.ch/
http://www.vebmedia.ch/
http://www.veb.ch/


veb.moodle.ch  
 
internetová platforma veb.ch pro studující  
 
seznam školení a materiálů ke školením  
 

 

8 Publikace  
 

       kompetence = reputace!  

 

 Nové právo v účetnictví, 2. aktualizované vydání, listopad 2012 (přes 6 000 výtisků) 

 Jednoduché účetnictví, 1. vydání červen 2013 (35 000 výtisků)  
 

 

Švýcarské standardy v controllingu  
 

    Téma controlling požadujeme pro nás!   
 
Číslo 1: investice  
Číslo 2: rozpočtování  
Číslo 3: reporting (bude vydáno koncem roku 2013) 
 
Vydání po 35 000 výtisků  
 

 

Platová studie 2012  
 

 2 732 respondentů (30% dotázaných vyplnilo) 

 Shrnutí výsledků s nejdůležitějšími informacemi je zdarma ve formě pdf na 
www.veb.ch pod sekcí publikace („Verbandspublikationen“)  

 Již více než 2 000 downloads  
 

 

Vlastní publikace ve vydavatelstvích  
 
Výkaznictví, účetnictví a controlling ve Švýcarsku, květen 2011, k výročí 75 let veb.ch  
IFRS pro malé a střední podniky, červenec 2010 
Průvodce – interní kontrolní systém, říjen 2007  
 

 

Švýcarská účtová osnova pro malé a střední podniky  
 
Jako kniha – září 2013, 6 000 výtisků  
 
Pro školení – květen 2013, 200 000 výtisků  
 

 
  

http://www.veb.ch/


9 kontinuální profesní vzdělávání  
 

Z praxe – pro praxi! 
 

       Žijeme proto a z toho!  

 

 
Celodenní školení  
 

 Plánování roční účetní závěrky  

 Nová právní úprava v oblasti výkaznictví  

 Nemovitosti  

 Konec firmy – správný postup  

 Rozpočtování  

 Update švýcarské DPH  

 Zaměstnanci ze zahraničí ve švýcarských středních a malých podnicích  

 Dobrovolný audit  
 
Školení jsou v případě velkého zájmu opakována dvakrát až pětkrát; 1 777 účastníků (z 
toho 40% nejsou členové veb.ch!) (stav 31.12.2012) 
 

 
Přípravné kurzy pro získání certifikátu  
 

 Kalkulace a analýzy  

 Daně  

 DPH ve Švýcarsku  

 Konsolidace a plánování  

 Vyšší finanční účetnictví  

 Swiss GAAP FER  

 Školení zaměřené na případové studie  

 Simulace zkoušek  
 
Přípravné kurzy trvají vždy jeden den a konají se v lednu/únor; 460 účastníků (stav 
31.12.2012) 
 

 

Certifikované zajištění dodržování kvality  
 
EduQua  
 
Švýcarský certifikát kvality pro vzdělávací instituce  
 

 

  



10 Sebevědomí a finančně silní  
 

Rozvaha k 31.12.2012  CHF 
 
Peněžní prostředky       652 423 
Krátkodobé cenné papíry  1 457 497 
Pohledávky        436 710 
Časové rozlišení         88 654 
     2 637 284 
 
Podíly         315 532 
Hmotný majetek          6 266 
Nehmotný majetek         43 600 
        365 398 
 
Aktiva     3 002 662  
 
Závazky       121 909 
Časové rozlišení      623 404  
        745 313 
 
Vlastní kapitál    2 257 369 
 
Pasiva     3 002 662  
 

Výsledovka za rok 2012   CHF 
 
Členské příspěvky       546 901 
Kurzovné za školení   2 366 937 
Ostatní provozní výnosy     434 036 
Snížení výnosů     - 10 381 
     3 337 493 
Náklady na tisk      357 214  
Reprezentace       358 910 
Ostatní náklady akce      185 466 
Mzdy a platy       890 223 
Honoráře       577 640 
Sociální náklady      125 685 
Ostatní personální náklady     122 009 
Správa        174 311 
PR/reklama       275 475  
Příspěvky jiným organizacím         7 723 
       262 567  
Odpisy           5 239  
Provozní výsledek před zdaněním   257 328  
 
Finanční výsledek        51 336 
Výsledek nekonsolidovaných podílů     68 600  
 
Zisk před zdaněním      377 264  
 
Zisk po zdanění       377 264  
  
 



 

1 Duální systém vzdělávání ve Švýcarsku – success story  
 
Duální systém vzdělávání ve Švýcarsku je velmi úspěšný  
 

 
Systém profesního vzdělávání ve Švýcarsku  
 
 
Vyšší odborné vzdělání     Vysoké školy 
 
Odb. průkaz Diplom vyšší škola   Master   PhD/doktorát 
Diplom       Bachelor   Master 
          Bachelor  

 
Odborné a vyšší odborné zkoušky a školy  Odborné vysoké školy Univerzity  
 
 

Praxe  
Odborná maturita Maturita 

gymnázium 
 
Odborný atest (2 roky) Odborný průkaz Odborné střední  Gymnázium 
    (3 nebo 4 roky)  školy      
 
 

Odborné základní vzdělání sestává z podnikové / praktické 
části A školního vzdělání = duální systém vzdělání  
 

 

2 Jasné zaměření na potřeby (profesní pozice) podle potřeb praxe 
(hospodářství) 
 

 Odborný průkaz ve financích a účetnictví  
o Vedoucí nebo samostatná pozice v celé oblasti financí a účetnictví, např.  

 Vedoucí účetnictví  
 Ekonomický vedoucí  
 Osoba vedoucí účetnictví pro klienty a schopná provést dobrovolný 

audit  
 Auditror, který prokáže nutnou praxi  

 

 Diplomovaný expert ve výkaznictví a controllingu  
o Klíčová pozice ve středně velkém nebo velkém podniku, např.  

 Vedoucí oddělení konsolidací  
 Mezinárodní controller 
 Šéf financí / treasury (správa aktiv) 
 Vedoucí oddělení plánování 
 Auditor s odpovídající praxí  

 

 

3 Vzdělání, zkoušky, tituly  
___________________________________________________________________ 
 



Podmínky přístupu ke zkouškám  
 

Odborník ve financích a účetnictví 
s odborným průkazem  

 Diplomovaný expert ve výkaznictví a 
controllingu  

 

6 let  

3 roky zpravidla 5 semestrů 
přípravných kurzů  
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3 roky zpravidla 5 semestrů přípravných 
kurzů 
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 Podmínky přístupu ke zkouškám:  Podmínky přístupu ke zkouškám: 

Osvědčení povolání nebo vysvědčení 
některé z uznávaných škol nebo 
maturitní vysvědčení, 3 roky praxe*  

Odborný průkaz, 5 let praxe** 

Referent v účetnictví s alespoň dvěma 
lety jako učedník a 3 roky praxe* 

Diplom ve vyšším stupni nebo absolvent 
vyšší odborné školy, 3 roky praxe** 

Odborný průkaz nebo diplom vyšší 
odborné školy, 3 roky praxe* 

Absolvent vysoké školy (bachelor), 2 roky 
praxe** 

Ukončené odborné vzdělání nebo 
vysoká škola, 3 roky praxe* 

 
 

*jako praxe se rozumí činnost v jedné 
nebo několika oblastech účetnictví, 
auditu nebo daní  

**jako praxe se rozumí činnost v jedné 
nebo několika oblastech výkaznictví nebo 
controllingu  

 

 

Odborná zkouška  
 

 Předmět Forma Trvání Známka Váha 

I Účetnictví  Písemně 7 hodin 1 4 

II Daně Písemně 3 hodiny 1 2 

III Mzdy Písemně 1 hodina 1 1 

IV Právo Písemně 1 hodina 1 1 

V Případová studie Písemně 2 hodiny 1 2 

Celkem   14 hodin 5 10 

 

5 semestrů 1 den v týdnu při zaměstnání  
 

 

Zkouška na diplom   
 

 Předmět Forma Trvání Známka Váha 

I Švýcarské a 
mezinárodní 
výkaznictví  

Písemně 5 hodin 1 3 

II Controlling Písemně 5 hodin 1 3 

III Corporate 
Finance 

Písemně 3 hodiny 1 1 

IV Daně Písemně  2 hodiny 1 1 

V Případová studie  Písemně 5 hodin 1 3 

VI Ústí zkouška  Ústně 40 minut 1 1 

Celkem  Písemně  20 hodin 6 12 

  Ústně 40 minut   

 

5 semestrů 1 den v týdnu při zaměstnání  
 



Náš odborný průkaz  
 

 Odborný průkaz ve financích a účetnictví  
 

3 roky vzdělávání při zaměstnání  
- Počet účastníků zkoušek průměrně 950 / rok  
- Úspěšnost průměrně 560 / rok (59%)  

Profese  

 Vedoucí oddělení účetnictví  

 Ekonomický vedoucí  

 Osoba vedoucí účetnictví 

 Auditor s odpovídající praxí  
 

 

……..a náš diplom jsou velmi žádané!  
 

 Diplom ve výkaznictví a controllingu  
 

Další 3 roky vzdělávání při zaměstnání  
- Počet účastníků zkoušek průměrně 190 / rok  
- Úspěšnost průměrně 120 / rok (63%)  

Profese  

 Mezinárodní controller 

 Šéf financí / treasury(správa aktiv) 

 Vedoucí oddělení konsolidace  

 Vedoucí oddělení plánování  

 Auditor s odpovídající praxí  
 

 

Chráněné tituly ve Švýcarsku, mezinárodní aspekt? 
 

 Odborník ve financích a účetnictví s odborným průkazem  

 Diplomovaný expert ve výkaznictví a controllingu  
 

Plánováno je: zavedení národního kvalifikačního rámce 
NQF s přílohou diplomu  
 
Přání: profesní (odborný) bakalář / profesní (odborný) 
master  
 

 

Ženy – kde zůstaly?  
 
30% diplom  
58% odborný průkaz  
79% referentky v oblasti účetnictví  
 

 



4 Výhody pro podnikovou sféru a správu   
 

 Prvotřídně připravení odborníci v oblasti financí a účetnictví s úzkým vztahem k praxi, 
okamžitě produktivní v praxi  

 Praktici, schopní akce v praxi  

 Znalosti jsou stále aktuální  

 Doba vzdělávání je akceptovatelná, stejně jako náklady a nutnost chybět 
v zaměstnání  

 Spolehlivé, jednoduché a transparentní informace na úrovni – resp. schopnosti a 
možnosti uplatnit se pro majitele odborného průkazu a diplomu  

 

 

5 Neustálé upravování zkoušek  
 

Pravidelné upravování zkoušek na požadavky praxe, stejně 
jako zohlednění trendů ve výkaznictví a controllingu je 
nutností!  
 

 

6 Žádné zakončení bez možnosti pokračování   
 
Vzdělávací systém ve Švýcarsku  
 
Vyšší odborné vzdělání     Vysoké školy 
 
Odb. průkaz Diplom vyšší škola   Master   PhD/doktorát 
Diplom       Bachelor   Master 
          Bachelor  

 
Odborné a vyšší odborné zkoušky a školy  Odborné vysoké školy Univerzity  
 
 

Praxe  
Odborná maturita Maturita 

gymnázium 
 
Odborný atest (2 roky) Odborný průkaz Odborné střední  Gymnázium 
    (3 nebo 4 roky)  školy      
 
 

Nabídka: na 1 rok zkrácené studium EMBA (Executive 
Master of Business Administration) v controllingu a 
poradenství na vysoké odborné škole v Bernu pro 
diplomované experty (místo 2 let) 
 

 
 
  



7 Profesionální, efektivní zajištění zkoušek    
 

 Organizátor zkoušek veb.ch a KV Schweiz, společný organizátor zkoušek na vlastní 
účet  

 Dozor SBFI, titul chráněný s registrací  

 Zkoušková komise s 9 členy, pro jednotlivé předměty odborní předsedové / komise, 
asi 800 expertů, kteří známkují zkoušky, administrativa zajištěna KV Schweiz  

 Roční zkoušky ve všech 3 jazycích, necentrálně ve stejný čas  
 

Pod státním dohledem – chráněný titul  
 
 

KV Schweiz    BSFI     veb.ch  
50%          50%  
 
    Smlouva o spolupráci  
 
 
    Spolek pro vyšší zkoušky v účetnictví  
    a controllingu  
 
    Prezident   Jednatelka 
    Herbert Mattle  Sandra Fickel  
 
    Zkoušková komise  

Prezident Thomas Ernst  
   
 Členové         Členové  
 KV Schweiz    Sascha Burkhalter Alain Augsburger veb.ch 
    Christine Hafeli Martin Halfinger 
    Norbert Mang  Niklaus Meier 
    Urs Prochinig  Dieter Pfaff  
    HU von Gunten Ivan Progin 
 
 
Odborná komise       Odborná komise 
Prezident Urs Prochinig      Prezident Martin Haflinger 
 
Odborné představenstvo       Odborné představenstvo 
 

8 Oddělení vzdělávání a zkoušek  
 

Kdo špatně učí, zkouší dobře!  

 

 

  



9 Marketing   
 

Diplom má image TOHO nejvyššího odborného vzdělání 

v oblasti účetnictví, výkaznictví a controllingu ve 

Švýcarsku!  

 

The true masters 
 
www.dualstark.ch  
 

 

10 Uznání na trhu práce – odborné vzdělání se vyplatí  
 
Porovnání platů podle věku  
 
Průměrný plat s diplomem je: CHF 178 000 ročně  
Průměrný plat s odborným průkazem je: CHF 112 000 ročně  
 

 

Shrnutí: my jsme přesvědčení o vyšším odborném vzdělání  
 

 Objektivní, externí a několikadenní zkouška: jediné spolehlivé měřítko pro 
zaměstnavatele  

 Zkoušky platné pro celé Švýcarsko – jedna úroveň ve všech jazycích ve Švýcarsku  

 Chráněné tituly  

 Vysoký stupeň uznání u zaměstnavatelů a ve správě  

 Absolventi bodují blízkostí k praxi a výdrží – absolvují vzdělání při zaměstnání v délce 
3 až 6 let  

 Vysoká rentabilita pro všechny zúčastněné!  
 

 

1 Jasné zaměření na poslání  
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1 Dualní systém 

2 Struktura se řídí strategií  
 

2 Zaměření na požadavky praxe  

3 Růst  3 Vzdělání, zkoušky a tituly  

4 Silní partneři  4 Výhody pro podnikovou sféru a správu 

5 Atraktivní výhody pro členy  5 Neustálé upravování zkoušek  

6 Provázanost s politikou a správou  6 Žádné zakončení bez možnosti 
pokračování  

7 Média 7 Profesionální, efektivní organizace 
zkoušek  

8 Publikační činnost  8 Oddělení zkoušek a vzdělání  

9 Kontinuální profesní vzdělávání  9 Marketing  

10 Sebevědomí a finančně silní 10 Uznání na trhu práce  
 

http://www.dualstark.ch/

