
ÚČETNÍ 
PROFESIONÁL

Aneb účetním od prvních krůčků až po 
profesionálního hráče
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Účetní není fantozzi – aneb úvodem vesele i vážně

Účetní není Fantozzi aneb jak se stát skvělou 
účetní.

• Účetní je celkem zajímavá a dnes dokonce 
lukrativní pracovní pozice. K jejímu výkonu 
jsou vyžadovány nejen odborné znalosti, ale 
také znalosti IT, komunikační dovednosti, 
znalosti uživatelského prostředí internetu se 
všemi jeho daňovými a účetními nástavbami. 
Nedílnou součástí jsou dovednosti, které 
možná patří do kategorie rétoriky či 
moderování, spisovatelské a právní, ale 
bohužel tyto všechny dovednosti vyžadují 
úkony, které mají v náplni práce účetní.

• Mnohdy žasnu, jakou představu mají ti, kteří 
se přihlásí do rekvalifikačního kurzu na 
účetnictví a vidí se v čisté, klidné kanceláři, 
jak naúčtují doklady a půjdou domů. Za slušné 
peníze tak málo práce. Jenže tato představa je 
pouze představa.

• Když dělám nábor do svého týmu, často se 
hlásí uchazečky a uchazeči, kteří vám na vše s 
radostí odpoví kladně - když se jich ptám, jak 
moc chtějí a znají účetnictví, tak vám budou 
tvrdit, že nic jiného v životě dělat nechtěli a že 
právě tato práce je naplňuje.

• No zkrátka, to co vám na různých koučovacích 
serverech nakukají, že máte říkat, tak to říkají. 
Ale při první účetní práci se to projeví. Nevědí 
si rady se zaúčtováním jednoduchého až 
školního případu, neumí si poradit s dokladem 
(jinak řečeno vůbec nevědí, co s tím mají 
udělat - kam ho navést, co na něm účtovat...) 
když po něm chcete, aby připravil příkaz k 
úhradě, tak vůbec neví, jak to udělat a hledá 
na internetu nápovědu. A to nemluvím o 
znalostech základních programů jako je EXEL, 
WORD apod.

• Takže pro všechny, které mají tu účetní 
práci nejraději:

• - pravidelně navštěvujte semináře, kurzy, 
workshopy, sledujte novinky

• jen tak můžete být vždy v obraze a odpovědět 
na všechny otázky majitele i kolegů

• -nikdy neříkejte, že se to učit nebudete, že 
jste na to už staří - tady věk neplatí
a jestli chcete být neustále v obraze, tak je 
třeba trumfnut i ty nejmladší

• - nespoléhejte na to, že to někdo za vás 
udělá. Jedině vy jste ten, kdo to 
máte správně udělat.

• - Dovolenou si plánujte dle toho, jak máte 
udělány všechny své daňové povinnosti

• - Vždy se na práci soustřeďte ať neuděláte 
chybu

• - Veškeré své činnosti provádějte zodpovědně 
a systematicky

• HODNĚ ÚSPĚCHŮ V ÚČETNÍM SVĚTĚ I V 
OSOBNÍM ŽIVOTĚ

• VAŠE HANKA
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CESTA K PROFESIONÁLNÍ PROFESI
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odbornosti

Znalosti zákonných 
předpisů, základních 
principů, metod,

schopnosti

Organizace dokumentů a 
kanceláře, naslouchání, 
řešení krizových 
okamžiků, kvalifikované 
posuzování účetních i 
daňových případů

kariéra

Vzdělávání, vyhledávání 
skupin s odbornou 
´tématikou, workshopy, 
semináře, odborné 
publikace, knihovnička 
účetního, neustálé 
zvyšování odbornosti 

Moje cena

Kolik si říci za svou práci, 
jaká odměna je pro mě 
dostatečná



Kodex profesionální účetní

• být vždy odpovědná za svoje postoje - provádět kontrolu

• mít svůj systém a neustále ho zdokonalovat

• mít vždy jasnou hlavu a každý účetní případ promyslet 
do detailů

• mít vždy vše pod kontrolou a používat celkového 
pohledu na účetní jednotku

• neustále se vzdělávat, vyhledávat potřebné informace

• vycházet vždy se svými klienty nebo šéfem na rovinu

• být upřímná - ne drzá ani povýšená - mít dobrou pověst, 

• nehledat problémy, ale řešení

• myslet komplexně a používat selský rozum 

• pokud vás práce přestala bavit - změňte to ..... není nic 
horšího, než dělat něco co nás nebaví a nenaplňuje
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PROFESIONAL aneb rychlý kodex účetní

• Asi každý obor podnikání má své zásady a řeší i přístup ke 
klientovi či zákazníkům. 

• Pro účetní profesi to platí dvojnásob neboť klientem může 
být malý podnikatel, který umí jen řemeslo a daně či 

účetnictví jsou pro něho noční můra, ale také architekt, 
který má velký rozsah znalostí – od právních, stavebních a 

dalších oblastí a proto je nutné být vždy empatický, 
vyslechnout si klienta a jeho požadavky. 

• Zároveň je potřeba své znalosti dobře formulovat, nabídnout 
i jistá řešení a podat pomocnou ruku při daňových 

záležitostech. 

• A tak TENTO KODEX by měl být součástí naší práce. 
Stačí si vždy připomenout(např. i u složitější komunikaci)  

• PROFESIONAL 

• a vaše jednání bude vždy win – win.
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Pracovitost, racionalita, odpovědnost, férovost, efektivita, 
slušnost, intelekt, otevřenost, náročnost, aktivita, loajalita    

ÚČETNÍ PROFESIONÁL

Pracovitost

neznamená být neustále v práci, ale
zorganizovat si ji tak, aby i osobní život
byl naplněn. Důslednost, trpělivost,
udržovat si své schopnosti, neodcházet
od nedokončené práce, na stole mít
pořádek, umět zabrat, když je třeba.

Racionalita

Hledejte řešení, nespoléhejte jen na to,
co vám kdo řekl, ověřujte si data,
informace i „JPP“, zkuste si daný
problém rozepsat, rozložit do
jednotlivých bloků, rozeberte si situaci
účetního případu do detailů, pokud
shledáte, že řešení je více, najděte tu
optimální.

Odpovědnost

své činnosti provádějte vědomě, pokud
uděláte chybu, vždy ji přiznejte
nespoléhejte na to, že se některé
nedostatky ztratí v množství účetních
výkonů.
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ÚČETNÍ
Najděte si svou vysněnou skvělou účetní  aneb na co vše musí účetní být připravena
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Má praxi a vzdělává se – certifikovaná 
účetní (usměrňuje obchodní 

požadavky na účetní operace majitele, 
je schopná upozornit na 

problematické informace, umí 
vyhodnotit investiční záměry 

zaměstnavatele, má větší schopnosti v 
oblasti finančního řízení),

má reference a kladná doporučení,
je zodpovědná a spolehlivá, 

systematická

má skvělé komunikační dovednosti,

má své věci v pořádku – kancelář, 
pracovní prostor, vždy najde to, co 

zrovna potřebuje, zde neplatí 
kovařovic kobyla chodí bosa,

má organizační schopnosti,

hledá způsoby řešení, nehledá důvody 
proč to nejde (ono to někdy nemusí 

být zrovna daňově či účetně správně, 
ale vyřešit se dá skoro vše

Má profesní pojištění – kryje si tak 
škody, které způsobí podniku z 

pohledu toho, co je její náplní práce a 
kde spadá její kompetence.



Malé chyby – velká pochybení aneb každý děláme chyby, jen nesmí být fatální

• Správně vedené účetnictví a věrný obraz hospodaření je zrcadlem 
finanční situace podniku, ovlivňuje správné stanovení základu daně 

• z příjmů, rozdělení podílů na zisku a ovlivňuje bonitu podniku i její 
další – ekonomicko-tržní hodnoty – konkurenceschopnost, reference a 
další vývoj.

• Účetní je spojencem mezi podnikatelem a státní správou a zároveň je 
osobou, která má zájem o správné údaje v účetnictví, respektuje 
daňové zákony a hledá možností optimalizace v rámci daňových 
výpočtů. 
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PREVENCE PRO PŘEDCHÁZENÍ CHYB

Vždy se zamyslet nad celou účetní operací
V účetních dokladech musí být formální 
pořádek – KAŽDÁ ÚČETNÍ OPERACE PODLÉHÁ 
SCHVÁLENÍ ODPOVĚDNOU OSOBOU

Neztrácejte čas zbytečnými neefektivními 
činnostmi – myslete napřed – tj. když něco 
dělám, tak vím, že když to budu potřebovat za 
měsíc, tak to bude mít vypovídací schopnost a 
nemusím to zpracovávat znovu

Vyhněte se velkému rozsahu používání 
různých kódů, klíčů, symbolů – pokud to 
nevyžadují jiné předpisy
(např. u dotací apod.)

Využívejte účetní program naplno – mnohdy si 
zbytečně přidáváme práci v agendách mimo 
účetnictví
a přitom je lze filtrovat právě z účetních dat

Každou pravidelnou účetní operaci si řádně 
pojmenujte – usnadníte si tak vyhledávání a 
získávání důležitých informací

Zbytečně netiskněte, papíry na stole pak 
vytvářejí chaos a tím dochází k 
nepředpokládaným úkonům v účetnictví

Pokud si doklad vytisknete a z důvodu opravy 
změníte – skartujte ……
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PREVENCE PRO PŘEDCHÁZENÍ CHYB

• Vytvořte si tabulky k výpočtu pravidelných informací, řádně zadávejte čísla účtů k 
jednotlivým daním (VZOROVOU TABULKU MÁTE JAKO PŘÍLOHU K e-booku)

Pravidelné kontrolní činnosti mohou napravit rychleji 
nesprávné údaje, předcházejí stavu nezaplacených 

daňových povinností

JEDNOU MĚSÍČNĚ

• Provádějte logickou kontrolu, zda doklad má nejen náležitosti, ale zda obsah je určen 
pro účetní jednotku, zda je daňově i nedaňově účinný, pokud je na dokladu 
nesrozumitelné pojmenování (např. kód zboží) dohledejte zdroje (např. stavebniny 
mají pro zboží různé názvy – je nutné je „účetně“ přeložit

Přezkušování účetních dokladů z hlediska obsahu i 
náležitostí  zaručí daňovou správnost (obsah dokladu 
musí být v souladu s podnikáním účetní jednotky)  -

IHNED PŘI ÚČTOVÁNÍ

• Jedná se hlavně o doklady, které byly pořízeny v přechodném období, 

• doklady, které přišly jako vyúčtování za minulé období, 

• doklady, které byly pozdě dodány  tudíž již nelze zaúčtovat do období, ke kterému se 
vážou

Kontrola účetních zápisů z časového hlediska i věcného 
zabrání nesprávnému zaúčtování nákladů a výnosů do 
období, kterých se netýkají – IHNED PŘI ÚČTOVÁNÍ  -

DOLOŽIT PODPŮRNOU EVIDENCÍ

• Kontrola finančních prostředků (není záporný zůstatek, odpovídá počet AE počtu účtů 
v UJ, je účet prodej zboží logicky postaven proti účtu  tržby za zboží? Skutečně UJ 
prodává zboží nebo má jen služby, 

Pravidelná kontrola předvahy, rozvahy a výsledovky na 
logický stav podniku – můžeme posoudit, zda za čísly se 

neskrývá NESMYSL , souhlasí AKTIVA =PASIVA

JEDNOU MĚSÍČNĚ
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Účetní benjamínek 
aneb nastupuji na 
pozici pomocná 
účetní

• . PRÁCE PRO VÁS BUDE 

• novým začátkem, neboť vše budete buď
porovnávat s tím, co jste se naučili v
kurzu či ve škole, ale zároveň budete
vykonávat práce, které možná budete
považovat za zbytečné či pro vás
nevhodné. Jenže vše má svůj cíl –
naučíte se vykonávat činnosti do konce,
pochopíte systém, ve kterém pracuje
celé účetnictví a naučíte se základní
kroky ve všech oblastech účetnictví,
daní, personalistice a mzdách.

• Vše provádějte velmi zodpovědně,
výsledky své práce si vždy kriticky
zhodnoťte. Podívejte se na svůj splněný
úkol očima vašeho nadřízeného, protože
i vy můžete v budoucnu tím nadřízeným
být a od svých podřízených budete
požadovat maximální splnění úkolů
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Samostatná účetní 
taková účetní je poklad pro malou firmu, pokud ovládá klasické 
účetní případy, mzdy, DPH a umí si poradit s výkazy pro banku, 

vykomunikuje každý problém s FU

• Příprava a zpracování 
účetních závěrek 
(měsíčních a ročních)

• Zpracování DPH a 
kontrolního hlášení

• Analýzy účetních zápisů

• A JAKÉ ODBORNOSTI 
A VZDĚLÁNÍ?

• Vzdělání ekonomického 
směru

• Přehled v oblasti českého 
účetnictví a daňových 
zákonů

• Zkušenost účtování v 
program – výběr je dnes 
celkem dost ustálený, 
takže znalost alespoň 3 
účetních programů by 
neměl být problém

• Znalost DPH, všeobecné 
povědomí o daňové 
uznatelnosti nákladů

• Znalost Excelu

• Analytický způsob 
myšlení, komunikativnost,  
samostatnost a 
zodpovědnost
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Hlavní účetní – generál nebo mentor? 
Mnohdy je hlavní účetní pravou rukou 
podnikatele – zkrátka ví o firmě i to, co 

sám podnikatel jenom tuší. Musí být 
velmi loajální, aby zvládla i nepříjemné 
situace a našla řešení. Pro své kolegy 

může působit namyšleně nebo povýšeně, 
ale pokud s ní správně komunikujete, 

jste vnímaví i vůči jejím potřebám (třeba 
kdy si vaří kávu) nebojíte se ptát a být 

součástí týmu a zapojujete se do dalších 
činností, pak hlavní účetní může být tím 
správným mentorem do účetního života.  

• Náplň práce:

• - Vedení účetní 
agendy společnosti

• - Komplexní provádění 
účetních operací 
včetně souvisejících 
účetních případů, 
účetní závěrka

• - Účtování vydaných 
faktur

• - Účtování investic a 
majetku, úvěrů a 
půjček

• - Inventarizace 
vybraných účtů

• - Kontrola a čištění 
sald

• - Konfirmace 
pohledávek a závazků

• - Příprava a kontrola 
podkladů pro auditory

• - Inventarizace 
majetku a dohled nad 
inventarizací zásob

• - Komunikace se 
státními úřady
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Senior účetní – není to o důchodu
Účelem pracovní pozice je vykonávat 
samostatnou odbornou účetní práci 

vyžadující aktivní a pokročilou znalost 
českých účetních standardů, 

daňových zákonů, rozborů finančních 
transakcí podle platných předpisů a 

řídit se účetními a podnikovými 
postupy.

• Náplň práce:

• - účtování domácích a 
zahraničních přijatých faktur,

• - účtování vydaných faktur

• - účtování o rozpracovaných 
zakázkách

• - účtování dohadných položek

• - účtování nákladů příštích 
období

• - evidence majetku a účtování 
odpisů

• - účtování zboží,

• - účtování mezd

• - účtování bankovních výpisů a 
pokladny

• - vyúčtování služebních cest 
tuzemských i zahraničních

• - odsouhlasení měsíčních 
inventur

• - zpracování podkladů pro 
měsíční závěrky, podpora 
controllingu

• - příprava přiznání k DPH, 
silniční dani, dani z nemovitostí

• - příprava přiznání k dani z 
příjmu právnických osob

• - příprava roční závěrky a 
podkladů pro audit

• - dohled a nastavení účetních a 
administrativních kontrol

• - spolupráce při implementaci 
nového ERP systému

• - spolupráce při tvorbě a 
implementaci směrnic a 
firemních postupů
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NEJČASNĚJŠČÍ CHYBY – oblasti ve kterých se nevíce chybuje 

• Neznalost účetní legislativy

• Špatná firemní komunikace s 
vedením 

• Nedostatečná nebo žádná 
inventarizace

• Nedoložení všech skutečností v 
účetním záznamu (pouze zápis –
bez dokladů, dokumentů, 
poznámek, kopií apod.

• Selhání účetního software

• Chybně opsaná částka 

• Odpisy

• Majetek

• Zásoby

• Opravné položky

• Časové rozlišení

• Výpočty cest. náhrad

• Rezervy

• Výpočet daň. Povinnosti

• Mzdové výpočty (průměry, 
náhrady, daňové bonusy)
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Datum zápisu Oblast znalosti Můj cíl - obsah Jak toho dosáhnu Datum dosažení

Pracovní list – moje kariéra
moje znalosti

moje dovednosti
moje schopnosti
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Jak si založit vlastní účetní kancelář

• Založit si svou vlastní účetní kancelář je velmi lákavé. Pokud jste prošli 
praktickými zkušenostmi alespoň po dobu 3 let, využili jste možnosti naučit se 
orientovat ve všech oblastech zahrnující: Účetnictví, Daně, mzdy 
Personalistika, Právní předpisy, BOZP, pak teprve můžete uvažovat o vlastní 
účetní kanceláři. 

• I když si mnohdy myslíme, že právě znalost účetnictví a daní nás opravňuje
založit účetní firmu, opak je pravdou. Pokud nemáte své klienty, kteří půjdou
do světa neznámého a budou vám věřit, pak je nutné si vše řádně promyslet,
neboť účetní firma má stejné podmínky jak jakákoliv jiná – tj. nutnost znalosti
marketingu, legislativy, organizační schopnosti, řídící schopnosti – pokud
budete mít i své zaměstnance a s tím spojené náklady. Následně pak množství
práce, které se může objevit v náročných obdobích mohou mít za následek i
vyčerpání, nemoci či zahlcení a tím i předpoklad chyb, nedořešených účetních
případů a nedodělaných úkolů. A tak se dostáváme do kolotoče, z kterého
není návratu, ovšem pokud si nezařídíte výpomoc- - a to je občas dost
ošemetné. Protože pokud do firmy přijde mladý, nezkušený absolvent, musíte
mu věnovat čas, zaučit ho nebo ho nechat dělat jen úkony, které nemají
složitosti a často jsou jen administrativního rázu – kopírování, scanování či
zakládání. I když tento druh práce nemá velké finanční nároky, vždy musíte
práci i zkontrolovat, odmentorovat i zaplatit. Pokud máte nabrané kolegy se
znalostí účetnictví a opravdu vám mohou pomoci od množství práce,
nevyhnete se opět zaučování a mzdové náklady nejsou zrovna malé. Takže
takováto pomoc se vám musí opravdu vyplatit.
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A jak může takový inzerát na dobrou účetní vypadat a co to vlastně znamená?

• - Perspektivní a zajímavá práce v úspěšné dynamicky se rozvíjející 
společnosti

• - Práce v přátelském a tvůrčím pracovním kolektivu

• - Dovolená navíc + sick days

• - Dotované závodní stravování

• - Penzijní připojištění

• - Sportovní a společenské akce

• - Zvýhodněný mobilní tarif

• - Finanční odměny při životních a pracovních jubileích

• - Odměnu za dárcovství krve

• - Zákonné, odborné a jazykové vzdělání
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