
13Muž, který ví, co chce

otazníky a vykřičníky

Léto pomalu končí, přesto je mnoho
lidí ještě na dovolených... Ale co
třeba vaše účetní? Dokážete si
představit, že si vezme 14 dní
dovolenou nebo že bude absolutně
offline? Vyděsila vás tato představa?
Tak vás hned uklidníme – účetní si
jen tak dovolenou vzít nemohou. 

Na začátku prázdnin, kdy všichni využívají
díky státním svátkům prodloužený víkend,
účetním začíná doslova peklo. V tomto ob-
dobí je pro ně mnohem těžší shromáždit
všechny doklady, protože ač dělají, co mo-
hou, klienti jedou v prázdninovém modu
a nad zákonnými povinnostmi mnoho času
netráví. Zároveň už od ledna probíhají závěr-
ky, jejichž ukončení často spadá na konec
června. A na to hned navazuje zpracování
mezd a čtvrtletních DPH, což způsobí, že se
účetní do konce července prostě nezastaví. Je
tak pro ně logicky téměř nemožné si do za-
čátku srpna pořádně odpočinout. V exter-
ních účtárnách zároveň panuje veliký stres,
protože veškeré doklady klienti dodávají vět-
šinou těsně před termínem podání DPH
a jen málokdy kompletní. 
První možnost, kdy si účetní mohou oddych-
nout, je tak až po odevzdání DPH. Druhé ob-
dobí, kdy si účetní berou dovolenou, přichází
na přelomu srpna a září. Tedy v době, kdy už
se všichni pomalu vracejí zpět do kanceláří.
Tím nejen pro účetní léto a dovolená končí.
Účetní profese je jedna z mála, kde je stálé při-
pojení na internet a funkční mobilní síť „po-
vinností“ i na dovolené. Podle posledních od-
hadů Komory certifikovaných účetních (KCÚ)
je na dovolené mimo internetové připojení
maximálně 25 % účetních. Pokud má účetní
během své dovolené plnou zastupitelnost, mů-
že si dovolit nechat notebook doma. Faktem
ale zůstává, že jen málokterá účetní si troufne
odjet na delší čas než týden. Tato profese pro-
stě vyžaduje být spíš v standby režimu a mít
všechno (mzdy, DPH) hotové dřív, než člověk
vezme kufr do ruky. Vzít si tak dovolenou na
14 dní v kuse a být bez internetového připoje-
ní nebo telefonního signálu je tak pro většinu
účetních jednoduše nereálné.
„Účetní profese je také na druhou stranu
ideální prací pro freelancery. Díky postupné
digitalizaci dokladů totiž mohou svou práci
dělat takřka odkudkoliv a kdykoliv. Stačí mít
jen internetové připojení. Pokud je klient
zvyklý na online komunikaci a elektronické
zasílání dokumentů, může si účetní svůj pra-

covní den uzpůsobit podle sebe, svých aktuál-
ních možností, a vlastně i počasí. Dovolenou
jako takovou tak vlastně ani řešit nemusí,“ 
řekl Libor Vašek, předseda Komory certifiko-
vaných účetních. 
To, co s velkou pravděpodobností předčasně
ukončí dovolenou každé účetní, je výzva k vy-
světlení nejasností v kontrolním hlášení. Po-
kud totiž nemá externí účetní zastupitelnost
a ani možnost na dálku ověřit správnost poda-
ného hlášení, musí se do pěti pracovních dnů
dostat k potřebným dokladům a podat reakci
na výzvu. Jinak jí hrozí pokuta 30 000 Kč. Zá-
skok tak samozřejmě vyřeší běžné dotazy kli-
entů, ale nadstandardní situace, které nesne-
sou odkladu, již nikoliv. Ať už jde o výše
jmenované kontrolní hlášení, nebo kontroly
související se mzdovou agendou. Zde sice
existuje možnost termín posunout, přesto

však jde o komplikaci, kterou musí účetní na
dovolené vyřešit. V účetní profesi i díky
GDPR platí pravidla podléhající mlčenlivosti
a ochraně osobních údajů, a tak žádná zastu-
pující účetní některé náhlé komplikace prostě
vyřešit ani nemůže. 
Účetní profese je tak obtížná nejen na odbor-
nost, preciznost, časovou náročnost a trpěli-
vost, ale také na schopnost umět odpočívat
a dostatečně využít volné dny. 
„Domnívám se, že účetní profese se stane v bu-
doucnosti pro více lidí zajímavější právě proto,
že se postupně vytratí ten klasický pohled na
účetní jako na osoby, které sedí celý den v kan-
celáři před počítačem a mezi šanony. Účetní
budoucnosti je ,smart‘. Tedy účetní, která dělá
svou práci hlavně proto, že ji baví a díky digi-
tálním technologiím ji může dělat kdykoliv
a odkudkoli,“ dodal Libor Vašek. (tz)

Jen 25 % účetních během
dovolené opravdu odpočívá
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