
Informace týkající se konkrétního zaměstnání 
 

Zvolené zaměstnání: Mzdová účetní 
 
 
1) Popis povolání 
Mzdová účetní se zabývá činnostmi, které jsou spojeny s výpočtem mezd či platů 
zaměstnanců, vede mzdovou evidenci, provádí odvody příslušným institucím. Často se 
se zástupci tohoto povolání setkáváme ve středně velkých a velkých firmách, kde pracují 
na pozici zaměstnance. Mnohdy pracují jako OSVČ anebo jako zaměstnanci externích 
firem, která danou agendu pro zmiňované firmy zabezpečují. 
 
2) Základní informace: 
Kvalifikační úroveň povolání: stupeň 5 (vysvětlivky v sekci Potřebné dokumenty - 
Vysvětlivky jednotlivých užitých pojmů na stránkách projektu) 
Zařazení do oborů lidské činnosti (klasifikace CZ-NACE): Účetnické a auditorské 
činnosti; daňové poradenství:: 
Obvyklá náplň práce: 

 Zpracování časových dat zaměstnanců v mzdových systémech 
 Zpracování osobních dat zaměstnanců v mzdových systémech 
 Vedení mzdové evidence 
 Vedení výkaznictví 
 Kontrolní činnost podle pokynů a stanovených postupů 
 Výpočet mzdy zaměstnanců (složek mzdy, náhrad apod.) 
 Statistická a rozborová činnost v oblasti mezd 
 Zajištění odměňování různých skupin zaměstnanců podle stanovených pokynů a 

postupů 
 Příprava roční uzávěrky 
 Výpočet srážek a odvodů 

Zdravotní omezení: Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon 
povolání. 
Pracovní podmínky: Člověk nemusí podstupovat žádnou významnější zátěž. 

 



3) Dovednosti, kterými by měl zaměstnanec disponovat: 
Měkké dovednosti (uplatnitelné při práci v kolektivu): 

Efektivní komunikace  
 

jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě 
naslouchá ostatním  
reaguje asertivně na vzniklou situaci 
dokáže svým projevem zaujmout ostatní 
toleruje názory ostatních 

Kooperace (spolupráce)   
 

aktivně spolupracuje 
do činností skupiny se ochotně zapojuje a sehrává v ní pozitivní roli 
směřuje své aktivity ke skupinovému cíli 
sdílí a nabízí informace 
respektuje druhé a výsledky jejich úsilí 

Kreativita  
 

aktivně vyhledává příležitosti ke zlepšení či změně, je obdařen intuicí pro podnikatelské příležitosti 
má dostatek odvahy a/nebo vytrvalosti k realizaci či prosazení svých nápadů resp. „zlepšováků“ 
rizika s nimi spojená sice vnímá, ale nezabývá se jejich systematickou prevencí 

Flexibilita  
 

změny pro něj nepředstavují stres a akceptuje je bez problémů 
je schopen přijímat nové myšlenky 
je schopen překonávat stereotypy, nebrání se novým metodám a postupům 
je schopen přenášet pozornost mezi úkoly, ale sám takové situace nevyhledává  
přizpůsobuje se novému pracovnímu prostředí a úkolům  
uzná-li to za potřebné, je schopen učit se novým věcem a postupům 

Uspokojování zákaznických potřeb     

dokáže zjistit a uspokojit zákazníkovy potřeby 
jeho chování je vstřícné, jednání příjemné 
uvědomuje si odpovědnost za zákazníkovu spokojenost 
snaží se získat zpětnou vazbu 
je schopen se zákazníkem komunikovat a jít za hranice formální komunikace 
své emoce zvládá i ve vypjatých situacích 
zná svou firmu/produkt/zákazníky 
je loajální 

Výkonnost  
 

jeho výkon je spolehlivý a stabilní 
má schopnost podat jednorázový výrazný výkon dle potřeb zadavatele 
orientuje se na výkon i na výsledek (přínos), rozpozná a uskuteční podstatné kroky vedoucí k 
dosažení vlastního i týmového výsledku 
nemusí být příliš kontrolován 
reaguje na zpětnou vazbu a dokáže se poučit z chyb 
dokáže sladit osobní a týmové nebo firemní priority 
je schopen určité míry sebekontroly a sebemotivace, včetně sebezdokonalování 

Samostatnost  
 

dokáže složitý úkol převést na dílčí úkoly i konkrétní kroky 
při plnění úkolů řídí sám sebe, umí své síly odhadnout a rozložit 
plánuje a je schopen se koncentrovat 
rychle a pružně se rozhoduje 
v případě potřeby neváhá vyhledat pomoc, dokáže získat veškeré potřebné zdroje (informace apod.) 
nebojí se odpovědnosti a přijímá určitou míru osobního rizika 

Řešení problémů  
 

přistupuje k řešení problému aktivně a samostatně 
dokáže najít a definovat podstatu i u složitějších problémů 
dokáže problém strukturovat a systematicky řešit a do budoucna jim předcházet 
většinou umí skloubit analytické a kreativní myšlení 



v případě potřeby dokáže řešit problém týmově 

Plánování a organizování práce  
 

plánuje krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány okolí 
stabilně podává požadovaný výkon  
dokáže rozlišit naléhavé a důležité a podle toho se rozhoduje i jedná  
vytváří varianty plánu, ve standardních situacích se samostatně rozhoduje  
plánuje potřebné zdroje a čas  
vyhodnocuje naplňování plánů  
standardně organizuje činnost svou a je schopen zorganizovat činnost druhých 

Celoživotní učení    

je přirozeně zvídavý a otevřený novým zkušenostem i znalostem 
vyhledává nové informace a aplikuje je do praxe 
ví, čeho chce dosáhnout, a podle toho plánuje své budoucí vzdělávací potřeby 
aktivně se vzdělává 
zná své silné a slabé stránky 
své silné stránky dále rozvíjí 
umí analyzovat vlastní neúspěch a poučit se z chyb 
při osvojování nových dovedností je vytrvalý 

Aktivní přístup  
 

zajímá se o dění kolem, hledá řešení, nové aktivity, postupy a možnosti 
angažuje se nad rámec běžných povinností, je-li dostatečně motivován 
je schopen překonávat překážky a setrvat v činnosti i přes neúspěch a komplikace  
reaguje na nabízené možnosti a příležitosti 

Zvládání zátěže  
 

v zátěžových situacích reaguje vyrovnaně, podává přiměřený výkon i při dlouhodobé zátěži 
neúspěch bere jako součást života a ustojí jej 
je schopen požádat o pomoc 
uvědomuje si, že mu určitá míra zátěže pomáhá podat výkon 
vyskytnou-li se překážky, analyzuje situaci, hledá a volí řešení a překážky překonává 
změny akceptuje a přizpůsobuje se jim 
je ostražitý i při rutinních úkolech vyžadujících neustálou pozornost 
ani v náročných situacích neztrácí kontrolu nad svými emocemi 
přiměřené sebevědomí mu umožňuje vyrovnávat se se zátěží 

Objevování a orientace v informacích  
 

informace vyhledává samostatně a cíleně, využívá širší zdroje informací 
srovnává, posuzuje a ověřuje si informace 
orientuje se dobře ve větším množství informací, umí rozlišit podstatné od nepodstatného 
pro vyhledávání informací i jejich zpracování dokáže využívat technologie, umí pracovat s datovými 
bázemi 
aplikuje informace v praxi a vytváří k nim příslušnou dokumentaci 
získanou informaci dokáže předat dál a srozumitelně vysvětlit, aniž by ji zkreslil 

 

Obecné dovednosti (přenositelné): 

Počítačová způsobilost    

ovládá pokročilejší ovládání počítače (databáze, převody mezi kancelářskými aplikacemi, řešení 
jednodušších problémů) 
používá nové aplikace, uvědomuje si analogie ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací 
využívá funkcí jednotlivých aplikací (vzorce, formátování, grafická animace) 

Numerická způsobilost  
 

provádí složitější aritmetické a geometrické výpočty a operace 
provádí převody mezi různými měrovými soustavami 

Ekonomické povědomí    

provádí kalkulace a rozpočty 
orientuje se v mikroekonomických a makroekonomických ukazatelích a je schopen s nimi v praxi 
pracovat 



orientuje se v ekonomické legislativě 
orientuje se v ekonomickém a finančním řízení a rozumí základním pojmům (rozvaha, odpisy, 
výsledovka, zisk) 
zná a využívá i složitější metody financování (záruky, úvěry, investice) 

Právní povědomí  
 

zvládá posoudit a vysvětlit zásady právně přípustného jednání (co je z hlediska platných zákonů 
přípustné a co nikoliv) 
zvládá práci s informacemi v oblasti práva (kde nalézt informace, na jaké instituce se v případě 
potřeby obrátit) 
orientuje se v základech obchodně-smluvní problematiky (např. nákup, prodej a převody 
nemovitostí) 
orientuje se v základech legislativy soukromého podnikání (daně, ustavování společnosti) 

Jazyková způsobilost v češtině  
 

rozumí písemným textům týkajících se všeobecných problémů a problémů souvisejících s výkonem 
práce, vlastní interpretace, orientace v autentických materiálech 
poměrně plynule a spontánně reaguje, komunikuje ve známém kontextu, formuluje svůj názor a 
referuje o záležitostech relevantních pro danou pracovní oblast 
orientuje se v rozsáhlejších ústních projevech v originále (např. poslech přednášky) 
sestaví gramaticky správné písemné texty na obecná témata 
písemně zformuluje svá stanoviska 

 

Odborné znalosti: 

Nutné  

daň z příjmu fyzických osob   

mzdové doklady, jejich zpracování a evidence 
 

mzdové účetnictví 
 

daňová soustava ve vztahu k účetnictví 
 

daňová evidence 
 

odvody zdravotního a sociálního pojištění 
 

postupy řešení insolvence a úpadku 
 

Výhodné  

daň z příjmu právnických osob 
 

principy daňové soustavy, druhy daní 
  

Odborné dovednosti: 

Nutné  

Orientace v pracovně právní legislativě a mzdové problematice 
 

Orientace v legislativě zdravotního, sociálního a důchodového pojištění 
 

Orientace v daňových předpisech týkajících se závislé činnosti 
 

Provádění dalších zákonných srážek 
 

Poskytování poradenství k daňové optimalizaci 
 

Ovládání mzdových programů a výpočetní techniky 
  

 
4) Vhodné počáteční vzdělání (kvalifikační požadavky) 
Povolání mzdová účetní je prioritně určeno absolventům níže vybraných maturitních 
oborů vzdělání. Některé dílčí jednotky a činnosti daného povolání mohou vykonávat i 
absolventi oborů s výučním listem. Samozřejmostí je, že absolventi vyššího odborného 
anebo vysokoškolského studia, kteří absolvovali učivo obsahující obdobnou náplň jako 
zmiňované obory vzdělání nižšího stupně, mohou příslušné povolání vykonávat rovněž. 
Zde je ovšem potřebné velmi vážit, zda tímto způsobem spíše nedegradují svou stávající 
úroveň vzdělání. V tabulce uvádíme konkrétní vhodné obory vzdělání. 
 
 



Tabulka: Obory vzdělání vhodné pro vykonávání povolání Mzdová účetní 
18-20-M/01 Informační technologie 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
63-41-M/02 Obchodní akademie 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
 
 

Upozornění: Veškerá statistická data a informace pocházejí pouze z oficiálních a 
ověřitelných zdrojů. 

 
Související a doplňující analýzy, rozbory a činnosti: 
- Sestavení portfolia pracovní kariéry 
- Data o uplatnění absolventů na trhu práce 
- Porovnání více škol 


