
M O D E R N  W O M A N

 VÝJIMEČNÉ ŽENY

CO POVAŽUJETE ZA CENNOU RADU, 

KTEROU JSTE V ŽIVOTĚ DOSTALA?

Během svého života jsem nepochybně do
stala spoustu cenných rad, které jsem ob
vykle nedocenila z důvodu své tvrdohlavé 
povahy a touhy jít svou vlastní cestou.

CO JSTE SI ODNESLA DO ŽIVOTA OD 

SVÝCH RODIČŮ?

Od každého jistě něco, ale kombinací obou 
jsem to já.

MÁTE SVŮJ OBLÍBENÝ LITERÁRNÍ 

ŽÁNR A AUTORA?

Ráda se začtu do historického románu, 
či beletrie z lékařského prostředí.

JAKÉMU DRUHU UMĚNÍ DÁVÁTE 

PŘEDNOST?

Pokud mám příležitost, dávám přednost 
dobrému divadelnímu představení. S rodi
nou a přáteli také ráda vyrazím na koncert 
hudební skupiny Olympic nebo Čechomor.

KDE RÁDA TRÁVÍTE DOVOLENOU?

Dovolenou se snažím trávit v kruhu své ro
diny a nejbližších přátel. V zimě na lyžích 
a v létě aktivně poznáváním vzdálených 
i blízkých koutů světa. Snažíme se poznat 
nejen danou kulturu, ale i přírodu, a to při 
vysokohorské turistice. Nedávno jsem na
vštívila ostrov Réunion, který mne zaujal 
svou nebezpečnou krásou v podobě aktiv
ní sopky a samozřejmě všudypřítomnou 
vůní vanilky.

JAK RELAXUJETE?

Pokud mi na relaxaci zbude čas, jdu si za
plavat nebo si sednu s hrnkem dobré kávy 
a do ruky vezmu knihu. Pokud mám času 
více, velmi ráda peču různé speciality pro 
své přátele a rodinu.

JAKÉHO MÁTE KONÍČKA?

Mým velkým koníčkem byl v mládí spole
čenský tanec, kterému jsem se věnovala 
aktivně. I když už dávno aktivně netančím, 
můj zájem o tento sport trvá i nadále, i když 
jsem pouhým pasivním divákem. Nejnověj
ším přírůstkem do rodiny je dnes již tříletý 
jihoruský ovčák Falco, který je velmi spole
čenský, a tak se neustále dožaduje pozor
nosti, kterou mu rádi věnujeme.

ČEHO SI VÁŽÍTE U LIDÍ, KOLEGŮ?

Vzhledem k oboru, ve kterém pracuji, je 
pro mě důležitá především důvěra a spo
lehlivost.

JAKÉ MÁTE PODLE VÁS SILNÉ 

STRÁNKY?

Silné stránky? Lidé si většinou uvědomují 
spíše ty slabé, ale pokud mám najít silnou 
stránku své osoby, tak je to asi vytrvalost 
a porozumění.

MÁTE PROFESIONÁLNÍ ZÁSADY? JAKÉ?

Myslím si, že tyto zásady se plynule odví
její od osobních, a to nelži, nekraď a neu
bližuj.

MÁTE V PLÁNU SE JEŠTĚ NĚCO 

NAUČIT?

První reakcí bylo proboha ne, ale život nás 
každý den učí něco nového, a proto ano, 
chci se učit žít. Mimo jiné i díky své profesi 
mám každodenní studium zajištěno.

ZA CO RÁDA UTRÁCÍTE PENÍZE?

Abych se přiznala, peníze moc neutrácím, 
ale když už, tak jsou to ryze praktické věci, 
které mi však udělají radost. Nové doplňky 
do bytu, dobrůtky pro psa, dovolená.

KTERÁ HISTORICKÁ UDÁLOST NA VÁS 

ZAPŮSOBILA?

Nejvíce můj život jako takový ovlivnila sa
metová revoluce, díky které jsem mohla 
začít podnikat.

S KÝM BYSTE SE RÁDA SETKALA?

Moc ráda bych ještě jednou potkala svého 
dědu, i když vím, že už to není možné. Chy
bí mi jeho vytříbený smysl pro humor.

VAŠE MOTTO

„Co tě nezabije, to tě posílí.“
„Každý svého štěstí strůjcem.“ 
Nikdy jsem si z nich nedokázala vybrat. Asi 
proto, že se v životě prolínají obě dvě.

VZDĚLÁNÍ
VŠE, obor účetnictví

SOUČASNÉ AKTIVITY

řídím účetní firmu • 
(Pro Accounting s. r. o.)
podnikám jako daňový poradce• 
školím v projektech „Jak na to?“, „Jak • 
dál?“ a „Co vědět víc?“ pořádaných 
STAMP za podpory MPO

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Aj, Nj, Rj 

DOSAVADNÍ KARIÉRA
Škoda Praha a. s. – programátor• 
Bellinda – hlavní ekonom• 
Sandvik International – hlavní ekonom• 
Pro Accounting s. r. o. – jednatelka, • 
výkonná ředitelka (dosud)
OSVČ – daňový poradce (dosud)• 

VÝZNAMNÉ FUNKCE, 
ČLENSTVÍ, OCENĚNÍ

členka Komory daňových poradců• 
členka Komory certifikovaných • 
účetních
členka Fóra žen• 
členka Rady STAMP• 
finalistka soutěže Účetní roku 2004, • 
2005 a 2006

PROFIL SPOLEČNOSTI
Společnost Pro Accounting s. r. o. působí 
na trhu od roku 1995, kdy plynule navázala 
na předchozí podnikatelské aktivity svých 
společníků.

Do současné podoby společnosti s ru
čením omezeným se transformovala pro
jektem přeměny z veřejné obchodní spo
lečnosti na konci roku 1999.

Naše společnost poskytuje veškeré 
služby související s účetnictvím, daněmi, 
zpracováním mezd a ekonomikou, a to ne
jen pro podnikatelské subjekty z tuzemska 
i zahraničí, ale i pro nestátní neziskové or
ganizace.

Mezi další činnosti společnosti patří 
ekonomické a organizační poradenství, 
včetně restrukturalizací společností, fi
nančních analýz, úvěrových tabulek, per
sonálních a organizačních auditů.

Vzhledem ke zkušenostem našich part
nerů společnost úspěšně aplikuje účetní 
poradenství při implementaci informačních 
systémů organizací.

Naše společnost je zapsána v seznamu 
právnických osob Komory certifi kovaných 
účetních.

KDO VÁS V ŽIVOTĚ NEJVÍCE OVLIVNIL?

Především rodiče. Ale nejvíce mne ovlivnil 
můj manžel, který mne přesvědčil o tom, že 
i s malým, těžce postiženým dítětem, mám 
na to vystudovat vysokou školu, složit 
zkoušky daňového poradce a projít nároč
nou certifi kací účetních.

Ing. Renáta Šlechtová
d a ň ov ý  p o r a d c e ,  j e d n a t e l k a  s p o l e č n o s t i  P r o  A c c o u n t i n g  s .  r .  o .

New York 2009 – konference „Žena – 
tvůrčí  osobnost třetího t isíci let í“ – zleva 
Renáta Šlechtová, Ája Vrzáňová, Alena 
Bartoňová, Vladimíra Drechslerová

Taneční soutěž – Lovosice 1985

V kanceláři  u kl ienta

Falco – důležitý člen rodiny

Běžný den ve své kanceláři
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