
Začni svou kariéru v Deloitte

Inspiruj se, jak napsat životopis 

Připrav se na online pohovor

Koukni, jak to u nás žije



Chceš…
…být součástí špičkové firmy, kde technologie hrají prim  
a kde se rodí nejnovější trendy v oboru? 

…mít jistotu, že se ti dobře odvedená práce, píle, entuziasmus,  
sebevzdělávání a proaktivita zúročí? 

…pracovat z pohodlí domova, ale i tak si sem tam zajít do moderních  
kancelářských prostor? 

…prosazovat své nápady a kariérně postupovat tak, že si  
pod jednou střechou vyzkoušíš různé obory? 

 

Pak chceš nejspíš pracovat právě u nás!

1.  Naše prostředí podporuje rozvoj inovativního myšlení a nových přístupů.

2.  Vyzkoušíš si spolupráci s odborníky z různých oblastí. Získáš širší zkušenosti!

3.  U nás budeš mít respekt. Přednosti jednotlivců podporujeme.

4.  Dostaneš příležitost prosadit své nápady i vytvářet nové produkty.

5.  Zažiješ technologie v byznyse.

Pojď s námi posouvat svět technologií, auditu, daní, práva,  
finančního či realitního poradenství.

deloittecz
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Úspěch tkví v detailu. Ale vždycky je o lidech. Bez nich by nefungovala žádná značka.
Tak s námi nastup na palubu. Nové příležitosti čekají i na tebe.

Roky plynou. Značka zůstává

Nebylo mu ani 30 let, když v Londýně v roce 1845 založil společnost Deloitte a stal se vůbec prvním nezávislým 
auditorem a nakonec i historicky nejstarším aktivním auditorem vůbec. William Welch Deloitte, náš otec zakladatel, 

měl už tenkrát vizi o tom, jak jednou bude značka Deloitte známá po celém světě. Od té doby jsme se rozrostli 
do všech koutů světa včetně České republiky. Pomáhali jsme klientům překonávat následky hospodářských krizí, 

válek a dalších nečekaných situací. Vychovali jsme tisícovky nových profíků, pomáhali jsme posouvat byznys našim 
klientům napříč obory i odvětvími. Ale hlavně jsme se inspirovali. Od našich zaměstnanců, klientů i společnosti.

- 3 -

http://www.jsmedeloitte.cz


Letem světem… do Česka!

Rok 2020 nám nepřinesl jen 175leté výročí od založení Deloitte, 
ale také oslavy 30letého působení v Česku 

Naše lokální historie se začala psát v roce 1990, kdy tři partneři s pěti 
zaměstnanci založili Deloitte a usídlili se v pražském Týně. Od té doby jsme 
se rozrostli nejen co do počtu zaměstnanců a poboček, ale také jsme 
významně rozšířili nabídku našich služeb. Deloitte, to už dávno není jen 
audit, daně a právo. Dnes jsou to hlavně technologie, které posouvají naše 
vlajkové služby i poradenství na další úroveň. Vyvíjíme chytrá řešení pro 
daně, účetnictví i právo, pomáháme odhalovat podvody, analyzovat data 
i využívat prvky umělé inteligence, strojového učení a dalších inovativních 
řešení, které posouvají byznys našich klientů i náš vlastní. Spolupracujeme 
se startupy, pomáháme rodinným firmám i velkým korporacím. V rámci 
našich programů, jako jsou Deloitte Technology Fast 50 nebo Czech Best 
Managed Companies, oceňujeme české společnosti, které jsou úspěšné, 
stabilní, rostou a jsou inspirací pro ostatní. 

jsmedeloitte
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2020: rok k zapamatování
30 let v České republice

Otevíráme první kancelář v Praze. 
Pobočku řídí 3 partneři s 5 zaměst-
nanci.

Další nová pobočka – tentokrát 
v Brně.

 Po 13 letech měníme brand. 
A nově působíme i v Hradci Králové. 

Život prý začíná ve 30. Ten náš 
byznysový začal právě před 30 lety. 
Slavíme i 175 let od založení značky 
Deloitte. V rámci projektu Deloitte 
for Schools pomáháme školám 
s nastavením online výuky.

V Deloitte pracuje 9 partnerů 
a 250 zaměstnanců. 

Rodina Deloitte se rozšiřuje 
o právní kancelář Ambruz & Dark, 
dnešní Deloitte Legal.

Český vyhledávač a prodejce 
letenek Kiwi.com vítězí v žebříčku 
Deloitte Technology Fast 50 CE.

Celosvětově měníme jméno na 
Deloitte. A přicházíme se zelenou 
tečkou.

Rozjíždíme technologické poraden-
ství – vyvíjíme chatboty a umělou 
inteligenci. 

V ČR máme už 5 poboček, 33 part-
nerů a více než 1200 lidí na palubě. 
Spouštíme blog dReport.cz.

Rozšiřujeme se i mimo Prahu. 
Otevíráme pobočku v Ostravě.

I nadále rosteme: v ČR je nás už 
více než 800 a otevíráme pobočku 
v Plzni.

Z Karlína nad Hlavní nádraží. Pražská 
centrála se stěhuje do budovy Churchill, 
která sbírá jednu cenu za druhou. Začí-
náme se sérií MeetUpů pro studenty 
vysokých škol. Pomáháme jim rozvíjet 
dovednosti budoucnosti. Máme dCast. 
Vlastní podcast.

1990 2007 2016 2020

1995 2011 2017

2003 2013 2018

2005 2014 2019
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Jsme live! 

Chceš se dozvědět o tom, co se děje u nás, v byznyse či oblasti, 
které se chceš profesně věnovat? Pak prostě klikej       pouštěj  
komentuj       a klidně i dále sdílej!

deloittecz

Webovky Kariérní web Blog dReport Podcasty  dCast

www.deloitte.cz www.jsmedeloitte.cz www.dReport.cz www.deloitte.cz/dcast

COLLECTION OF SOCIAL MEDIA ICONS
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Churchill: Pracovní prostředí 
budoucnosti. Již dnes
Moderní pracovní prostředí musí být funkční, pestré a ideálně ještě zábavné. 
Nemělo by podléhat trendům, ale být nadčasové. Správné pracovní 
prostředí by mělo zajistit dostatek míst pro náhodná i organizovaná setkání, 
která mají „busy“ dynamiku, a současně dostatek prostoru pro klidovou 
práci, soustředění. Přesně na tohle jsme mysleli, když jsme vytvářeli pracovní 
prostředí v našich kancelářích. Vzdáleně jsme pracovali dávno předtím, než 
to byla nutnost, právě ale události roku 2020 nám ukázaly, že zázemí 
v kanceláři je a bude stále důležité. Nad potkávání tváří v tvář prostě není. 
Kde všude nás najdeš? 

 

Praha… místo pro denní práci i odpočinek

 Jestli se chceš během jednoho dne inspirovat výhledem na stověžatou 
matičku pražskou, provětrat se na čerstvém vzduchu, zalézt si do relax zóny 
či kavárny nebo se snad zapotit v posilovně, není problém, tohle všechno 
se skrývá v naší sedmipatrové budově. Pojetí kanceláře budoucnosti naše 
pražská centrála rozhodně splňuje. Hned jak vstoupíš do budovy, ocitneš 
se v Deloitte, kde najdeš velké huby, coworkingové i odpočinkové zóny 
pro skupiny i jednotlivce. Během dne tak zvládneš pokrýt schůzky v týmu, 
individuální rozhovory i klidovou práci či odpočinek.

deloittecz
jsmedeloitte

jsmedeloitte
deloittecz
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Brno… relax během oběda

V kancelářské budově office parku Spielberk 
zabíráme celé jedno patro a výhled nemůže 
směřovat nikam jinam než na Špilas. S klienty se 
potkáš ve stylových zasedačkách Merlot, Pinot, 
Hibernal či Riesling. Rozklíčuješ logiku v názvech? 
Pokud přijedeš na kole, bezpečně si ho uzamkneš 
v garážích. A když si budeš chtít oddáchnout a přijít 
na čerstvém vzduchu na jiné myšlenky? Pak jsou 
k tomu ideální venkovní vodní plochy s dostatkem 
zeleně, které přímo vybízejí k příjemnému posezení 
třeba během pauzy na oběd. 

deloittecz

jsmedeloitte
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Ostrava… výhled na radnici

Aby ses dostal do naší kanceláře v historické 
budově přímo v centru, musíš vystoupat přesně 
po 429 schodech. Anebo pohodlně vyjet nahoru 
historickým výtahem páternoster. To může být 
v dnešní technické době tak trochu dobrodružství. 
Ale neboj, výtah funguje na jedničku! Vevnitř se 
pak jako lusknutím prstu přesuneš do moderních 
prostor s dostatkem zasedacích místností, které 
jsme pojmenovali po jesenických a beskydských 
vrcholech. Na vrcholky z kanceláře sice neuvidíš, 
výhled na věž Nové radnice ale máme zajištěn. 

jsmedeloitte

deloittecz
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Deloitte v Praze 
Italská 2581/67

Deloitte v Plzni 
Sady 5. května 2708/59

Deloitte v Ostravě 
Prokešovo náměstí 2020/6

Deloitte v Brně 
Holandská 1 

Deloitte v Hradci Králové  
Náměstí 28. října 20/2
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Všechny služby pod jednou 
střechou

Poradenství pro velké korporace, soukromé firmy i začínající 
startupy… 

Komplexní poradenství, široká škála služeb pod jednou střechou a nové 
technologie, to jsme přesně my. Tato rozmanitost přináší výhody nejen 
klientům, ale i zaměstnancům. U nás máš na výběr nespočet možností, 
kterým směrem se rozvíjet a jak posouvat svou kariéru dál. Záleží jen na 
tobě. Jedno ti ale můžeme slíbit okamžitě: ten, kdo na sobě chce pracovat 
a je týmový hráč, se v Deloitte rozhodně neztratí. 

deloittecz
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Audit 

Auditor je takový finanční detektiv. Pracuje v terénu, tedy v samotném 
zázemí klienta, aby co nejlépe poznal všechny jeho procesy a nasál firemní 
atmosféru. Musí detailně prozkoumat obchodní aktivity klienta, srovnat 
je s údaji z účetních uzávěrek a vyhodnotit všechny rizikové oblasti. Na 
většinu těchto činností však má náš auditor už dnes chytré technologie 
z naší vlastní dílny. V Deloitte jsme vždy o krok napřed a už dávno víme, 
že automatizované nástroje a roboti práci nejen zjednoduší, ale také 
zefektivní a zpřesní. A naši odborníci se tak mohou věnovat náročnějším 
a zajímavějším úkolům. 

Daně

Daňové a účetní zákony i nařízení se často mění, vyznat se v nich, to je 
pro spoustu firem pořádný oříšek. Naši daňoví poradci jim ale dokáží 
vytrhnout trn z paty, pomáhají firmám vyřešit konkrétní účetní a daňové 
případy, nebo za ně přebírají celou účetní agendu formou outsourcingu. 
Hodně přitom řešíme, jak procesy pomocí softwarových nástrojů 
zautomatizovat. 

Poradenství

Bez nás by si klient musel vybudovat vlastní tým expertů, s námi získá 
komplexní poradenství i know-how pod jednou střechou. Pomůžeme 
se strategií, složitým projektem, se zaváděním moderních technologií, 
s převzetím rodinné firmy i expanzí do zahraničí. Práce konzultanta 
kombinuje odbornost a kreativitu, která se díky různorodosti projektů 
neomrzí.

jsmedeloitte
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Právo

Jako právníci víme, že svět se mění a že je potřeba zavčasu na změny 
reagovat. Nekopírujeme jen paragrafy ze zákona, snažíme se o kreativní 
přístup, čteme v předpisech mezi řádky, hledáme inovativní řešení. 
U našich advokátů podporujeme samostatný přístup, hledání vlastní cesty 
i způsoby, jak případ vyřešit. To samé platí u koncipientů, které od samého 
začátku zapojujeme do probíhajících případů. A nejen to, v rámci Deloitte 
Legal funguje tým Technology, což jsou právníci, kteří rozumí IT a novým 
technologiím a právě na tyto oblasti se specializují. 

Finanční poradenství

Finanční poradenství se zaměřuje na fúze a akvizice. U nás budeš pracovat 
jak pro majitele, kteří prodávají svoji firmu a hledají investora, tak pro 
kupující společnosti. Ať už je jejich cílem vstup na nový trh, či posílení 
vlastního podnikání. 

Řízení rizik (Risk Advisory)

Riziko posiluje výkonnost a vedoucí společnosti na trhu moc dobře vědí, 
že právě rizika jsou zdrojem konkurenční výhody. Společně s našimi 
špičkovými odborníky budeš klientům pomáhat, aby dostali pod kontrolu 
reputační, provozní, finanční, regulatorní či kybernetická rizika. 

deloittecz
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Online pohovory: Štěstí přeje 
(hlavně) připraveným!

Ani setkání na dálku není radno podceňovat 

Jak se na ně můžeš úspěšně nachystat i ty?
 • Životopis. Ať už jde o jakýkoli pohovor, prim vždy hraje dobře 
zpracované CV. Relevantní (a pravdivé!) informace či pravopisná 
bezchybnost jsou naprostou nezbytností.

 • Informace. Víš, do jaké firmy se hlásíš, čemu se věnuje a čemu 
by ses měl v případě přijetí věnovat ty? Že ne? Pak není nic 
jednoduššího než si prohlédnout například firemní blog dReport.cz 
či kariérní web JsmeDeloitte.cz, a hned jsi v obraze.

 • Technologie. Online pohovor už začal, ale tobě nejde zvuk. Co 
s tím? V danou chvíli pravděpodobně už nic, nicméně důslednou 
přípravou, stažením potřebných aplikací a zkušebním callem 
s kamarádem lze technickému selhání snadno předejít.

jsmedeloitte
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 • Oblečení. I pro online pohovor je nezbytný formální, a hlavně 
kompletní outfit. Nikdy nevíš, kdy budeš muset od počítače vstát. 
Košile a sako doplněné o trenýrky jsou proto risk a klišé, které patří 
do filmů.

 • Prostředí. Vyvaruj se rušivých elementů kolem sebe. Najdi si tiché, 
klidné místo, za sebou měj bílou stěnu, knihovnu či jiné vhodné 
pozadí. A pozor na detaily!

 • Čas. Na žádnou schůzku, tím spíše na pohovor, by člověk neměl 
chodit pozdě. V případě online setkání je ideální být přítomen 
v „online místnosti“ o pár minut dřív a na personalistu třeba chvilku 
počkat. Zároveň si udělej na pohovor dostatek času, věnuj se 
výhradně jemu a „neodbíhej“.

deloittecz
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HR koutek: 
Životopis je to, oč tady běží

Ale co dělat, když ho zkušenostmi nenaplníš? 

Rady a tipy aneb Co je důležité vypíchnout v CV?
 • Jazykové znalosti

 • Prezentační a komunikační dovednosti

 • Počítačovou gramotnost

 • Brigády, stáže, práci na školních projektech

 • Patřičné vzdělání

Co když chybí praxe? Zkus to jinak…
 • Napiš, kam si myslíš, že se daný obor posune

 • Zanalyzuj, co podle tebe děláme dobře/špatně

 • Navrhni, co bys mohl udělat jinak ty sám

 • Soustřeď se na to, čeho chceš dosáhnout

 • Odliš se, vyzdvihni zajímavé koníčky

 • Piš pravdu, lež má krátké nohy

jsmedeloitte
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A nezapomeň, že  první dojem je vždy (nej)důležitější, takže:
 • Dej si pozor na překlepy, pravopisné chyby a formátování celkově

 • Buď stručný a věcný

 • CV vhodně pojmenuj a posílej ve formátu PDF

 • Aktualizuj si profil na profesních sociálních sítích (LinkedIn apod.)

deloittecz

Tip navíc: A co třeba místo motivačního dopisu napsat esej nebo 
rovnou analýzu? Ukaž, co ses ve škole naučil a jak to chceš využít 
v praxi. Neškatulkujeme, víme, že jen o pracovních zkušenostech 
to není. Příležitost dáváme studentům a čerstvým absolventům 
i bez vyplněných kolonek.
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Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným 
zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje 
samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více 
informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní 
a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více 
než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti 
společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější 
podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 245 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, 
kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.

Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings 
Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné 
a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. 
Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním 
firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 6 000 zaměstnanců ze 44 pracovišť v 18 zemích.

Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem 
či jejich spřízněných podniků (souhrnně „síť společností Deloitte“) jejím prostřednictvím neposkytuje odborné rady a služby. Přijetí 
jakéhokoliv rozhodnutí či jednání, které může mít dopad na Vaše finance či podnik, byste měli konzultovat s kvalifikovaným odborným 
poradcem. Žádný subjekt v rámci sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití 
této komunikace.

© 2021 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.
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