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V Praze dne 27. února 2021 

 

 

 

Vážený pane ministře, 

 

Obracím se na Vás ve vazbě na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v 

souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila 

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve 

smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a rozhodla o přijetí 

krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového 

zákona vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 

23:59 hod. 

 

Navržené opatření neobsahuje výjimku pro osoby a firmy poskytující své služby v rámci 

živnosti „Účetní poradenství, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.  Dovolte mi 

upozornit, že zejména v sektoru malých a středních firem, což činí cca 80 % podnikatelů 

v naší republice, jsou účetní agendy zajišťovány externě. V následujících dnech stojíme před 

nezbytným úkolem zpracovat zaměstnancům z tohoto sektoru mzdy a zúřadovat případné 

dávky nemocenské, ošetřovného, včetně krizového, a zaměstnavatelům zabezpečit nezbytné 

peněžní toky též v rámci podkladů pro dotace z programu Antivirus. Tyto práce nejde 

nikterak odsunout. 

Obdobně nadcházející přiznání k dani z přidané hodnoty, vč. kontrolních hlášení jsou agendy, 

které prvotně vychází z účetních systému a pro chod státu je nezbytné uvedená podání učinit, 

pokud možno včas, aby již tak zasažená státní ekonomika mohla vyměřovat daně a plánovat 

své finanční toky. Konečně též aktuálně připravovaná přiznání k dani z příjmů vycházejí 

z podkladů vycházejících z účetnictví. K makroekonomickým důvodům uvedeným výše, se 

pak pojí nutnost mít podaná přiznání jako podmínku dosažení úvěrových zdrojů, které jsou 

aktuálně pro celou řadu podnikatelů nezbytné. 

 

Při veškerém vnímání nutnosti ochrany lidského zdraví a životů, je účetní profese připravena 

minimalizovat osobní kontakty a využívat maximálně moderních bezkontaktních způsobů 

komunikace. Ne vždy je toto však možno využít stoprocentně. 

 

Pakliže aktuální výklad je takový, že podnikatel, externí účetní, může navštívit svého klienta 

v jeho sídle a nemůže jej přijmout v sídle účetní kanceláře, dovolujeme si namítnout, že 

návštěva v sídle klienta je minimálně stejně riziková, mnohdy rizikovější, než jeden zástupce 

s jednou externí účetní, případně nutnost podnikatelů navštěvovat pošty a předávat dokumenty 
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k poštovní přepravě, kde se riziku vystavuje též přebírající účetní. Externí účetní byli již 

v jarním období v rámci profese též seznámeni s bezpečnou prací s fyzickými dokumenty. 

 

V zájmu bezproblémového chodu ekonomiky na makro i mikro úrovni Vás tímto žádám o 

zahrnutí služeb účetních a účetních poradců do seznamu výjimek ze zákazu poskytování 

služeb. Zároveň Vás mohu ubezpečit, že jakožto zástupce účetní profese budeme i nadále 

osobní styk komunikovat jako nezbytnou variantu pouze tam, kde nebude možno využít žádné 

formy vzdáleného přístupu a elektronického předávání dat.  

 

Předem Vám děkuji za zvážení této žádosti a jakékoli komunikaci v rámci úpravy účetní 

profese a výkonu její práce v krizových podmínkách jsem Vám plně k dispozici, 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Magdalena Králová 

    prezidentka Svazu účetních ČR 

 

 


