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V Praze dne 6. dubna 2020 

 

 

 

Milé kolegyně, milí kolegové, 

 

obracím se k Vám ve dnech, kdy se již v řádu týdnů potýká celá naše země s problémem, 

který jsme si donedávna mysleli, že k nám může promlouvat snad jen z historických románů 

či akčních filmů. Celosvětově čelíme pandemii nebezpečného koronaviru Covid-19 a musíme 

se rychle naučit žít jinak, než jsme byli dosud zvyklí. 

 

Na obdobnou situaci není nikdy vhodná doba. Pro nás účetní však navíc přišla v období, kdy 

vrcholí práce na účetních závěrkách, daňových přiznáních a či přípravě auditů. Život se 

nezastaví, což je samozřejmě dobře, ale pro nás to znamená současně cyklus DPH a 

zpracování mezd. Musím říci, že Vás všechny obdivuji. Je toho hodně, co musíme zvládnout. 

Kromě práce řešíme všichni své soukromé životy. Statistiky ukazují, že velká část účetních 

tvoří nyní tzv. sendvičová generace. Najednou se z nás stávají učitelé a učitelky, kdy se 

musíme ponořit se do disciplín, které mnohdy stěží dolujeme z paměti. Děti jsou citlivé a 

dětmi tak jsou ještě i na prahu dospělosti, neb stále potřebují naši podporu a odvahu. Současně 

jsou zde rodiče v generaci, která je najednou velmi křehká a je nutné dát jim péči, kterou ještě 

nedávno třeba ani nepotřebovali. Naše „má dáti – dal“ najednou bilancuje mezi ochranou 

zdraví našeho a našich nejbližších a prací, která je v těžce zasažené ekonomice svou povahou 

také záchranářská. 

 

Naše obrovská vděčnost směřuje ke všem členům integrovaného záchranného systému. Jsou 

zde, aby chránili naše životy a uzdravovali nemocné. Nemocná ale začíná být i ekonomika. 

Zaměstnanci i podnikatelé začínají být právem vystrašení a musí kromě zdraví řešit i často 

existenční problémy ekonomické. Návrhy řešení se objevují a mění každým dnem a jsme to 

my, účetní, kteří v těchto dnech musíme být připraveni s cennou radou v těch nejpalčivějších 

problémech. Můžeme s ní napomoci k přežití řady malých i větších podniků, a toto je 

samozřejmě podmínkou přežití celé české ekonomiky. Všichni tak musíme sledovat daňové 

liberalizační balíčky, program Antivirus, Covid a další, které možná ještě přijdou.  Nebojím se 

říci, že pokud se hovoří o „první linii“ jsou i v ní i účetní. Ve chvíli, kdy se zavírali podniky a 

služby, začalo se velmi rychle řešit, že bez účetních by to nešlo. Ať už se kola ekonomiky točí 

pomalu nebo rychle, účetnictví je nezbytné. Je nezbytné i pro výběr daní. Snad i proto ve 

chvíli, kdy epidemie v České republice nabírala na rychlosti a řešila se celá řada krizových 

opatření, velmi intenzívně komunikovalo Ministerstvo financí i s vedením Svazu účetních 

ČR, abychom se domluvili, jak pokračovat v naší práci – stát nás potřebuje a bylo to ocenění, 
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které na tiskových konferencích a v médiích bohužel nejspíš nezazní. Podnikatelé a 

zaměstnavatelé nás potřebují také. Na významu teď nabývá mzdová agenda a pracovní právo 

v souvislosti s programem na záchranu pracovních míst. Celá řada podniků se nyní neobejde 

bez úvěrů, a tedy bez kvalitního výkaznictví. Pro žádosti o úvěr či nejrůznější odklady 

daňových plateb se nemůžeme ohlížet k poslední řádné účetní závěrce, ale předkládat výkazy 

téměř k reálnému datu. Bude nás potřeba a je nás potřeba. Snad pozitivní signál ve dnech, kdy 

mít práci není tak úplně samozřejmé. Na druhou stranu maximální vytížení a stres v době, kdy 

se musíme i zastavit a uvědomit si, že to nejcennější máme ve svých domovech a srdcích. 

 

S velkým potěšením sleduji, jak se účetní dokáží semknout a diskutovat své problémy v rámci 

profesní kolegiality. I my na Svazu účetních pracujeme a neúnavně sledujeme a zveřejňujeme 

ekonomická opatření. Je naší maximální snahou, abychom Vám ve Vaší náročné práci tím, že 

máte vše potřebné na jednom místě, pomohli. Díky době, v níž žijeme, máme možnost Vám 

pomáhat i on line, ať už informačním servisem či připravovanými webináři a jsme rádi, že 

s Vámi můžeme touto cestou komunikovat. Vaše sdílení a „olajkování“ je pro nás velkým 

díkem a jasným signálem, že i neúnavná práce všech kolegů ve vedení Svazu účetních má 

smysl. Děkuji kolegům z řad široké členské základny, kteří se dělí o své vypracované 

manuály a umožňují je sdílet v profesi s kolegy. Opět se ukazuje, že prostředí v naší profesi 

není konkurenční, ale maximálně kolegiální. Moc si toho vážím a je mi velkou ctí takovou 

profesi vést. Společně to zvládneme. Zvládneme boj o zdraví, ale i náročnou práci, ve které 

díky profesní spolupráci nikdo není sám. 

 

Již za pár dní oslavíme Velikonoce. Budou jiné, než jsme zvyklí, ale v každém případě jsou 

symbolem jara a nového života. Znamenají uzdravení, nezapomeňte ale, že i uzdravování 

potřebuje svůj čas. Věřím, že jsme na správné cestě a těším se na setkání, které proběhne 

osobně s úsměvem a podáním ruky. Ale nespěchejme, buďme trpěliví. 

 

Přeji Vám všem klidné prožití Velikonočních svátků, pevné zdraví a hodně moc sil do příštích 

dnů, 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Magdalena Králová 

    prezidentka Svazu účetních ČR 

 


