Program Antivirus prodloužen do konce dubna
Vláda včera schválila prodloužení programu Antivirus do konce dubna. Jedná se o důsledek toho, že
poslanci 19.2.2021 neprojednali (natož aby jej schválili) tzv. kurzarbeit. Program Antivirus bude
prodloužen s tím omezením, že se bude vztahovat pouze na náhradu mzdy zaměstnancům
zaměstnaným u daného zaměstnavatele po dobu alespoň 3 měsíců (pracovní poměr ke dni podání
měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd bude muset trvat alespoň tři měsíce) – viz včerejší
tisková zpráva MPSV. Prodloužení programu Antivirus souvisí s tím, že jeho použití bylo ČR ze strany
Evropské komise prodlouženo. Byť by měla být příští týden otázka kurzarbeitu řešena na úrovni
politických stran, je možné, že kurzarbeit nebude schválen ani od 1.5. a program Antivirus bude dále
prodlužován.
Odložen byl program úhrady testování zaměstnanců, kdy by si zaměstnavatelé náhrady na testování
svých zaměstnanců odečetli od plateb pojistného na zdravotní pojištění. K tomuto programu by se
vláda měla vrátit ve středu, až bude projednán se zástupci zdravotních pojišťoven.
Vláda včera přijala nařízení o nových pravidlech pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest (na
vybraných místech respirátory či dvě chirurgické roušky s výjimkou pro děti, jinde chirurgické roušky
bez výjimek resp. s výjimkou do konce měsíce na obstarání chirurgických roušek), o pravidlech pro
nařizování izolace a karantény (např. proočkovaný člověk nebude muset po kontaktu s pozitivně
testovanou osobou do karantény) a o změně v pravidlech pro předávání certifikátu o očkování proti
covid-19 (certifikát se nemusí povinně tisknout, ale je k dispozici elektronicky např. k opakovanému
stažení).
Vláda se včera také rozhodla vstoupit do řízení u Ústavního soudu ohledně zrušení daňového balíčku
2021, tzn. že se bude moci vyjádřit k procesně pochybnému způsobu vyhlášení daňového balíčku 2021
ve Sbírce zákonů 31.1.2020, aniž by byl podepsán prezidentem. Případné zrušení daňového balíčku
2021 Ústavním soudem však nemůže mít vliv na jeho použití od 1.1.2021, mohlo by však mít vliv
především na jeho použití v dalších letech.
I když program Antivirus bude v březnu pokračovat v podstatě zaběhaných kolejích a program
testování zaměstnanců určitě nebude rychle uveden do praxe, tak již počínaje zúčtováním březnových
mezd budou muset zaměstnavatelé s největší pravděpodobností zohlednit jinou novinku, kterou je tzv.
izolačka, tedy proplácení mimořádného příspěvku těm zaměstnancům, kterým bude nařízena
karanténa či izolace – viz tisková zpráva MPSV ze dne 11.2.2021. O příslušném zákonu, kterému byla
věnována epizoda podcastu O daních ze dne 15.2. a který by měl nabýt účinnosti již 1.3.2021, bude
rozhodovat Senát tuto středu 24.2.2021.
Dnes bude pod č. 82/2021 Sb. vyhlášena druhá novela zákona o „podzimním“ kompenzačním bonusu,
která především nově umožní čerpat tento bonus osobám v úpadku. K podzimnímu kompenzačním
bonusu došlo ke změně výkladu u osob, jejichž činnost byla omezena již ve srovnávacím období od 1.6
do 30.9.2020 – nejpozději 25.2. mohou tyto osoby žádat o bonus i za období od 5.10.2020 při
současném podání žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav. Finanční správa jako příklad uvádí
pořadatele veletrhů vykonávajícího činnost obvykle také v období říjen až únor, který však v období od
1.6. do 30.9.2020 nesplnil podmínku nadpolovičních příjmů z pořádání veletrhů (protože i v této době
byla tato činnost zakázána či omezena) – potom si může zvolit náhradní rozhodné období např. od 1.
listopadu 2019 do 28. února 2020. Stejně by mohl postupovat např. umělec, jehož činnost byla v létě
2020 zakázána či omezena a nesplnil tak test příjmů za období od 1.6. do 30.9.2020, avšak splnil jej
např. za říjen 2019 až leden 2020 i červen až září 2019 (pokud by za období červen až září 2019 test
příjmů také nesplnil, jednalo by se o sezónní činnost, kde došlo ke změně výkladu již dříve).

Možná již zítra kromě izolačky a pandemického zákona Senát projedná také nový kompenzační bonus
2021 ve výši 1.000 Kč denně pro období od 1.2.2021 (za období od 1.2. do 15.2.2021, za které by náležel
podzimní kompenzační bonus 500 Kč denně a tento by byl již vyplacen, by byl doplacen příslušný rozdíl
500 Kč denně). Tento bonus nebude (tak jako podzimní kompenzační bonus) podmíněn přímým
uzavřením či omezením provozu, ale např. (pokud bude schválena verze přijatá minulý pátek
Poslaneckou sněmovnou) i 50% poklesem tržeb vyvolaným pandemií. Nárok za období od 1.2. do
31.3.2021 by vznikl, pokud by tržby za 01/2021 v porovnání s průměrnými tržbami za měsíce listopad
2018 až leden 2019 či listopad 2019 až leden 2020 poklesly o 50 a více procent.
V návaznosti na projednání „izolačky“ a kompenzačního bonusu 2021 (pokud by Senát zákony vrátil,
pravděpodobně by o nich poslanci rozhodovali tento pátek na mimořádné schůzi), připravíme pro
odběratele rozšířené verze rozesílaných informací k tomuto tématu podrobnější komentář.
Velice častou otázkou k uplatnění daňových odpisů na základě daňového balíčku 2021 je otázka, zda
je možné movité věci pořízené v roce 2020 s oceněním v rozsahu 40 až 80 tis. Kč daňově odepisovat
jako hmotný majetek podle zákona o daních z příjmů (pro majetek pořízený v roce 2020 tedy nepoužít
zvýšení hodnotové hranice ze 40 na 80 tis. Kč) a současně pro něj použít mimořádné odpisy (pro
majetek pořízený v roce 2020 tedy z hlediska mimořádných odpisů daňový balíček 2021 použít).
Finanční správa odpovědích na dotazy potvrdila, že uvedený postup je pochopitelně možný. Aktuálním
změnám v oblasti dlouhodobého majetku bude věnován nový webinář „Daňové odpisy 2021“, který se
bude konat on-line 3.3.2021; k dispozici bude také záznam tohoto webináře, který si můžete objednat
již nyní.
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