
„Odklad“ přiznání – kompenzační bonus 2021 - izolačka 

Pravděpodobně dnes bude ve Finančním zpravodaji vyhlášen nový generální pardon, který fyzickým i 

právnickým osobám prakticky odloží termín pro podání přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc – kdo má 

termín 1.4.2021 (viz § 136 daňového řádu), tak bude moci bez sankce v podobě pokuty za opožděné 

tvrzení daně přiznání podat až do 3.5.2021 a kdo má zákonný termín 3.5.2021 (týká se elektronicky 

podávaného přiznání), tak může daňové přiznání podat beztrestně až do 1.6.2021. K „prodloužení“ 

termínu 1.7.2021 (pro poplatníky s povinným auditem či daňovým poradcem podávajícím přiznání po 

1.4.2021) pravděpodobně alespoň prozatím nedojde. 

Stejně jako v loňském roce se o skutečný odklad termínů nejedná a pokud poplatník s přeplatkem na 

dani a s termínem pro podání daňového přiznání 1.4.2021 podá do tohoto data daňové přiznání, tak 

mu lhůta pro vrácení začne běžet 1.4.2021 a pokud by přiznání podal např. o týden později, tak by se 

mu lhůta pro vrácení přeplatku odložila také o týden. 

Také bude vyhlášeno dvouměsíční prodloužení dočasného prominutí DPH (tedy do 3.6.2021) za dodání 

filtračních polomasek a respirátorů splňujících parametry třídy ochrany minimálně FFP2 a vyšší. 

Finanční správa již týden přijímá žádosti o nový kompenzační bonus 2021 za měsíce únor a březen 

2021. K novému bonusu Finanční správa zveřejnila Základní schéma testování splnění podmínek nároků 

na kompenzační bonus – k tomuto tématu jsme pro účastníky našich webinářů a pro podporovatele 

našeho informačního webu připravili video prezentaci v délce cca 43 min. Přístup ke shlédnutí tohoto 

videa můžete získat jako odměnu za příspěvek za poskytované informace v částce alespoň 500 Kč vč. 

DPH. Navíc získáte přístup k rozšířeným informacím od 1.1. do 30.6.2021 (tedy vč. přehledu změn, 

který přinesl daňový balíček 2021, vysvětlení zvýšení hodnotové hranice pro odpisovaný hmotný 

majetek ze 40 na 80 tis. Kč či dopadů Brexitu na uplatnění DPH od 1.1.2021). 

Další informace ke kompenzačnímu bonusu 2021: 

• jedná se o již třetí kompenzační bonus, 1. bonusové období tohoto nového bonusu (únor 2021) 

se překrývá se 6. bonusovým obdobím (do 15.2.2021) s předchozím bonusem (tzv. kompenzační 

bonus podzim 2021) 

• upraven zákonem č. 95/2021 Sb. 

• kompenzační bonus 2021 byl přijat 25.2.2021 a základní principy tohoto nového bonusu byly na 

příkladech vysvětleny v rozšířené informaci rozeslané dne 26.2.2021 (i k této informaci můžete 

získat přístup příspěvkem za poskytované informace v částce alespoň 500 Kč vč. DPH) 

• některým základním principům kompenzačního bonusu 2021 byla věnována epizoda podcastu O 

daních ze dne 1.3.2021 

• příjem žádostí o kompenzační bonus 2021 byl spuštěn 2.3.2021 

• od 2.3.2021 Finanční správa zveřejňuje také informace ke kompenzačnímu bonusu 2021, a to 

včetně odpovědí na dotazy 

• součástí záznamu webináře Daňové odpisy 2021 je cca 15min přídavek věnovaný překryvu 

nároku na bonus za únor dle předchozí a dle nové úpravy 

• nový kompenzační bonus 2021 byl zapracován do článku Kompenzační bonus pro OSVČ 
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V březnových výplatách bude nutné pro karanténu nařízenou od 1.3.2021 zohlednit tzv. izolačku 

- mimořádný příspěvek při nařízené karanténě. Příslušný zákon po legislativních peripetiích, kdy jej 

paní ministryně práce chtěla nejprve opatřit přílepky nesouvisejícími s pandemií a následně jej chtěla 

řešit zvýšením náhrady mzdy zaměstnanců (týkalo by se nejen karantény, ale i pracovní neschopnosti), 

byl vyhlášen pod č. 121/2021 Sb.  

Zaměstnancům, která byla nařízena karanténa počínaje 1.3.2021 tak bude náležet mimořádný 

nezdaněný příspěvek až 370 Kč denně za dobu až 14 dnů karantény.  

O tzv. izolačce informovalo jak MPSV  tak ČSSZ. V informaci MPSV začínají být postupně zveřejňovány 

i odpovědi na dotazy; informace obsahuje i video namluvené zamaskovanou osobou – ač je video 

označeno jako „Izolačka ve 3 minutách“, tak mnoho praktických informací neobsahuje a asi se ani 

nestane předlohou k hitu obdobnému písni S cizí ženou v cizím pokoji. Izolačka náleží jen v případech, 

kdy byla karanténa či izolace nařízena od 1.3.2021. Pokud tedy byla nařízena před 1.3.2021, tak 

nenáleží ani za dny od 1.3.2021. Izolačku za březen vyplatí zaměstnanec spolu s náhradou mzdy za 

březen a odvod pojistného na sociální pojištění si zaměstnavatel o izolačku sníží. 

Izolačka náleží, pokud je zaměstnanci nařízena karanténa či izolace. Informace MPSV i ČSSZ počítají s 

tím, že karanténu vyznačí ošetřující lékař v e-neschopence (viz doporučení pro lékaře), tzn. že využije 

kolonky pro nemoc, kde vyplní kód Z209 a do kolonky  "profese" uvede "karanténa". Pokud má 

zaměstnavatel zřízenu u příslušné správy sociálního zabezpečení službu zasílání informací o dočasné 

pracovní neschopnosti zaměstnanců, tak bude zaměstnavatel informován o pracovní neschopnosti. 

Informace MPSV a ČSSZ nepočítají s potvrzením karantény na tiskopisu o nařízení karantény ani s 

nařízením karantény hygienou. Nicméně izolačka náleží ve všech případech, kdy je karanténa či izolace 

platně nařízena. 
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