
Antivirus a krizové ošetřovné zatím do konce června a další novinky 

Vláda včera 31.5. rozhodla o prodloužení programu Antivirus pro měsíc červen, avšak pouze ve 

variantě A – tedy pro případy kdy nemohou zaměstnanci vykonávat práci z důvodu nařízené karantény 

či izolace). Např. pro případy, kdy zaměstnanci nemohli vykonávat práci z důvodu poklesu odbytu, 

program Antivirus (prozatím) skončil květnem - viz tisková zpráva MPSV a tisková konference po 

jednání vlády 31.5. 

Vláda také opravila chybu v opatření ministerstva zdravotnictví MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN ze 

dne 28.5.2021 regulující podnikání od 31.5. – chyba se týkala omezení provozu muzeí apod a konání 

veletrhů apod. Zřejmě pod vlivem dne dětí vláda povolila od 1.6. dětské koutky (ovšem mimo jiné za 

podmínky, že „provozovatel vede evidenci osob, které služby dětského koutku využijí, pro potřeby 

případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace 

účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka, resp. jeho zákonného zástupce (nejlépe 

telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání“)  - viz opatření ministerstva 

zdravotnictví MZDR 14601/2021-17/MIN/KAN ze dne 31.5.2021, které bude zveřejněno na webu MZ. 

Pokud jde o kompenzační bonus 2021, tak 24.5. se ministryně financí vyjádřila, že pro červen se s ním 

nepočítá. V souvislosti s omezeným provozem kadeřnictví v měsíci květnu se finanční správa vyjádřila 

k nároku na kompenzační bonus za květen (otázka č. 72). Dnes 1.6. lze ještě do půlnoci podat žádost o 

kompenzační bonus za březen. 

Na základě mimořádných opatření při epidemii náleží nejpozději do konce června 2021 tzv. krizové 

ošetřovné upravené zákonem č. 438/2020 Sb.  Novelou č. 173/2021 Sb. bylo toto krizové 

ošetřovné (zpětně pro období od 1.3.2021) zvýšeno ze 70 na 80 % redukovaného výdělku. Další 

novela 183/2021 Sb. s účinností od 30.4. rozšířila okruh osob, které mohou krizové ošetřovné čerpat 

(např. prarodiče mimo společnou domácnost - pochopitelně se musí jednat o zaměstnance účastné 

nemocenského pojištění); více viz tisková zpráva ČSSZ ze dne 3.5.2021. ČSSZ o krizovém ošetřovném 

informuje ZDE; dne 26.5. zveřejnila postup při pozitivním antigenním testu ve škole a 18.5. o návratu k 

prezenční výuce. 

Do konce června také pokračuje tzv. izolačka. K dotazům na téma účtování izolačky uvádíme: 

předpis pojistného za zaměstnavatele v kolonce B.3 přehledu o výši pojistného… MD 524 / Dal 336 

izolačka v kolonce C.6… MD 336 / Dal 331 

Finanční správa doplnila odpovědi na dotazy k daňovému balíčku 2021 např. o odpověď na otázku č. 5, 

kde se vyjádřila k nemožnosti zpětného zvýšení účetní hranice pro dlouhodobý hmotný majetek ze 

40 na 80 tis. Kč pro období roku 2020. Účetní jednotka však mohla toto zvýšení provést pro rok 2020 

(oproti roku 2019), pokud tak učinila nejpozději na začátku roku 2020 a pokud tuto změnu odůvodnila 

zpřesněním věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky. V tomto duchu 

danou problematiku vysvětluje záznam webináře Daňové odpisy 2021 a nejedná se o nijak překvapivý 

výklad. 

Finanční správa se také vyjádřila eurounijním změnám v DPH od 1.7.2021 a potvrdila jejich použití od 

1.7. i pro případ, kdy by příslušná novela (Poslaneckou sněmovnou projednána jako sněmovní tisk 867) 

nebyla do konce června přijata. Záznam webináře k dané problematice Internetové obchody v EU – 

DPH je již k dispozici; změnám od 1.7. byla věnována informace ze dne 13.5.2021  a také krátké video 

ze dne  27.5.2021. 
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Aktuálním novinkám je věnována pozornost v podcastu O daních – můžete jej poslouchat nejen na 

počítači, ale např. i na mobilu na Apple Podcasts (iTunes),  Spotify či Google Podcasts. 
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