Krizové ošetřovné, stravovací paušál a další novinky
Tzv. krizové ošetřovné (na webu MPSV jsou zveřejněny další informace ke krizovému ošetřovnému)
upravené pro období od 5.10.2020 (maximálně do 30.6.2021) zákonem č. 438/2020 Sb. doznalo
v poslední době dvou základních změn. Jednak zákonem č. 173/2021 Sb. došlo k jeho zvýšení ze 70 na
80 % redukovaného výdělku, jednak došlo zákonem č. 183/2021 Sb. k poměrně významnému rozšíření
osob, které mohou ošetřovné nově čerpat.
Zvýšení krizového ošetřovného se uplatňuje zpětně za období od 1.3.2021 a příslušný rozdíl za březen
by měl být doplacen do poloviny května – viz tisková zpráva ČSSZ (zákonná lhůta pro doplacení rozdílu
za březen je do konce května). Spolu se zvýšením krizového ošetřovného od 1.3.2021 došlo také
k rozšíření nároku, který nově (od 1.3.2021) mají i rodiče, kteří pečují o desetileté a starší děti se
zvláštními vzdělávacími potřebami – viz tisková zpráva ČSSZ. Ke změnám krizového ošetřovného od
1.3.2021 viz také tisková zpráva MPSV. K uplatnění krizového ošetřovného při tzv. rotační výuce od
12.4.2021 – viz tisková zpráva ČSSZ.
Druhé rozšíření okruhu zaměstnanců s nárokem na ošetřovné (např. zaměstnané babičky žijící mimo
domácnost dítěte) zákonem 183/2021 Sb. se neuplatňuje zpětně, ale až od 30.4.2021. Ke změnám od
30.4.2021 viz tisková zpráva ČSSZ.
Pokud jde o „ošetřovné pro OSVČ“, za březen lze o tuto dotaci (v nezměněné výši 400 Kč/den) žádat do
21.5.2021. Tato dotace není slučitelná se současným kompenzačním bonusem. O kompenzační bonus
za 02/2021 již žádosti nelze podávat, za 03/2021 lze žádat do 1.6. a za 04/2021 do 1.7.2021. Pro květen
zatím nebyl kompenzační bonus rozšířen, ale kompenzační bonus pro květen by vláda mohla schválit
dnes a žádat by o něj mohlo být možné od příštího týdne.
Podnikání je momentálně omezeno opatřením MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN - např. podmínky
pro provoz kadeřnictví upravují body 14 a 20 tohoto opatření. Od 4.5. bylo toto opatření drobně
pozměněno opatřením MZDR 14601/2021-8/MIN/KAN. Od 10.5.2021 by mohlo dojít k drobnému
zmírnění omezení – např. by 9.5.2021 mohl skončit zákaz pro lyžařské vleky, např. zákaz stravovacích
či ubytovacích služeb bude až na výjimky nadále pokračovat. Drobné zmírnění omezení od 10.5. bylo
vládou schváleno PŘEDBĚŽNĚ a je dostupné ZDE. Současná omezení tedy zatím platí do odvolání;
pokud změna od 10.5. doopravdy nastane, měla by být (snad ještě dnes) zveřejněna ZDE (na tomto
místě je dostupná např. změna v nošení respirátorů/roušek od 10.5.)
Minulý pátek 30.4. byla vyhlášena nejen novela krizového ošetřovného, ale zákonem 182/2021 Sb.
také prodloužení tzv. izolačky do konce června. K tzv. izolačce viz např. tisková zpráva ČSSZ
aktualizovaná 28.4. a metodika ze dne 18.3.2021 a informace MPSV aktualizovaná dne 8.4.2021.
Protože tzv. kurzarbeit by mohlo poslanci schválit nejdříve tento pátek 7.5., byl na květen prodloužen
dotační program Antivirus.
Během května či počátkem června by se měl Senát zabývat zvýšením přídavků na děti, které poslanci
schválili 23.4.2021 – spolu s touto novelizací zákona o státní sociální podpoře poslanci schválili také
zvýšení daňového zvýhodnění na děti. Pokud by byla schválena tato poslanecká verze zákona, tak by
se (zpětně pro celý rok 2021) zvýšilo daňové zvýhodnění na 2. dítě z 19.404 Kč na 22.315 Kč a daňové
zvýhodnění na 3. a každé další dítě z 24.204 Kč na 27.835 Kč.

V podcastu O daních byla 26.4. věnována pozornost podávání přehledů OSVČ o příjmech a výdajích za
rok 2020 – správě sociálního zabezpečení lze přehled bez sankce podat do 30.6.2021 (bude-li do tohoto
data také doplaceno pojistné za loňský rok), a to na základě pardonu zveřejněného ČSSZ; zdravotní
pojišťovně lze na základě novelizace 161/2021 Sb. přehled podat až do 2.8.2021.
OSVČ, která platí minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění a která přehled podala v dubnu,
tak zvýší platbu minimální zálohy z 2.544 Kč na 2.588 Kč počínaje zálohou za květen (splatno během
května); pokud by přehled podala v květnu, tak zvýšení provede počínaje zálohou za červen. Pokud
OSVČ na základě podaného přehledu bude platit zálohy vyšší, než platila doposud, tak se zvýšení
uplatní také za květen resp. červen podle podání přehledu v dubnu resp. květnu. Pokud by se na
základě podaného přehledu zálohy snižovaly, tak se nižší záloha v případě podání přehledu v květnu
uplatní již za květen.
U zdravotního pojištění se minimální výše zálohy (loni 2.352 Kč, letos 2.393 Kč) uplatnila již počínaje
zálohou za leden. Změna výše zálohy na pojistné na zdravotní pojištění (splatno do 8. následujícího
měsíce) na základě podaného přehledu se uplatní již měsícem podání přehledu. Pokud je tedy přehled
podán např. v květnu, tak se změna provede již u květnové zálohy bez ohledu na to, zda se záloha
zvyšuje či snižuje.
Změna výše záloh se aktuálně netýká OSVČ, které vstoupili do paušálního režimu – i ony však musí za
loňský rok podat nejen daňové přiznání, ale i přehledy.
Dnes odpoledne by měli poslanci projednávat ve 2. čtení novelizaci zákona o DPH od 1.7.2021, která
reaguje na změny u tzv. elektronického obchodování (např. u e-shopů zasílajících zboží konečným
zákazníkům do jiných členských států). Protože tyto změny plynou ze změn předpisů EU od 1.7.2021,
tak se lze např. již v současné době registrovat do nového systému One Stop Shop – v archivu
rozšířených informací je k dispozici jednak stručné shrnutí registrace do nového systému, jednak
vysvětlivky Evropské komise v češtině ke změnám od 1.7.2021. Archiv je přístupný pro odběratele
těchto novinek, pokud přispěli letos částkou alespoň 500 Kč vč. dph. Na základě úhrady alespoň 500 Kč
automaticky dostanete odkaz s přístupem k těmto informacím.
Finanční správa se vyjádřila k některým praktickým otázkám stravovacího paušálu – např. v otázce č. 2
k možnosti jeho poskytování u dohod o provedení práce (je-li vymezena směna), v otázce č. 3
poskytování jednateli (má-li vymezenu směnu) a v otázce č. 5 potvrdila možnost jeho poskytování u
home office.
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