
OČR při rotační výuce – novela kompenzačního bonusu – vstup do paušální daně 

ČSSZ se vyjádřila k uplatnění ošetřovného při tzv. rotační výuce, tj. při střídání jednotlivých tříd 

v prezenční a distanční výuce – viz tisková zpráva ze dne 3.12.2020.  

Novela zákona o spotřební dani, řešící spotřební daň u vylitého piva, bude doplněna přílepkem 

novelizujícím podzimní zákon o kompenzačním bonusu. Definitivně bude tato prvá novelizace zákona 

č. 461/2020 Sb. potvrzena příští týden a následně bude po podpisu prezidenta vyhlášena ve Sbírce 

zákonů. Tato novelizace odstraní dosavadní nemožnost souběhu kompenzačního bonusu a jiných 

„covidových“ dotací podle § 8 zákona 461/2020 Sb. v těchto třech případech: 

• OSVČ bude moci nově žádat o bonus, i když čerpá na své zaměstnance podporu z programu 

Antivirus 

• nově bude umožněn souběh s dotací „Ošetřovné pro OSVČ“ 

• překážkou pro bonus nebude případná dotace z programu „Covid – nájemné“ (popř. jiného 

obdobného programu), bude-li tento dotační program do budoucna rozšířen i na období od října 

2020 

 

Zítřejším dnem 9.12.2020 v 0.00 hod nabývají účinnosti zpřísnění podnikatelských omezení usnesením 

vlády 1290 ze dne 7.12.2020, které bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 511/2020 Sb. Jedná se např. 

o zpřísnění otevírací doby restaurací. Omezení podnikání od 13.12.2020 bude zřejmě záviset na 

prodloužení nouzového stavu, o kterém by měla Poslanecká sněmovna jednat pravděpodobně ve 

středu 9.12.2020 - vláda přitom bude žádat o prodloužení o 30 dnů, tj. do 11.1.2021. 

Paušální daň již podepsal prezident a finanční správa proto zveřejnila formulář oznámení o vstupu do 

paušálního režimu a začala tak přijímat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Kdo chce do 

paušálního režimu vstoupit pro rok 2021, musí toto oznámení podat nejpozději 10.1.2021.  

Paušální daň je hrazena formou měsíčních paušálních záloh (pro rok 2021 ve výši 5.469 Kč) zahrnujících 

i pojistná na sociální pojištění a na zdravotní pojištění. Tyto zálohy budou hrazeny výhradně finančnímu 

úřadu, a to na zvláštní účet s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu, pod 

který daná OSVČ spadá a kódem banky 0710 (ČNB) – tento účet má označení „Paušální daň a paušální 

veřejná pojistná“. 

Záznam webináře Paušální daň je plně aktuální, protože úprava paušální daně byla schválena 

v podobě, ze které webinář vychází. K webináři je nyní dostupný dodatek shrnující nejnovější 

informace finanční správy k paušální dani, které potvrzují výklad paušální daně představený ve 

webináři. Protože OSVČ s paušální daní se budou moci přihlásit k účasti na dobrovolném důchodovém 

pojištění, a to v roce 2022 zpětně i od 1.1.2021, a navýšit si tak své důchodové zabezpečení, obsahuje 

dodatek také podrobný výklad této problematiky. 

Daňový balíček 2021 např. umožní u hmotného majetku pořízeného od 1.1.2020 do 31.12.2021 

daňové odepisování formou mimořádných odpisů dle § 32a zákona o daních z příjmů, tj. pro nový 

(poplatník musí být prvým odpisovatelem) hmotný majetek zatříděný do odpisové skupiny 1 a 2 

možnost odpisu během 12 resp. 24 měsíců. Důležitým krokem ke schválení tohoto balíčku bude jeho 

čtvrteční projednání Senátem. Podrobně se praktickými dopady daňového balíčku bude zabývat 

webinář či přednáška „DPH a Daně z příjmů 2020/2021“ doplňující webinář či přednášku „Změny 

v daních 2020/2021“ provázející aktuálními daňovými změnami a záznamy webinářů „DPH 2020/2021“ 

a „Daně z příjmů 2020/2021“. Obsah jednotlivých webinářů resp. přednášek je koncipován tak, aby se 

vzájemně doplňoval a nepřekrýval se. 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-to-bude-s-osetrovnym-v-navaznosti-na-provoz-skol-skolskych-a-detskych-zarizeni
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-461?text=o+kompenza%C4%8Dn%C3%ADm+bonusu
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201207-1290.pdf
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=511/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/5255_1.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/5255_1.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/bankovni_ucty_2020_Priloha_1.pdf
https://www.behounek.eu/webinar-pausalni-dan/
https://www.behounek.eu/prednaska-dph-a-dane-z-prijmu-2020-2021/
https://www.behounek.eu/prednaska-zmeny-v-danich/
https://www.behounek.eu/prednaska-zmeny-v-danich/
https://www.behounek.eu/prednaska-dph/
https://www.behounek.eu/dane-z-prijmu/
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