
Covidová opatření 

Poslanci včera 1.12.2021 schválili vládní návrhy krizového ošetřovného, tzv. izolačky a kompenzačního 

bonusu 2022; přitom byly přijaty některé důležité pozměňovací návrhy. Lze očekávat, že ve znění 

schváleném Poslaneckou sněmovnou, potvrdí všechny tři návrhy Senát, a to 15.12.2021. Následný 

podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů tak lze očekávat v druhé polovině prosince. 

Tzv. izolačku vyplácenou zaměstnanci vedle náhrady mzdy poslanci pozměnili tak, že bude časově 

omezena datem 28.2.2022 (podle vládního návrhu měla platit do 30.6.2022). Především však bude 

zpětně náležet jen těm zaměstnancům, kterým byla karanténa nařízena po 30.11.2021 a bude trvat 

k datu účinnosti zákona – tedy k datu vyhlášení ve Sbírce zákonů, což bude až po 15.12.2021. 

Zaměstnancům v karanténě s výdělkem do cca 35 tis. hrubého za dobu karantény či izolace v podstatě 

zůstane zachován čistý příjem a zaměstnanci s vyšším výdělkem bude izolačka činit 370 Kč denně; 

izolačku bude opět vyplácet zaměstnavatel a příslušnou částku si odečte od platby pojistného na 

sociální zabezpečení. O poslanci schváleném návrhu informovalo také MPSV v tiskové zprávě. 

Pokud jde o náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem po dobu karantény či izolace zaměstnavatele, 

vláda prodloužila Antivirus A až do konce února 2022. I za karanténu či izolaci nařízenou zaměstnanci 

v listopadu tedy může zaměstnavatel Antivirus A ve výši 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy + 

související odvody pojistného), max. ve výši 39 tis. Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Pro uplatnění 

Antiviru lze orientačně postupovat podle poslední verze zveřejněného manuálu ze ledna 2021. 

Ke karanténě nařízené Krajskou hygienickou stanicí v současné době vystavuje e-neschopenku hygiena 

– viz informace ČSSZ. 

Poslanci také schválili obnovení tzv. krizového ošetřovného ve výši 80 % denního vyměřovacího 

základu po celou dobu uzavření školy. Nově krizové ošetřovné bude činit minimálně 400 Kč denně a 

bude se vztahovat zpětně na dobu od 1. listopadu; poskytování krizového ošetřovného je časově 

omezeno do konce února 2022. Oproti původnímu vládnímu návrhu lze krizové ošetřovné (již od 

listopadu) čerpat i z nemocenského pojištění příbuzných pečujících o děti). Více k poslanci 

schválenému návrhu v tiskové zprávě MPSV. 

Posledním ze schválených návrhů je kompenzační bonus 2022 pro období od 22.11.2021 do (zatím) 

31.1.2022. Kompenzačnímu bonusu 2022 je věnována samostatná kapitola a také o něm informovalo 

MF v tiskové zprávě. 

Kapitola věnovaná kompenzačnímu bonusu je součástí informace pro podporovatele našeho 

informačního servisu – tuto verzi informace můžete získat při objednávce některého z našich 

aktuálních webinářů nebo na základě úhrady za poskytované informace alespoň 500 Kč; navíc získáte 

jako i cca 40minutový komentář k prominutí DPH u elektřiny a plynu. 

Vláda také obnovila program Antivirus B pro období od 1. listopadu do konce února 2022 - např. z 

důvodu omezení výroby pro nedostatek součástek. Výše příspěvku z režimu B je 60 % uznatelných 

nákladů, maximálně 29 tis. Kč měsíčně na zaměstnance. K obnovení programu Antivirus od listopadu 

2021 viz tisková zpráva MPSV. 

Aktuálními novinkami Vás provede webinář Změny v daních 2021/2022, který proběhne online již 

6.12.2021. Nabízíme také záznamy webinářů k problematice daní z příjmů DPH, které jsou k dispozici 

okamžitě po úhradě; obsah webináře DPH tuzemsko 2021/2022 si můžete poslechnout ZDE. Podcast 

O daních se 29.11.2021 věnoval oznamování příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob 

přesahujícím 5 mil. Kč; příjmy osvobozené od daně z příjmů FO je jedno z témat záznamu webináře 

DPFO 2021/2022. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/-izolacka-prosla-snemovnou-o-pomoci-pri-vypadku-prijmu-kvuli-karantene-bude-nyni-jeste-jednat-senat
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_v6.pdf
https://www.cssz.cz/web/cz/-/vystavovani-potvrzeni-o-narizeni-karanteny-pro-ucely-nemocenskeho-pojisteni
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/poslanci-schvalili-krizove-osetrovne-ve-vysi-80-procent-rodice-ho-budou-moci-cerpat-napriklad-pri-uzavreni-skol
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/snemovna-dala-zelenou-pokracovani-kompen-43787
https://www.behounek.eu/katalog/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-rozsirila-program-antivirus-opet-prodlouzila-rezim-a-a-navic-ozivila-i-rezim-b
https://www.behounek.eu/webinar-zmeny-v-danich-2021-2022/
https://www.behounek.eu/katalog/
https://www.behounek.eu/webinar-dph-tuzemsko/
https://vimeo.com/648277251
https://www.behounek.eu/webinar-dpfo/


Informace o webinářích 

V kalendáři webinářů na období listopad až leden naleznete nabídku těchto webinářů: 

• Změny v daních 2021/2022 – 6.12., 15.12.2021 a 17.1.2022; v nabídce i záznam z 26.11.2021 

• DPH tuzemsko 2021/2022 – 30.11.2021; v nabídce i záznam z 5.11.2021 

• DPH zahraničí 2021/2022 – 1.12.2021; v nabídce i záznam z 8.11.2021 

• Daň z příjmů fyzických osob 2021/2022 – 8.12.2021; v nabídce i záznam z 10.11.2021 

• Daň z příjmů právnických osob 2021/2022 – 10.12.2021; v nabídce i záznam z 12.11.2021 

• Paušální daň 2021/2022 -záznam z 15.11.2021 

• Zdanění mezd 2022 – 7.1.2022 

• Dlouhodobý majetek – odpisování 2021/2022 – 14.1.2022 

 

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA WEBINÁŘŮ  

MOŽNOST DOBROVOLNÉ ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    

 

Pěkný dny přejí        Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         2.12.2021 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 

https://www.behounek.eu/katalog/#kalendar
https://www.behounek.eu/webinar-zmeny-v-danich-2021-2022/
https://www.behounek.eu/webinar-dph-tuzemsko/
https://www.behounek.eu/webinar-dph-zahranici/
https://www.behounek.eu/webinar-dpfo/
https://www.behounek.eu/webinar-dppo/
https://www.behounek.eu/webinar-pausalni-dan-2021-2022/
https://www.behounek.eu/webinar-zdaneni-mezd-2022/
https://www.behounek.eu/webinar-odpisy/
https://www.behounek.eu/katalog/#kalendar
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

