
Krizové ošetřovné, izolačka a kompenzační bonus 2022 již platí 

Ve Sbírce zákonů byly 23.12.2021 vyhlášeny tři zákony reagující na covidová omezení – krizové 

ošetřovné, izolačka a kompenzační bonus 2022. 

Dopad těchto nových opatření na zaměstnavatele bude jedním z témat webináře Zdanění mezd 2022, 

který pořádáme již 7.1.2022; pozornost bude věnována např. i pokračujícímu programu Antivirus a 

jeho daňovým dopadům. 

Již dříve jsme připravili komentář vztahu programu Antivirus k izolačce či krizovému ošetřovnému vč. 

35minutového videa a audiozáznamu – tento komentář, rozšířenou verzi zasílaných informací po dobu 

nejméně 3 měsíců můžete získat jako odměnu za objednávku některého z našich webinářů pořádaných 

v lednu 2022,  za objednávku záznamu webináře z období květen až prosinec 2021 nebo za finanční 

příspěvek za poskytované informace ve výši alespoň 500 Kč vč. dph. JAKO ODMĚNU DÁLE ZÍSKÁTE CCA 

43MINUTOVÉ VIDEO SE SAMOSTATNÝM ZÁZNAMEM ZVUKU V MP3 KE KOMPENZAČNÍMU BONUSU 

2022.  
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Aktuálním covidovým opatřením se také věnuje článek Covidové kompenzace za listopad a prosinec 

2021, kompenzačnímu bonusu 2022 se také věnovala rozšířená verze informace z 2.12.2021. 

Krizové ošetřovné je upraveno zákonem č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19. Zákon o krizovém 

ošetřovném pro období od 1. listopadu 2021 do 28.2.2022 (budou-li trvat mimořádná covidová 

opatření) např.: 

• rozšiřuje nárok na ošetřovné - např. při péči o dítě mladší 10 let ošetřovné náleží nejen při nemoci 

dítěte, ale i v případě, kdy je dítěti nařízena karanténa 

• v případech uzavření školy, školky a obdobného dětského zřízení či její části (např. uzavření třídy) 

není limitována doba pobírání ošetřovného 9 resp. 16denní podpůrčí dobou – tzn., že ošetřovné 

náleží za celou dobu uzavření 

• stanovuje minimální výši krizového ošetřovného na 400 Kč denně 

• zvyšuje jak krizové, tak standardní, ošetřovné na 80 % redukovaného denního vyměřovacího 

základu 

• umožňuje čerpat jak krizové, tak standardní, ošetřovné např. z nemocenského pojištění babičky 

žijící mimo společnou domácnost a pečující o vnouče. 

Krizové ošetřovné z důvodu uzavření školského či dětského zařízení se nově dokládá jen čestným 

prohlášením, které je součástí nového tiskopisu žádosti o krizové ošetřovné. Tiskopis žádosti o krizové 

ošetřovné je dostupný ZDE. Zaměstnavatel bude předávat příslušné správě sociálního zabezpečení 

tiskopis Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné. Informace o krizovém ošetřovném 

jsou zveřejňována jak na webu MPSV, tak na webu ČSSZ. 

Krizové ošetřovné popř. i standardní ošetřovné, na které se přechodně vztahují nová pravidla (např. 

rozšíření okruhu osob, které mohou čerpat i standardní ošetřovné), lze uplatnit zpětně za období od 1. 

listopadu 2021. Nutným předpokladem pochopitelně je, že zaměstnanec nevykonával práci a jeho 

nepřítomnost v práci byla považována za překážku v práci na straně zaměstnance – zde však může být 

problémem, že některé situace lze považovat za omluvenou nepřítomnost zaměstnance podle § 191 

zákoníku práce až od vyhlášení zákona o krizovém ošetřovném. Doplatek standardního ošetřovného 
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do nové výše 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu (pokud již bylo vyplaceno ve 

standardní výši) bude zaměstnanci automaticky doplacen správou sociálního zabezpečení. 

Izolačka je upravena zákonem č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené 

karanténě. Izolačka náleží jen za karanténu (izolaci) nařízenou po 30.11.2021, avšak jen v případě, kdy 

karanténa (izolace) trvala k datu 23.12.2021 – pokud byla ukončena dříve (byť by byla nařízena 

v prosinci), tak izolačka nenáleží vůbec. 

Izolačku bude opět vyplácet svým zaměstnancům zaměstnavatel a odečte si ji od platby pojistného na 

sociální zabezpečení. Tiskopis Přehledu o výši pojistného používaný od března 2021 (obsahuje část D 

pro odečet karanténních příspěvků) by se tedy neměl koncepčně nijak změnit. Protože však výpočet 

izolačky je záležitostí zaměstnavatele, bude jej muset zaměstnavatel zohlednit při vyúčtování mezd. 

Výpočet současné izolačky (370 Kč denně, maximálně 90 % průměrného výdělku) je přitom stejný jako 

tomu bylo při jarní izolačce uplatňované na základě zákona č. 121/2021 Sb. 

Informace o izolačce jsou zveřejňovány jak na webu MPSV, tak na webu ČSSZ. 

Kompenzační bonus 2022 je pro období od 22.11.2021 do 31.1.2022 upraven zákonem 519/2021 Sb., 

o kompenzačním bonusu pro rok 2022; další bonusová období (např. únor 2022) by mohla přidávat 

vláda bez nutnosti novelizace zákona. Informace o kompenzačním bonusu 2022 jsou na webu Finanční 

správy dostupné ZDE, a to včetně webové aplikace pro podání žádosti. Žádost za prvé bonusové období 

lze doporučit podat až v lednu, v současné době ji však lze využít pro výpočet výše bonusu (po zadání 

údajů o příjmech za srovnávací a srovnávané období). 

Zásadní rozdíly kompenzačního bonusu 2022 oproti kompenzačnímu bonusu 2021 shrnuje v úvodu 

zmíněné 43minutové video. Kompenzační bonus 2022 pro společníky SRO vysvětluje podrobný 12ti 

stránkový komentář Bonus 2022 pro společníky malých a rodinných SRO. 

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

17.1.2022 (v současné době je dostupný záznam z 15.12.2022). Nabízíme také záznamy webinářů 

k problematice daní z příjmů a 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. 

Informace o webinářích 

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

• Změny v daních 2021/2022 – 17.1.2022; v nabídce i záznam z 15.12.2021 

• DPH tuzemsko 2021/2022 – záznam z 30.11.2021 

• DPH zahraničí 2021/2022 – záznam z 1.12.2021 

• Daň z příjmů fyzických osob 2021/2022 – záznam z 8.12.2021 

• Daň z příjmů právnických osob 2021/2022 – záznam z 10.12.2021 

• Paušální daň 2021/2022 - záznam z 15.11.2021 

• Zdanění mezd 2022 – 7.1.2022 

• Dlouhodobý majetek – odpisování 2021/2022 – 14.1.2022 
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