AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 21.12.2020
Dne 21.12.2020 schválila vláda následující změny:
»

Program Antivirus
- Vláda schválila prodloužení programu na podporu zaměstnanosti Antivirus do konce
února 2021. Prodlouženy budou režimy A i B.

»

Liberační daňový balíček
- Ve Finančním zpravodaji 38/2020 ze dne 21. prosince 2020 byl zveřejněn tzv. generální
pardon ministryně financí, kterým bylo rozhodnuto o prominutí příslušenství daně, zálohy
na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.
- Daňovým subjektům, u nichž převažující část příjmů, přičemž u fyzických osob se
uvažují pouze příjmy dle § 6, 7, 8 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), bezprostředně pocházela
v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 z jedné nebo více z činností, které byly v období
od 22.10.2020 do 31.3.2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády České republiky
o přijetí krizového opatření, za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému
správci daně s uvedením usnesení vlády České republiky, kterým došlo k zákazu
nebo omezení činnosti, přičemž toto oznámení může být zasláno i e-mailem, který bude
podán dle podmínek uvedených v § 7 odst. 4 zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS
CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“), se
promíjí
▪ úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané
hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020, listopad 2020, prosinec 2020,
leden 2021, únor 2021 a březen 2021, popř. na dani z přidané hodnoty za
zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletí 2021, dojde-li
k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16.8.2021;
▪ úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani silniční za
zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže,
nejpozději dne 16.8.2021;
▪ zálohu na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 podle § 10 zákona č.
16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatnou 15. 4. 2021.
-

Všem daňovým subjektům se promíjí
▪ správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku, který je Přílohou
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku
z posečkané částky podle § 259b daňového řádu za podmínky, že žádost bude
podána v období od 1.1.2021 do 16.8.2021;
▪ správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. d) Sazebníku, za přijetí žádosti o
povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo
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▪

▪
▪

-

o změnu tohoto rozhodnutí za podmínky, že žádost bude podána v období od
1.1.2021 do 16.8.2021;
správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. f) Sazebníku, za přijetí žádosti o
vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013,
kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „celní kodex Unie“),
za podmínky, že žádost bude podána v období od 1.1.2021 do 16.8.2021;
správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. g) Sazebníku, za přijetí žádosti o
povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie za
podmínky, že žádost bude podána v období od 1.1.2021 do 16.8.2021;
správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, za vydání potvrzení
o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu za podmínky, že žádost o
jeho vydání bude podána v období od 1.1.2021 do 16.8.2021.

Daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu
povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů
souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, se promíjí
▪ úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253
daňového řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2021, který je příslušenstvím daně, u
níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky,
pokud vznikl od 1.1.2021 do 16.8.2021.

»

Zařízení sociálních služeb
- Vycházky uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo objekt
nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání
nouzového stavu jsou možné za splnění následujících podmínek:
▪ vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu
bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude
proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny;
umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků
obou testů,
▪ uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy
FFP2 nebo KN95.

»

Zákaz letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
- S účinností od 21. prosince 2020 do odvolání (nejpozději však do 31. prosince 2020) se
zakazují přímé lety s cestujícími na palubě letadla z území Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska na všechna letiště na území České republiky.
- Výjimku ze zákazu mají lety ambulantní, repatriační a lety pro záchranu života.

»

Překročení státních hranic
- S účinností ode dne 20. prosince 2020 od 15:30 hod. se nařizuje
▪ všem osobám, které od 20. prosince 2020 od 15:30 hod. vstoupily na území České
republiky,
• v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění
neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným
vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro
děti a dorost, nebo nemají-li, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru
všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,
• strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního
onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění,
poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při
provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti
onemocnění COVID-19;

▪

▪

▪

▪

všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na
území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění
COVID-19, před vstupem na území ČR
• oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového
formuláře vzdáleným přístupem,
• krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo
ohlašovaného pobytu, předložit na vyžádání doklad o vyplnění
elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo
pobytové kontrole a
• do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR
testu na přítomnost SARS-CoV-2 a to, pokud orgán ochrany veřejného
zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních
opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto
opatření,
to neplatí
• pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen
odpovídajícím dokumentem,
• pro občany EU, včetně občanů ČR a cizince s povoleným dlouhodobým
nebo trvalým pobytem v EU, kteří tranzitují do 12 hodin přes ČR nebo
cestují do nebo z ČR na dobu nepřesahující 24 hodin z důvodů uvedených
v bodě II.,
• pro akreditované členy diplomatických misí v ČR včetně soukromých
služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do ČR za
služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u
Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí
14 dní,
• pro osoby mladší 5 let,
• pro občany ČR, občany EU a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v ČR
a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou
republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes
cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech s nízkým rizikem nákazy,
• pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu
práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně
překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu.
Všem osobám výše uvedeným osobám (s výjimkou osob mladších 5 let) se
zakazuje volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území
České republiky, po dobu 10 dní, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu
na přítomnost SARS CoV-2, anebo do doby ukončení karanténního opatření, s
výjimkou:
• cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích
institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti; to neplatí, jde-li o postup
podle bodu I.11 (tj. povinnost předložit zaměstnavateli nebo vzdělávací
instituci negativní test),
• cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k
zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných
finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
• cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
• cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
• cest zpět do místa svého bydliště,
• pohřbů;
Všem osobám, včetně osob uvedených v bodě I.2 písm. b) až e), které přicestovaly
na území České republiky od 20. prosince 2020 od 15:30 hod. a které pobývaly
v posledních 14 dnech na území Spojeného království Velké Británie a

▪
▪

▪

Severního Irska, se zakazuje volný pohyb podle bodu II.1 s výjimkou písm. b) a
c) (tj. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění
péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a
poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest do zdravotnických zařízení a
zařízení sociálních služeb), na území celé České republiky po dobu pobytu na
území České republiky, po dobu 10 dní, nebo do doby předložení výsledku RTPCR testu na přítomnost SARS CoV-2, anebo do doby ukončení karanténního
opatření.
Test je nutno podstoupit nejdříve 5. až 7. den po příjezdu do České republiky a
osoba je povinna předložit jej následně 3krajské hygienické stanici.
U osob, které oznámí vstup na území České republiky a ani do 7 dnů od vstupu
na území České republiky nepředloží místně příslušné krajské hygienické
stanici výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České
republiky, bude rozhodnuto o nezbytných karanténních opatřeních
• Pokud test prokáže přítomnost SARS-CoV-2 bude rozhodnuto o izolaci
podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zakazuje se vstup na území ČR pro všechny občany třetích zemí, které nejsou
na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19 a pro občany třetích zemí,
kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v těchto třetích zemích; to neplatí:
• pro cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích
s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
• pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení
k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR
vydaných Českou republikou,
• pro cizince, kterým bylo Českou republikou po 11. květnu 2020 vydáno
krátkodobé vízum,
• pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, pro
rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 nebo § 15a odst. 2 písm. b)
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, věznění pozdějších předpisů, občanů České
republiky nebo občanů Evropské unie s bydlištěm na území České
republiky,
• je-li vstup těchto cizinců v zájmu ČR, pokud je důvod vstupu doložen
odpovídajícím dokumentem,
• pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen
odpovídajícím dokumentem,
• pro akreditované členy diplomatických misí v ČR včetně soukromých
služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do ČR do 14
dní za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací
registrované u Ministerstva zahraničních věcí,
• v naléhavých mimořádných situacích (potřeba poskytnutí plánovaných
zdravotních služeb, plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě
předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, úřední jednání,
nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe
sami postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, jiné
humanitární situace), pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím
dokumentem,
• pro cizince, který s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným
pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR, který v čestném
prohlášení o partnerském vztahu přijal závazky uvedené v bodě 1.5, má
prokazatelný trvalý partnerský vztah založený zejména na soužití ve
společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území ČR
podle tohoto bodu vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí.

▪

-

»

Dále se nařizuje všem subjektům, které přijímají na území cizince za účelem
ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, kteří vstoupili na území České
republiky po 1. červenci 2020, zajistit těmto cizincům:
• ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně
místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení
orgánem ochrany veřejného zdraví,
• zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po
celou dobu jejich pobytu na území České republiky,
• úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; to neplatí, jde-li o cizince
s povolením k dlouhodobému pobytu,
• návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území
České republiky, není-li zajištěn jinak; to neplatí, jde-li o cizince s
povolením k dlouhodobému pobytu;
▪ Až na výjimky je zakázáno přijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na
zastupitelských úřadech České republiky ve třetích zemích.
Za členské státy Evropské unie se pro účely tohoto mimořádného opatření kromě
členských států Evropské unie rozumí dále Spojené království Velké Británie a Severního
Irska (do 31.12.2020 do 23:59 hod.) Švýcarská konfederace, Norské království, Islandská
republika, Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, Monacké knížectví, Republika
San Marino a Vatikánský městský stát.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů
- Novela zákona upravuje podmínky vzniku nároku na přídavky na děti, předpokládaná
účinnost zákona je od 1. dubna 2021.
▪ Podmínky nároku na přídavek na dítě
• Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem
v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu
3,40.
▪ Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku
• do 6 let 630 Kč,
• od 6 do 15 let 770 Kč,
• od 15 do 26 let 880 Kč.
▪ Výše přídavku na dítě ve zvýšené výměře činí za kalendářní měsíc, jde-li o
nezaopatřené dítě ve věku
• do 6 let 930 Kč,
• od 6 do 15 let 1.070 Kč,
• od 15 do 26 let 1.180 Kč.
▪ Příspěvek ve zvýšení výměře náleží, pokud některá ze společně posuzovaných
osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem
• podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1, alespoň ve výši částky životního minima
jednotlivce,
• podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2,
• podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 5,
• z dávek nemocenského pojištění,
• z dávek důchodového pojištění,
• z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
• z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo
• z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité
pomoci v mateřství, náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve
zvýšené výměře.

»

Ošetřovné OSVČ – listopad
- Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu bylo dnes spuštěno podávání
žádostí o ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné za měsíc listopad.

»

Dotační program na rekonstrukci veřejných budov
- Dnes byl také schválen dotační program Ministerstva pro místní rozvoj na program na
rekonstrukci a přestavbu veřejných budov.
- Dotační program se bude týkat obcí od 3.000 do 10.000 obyvatel.

Dodatečně připojuji i odkaz na Poslaneckou sněmovnou schválenou novelu zákona o kompenzačním
bonusu.
»

Novela zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením
podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (součástí novely
zákona o spotřebních daních)
– Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu zákona o kompenzačním bonusu v
souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS CoV-2 ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.
– Novela zákona o kompenzačním bonusu rozšiřuje výjimky ze zákazu souběhu
kompenzačního bonusu s dalšími dotačními programy.
– Kompenzační bonus tak bude dle tohoto zákona možné čerpat souběžně s:
▪ podporou, která slouží k úhradě nájemného
▪ podporou poskytované zaměstnavatelům
▪ ošetřovným pro OSVČ
– Vznikl-li subjektu kompenzačního bonusu nárok na kompenzační bonus podle zákona
č. 461/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží lhůta pro
podání žádosti o kompenzační bonus znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
– Novelu zákona nyní musí podepsat prezident.

Mgr. Dominika Schejbalová

