AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 27.3.2021
Dne 26. března 2021 schválila vláda následující změny:
»

Prodloužení nouzového stavu
- Nouzový stav byl prodloužen do 11. dubna 2021 23:59 hod.

»

Prodloužení opatření
- Současně s nouzovým stavem byla prodloužena platnost všech dosud platných
krizových protiepidemických opatření, a to do stejného data.
- V případě opatření týkajícího se omezení volného pohybu obyvatel mezi 21. hodinou a 5.
hodinou ranní dochází ke změně, kdy mezi výjimky nově patří také cesty na shromáždění
pořádané církví nebo náboženskou společností a účast na něm.
▪ Tato výjimka bude platit jen ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21.00
do 23.59 hodin.

»

Omezení vstupu do České republiky
- Upraveno bylo také opatření, které omezuje vstup do České republiky.
- V reakci na rozhodnutí Spolkové republiky Německo vyřadit ČR ze seznamu nejvíce
rizikových zemí s mutující variantou viru se od neděle 28. března 2021 ruší povinnost
pro řidiče v mezinárodní dopravě, kteří přes ČR tranzitují směrem do Německa
prokazovat se při vstupu do ČR negativním testem na covid-19.

»

Očkování
- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci – do neděle 28. března 2021 23:59 hod. je
možné využít prioritní registraci k očkování
- očkování pro starší 65 let – registrace k očkování pro osoby starší 65 let bude zahájena
v týdnu po Velikonocích
- kritická infrastruktura – očkování bude zahájeno od pondělí 29. března 2020

»

Testování dětí ve školách
- Po návratu dětí do škol se počítá s pravidelným testování 2x týdně. Termín pro návrat dětí
by měl být stanoven v příštím týdnu.
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»

Kompenzační bonus – otázky a odpovědi
-

-

Ministerstvo financí zveřejnilo odpovědi na otázky týkající se kombinovatelnosti
kompenzačního bonusu.
Lze kombinovat původní kompenzační bonus s tím novým?
▪ Ano, přestože nový bonus 1000 Kč denně platí zpětně od 1. února 2021,
kombinace s původním bonusem je možná. Při kombinaci kompenzačních
bonusů však můžete dohromady získat maximálně 1 000 Kč denně.
Ve srovnávaném období jsem obdržel dotaci v rámci programu určeného na
podporu podnikatelů zasažených epidemickou situací (např. COVID – kultura).
Ovlivní to nějak výpočet poklesu příjmů nutný pro vznik nároku na kompenzační
bonus?
▪ Nikoliv. Příjmy z dotačních programů a jiných podpor určených podnikatelů
nejsou příjmy odpovídající tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb
plynoucích z Vaší podnikatelské činnosti, a jako takové se mezi srovnávané příjmy
nepočítají. Srovnávat tak budete vždy jen příjmy z tržeb ve srovnávacím a
srovnávaném období.

Mgr. Dominika Schejbalová

