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Příspěvek za karanténu 

Dne 5. března 2021 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nový zákon č. 121/2021 Sb. o 
mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. 

Podle uvedeného zákona přísluší každému zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa 
nebo izolace ve výši 370,- Kč za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 dnů 
nařízené karantény nebo izolace. Příspěvek zaměstnanci však nepřísluší, byla-li mu 
karanténa nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou 
pracovních nebo služebních cest. 

Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající 
počet zameškaných hodin, příspěvek se podle § 3 uvedeného zákona o tento rozdíl sníží.                                                                                                                            
Uvedený příspěvek vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel společně s náhradou příjmu za 
příslušné období. 

Zaměstnavatel odečte z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc na sociální 
zabezpečení částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku, ale jen pokud příspěvek 
podle tohoto zákona vyplatil nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém si příspěvek odečetl od pojistného. Nárok na odpočet však 
může uplatnit zaměstnavatel jen do 3 kalendářních měsíců po ukončení karantény. 

Podle ustanovení uvedeného zákona může zaměstnavatel také požádat Českou správu 
sociálního zabezpečení o informaci, že od ošetřujícího lékaře obdržela ČSSZ informaci o 
nařízení karantény zaměstnanci a o jejím trvání nebo ukončení. 

Příspěvek je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob a může být poskytován ode dne 
účinnosti zákona, tj. od 5.3.2021 do 30.4.2021.   

Podle přechodných ustanovení zákona přísluší příspěvek zaměstnanci i za kalendářní dny 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa 
po 28. únoru 2021. 

 

Zdanění finanční výpomocí v době covidu 

 

Generální finanční ředitelství vydalo výklady k různým dotazům týkajících se zdaňování či 
nezdaňování finančních podpor poskytovaných fyzickým osobám v době nouzového stavu.  

• Jednorázový příspěvek poskytnutý důchodcům v roce 2020, tzv. rouškovné, ve výši  
5 000 Kč, který dostal každý, komu nejpozději k 31. 11. 2020 vznikl nárok na 
starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí důchod, je osvobozen od DPFO a 
v daňovém přiznání fyzické osoby se neuvádí. 



• „Jarní“ a „podzimní“ kompenzační bonus pro podnikatele nebo fyzické osoby – 
společníky s.r.o. je osvobozen od DPFO a v daňovém přiznání fyzické osoby se 
neuvádí. 

• „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ, obsahuje zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním 
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru v 
roce 2020 a tento příjem je od daně z příjmů osvobozen a v daňovém přiznání FO se 
neuvádí. 

• Dotace v souvislosti s COVID - 19 mají charakter neinvestiční finanční podpory 
(jedná se v podstatě o provozní dotace), proto nelze tyto příjmy od daně z příjmů 
osvobodit podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů.           
Dotace, které mají provozní povahu – s výjimkou dotací určených na odstranění 
následků živelních pohrom – od daně z příjmů osvobozeny nejsou a podléhají 
zdanění. Pokud se jedná o příjem související s podnikáním fyzické osoby, spadá tento 
příjem do příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů.  Současně ale bude moci tato 
fyzická osoba uplatnit jako daňově účinný prokazatelně vynaložený výdaj krytý touto 
dotací, který není z daňových výdajů vyloučen. [Pokud poplatník uplatňuje výdaje 
procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů, pak přijatou provozní 
dotaci zahrne do zdanitelných příjmů a uplatní si jako výdaje pro jeho činnost 
příslušné procento z příjmů. 

• Dotace z programu ANTIVIRUS poskytnutá OSVČ se zaměstnanci je příspěvek, který 
je realizován na základě ustanovení § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a na jeho realizaci se vztahují stejná obecná pravidla jako 
na jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Tento příspěvek je osvobozen od 
daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů a 
do daňového přiznání se neuvádí. Výdaje související s osvobozeným příjmem však 
nejsou daňově účinným výdajem podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů 
a tyto náklady je nutno vyloučit z celkové hodnoty daňových výdajů. 

Celé znění výkladu GFŘ k uvedené problematice naleznete na webových stránkách finanční 
správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/inf-zdan-nekterych-financnich-
podpor-nouzovy-stav-11324 
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V Ústí nad Labem dne 9.3.2021 


