
  

VYDÁNÍ Č. 6 / PROSINEC 2021 

 



1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vážení obchodní přátelé, 

 

v dalším čísle letošního Zpravodaje si vás dovolujeme seznámit s aktuálními 
změnami v oblasti covidových opatření a v oblasti uplatnění nároku na odpočet daně 
z přidané hodnoty u neprokázaného dodavatele. 
 
Zároveň si vám všem touto cestou dovolujeme poděkovat za přízeň, kterou nám 
věnujete, velmi si jí vážíme a těšíme se na další spolupráci v novém roce.        

 

 

 

S přátelským pozdravem 

 

 

 

 

Šárka Adámková    Ladislav Dědeček 
Partner      Partner 
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ZNOVUZAVEDENÍ KRIZOVÉHO OŠETŘOVNÉHO 
Poslanecká sněmovna dne 1. 12. 2021 ve zkráceném jednání schválila návrh na krizové 
ošetřovné, na které budou mít rodiče nebo jiní příbuzní, kteří zůstanou doma se svými dětmi, 
nárok v případě uzavření škol nebo tříd v souvislosti s epidemií COVID-19 nebo z důvodu 
nařízení individuální karantény dítěte. Musí se jednat o dítě mladší 10 let, jako je tomu i u 
klasického ošetřovného nebo o nezaopatřené dítě do 26 let věku účastnící se školní docházky 

jež je závislé na péči jiné osoby již od I. stupně nebo navštěvující zařízení pro péči o závislé osoby. 
 
Krizové ošetřovné pak bude činit 80 % denního vyměřovacího základu, minimálně 400 Kč na den a bude 
se vztahovat i na zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní 
činnosti, jež se účastní nemocenského pojištění. 
 
Navrhované změny mají platit zpětně ode dne 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022. 
 
Návrh nyní bude projednán Senátem a následně bude předán k podpisu prezidentu republiky. 
 

PŘÍSPĚVEK PŘI NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ NEBOLI „IZOLAČKA“ 
Poslanci dne 1. 12. 2021 ve zkráceném jednání rovněž schválili návrh zákona, jež má opět 
zavést mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízení karantény. 
 
Zaměstnavatel bude zaměstnanci nad rámec běžné „nemocenské“ náhrady vyplácet bonus 
ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu 14 dní trvání nařízené 

karantény. Pokud by součet poskytnutého příspěvku a náhrady příjmu přesáhl 90 % průměrného 
výdělku, příspěvek se sníží. 
 
Na příspěvek budou mít nárok i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o 
pracovní činnosti, pokud přispívají do systému nemocenského pojištění. 
 
Zaměstnavatel si pak bude moci odečíst poskytnutý příspěvek od povinného odvodu pojistného na 
sociální zabezpečení, a to do 3 měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Příspěvek by měl být 
vyplácen nejdéle do dne 30. 6. 2022. 
 
V současnosti ještě návrh čeká na projednání Senátem a na následný podpis prezidenta republiky. 
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OBNOVENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ COVID-2021 A COVID-
NEPOKRYTÉ NÁKLADY  

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací vláda schválila obnovení podpory pro 
podnikatele formou znovuzavedení dotačních programů COVID-2021 a COVID-Nepokryté 
náklady. Základním předpokladem pro získání dotace je pokles obratu alespoň o 30 % ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2019, přičemž podpora bude vyplácena za rozhodné období, 
které se předpokládá od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021.  Dále bude také upřesněna definice tzv. 

oprávněného žadatele. Oba programy nelze vzájemně kombinovat, bude tedy opět na žadatelích, o který 
z programů požádají. 
 
Maximální denní částka podpory COVID-2021 má činit 300 Kč na 1 zaměstnance v hlavním pracovním 
poměru. Za zaměstnance se budou považovat i spolupracující osoby dle zákona o daních z příjmů či 
jednatelé s uzavřenou smlouvou o výkonu funkce. Ve všech případech bude platit podmínka, že tito 
zaměstnanci byli zaměstnanci žadatele a zároveň byli přihlášeni k platbě pojistného v České republice. 
 
V programu COVID-Nepokryté náklady bude podpora činit 40 % nepokrytých nákladů, přičemž jeden 
žadatel může získat příspěvek do maximálního limitu 20 milionů korun. 
 
O poskytnutí podpory musí v případě obou programů vydat souhlas Evropská komise. Veškeré 
podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. 
 
 
 

KOMPENZAČNÍ BONUS  

Dne 1. 12. 2021 poslanecká sněmovna ve zkráceném jednání schválila návrh zákona o 
kompenzačním bonusu. Žádat bude možné nejprve o první bonusové období, kterým má být 
období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021. Druhým navazujícím bonusovým obdobím pak má 
být doba v rozmezí od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022. Dle dalšího vývoje epidemiologické situace 

bude vláda moci vyhlásit i další bonusová období, a to vždy na 1 kalendářní měsíc, nejpozději do konce 
roku 2022.  
 
Osoby samostatně výdělečně činné a společníci s.r.o. budou moci žádat o příspěvek ve výši 1 000 kč za 
den. Pracovníci na dohodu mimo pracovní poměr a podnikatelé v karanténě budou mít nárok na 500 Kč 
denně. 
 
Nárok je podmíněn propadem příjmů odpovídajícím tržbám alespoň o 30 % v bonusovém období oproti 
průměrné měsíční výši příjmů libovolných 3 po sobě jdoucích měsíců z období od června do října 2021. 
Podnikání pro žadatele musí představovat hlavní zdroj příjmů, což se bude stejně jako dříve ověřovat 
testem majoritního příjmu ve zvoleném srovnávacím období. Další zásadní podmínkou pro poskytnutí 
kompenzačního bonusu je účast žadatele na nemocenském pojištění. 
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Upozorňujeme, že souběžné čerpání kompenzačního bonusu s jinými dotačními programy je možné 
pouze v případě kombinace s programem Antivirus. 
 
Žádost je možné podat nejdříve po skončení daného bonusového období, aby bylo možné uvést výši 
tržeb, u nichž nastal propad. Tak jako dříve, žádost bude možné podat e-mailem, datovou schránkou, 
poštou či osobně na podatelně finančního úřadu. Jednoduchá on-line žádost bude dostupná také na webu 
Finanční správy:  www.mfcr.cz/bonus. 
 

 
PROGRAM ANTIVIRUS OPĚT PRODLOUŽEN  

Krátce dále informujeme, že program Antivirus v režimu A byl opět prodloužen, a to až do 
konce února roku 2022. V minulém vydání Tax Fresh č. 5 z listopadu 2021 jsme Vás 
informovali o posledním prodloužení programu do konce roku 2021. (Všechna předchozí 
vydání našich Tax Fresh naleznete na našich webových stránkách pod odkazem 

https://www.proxy.cz/tax-fresh).  
 
Režim A se vztahuje na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa z důvodu onemocnění COVID-
19, kdy je výše příspěvku stanovena 80 % ze mzdy a odvodů na sociální a zdravotní pojistné. Maximální 
měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance pak činí 39 000 Kč. 
 
Znovu byl zaveden i program Antivirus v režimu B, a to na období od 1. listopadu 2021 do konce února 
2022. Tento program má ulevit firmám, jež mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo 
v karanténě, či mají omezené vstupy nezbytné k provozu jejich činnosti z důvodu pandemie. 
 
Výše příspěvku v režimu B činí 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně však 
29.000 Kč měsíčně na 1 zaměstnance. 
 
Žádosti je možné podávat do 28. února 2022. Více informací naleznete na webu Ministerstva práce a 
sociálních věcí: antivirus.mpsv.cz. 

  
 
PROBLEMATIKA NEPROKÁZANÉHO (NEIDENTIFIKOVANÉHO) 
DODAVATELE PŘI UPLATNĚNÍ NÁROKU NA ODPOČET DANĚ 
Z PŘIDANÉ HODNOTY  

V poslední době dochází často k odmítnutí nároku na odpočet DPH správcem daně z důvodu, 
že dle jeho názoru nebyl prokázán skutečný dodavatel zboží nebo služby, i když zdanitelné 
plnění se prokazatelně uskutečnilo.  
 

Správce daně v průběhu daňového řízení vznese pochybnosti o možnosti realizace subdodávky služby 
nebo nákupu zboží od deklarovaného dodavatele zakládající se např. na tom, že dodavatel má virtuální 
sídlo a je nekontaktní, nedisponuje zaměstnanci, kteří by službu nebo dodání zboží mohli realizovat, 
nemá odpovídající technické zázemí atd. 
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Následně v průběhu vlastního daňového řízení se velmi těžko prokazuje, že při uzavírání kontraktu byl 
daňový subjekt uplatňující odpočet DPH na vstupu dostatečně obezřetný a udělal vše proto, aby mohl 
prokázat osobu deklarovaného dodavatele. Bohužel, správce daně v těchto kauzách většinou podpořil i 
Nejvyšší správní soud, a právě na základě některých judikátů Nejvyššího správního soudu si dovolujeme 
níže uvést doporučení, která snahu správce daně deklarovat dodavatele jako neprokázaného přeci jenom 
trochu oslabují. 
 
Před uzavřením kontraktu nebo v průběhu kontraktu je vhodné zjistit např.: 

1) zda je dodavatel zaregistrován v obchodním rejstříku, zveřejňuje účetní závěrky a zda z těchto 
závěrek nevyplývá nemožnost realizovat zdanitelné plnění,  

2) zda je platně registrován k dani z přidané hodnoty a zda není veden jako nespolehlivý plátce,  
3) zda má zveřejněny bankovní účty pro úhrady a úhrady provádět výhradně na tyto účty,  
4) zda má www. stránky deklarující jeho sídlo a činnost, 
5) zda nemá virtuální sídlo.           

 
Splnění těchto bodů před uzavřením kontraktu samozřejmě nezaručuje bezproblémovou realizaci 
odpočtu daně na vstupu, nicméně svědčí o vysoké míře obezřetnosti daňového subjektu při uzavírání 
kontraktu a zlepšuje jeho vyhlídky na případné soudní řízení (viz. např. rozsudek NSS 5 Afs 181/2020 – 
42 ze dne 24.9.2021).     
  
 
 


