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Úprava v programu MZDY 2021 – kompenzace IZOLAČKA

1. Princip IZOLAČKY

Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14
kalendářních dnů trvání nařízené karantény (izolace), příspěvek ve výši 370 Kč. Pokud
by ale součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhnul 90 % průměrného výdělku za
odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Čili
zaměstnanci přísluší příspěvek nejvýše v takové výši, která společně s náhradou
příjmu činí 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin.
Příspěvek nepřísluší za kalendářní den, ve kterém zaměstnanec směnu odpracoval,
a vzniklo mu tak právo na mzdu, plat nebo odměnu.
Příspěvek je osvobozen od daně z příjmu, a proto se nezahrnuje ani do vyměřovacího
základu zaměstnance pro odvod pojistného.
Zaměstnavatel má nárok na odečet příspěvku z částky pojistného odváděného za
kalendářní měsíc pouze tehdy, pokud příspěvek vyplatí zaměstnanci nejpozději do
konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém si
příspěvek odečetl od pojistného. To znamená, že pokud zaměstnavatel zúčtuje např.
do března 2021 zaměstnanci karanténní příspěvek, odečte jej od pojistného za březen
2021, musí příspěvek zaměstnanci reálně vyplatit nejpozději do 31. 5. 2021.
V opačném případě nárok na odečet od pojistného zaměstnavatel nemá a částka,
o kterou pojistné snížil, je dlužným pojistným, ze kterého je povinen zaměstnavatel
platit penále.
Zaměstnavatel uplatňuje odečet příspěvku od pojistného na předepsaném tiskopisu
Přehled o výši pojistného, na kterém zároveň vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za
které tento odečet uplatňuje, a také úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá. Nárok
na odečet od pojistného zaměstnavatel může uplatnit nejpozději do 3 kalendářních
měsíců po skončení karantény (izolace). Pokud skončí karanténa (izolace) např. 10. 5.
2021, zaměstnavatel musí nárok uplatnit – příspěvek od pojistného odečíst –
nejpozději do 31. 8. 2021 (zaměstnanec má však na příspěvek nárok naposledy za 30.
4. 2021).
Pro tyto účely bude Přehled o výši pojistného upraven a z důvodu minimalizace
dalších změn pro zaměstnavatele zůstane v platnosti až do konce tohoto kalendářního
roku. Tím bude zajištěno, že v případě prodloužení tohoto opatření nebudou potřeba
další jeho úpravy. V kalendářních měsících, ve kterých zaměstnavatel neuplatňuje
odečet, vykáže počet zaměstnanců i úhrn karanténních příspěvků v nulové výši.
Bude-li úhrn karanténních příspěvků, které od pojistného zaměstnavatel odečítá, vyšší
než celkové pojistné (pojistné za zaměstnance + pojistné za zaměstnavatele), bude na
přehledu vykázána částka pojistného k úhradě v záporné hodnotě. V takovém případě
se tato částka považuje za přeplatek na pojistném a Přehled o výši pojistného se
považuje za žádost o vrácení tohoto přeplatku. Přeplatek bude zaměstnavateli vrácen,

pokud není jiného splatného závazku vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo
České správě sociálního zabezpečení.
V případě, že zaměstnavatel odečte od pojistného vyšší částku, než která měla být
odečtena, nebo pokud provede odečet, aniž byly splněny podmínky pro tento odečet,
považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném.
Z dlužného pojistného je zaměstnavatel povinen platit penále ve výši 0,05 % za každý
den prodlení. Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při
nařízené karanténě, přináší tento příspěvek zaměstnancům, pokud jim byla nařízena
karanténa po 28. únoru 2021. Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumí též
izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Jaký je rozdíl mezi karanténou a izolací?
Karanténou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby (tj. osoby bez příznaků), která
byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala
v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního
onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.
Izolací se rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví
příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí
s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby,
které by mohly infekční onemocnění dále šířit.

Jak se zaměstnavatel dozví o karanténě a izolaci? Připravuje v této
souvislosti ČSSZ nějaké úpravy notifikací pro zaměstnavatele?
V obou případech je vystavována eNeschopenka.
U karantén, které jsou primárně určeny osobám bez příznaků, bylo použití
eNeschopenky umožněno již na začátku března loňského roku, a to za specifických
podmínek: lékař vystaví eNeschopenku s diagnózou Z209 a do kolonky profese uvede
slovo „karanténa“. Zaměstnavatel se tedy dozví o nařízení karantény stejně jako
dosud.
V případě izolace jde o osoby, které jeví známky onemocnění, a eNeschopenka se jim
tedy musí vystavit standardně. Nově je však třeba, aby se informace o nařízené izolaci
dostala běžnou cestou k zaměstnavateli. Obdobně jako u karantény byl proto dohodnut
postup, kdy lékař při vystavení eNeschopenky uvede do pole profese slovo „izolace“.
Současně ČSSZ aktuálně intenzivně připravuje technické řešení, díky kterému se
zaměstnavatel dozví i informaci o eNeschopenkách, u nichž byla nařízena izolace
(důvodem pro vystavení eNeschopenky byla diagnóza, která je současně důvodem
pro izolaci), i pokud lékař tuto skutečnost do pole profese neuvede. Pokud totiž
lékař sdělí ČSSZ k eNeschopence diagnózu indikující izolaci, na straně ČSSZ se
informace o izolaci automatizovaně doplní do notifikací pro zaměstnavatele
a zaměstnavatelé ji naleznou v poli profese, tj. na stejném místě, kde nyní nacházejí
informaci o nařízení karantény.

Podrobnější informace pro zaměstnavatele najdete na webu CSSZ.CZ:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolackapostupy-lekaru-a-zamestnavatelu
https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-apostupy-pri-vystavovani-eneschopenek
https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantenni-prispevek-izolackahttps://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka

2. Úpravy programu MZDY
V programu se bude částka izolace objevovat ve složce mzdy 651. Tato složka se vytvoří
automaticky při zapnutí programu mzdy. Bude zde potřeba zadat účtovaní podle vašich
parametrů.
Na úvodní obrazovce přibyl také odkaz na online kalkulačku kompenzace, která je umístěna na
stránkách MPSV.
Pro umožnění výpočtu kompenzačního bonusu je potřeba nejprve označit nemoc za
karanténu, pak provést výpočet náhrad. Zadání izolačky probíhá v nastavení neschopenek, viz

obrázek. Pokud, je zaškrtnuta karanténa, je možné zaškrtnout Komp. bonus – IZOLAČKA.

Přes tlačítko „“Výpočet“ se zadá rozsah od do pro proplacení izolačky, program doplní počet
pracovních hodin, který by zaměstnanec za tuto dobu odpracoval, případně je možné hodiny upravit
ručně.

Příklad: Zaměstnanec má od 10.03.2021 nařízenu karanténu nebo izolaci. Budeme proplácet max 14
kalendářních dnů a do výpočtu zahrneme 80 hodin, které by zaměstnanec odpracoval při pětidenním
cyklu nebo můžeme ručně opravit počet hodin.
Zde již výše kompenzace naráží na max. hodnotu 370Kč/den, proto je kompenzace 14*370=5180Kč.
Na stránkách MPSV.cz je možné stáhnout kalkulačku na výpočet kompenzace:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/IZO_Kalkulacka-4_3_2021_final.xlsx/

Pokud takto zadáte kompenzaci, vytvoří se na výplatní pásce složka mzdy 651 Komp. Karanténa –
IZOLAČKA.

Pokud bude izolace – karanténa pokračovat do dalšího měsíce, uloží se počet již vyčerpaných dnů do
kolonky již zaplacené dny.

3. Další úpravy v návaznosti na kompenzaci.
Načtení elektronických neschopenek – úprava načítání poznámek a při notifikaci změna
informace o jakou změnu se jedná, pokud je to změna i údaj o jakou změnu se jedná.

Dále se v okně neschopenky objevuje informace poznámka z elektronické neschopenky:

Úprava formuláře „Přehled o výši pojistného“ pro sociálku, a to jak v tištěné, tak i
v elektronické podobě (XML). Přibyl zde údaj: počet pracovníků na které uplatňujeme
kompenzaci a částka kompenzace.

Úprava sestavy sociálního pojištění o sloupec s kompenzací:

4. Ostatní informace k Izolačce
Nejnovější informace naleznete na webech České správy sociálního zabezpečení - https://www.cssz.cz
nebo na Ministerstvu práce a sociálních věcí - https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka.

Shrnutí dle MPSV.

Od kdy bude Izolačka platit?
Izolačka je platná od 1. března do 30. dubna 2021.

Pro koho bude Izolačka platit?
Pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu
infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) 1. 3. 2021 a později, a to po dobu prvních
14 kalendářních dní. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou
nemocensky pojištěni.
Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace před 1. 3. 2021, budou mít
nárok na příspěvek od účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021 (viz příklad č. 2 níže).
Izolačka se nevztahuje na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace
do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou návratu z pracovní či služební cesty.

Příklady Izolačky
1. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 10 dní od 19. 2. do 1. 3. 2021.
V tomto případě, bohužel, na příspěvek mít nárok nebude, neboť mu karanténa byla
nařízena před 1. 3. 2021 a celá uplynula přede dnem účinnosti zákona, tj. přede dnem
5. 3. 2021.
2. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 15 dnů od 28. 2. do 14. 3. 2021.
V tomto případě, bohužel, na příspěvek mít nárok po dobu prvních 5 dnů karantény do
4. 3. 2021 nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021, bude mít ale
nárok po zbývajících 9 dnů ode dne účinnosti zákona, tedy od 5. 3. do 13. 3. 2021.
3. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 14 dní od 2. 3. do 15. 3. 2021. 5 den
karantény měl pozitivní test na Covid-19 a lékař mu nařídil izolaci od 7.3. do
21.3.2021.
Zaměstnanci vznikne nárok na příspěvek, neboť mu byla nařízena karanténa 2. 3. 2021.
Karanténou podle mimořádného zákona č. 121/2021 Sb. se rozumí i izolace a z pohledu
tohoto zákona se jedná o jednu pokračující událost. Karanténa trvá nepřetržitě od 2.
3. do 21. 3. Příspěvek tedy přísluší od 2. 3. do 15. 3. 2021.

4. Zaměstnanci byla nařízena izolace na 14 dní od 28. 4. do 11. 5. 2021.
V tomto případě bude zaměstnanci příslušet příspěvek za 3 kalendářní dny, a to od 28.
4. do 30. 4. 2021.

Za firmu M.C. software s.r.o.
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