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Příspěvek ke karanténě (tzv. izolačku) mohou čerpat zaměstnanci, kteří museli z důvodu styku s pozitivně
testovaným do nařízené karantény a nebo kvůli nákaze rovnou do izolace. Částka má kompenzovat snížený
příjem během dní, kdy daná osoba nemůže z důvodu karantény nebo neschopenky vykonávat zaměstnání.
Izolačku dostanou všichni zaměstnanci, kteří musí nastoupit do karantény či izolace, za kterou jim vzniká
nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny. Dále ji dostanou i osoby pracující prostřednictvím DPP nebo
DPČ, pokud odváděly nemocenské pojištění. Pojistné se pak u dohody o provedení práce odvádí při výdělku nad
10000 Kč, u dohody o pracovní činnosti pak z výdělku nad 3499 Kč měsíčně.
Izolačku nedostanou dohodáři, jejichž příjem je do limitu. Dále také nebude náležet těm zaměstnancům, kteří
během karantény vykonávají práci z domu. Za tu totiž náleží 100 % výdělku a nedochází u nich tak ke snížení
příjmu. Novela zákona pak nijak neřeší osoby samostatně výdělečně činné, týká se pouze zaměstnanců. OSVČ
tedy izolačka nenáleží ani za předpokladu, že si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Dále také nepřísluší těm
zaměstnancům, kterým byla karanténa nařízena v období do 5 dnů od návratu ze zahraniční dovolené.
Zaměstnancům izolačka náleží pouze prvních 14 dnů nařízené karantény a je vyplácena společně s náhradou
příjmů za příslušné období. Částku vyplácí přímo zaměstnavatel, který si ji odečte z pojistného odváděného za
daný měsíc. Zaměstnanec nemusí o příspěvek nijak žádat.
Za každý kalendářní den, nejdéle však za prvních 14 dnů izolace či karantény, náleží zaměstnanci příspěvek ve
výši maximálně 370 Kč. Podmínkou však je, že součet příspěvku a náhrady příjmů nesmí přesáhnout 90 %
průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin. Pokud by k tomu došlo, příspěvek se sníží.
Izolačka nepodléhá dani z příjmů fyzických osob a nelze ji postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.
Původně byla izolačka schválena pro jarní měsíce roku 2021. Z důvodu špatné covidově situace byla opět
aktivována a měla by opět platit od prosince 2021. Zpětně dostanou příspěvek jenom ti, jejichž karanténa
(izolace) sice byla nařízena kdykoliv od začátku prosince, ale v den účinnosti zákona (odhadem 17. prosince)
stále trvá. To by se mělo týkat i zaměstnanců, kteří jsou nemocní déle než 14 dnů – přestože už místo náhrady
mzdy dostávají nemocenské dávky (od 15. dne).

1. Doplnění nových mzdových klíčů:
Zavedení izolačky na jaře 2021 si vyžádalo úpravu ve mzdových klíčích - bylo nutné doplnit dva nové. Pokud
jste to tehdy neudělali, přejděte v Hlavním menu Mezd Profi do Pomocných evidencí a zvolte Mzdové klíče.
V aktualizačním menu pak stiskněte klávesu F10 (Doplnit). V seznamu mzdových klíčů se objeví dva nové:
• 054
• 642

Dny příspěvku v karanténě
Příspěvek v karanténě (izolačka)

Zkontrolujte, že tyto dva nové klíče v evidenci opravdu máte, pokud by se po stisku klávesy F10 nedoplnily, bylo
by potřeba nainstalovat nejnovější upgrade programu Mzdy Profi.

2. Zápis karantény v evidenci pracovních neschopností:
Několik úprav bylo potřeba provést i v evidenci pracovních neschopností. Pokud jste měli v evidenci vyplněnou
karanténu před instalací nové verze Mezd, bude potřeba do ní vstoupit a nastavit, že se jedná o karanténu, u které
je nárok na izolačku. Jak to provést, bude vysvětleno dále.
Přejděte tedy do evidence pracovních neschopností a buď založte novou karenténu, nebo vstupte do některé
existující. Podmínkou je, že datum začátku PN musí být v březnu nebo dubnu 2021.
U pracovních
neschopností
začínajících
v březnu a dubnu
2021 se objeví nový
údaj Izolačka.
Je přístupný pouze
u karantény. Má-li
pracovník nárok na
příspěvek, nastavte
jej mezerníkem na
Ano.
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Jak bylo uvedeno už v textu výše, zaměstnanci náleží izolačka pouze za ty dny, kdy byl v karanténě a současně
nevykonával práci. Pokud zaměstnanec práci v karanténě vykonával, je nutné to v rozpisu směn nastavit.
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Pomocí šipek nebo
klávesy Enter
najeďte na den,
kdy zaměstnanec
v karanténě
pracoval a stiskněte
klávesu F5.
Na konci řádku se
objeví šedý
čtvereček, podle
kterého poznáte,
že je práce v tento
den nastavena.
Opakovaným stiskem klávesy F5 můžete práci v příslušný den zapnout nebo vypnout.
Zaměstnanec dostane izolačku za všechny kalendářní dny své karantény, které nejsou označeny šedým
čtverečkem. Na obrázku výše to bude za dny 20. 3. - 24. 3. a 27. 3. - 31. 3. V dubnu pak za 1. a 2. 4.

3. Načtení pracovní neschopnosti (karantény) do mzdového listu:
Uzávěrka: 9. prosince 2021

Další postup je stejný, jako u běžné
pracovní neschopnosti. V příslušném
mzdovém listu stisknete klávesu F4
a vyberete položku Načíst náhrady mzdy
za dobu PN.

Zvolíte období, za které se má počítat průměrný výdělek a potvrdíte jeho výpočet. Pak se do mzdového listu
automaticky načtou klíče i s náhradami za PN:

Kromě standardních mzdových klíčů, které znáte z běžných pracovních neschopností, se do mzdového listu
načtou dva nové:
• 054 Dny příspěvku v karanténě - zde je uveden počet kalendářních dnů karantény, za které je
pracovníkovi poskytnuta izolačka. V našem vzorovém případě se jednalo o 10 dnů, dva dny (25.3. a 26.3.)
zaměstnanec pracoval (v rozpisu směn u PN jsou tyto dny označeny šedým čtverečkem).
• 642 Příspěvek v karanténě - na tento klíč program zapíše celkovou výši izolačky.
A jak program příspěvek v karanténě (izolačku) vypočítal?
•
•
•
•
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Průměrná hodinová mzda pracovníka za minulé období byla 99,90 Kč. Redukovaná mzda pak 89,91 Kč.
Náhrada mzdy (klíč 641) za dobu pracovní neschopnosti (60%) za 96 hodin dělá 5179 Kč.
Příspěvek v karanténě za 10 dnů karantény (klíč 054) může dělat maximálně 3700 Kč.
Součet náhrady mzdy a maximálního příspěvku v karanténě ale nesmí přesáhnout 90% průměrného platu
za příslušný počet zaměškaných hodin. Těch bylo 96, průměrná hodinová mzda byla 99,90 Kč. Průměrný
výdělek by tedy byl 9590,40 Kč, z něj 90% dělá 8631,36 Kč.
• Součet náhrady mzdy (5179 Kč) a maximálního příspěvku v karanténě (3700 Kč) je 8879 Kč, což je víc
než 90% průměrného platu za zameškané hodiny (8631,36 Kč).
• Příspěvek v karanténě tedy není možné poskytnout v maximální výši 3700 Kč ale jen ve výši rozdílu 90%
průměrného platu a náhrady za dobu PN. Tedy 8631,36 Kč - 5179 Kč = 3452,36 Kč (zaokr. 3453 Kč).
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Protože někteří uživatelé programu Mzdy byli překvapeni výší izolačky, doplnil jsem do programu zobrazení
informací o jejím výpočtu. V průběhu načtení pracovní neschopnosti do mzdového listu (viz bod 3) se na displeji
zobrazí okno, ve kterém si můžete zkontrolovat, jak program izolačku vypočetl.
Na prvním řádku vidíte náhradu mzdy za dobu
PN, na druhém pak izolačku v maximální výši.
Na třetím řádku jsou obě náhrady sečteny.
Na čtvrtém řádku vidíte výpočet 90%
průměrného hodinového výdělku. V zobrazeném
případě je součet náhrady za dobu PN a
izolačky vyšší než 90% PHV, proto se izolačka
krátí.
Okno zmizí po stisku libovolné klávesy. Pak se program vrátí do mzdového listu.

http://www.japo.cz
e-mail: pochyly@japo.cz

5. Seznam zaměstnanců s izolačkou:

Uzávěrka: 9. prosince 2021

V souvislosti se zavedením izolačky byla do programu doplněna nová tisková sestava, která poskytuje přehled o
vypočtených příspěvcích a délce jejich poskytování. Najdete ji v evidenci zaměstnanců po stisku klávesy F3
(Výkazy k odevzdání) a volbě položky Výpočty a sestavy pro OSSZ. Sestava se jmenuje Seznam zaměstnanců
s izolačkou.
Po volbě této položky se program zeptá, za který měsíc chcete tiskovou sestavu vytvořit. Dále můžete zvolit,
jestli budou zahrnuti všichni nebo jen označení pracovníci a jestli má být sestava setříděna podle příjmení nebo
rodného čísla.
Vlastní sestava obsahuje informace o rodném čísle, příjmení a jméně pracovníka a dále počet kalendářních dnů,
za které byla izolačka poskytnuta (z klíče 054) a výši poskytnutého příspěvku (z klíče 642). Výše všech
poskytnutých příspěvků je na závěr sumarizována.

6. Odpočet izolačky od odvodu sociálního pojištění:
K tomuto tématu uvádím oficiální text, který nám zaslalo MPSV:
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 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.
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Mzdy Profi vydané 30. března 2021 obsahují elektronické podání nového přehledu o pojistném ve formátu XML.
Na základě zvoleného období k podání přehledu program automaticky vybere vhodný formulář.
Není tedy nutné vybírat v menu, který formulář nebo elektronické podání se bude generovat.
Tiskový vzor nového přehledu, platného od března do prosince 2021, najdete na straně 4 tohoto návodu.
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Po dobu platnosti izolačky je nutné odevzdávat přehled o pojistném, vzor 2021. V programu Mzdy Profi je
zabudován export ve formátu XML, kterým je možné tento přehled podat na ePortálu ČSSZ. Vzhledem k tomu,
že na ePortálu je možný rovněž tisk, nebude tisk nového vzoru v grafické formě dostupný v Komunikátoru.

8. Příloha: Vzorový formulář informace o PN zaměstnance
JAPO Zlín, spol. s r. o.,
Bílovice 389
687 12 Bílovice
Prodej a podpora:
Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566
687 13 Březolupy
hot-line: 777 161716
ICQ: 73550417
AIM: jpochyly
Skype: jaroslav.pochyly
Viber: 777 161716
WhatsApp: 777 161716
Dropbox: posta@japo.cz
http://www.japo.cz
e-mail: pochyly@japo.cz

Uzávěrka: 9. prosince 2021

5

To, že je zaměstnanec v karanténě, se dozvíte na ePortálu ČSSZ v sekci služeb pro zaměstnavatele.
Zde si můžete zobrazit a vytisknout informace o dočasné PN zaměstnance, která bude podkladem pro zápis PN v
programu Mzdy Profi. Že se jedná o karanténu se dozvíte paradoxně v kolonce "profese".

