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COVID-19 

V souvislosti s pandemií COVID-19 byly 

dne 23.12.2021 ve Sbírce zákonů 

vyhlášeny tři zákony – izolačka, krizové 

ošetřovné a kompenzační bonus 2022 

1. Izolačka 

V případě karantény nebo izolace zaměstnanci náleží 

nad rámec běžné „nemocenské“ bonus ve výši 370 Kč 

za každý kalendářní den karantény (izolace). Vyplacený 

bonus si pak následně zaměstnavatel odečte sám od 

povinného odvodu na sociální pojištění. Izolačka platí 

zpětně od 30.11.2021 do konce února 2022. Pokud 

však byla karanténa (izolace) ukončena před 

vyhlášením zákona (23.12.2021), nelze izolačku zpětně 

uplatnit. 

2. Krizové ošetřovné 

Zákonem o krizovém ošetřovném je v případě 

přetrvávajících mimořádných covidových opatření 

rozšířen nárok na ošetřovné (nově i např. v případě 

karantény dítěte), dále je prodloužena doba výplaty 

ošetřovného po celou dobu péče o dítě z důvodu 

uzavření školy, třídy nebo individuální karantény 

dítěte, a to pro období od 01.11.2021 do 28.02.2022. 

Výše ošetřovného činí 80 % redukovaného denního 

vyměřovacího základu (minimální denní výše 

ošetřovného je stanovena na 400 Kč při plném úvazku). 

 

 

 

3. Kompenzační bonus 2022 

O kompenzační bonus 2022 je možné žádat za dny od 

22.11.2022 do 31.01.2022. Nárok může být založen 

buď nařízenou karanténou či izolací, anebo poklesem 

alespoň 30 % příjmů. Výše kompenzačního bonusu 

odpovídá poklesu denního příjmu, max. 1 000 Kč 

denně. 

 

DANĚ 

Připomenutí změny v uplatňování úroků 

z úvěrů jako odčitatelné položky od roku 

2021 

V souvislosti s blížícím se obdobím přípravy daňových 

přiznání k dani z příjmů fyzických osob připomínáme, 

že od 1. ledna 2021 se změnila maximální výše úroků, 

kterou lze uplatnit jako odčitatelnou položku od 

základu daně z příjmů fyzických osob, a to z 300 tis. Kč 

na 150 tis. Kč u jedné společně hospodařící 

domácnosti. Tato změna se nicméně vztahuje pouze na 

poplatníky, kteří daným úvěrem financují bytovou 

potřebu, která byla pořízena od 1. ledna 2021. Pokud 

byla bytová potřeba financována úvěrem pořízena do 

31. prosince 2020, maximální hranice pro uplatnění 

úroků ve výši 300 tis. Kč za rok zůstala u  jedné společně 

hospodařící domácnosti zachována.  
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PRÁVO 
Novela exekučního řádu z pohledu 
věřitelů a zaměstnavatelů 

Od prvního ledna tohoto roku nabývá účinnosti novela 

exekučního řádu, která si klade za cíl zejména pomoci 

osobám v dluhové pasti, ale přináší i poměrně zásadní 

změny pro věřitele a zaměstnavatele. 

Zaměstnavatelům, tedy plátcům mzdy ve smyslu 

exekučního řádu, kteří budou u svých zaměstnanců 

provádět srážky ze mzdy, bude podle novely náležet 

paušální náhrada nákladů, a to ve výši 50 Kč za každý 

kalendářní měsíc, kdy srážky ze mzdy u některého ze 

svých zaměstnanců provádí. Nárok na tuto paušální 

náhradu náleží zaměstnavatelům u exekucí, které byly 

zahájeny po účinnosti novely, tedy až po 1. lednu 2022. 

Uplatnění náhrady provádí sám zaměstnavatel, což 

v praxi znamená, že ze zbylé mzdy, která má být po 

sražení částek v rámci exekuce vyplacena zaměstnanci, 

odečte zaměstnavatel před jejím vyplacením 

stanovenou náhradu nákladů. Plátci mzdy náleží 

zmíněná částka za každého jednoho zaměstnance, u 

kterého srážky mzdy prování. Podstatné rovněž je, že 

provádí-li zaměstnavatel u zaměstnance srážky 

k uspokojení několika pohledávek (proti zaměstnanci je 

vedeno několik exekucí), náleží mu náhrada nákladů 

pouze jednou. 

Novela dále rozšiřuje informační povinnost plátců 

mzdy. Požádá-li exekutor písemně zaměstnavatele o 

sdělení informací týkajících se zaměstnance, proti 

kterému je exekuce vedena, musí mu plátce mzdy 

poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Tato 

informační povinnost se nyní vztahuje i na údaje o 

mzdě zaměstnance nebo na údaje ohledně jeho 

pracovněprávního vztahu. 

Dále je třeba zmínit novinky zavedené zákonodárcem 

do exekučního řízení, které směřují k zvýšení ochrany 

dlužníka. Nejspíš nejvýznamnější změnou je zastřešení 

maximální doby, po kterou může být exekuce na 

vymožení peněžitého plnění vedena. Nepovede-li 

exekuce v době posledních šesti let k tomu, aby byla 

vymožena alespoň částka pokrývající náhrady exekuce, 

bude exekutorem zastavena, nezaplatí-li oprávněný 

věřitel na výzvu exekutora zálohu na další vedení 

exekuce. Zaplacení této zálohy pak prodlouží exekuci o 

další tři roky, stejným způsobem ji pak lze prodloužit 

ještě jednou. Po dvanácti letech neúspěšného 

vymáhání pak budou exekuce definitivně exekutorem 

zastaveny. Podobný režim bude platit i pro pohledávky, 

kde původní výše jistiny činila maximálně 1.500 Kč a 

kde nebylo v posledních třech letech na pohledávku nic 

vymoženo. Zastavení exekuce může věřitel opět 

odvrátit složením zálohy na její další vedení. 

Posílení postavení dlužníka v exekučním řízení si slibuje 

i změna způsobu započtení výtěžku. Vymožené peníze 

se budou nově prvně započítávat na náklady exekuce a 

následně hned na jistinu, což má zamezit neúměrnému 

zvyšování dluhu. 

Pokud byste jako věřitel, zaměstnavatel či dlužník měli 

jakékoliv dotazy týkající se praktických dopadů 

popsané novely, neváhejte se na nás obrátit. 

 

 

 

 

 

 

NOMINEE 
Změny v rámci doručování 
prostřednictvím datových schránek 

Začátek roku 2022 přináší novinku i v oblasti 

doručování prostřednictvím veřejné datové sítě, 

tedy prostřednictvím datových schránek. Dne 1. 

ledna totiž nabývá účinnosti novela zákona č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
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autorizované konverzi dokumentů, která zavádí 

institut takzvané fikce doručení rovněž pro datové 

zprávy zaslané soukromými osobami. Dokument 

se považuje za doručený desátým dnem ode dne, 

kdy byl do datové schránky dodán. Dokument se 

tedy považuje za doručený, i když se adresát do 

datové schránky vůbec nepřihlásí. 

Dosud tento režim platil jen u zpráv doručovaných 

od státních (veřejných) subjektů, od Nového roku 

se ale uplatní i u dokumentů zaslaných fyzickou 

osobou, podnikající fyzickou osobou nebo 

právnickou osobou do datové schránky jiné 

fyzické, podnikající fyzické či právnické osoby. 

S ohledem na výše uvedené je tak nyní ještě 

důležitější svou datovou schránku pravidelně 

kontrolovat. V rámci nominee služeb 

poskytovaných naší společností nabízíme klientům 

i správu datových schránek, díky níž můžete mít 

jistotu, že se k vám každý dokument dostane včas.  

V případě vašeho zájmu o profesionální obsluhu 

datové schránky se na nás neváhejte obrátit. 

 

 

ADRESA 
 
NSG MORISON 
Jakubská 647/2 
110 00 Praha 1 
Česká republika 
+ 420 224 800 930 
nsgmorison@nsgmorison.cz 
 
POBOČKA 
Dukelských hrdinů 3653/1 
695 58 Hodonín 
Česká republika 
 
POBOČKA SK 
Michalská 7 
811 01 Bratislava 
Slovenská republika 
 

LinkedIn Sledovat 
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