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COVID-19: Program Antivirus, „Izolačka“ a 

prodloužení lhůty DPH a daně z příjmů

Vzhledem k dané situaci týkající se šíření 

COVIDu byla přijata další opatření státní 

podpory. Program „Antivirus“ byl prodloužen 

do konce dubna 2021 a zaměstnanci v karanténě 

dostanou kompenzaci až do výše 370 Kč za den 

(tzv. „Izolačka“). 

Lhůta pro zaplacení daně z přidané hodnoty za 

únor 2021 a pro daň z příjmu pro rok 2020 byla 

de facto odložena díky prominutí pokuty za 

pozdní podání a platbu. 

Prodloužení programu „Antivirus“ do konce 

dubna 2021 

Dne 22. února 2021 schválila vláda 

usnesením č. 186 prodloužení doby 

uznatelnosti výdajů programu Antivirus 

(režim A, režim B, režim A+) do 30. dubna 

2021. 

V případě příspěvků poskytovaných za 

měsíce březen a dále, lze však příspěvek 

poskytnout pouze na zaměstnance, jehož 

pracovní poměr trvá alespoň po dobu 3 

měsíců ke dni podání vyúčtování. 

Antivirus A je určený pro podniky s 

nuceným omezením provozu a zaměstnanci 

v karanténě. A+ je určen pro podniky, které 

byly uzavřené v souvislosti s vládním 

nařízením. V režimu B stát přispívá na 

náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na 

které koronavirová krize dopadla nepřímo. 

Například skrze pokles odbytu nebo 

dodávek vstupů. 

Izolačka - mimořádný příspěvek ve výši až 

370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců 

v karanténě či izolaci zpětně od 1. března do 

30. dubna 2021 

 

Zaměstnancům v karanténě a izolaci přísluší 

náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného 

průměrného výdělku, a to za pracovní dny 

(dny, na které byly rozvrženy směny) a tzv. 

placené svátky. Od 15. kalendářního dne trvání 

nařízené karantény náleží těmto zaměst-

nancům dávka nemocenského pojištění 

poskytovaná Českou správou sociálního 

zabezpečení, tj. nemocenské.  
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Zaměstnavatel bude vyplácet zaměstnanci nad 

rámec této náhrady mzdy bonus ve výši až 370 

Kč za každý kalendářní den. Příspěvek bude 

náležet nemocensky pojištěným zaměstnan-

cům.  

Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné 

refundace, příspěvek k náhradě mzdy si sám 

odečte od povinného odvodu pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. Odečet může 

zaměstnavatel provést do 3 kalendářních 

měsíců od ukončení karantény zaměstnance. 

Prominutí úroků z prodlení DPH a posunutí 

lhůty pro podání a platbu daně z příjmů 

 

Z důvodu současné, mimořádně tíživé  situace 

budou plátcům daně z přidané hodnoty 

prominuty úroky z prodlení za pozdní úhradu 

daně  za únor 2021 za podmínky, že splatná  

daň bude na účet finančního úřadu připsána  

nejpozději 15.  4. 2021.  

Prostřednictvím prominutí úroků z prodlení a 

pokuty za opožděné podání  daňového přiznání 

dochází taktéž k faktickému posunutí lhůty pro 

podání a platbu daně z příjmů za rok 2020. Pro 

papírová podání daně  je stanoven termín do 3. 

května 2021, pro elektronická podání  daně do 

1. června 2021. 
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