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1. ÚVOD
Z důvodu nepříznivé pandemické situace a ke zmírnění finančních dopadů na zaměstnance byl opětovně schválen zákon,
který zavádí mimořádný příspěvek vyplácený zaměstnancům při nařízené karanténě. V případě karantény nebo izolace
bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci příspěvek (nad rámec náhrady při karanténě/izolaci) ve výši až 370 Kč za
každý kalendářní den, maximálně do výše 90 % průměrného výdělku.

1.1 DŮVOD ZMĚNY
Parlament schválil zákon č. 518/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Zákon je
účinný od 23.12.2021 a platí i pro případy, kdy byla karanténa nařízena po 30. listopadu 2021 a trvá ještě ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona. Nárok na příspěvek vzniká a trvá nejdéle do 28.2.2022. Další informace naleznete v tiskové
zprávě MPSV.
Zaměstnanec obdrží příspěvek automaticky. Musí jen zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci a mít od
krajské hygienické stanice nebo lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu či diagnózu nemoci, ze které vyplývá
nařízená izolace. Příspěvek pak obdrží v následující výplatě. ČSSZ publikovala informaci o vystavování potvrzení o
nařízení karantény.
ČSSZ vydala k uplatnění mimořádného příspěvku následující informace:
•

postupy lékařů a zaměstnavatelů

•

výše izolačky a odečet od pojistného

•

kalkulačka pro kontrolu výpočtu příspěvku (ke stažení soubor .xlsm)

1.2 UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ JIŽ IZOLAČKU ZADÁVALI
V OBDOBÍ BŘEZEN – ČERVEN 2021
Pokud jste položku Příspěvek Karanténa používali na jaře 2021, ABRA Gen je stále připraven příspěvek korektně spočítat
a není třeba žádných úprav. V kapitole 1.4 tohoto dokumentu jsou uvedeny příklady pro aktuální období.

1.3 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN
1.3.1 GLOBÁLNÍ PROMĚNNÉ
Byla přidána globální proměnná s platností od 1.3.2021:
•

Příplatek k náhradě za karanténu/izolaci S_KarPripl = 370 Kč

1.3.2 MZDOVÉ LISTY
1.3.2.1 MZDOVÝ LIST DÍLČÍ
Byl přidán nový definovatelný formulář „Příspěvek Karanténa“.
Byly doplněny nové položky pro výpočet výše příspěvku, které bude muset mzdová účetní zadat ručně:
•

Počet kalendářních dní karantény (S_QuarantineCalDays)
UPOZORNĚNÍ:
Zadaný počet dní karantény musí být v souladu s pokyny ČSSZ (viz článek Mimořádný karanténní příspěvek,
jeho výše a odečet od pojistného, sekce Kdo má na karanténní příspěvek nárok?)
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•

Počet pracovních hodin v době karantény (S_QuarantineWorkHours)

•

Částka z nemocenské dávky (S_QuarantineSickBenefitCharge) – původní částka náhrady za karanténu
vypočtená v agendě Nemocenské dávky

POZNÁMKA:
Pro verze 21.0.0/21.1.1/21.1.4 není technicky možné vytvořit funkcionalitu, která by umožnila automatické převzetí
údajů z nemocenských dávek.
Vzhledem k časově omezené platnosti zákona neplánujeme podporu pro automatické přenášení do mzdového listu
doplňovat ani do novějších verzí.
Na základě zadaných údajů a výpočtem mzdového listu se vypočte mimořádný příspěvek do položek:
•

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (S_QuarantineChargeTotal)

•

Mimořádný příplatek – oprava (S_QuarantineCharge) – pro případné korekce

Postup výpočtu:
NxMin((S_QuarantineCalDays * WageConstant('S_KarPripl', Wageperiod_ID.ID)) + S_QuarantineSickBenefitCharge,
S_QuarantineWorkHours * S_AverageCorrect * 0,9) - S_QuarantineSickBenefitCharge

Obr. 1: Mzdový list dílčí, definovatelný formulář „Příspěvek Karanténa“

1.3.2.2 MZDOVÝ LIST SOUHRNNÝ
Na formulář „Ostatní příjmy“ byly přidány položky:
Mimořádný příspěvek při karanténě (S_QuarantineChargeTotal) – položka se vypočte jako součet stejnojmenných
položek z dílčího mzdového listu. Tato položka se přičte k čistému příjmu zaměstnance. O tuto položku se poníží sociální
pojištění placené zaměstnavatelem. Příspěvek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Mimořádný příplatek - oprava (S_QuarantineCharge) – pro případné korekce.
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Obr. 2: Mzdový list souhrnný, definovatelný formulář „Ostatní příjmy“

1.3.2.3 MZDOVÁ UZÁVĚRKA, DEFINICE UZÁVĚRKY
Upozornění:
Před prvním použitím mimořádného příspěvku při karanténě je nutné:
a) Zkontrolovat vzor "SPZtel - Soc. pojištění zaměstnavatel" v předkontacích u dokladu 46 (MUZ)
b) Zkontrolovat, je-li přidána definice uzávěrky „KarPripl - Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě“ a je-li
vyplněna řada uzávěrkových dokladů (MUZ)

V agendě Účetní předkontace vyberte Typ dokladu: 46 – Mzdové uzávěrky. Na předkontaci SPZtel použijte tlačítko
„Opravit“ a následně buď pomocí funkce „Porovnat“ převezměte vzor nebo rovnou do položky Text nakopírujte výraz:
If(NxTrim(ClosingDefinition_ID.Code, ' ') <> 'KarPripl','SP Zaměstnavatel','Mimořádný příspěvek - karanténa') místo 'SP
Zaměstnavatel'.
•

částka se zaúčtuje mínusem na 524 MD / 336 DAL.

Obr. 3: Účetní předkontace pro zaúčtování SP za zaměstnavatele
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V agendě Definice uzávěrky použijte tlačítko Porovnat a převezměte nový vzor „KarPripl“.
Zde doplňte řadu v položce „Řada uzáv.dokladů“.

Obr. 4: Definice uzávěrky: Mimořádný příspěvek ke karanténě

1.3.3 SHRNUTÍ POSTUPU ZADÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO PŘÍSPĚVKU KE KARANTÉNĚ
•

Před prvním výpočtem mimořádného příspěvku zkontrolujeme, že je doplněna účetní předkontace a definice
uzávěrky.

•

Zkontrolujeme, že v agendě Nemocenské dávky existuje nemocenská dávka s druhem KA14 nebo PN19 a na
Obsahu je řádek s výpočtem částky původní náhrady. Pro následné zadávání hodnot na mzdový list lze vytisknout
podklady dostupné ve formě nové tiskové sestavy v agendě Nemocenských dávek „Přehled nemocenských dávek
(příplatek - karanténa) v aktivním mzdovém období“.

•

V agendě Mzdové listy, v definovatelném formuláři „Příspěvek Karanténa“ zadáme počet kalendářních dní dávky,
počet pracovních hodin dávky a původní vypočtenou výši náhrady z nemocenské dávky.

•

Provedeme výpočet mzdového listu. Příspěvek při karanténě se vypočte.

•

Při uzávěrce mezd se příspěvek při karanténě odečte od odváděného sociálního pojištění a zaúčtuje.

1.3.4 TISKOVÉ SESTAVY
1.3.4.1 AGENDA NEMOCENSKÉ DÁVKY
Upravené sestavy:
•

Přehled nemocenských dávek (příplatek - karanténa) v aktivním mzdovém období
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1.3.4.2 AGENDA MZDOVÉ LISTY
Upravené sestavy:
•

Přehled za firmu od 2021

•

Přehled za střediska (měsíční) od 2021

•

Výplatní páska I (použitelná od roku 2021)

•

Výplatní páska II (použitelná od roku 2021)

1.3.4.3 AGENDA MZDOVÉ REPORTY – MZDOVÉ LISTY PO OBDOBÍCH
Upravené sestavy:
•

Mzdový list jen s nenulovými hodnotami od 2021

•

Mzdový list od 2021

1.3.4.4 VÝPOČTOVÁ SCHÉMATA
Tato kapitola je určena pro konzultanty, v případě, že firma má vlastní zakázkově upravená výpočtová schémata,
která je potřeba doplnit.
Byla změněna výpočtová schémata:
• MDNahr – nová položka S_QuarantineChargeTotal
•

MDZakl – položka S_AverageCorrect (Rozšířena podmínka za vyplněné kal. dny karantény)

•

MSZakl – nová položka S_QuarantineChargeTotal - (Součet položek z ML-D)

•

MSZakl – položka S_WageRest (Připočtena položka S_QuarantineChargeTotal k doplatku mzdy)

•

UZKarPripl – položka Amount (Součet položek k zaúčtování)

Nové definice součtu:
• pro MSZakl - S_QuarantineChargeTotal
•

pro UZKarPripl - S_QuarantineChargeTotal z ML-S (* -1)

Částku mimořádného příplatku přičteme v ML-S k S_WageRest místo S_NetIncome, aby se z částky nevypočítávaly
srážky ze mzdy.

1.4 PŘÍKLADY VÝPOČTU MIMOŘÁDNÉHO PŘÍSPĚVKU KE KARANTÉNĚ
V agendě Mzdové listy -> Mzdové údaje -> na formulář Příspěvek Karanténa se zadávají hodnoty za dané období
podle podkladů získaných z agendy Nemocenské dávky. Zadávají se položky „Kalendářní dny karantény“, „Zameškané
hodiny v karanténě“ a Částka z nemocenské dávky KA14.
Položka „Mimořádný příspěvek při karanténě opr.“ se použije v případě opravy chyby v minulém období (příspěvek nebyl
zadán vůbec nebo byly zadány chybné údaje pro výpočet apod.).
Hodnota „Mimořádný příspěvek při karanténě“ se spočte při Výpočtu mzdového listu. Částka příspěvku se zaokrouhlí na
celé koruny nahoru. Současně se na Souhrnný mzdový list, formulář „Ostatní příjmy“ napočte položka „Mimořádný
příspěvek při karanténě“ jako součet stejnojmenné položky z dílčího mzdového listu. Tato položka se přičte k čistému
příjmu zaměstnance a o tuto položku se poníží sociální pojištění placené zaměstnavatelem.
Na formuláři je i položka „Mimořádný příplatek – oprava“ pro případné korekce.

POZOR:
„Kalendářní dny karantény“ – zadejte maximálně 14 dnů. V případě pokračující nemocenské dávky do dalšího mzdového
období nebo dvou nemocenských dávek, z čehož druhá je pokračující, vždy součet kalendářních dnů za obě období/dávky
musí dávat max. 14 dní. V agendě Mzdové listy není validace, zda uživatel nezadal v součtu více dnů než je 14.
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Zameškané hodiny v karanténě – Nemocenská dávka může trvat déle než 14 dnů a tedy zaměstnanec může mít
zameškáno více hodin. Do formuláře se opět zadává počet zameškaných hodin pouze za 14 dnů karantény/izolace.
Jako podklad pro zadávání hodnot na Mzdové listy tedy využijte tiskovou sestavu „Přehled nemocenských dávek
(příplatek - karanténa) v aktivním mzdovém období“ nad nemocenskými dávkami, která toto zohledňuje.

1.4.1 PŘÍKLAD 1
Zaměstnanci s osobním číslem 008 byla nařízena karanténa od 14.12.2021 do 22.12.2021.
V karanténě byl 9 kalendářních dnů a zameškal 56 hodin. Náhrada při pracovní neschopnosti je 2912 Kč.

V agendě Nemocenské dávky -> Obsah budou napočteny tyto hodnoty:

Tisk „Přehled nemocenských dávek (příplatek - karanténa) v aktivním mzdovém období“:

V agendě Mzdové listy -> Mzdové údaje -> formulář Příspěvek Karanténa budou zadány tyto hodnoty:
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1.4.2 PŘÍKLAD 2
Zaměstnankyni s osobním číslem 006 byla nařízena karanténa od 28.12.2021 do 4.1.2022.
V období 12/2021 byla v karanténě 4 dny a měla omluvenou absenci 32 hodin, náhrada 2761 Kč.
V období 1/2022 byla ještě 4 kalendářní dny v karanténě a měla omluvenou absenci 16 hodin, náhrada 1380 Kč.

V agendě Nemocenské dávky -> Obsah budou tyto hodnoty:

Tisk „Přehled nemocenských dávek (příplatek - karanténa) v aktivním mzdovém období“:

V agendě Mzdové listy -> Mzdové údaje -> formulář Příspěvek Karanténa budou zadány tyto hodnoty:
•

V mzdovém období 12/2021:

•

V mzdovém období 1/2022 je potřeba zadat údaje za leden a zatrhnout, že se jedná o pokračující
karanténu/izolaci z minulého měsíce.
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REKAPITULACE VÝPOČTU:
12/2021

1/2022

Celkem

Náhrada mzdy (60 % z redukovaného průměru) za dobu karantény

2 761,00 Kč

1 380,00 Kč

4 141,00 Kč

90 % průměrného výdělku za dobu karantény

4 600,51 Kč

2 299,68 Kč

6 900,19 Kč

Maximální výše příspěvku při karanténě (370 Kč za den)

2 960,00 Kč

Tzv. izolačka = příspěvek při karanténě

1 480,00 Kč

1 279,00 Kč

2 759,00 Kč

Součet náhrady mzdy a příspěvku při karanténě

4 241,00 Kč

2 659,00 Kč

6 900,00 Kč

1.4.3 PŘÍKLAD 3
Zaměstnankyni s osobním číslem 019 byla nařízena karanténa od 28.12.2021. Dne 30.12.2021 měla pozitivní PCR test,
takže karanténa byla ukončena a začala izolace, která trvala až do 7.1.2022

V agendě Nemocenské dávky -> Obsah budou ve dvou dávkách napočteny tyto hodnoty:
1.

nemocenská dávka

2.

pokračující nemocenská dávka

Strana 10 z 14

Tisk „Přehled nemocenských dávek (příplatek - karanténa) v aktivním mzdovém období“:

V agendě Mzdové listy:

•

V mzdovém období 12/2021 budou hodnoty zadány takto:

•

V mzdovém období 1/2022 budou hodnoty zadány takto:
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REKAPITULACE VÝPOČTU:
12/2021

1/2022

Celkem

Náhrada mzdy (60 % z redukovaného průměru) za dobu karantény

4 569,00 Kč

6 295,00 Kč

10 864,00 Kč

90 % průměrného výdělku za dobu karantény

9 810,11 Kč

13 077,94 Kč

22 888,04 Kč

Maximální výše příspěvku při karanténě (370 Kč za den)

4 070,00 Kč

Tzv. izolačka = příspěvek při karanténě

1 480,00 Kč

2 590,00 Kč

4 070,00 Kč

Součet náhrady mzdy a příspěvku při karanténě

6 049,00 Kč

8 885,00 Kč

14 934,00 Kč

1.4.4 PŘÍKLAD 4
Zaměstnanec měl izolaci od 6.12.2021 - 23.12.2021.
V Pracovním kalendáři má plánované směny Po-Pá po 6 hodinách. V prvních 14 kalendářních dnech karantény měl
omluvenou absenci 60 hodin.

V agendě Nemocenské dávky -> Obsah budou tyto hodnoty:

Tisk „Přehled nemocenských dávek (příplatek - karanténa) v aktivním mzdovém období“:
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V agendě Mzdové listy budou zadány tyto hodnoty:

Pozn. Můžete provést tisk nad všemi nemocenskými dávkami druhu KA14 za všechny zaměstnance v daném období.
Pak teprve zadávat hodnoty na Mzdové listy. Pokud se jedná o pokračující dávku z minulého období, tak hodnoty
z minulého období jsou v závorce.
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