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8 – KOMPENZAČNÍ BONUS 

 

Aktualizace: 28. října 2020 14:00 hod. SANTORINI 
 

 

I. Stav projednávání: 

Senátní návrh č. 332, poslanecký návrh 1055  

ZCELA NOVÝ ZÁKON 

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se 

zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v 

souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  

II. Důležité změny: 
 

1) OSVČ 
a. Subjektem kompenzačního bonusu je podle § 2 odst. 1 osoba samostatně 

výdělečně činná ve smyslu § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zahrnuty jsou 
jak osoby, které tuto činnost vykonávají jako činnost hlavní, tak osoby, které ji 
vykonávají jako vedlejší. Na rozdíl od kompenzačního bonusu podle zákona č. 
159/2020 Sb. není překážkou skutečnost, že osoba samostatně výdělečně 
činná je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nicméně tato 
činnost pro ni nemůže mít převažující charakter (viz § 6 odst. 2 159/2020 
Sb.)).  

b. Stanoví se proto pravidlo, podle něhož je subjektem kompenzačního bonusu 
pouze ten, kdo byl osobou samostatně výdělečně činnou za podmínek podle 
odstavce 1 ke dni 5. října 2020, což je první den bonusového období podle § 
10 odst. 1 (§ 2 odst. 2 návrhu zákona) 

c. Stanoví se tak doplňkový korektiv reflektující veškerá přerušení samostatné 
výdělečné činnosti, které nastala po 12. březnu 2020, pokud uvedené 
přerušení k 5. říjnu 2020 nadále trvá (§ 2 odst. 2 písm. b) návrhu zákona).  

2) Společnost s ručením omezeným (§ 3 návrhu zákona) 
a. Na prvním místě je stanoveno omezující kritérium v podobě maximálního 

počtu společníků v dané společnosti s ručením omezeným, a to v podobě 
nejvýše dvou společníků, kteří musí být současně fyzickými osobami. Podíl 
těchto společníků zároveň nemůže být představován kmenovým listem (§ 
137 a násl. zákona o obchodních korporacích). 

b. S ohledem na specifické případy rodinných podniků je rovněž připuštěna 
alternativní možnost, aby v případě, že jsou všichni společníci členy jedné 
rodiny, mohl být jejich počet z pohledu splnění výše uvedené podmínky 
neomezený. Které osoby se považují pro účely tohoto zákona za členy jedné 
rodiny, vyplývá z ustanovení § 5 odst. 3. Také v tomto případě je vyloučeno, 
aby byl podíl těchto společníků představován kmenovým listem. 

https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-o-kompenzacnim-bonusu-v-souvislosti-se-zakazem-nebo-omezenim-podnikatelske-cinnosti-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-senatni-tisk-c-332-2195-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-o-kompenzacnim-bonusu-v-souvislosti-se-zakazem-nebo-omezenim-podnikatelske-cinnosti-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-senatni-tisk-c-332-2195-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-o-kompenzacnim-bonusu-v-souvislosti-se-zakazem-nebo-omezenim-podnikatelske-cinnosti-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-senatni-tisk-c-332-2195-x.html


Ing. Pěva Čouková        Webinář: Novinky s Pěvou – 
         říjen 2020 - středa 28.10.2020 - 19:00 

 

 

2 

c. Opět zde – na rozdíl od kompenzačního bonusu podle zákona č. 159/2020 Sb. 
– není překážkou skutečnost, že společník společnosti s ručením omezeným 
je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nicméně tato činnost 
pro něj nemůže mít převažující charakter (viz § 6 odst. 3). 

d. Požaduje se proto časový test, podle něhož musí fyzická osoba naplňovat 
podmínky podle odstavce 1 již ke dni 5. října 2020, tedy k počátku prvního 
bonusového období kompenzačního bonusu.  

e. pro účely vzniku nároku na kompenzační bonus budou vyřazeny ty 
společnosti, které se nacházejí v ekonomických či jiných problémech.  

f. V § 3 odst. 4 písmeni a) návrhu zákona je zakotven požadavek dosažení 
minimálního obratu uvedenou společností jako forma garance toho, že se 
jedná o společnost elementárně životaschopnou a vyvíjející ekonomickou 
aktivitu alespoň v minimálním přiměřeném rozsahu. Limitem je dosažení 
stanovené výše ročního úhrnu čistého obratu společnosti (resp. takový 
předpoklad v případě společnosti, která ještě neukončila první zdaňovací 
období, po jehož celou délku vykonává činnost). Tento obrat podle § 1d odst. 
2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, za 
skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně 
předcházející bonusovému období (resp. za první dosud neskončené 
zdaňovací období, po jehož celou délku společnost vykonává činnost) musí 
překročit částku 180 000 Kč.  

g. Musí být proto naplněn požadavek, že tato společnost byla ke dni 5. října 
2020 (počátku bonusového období) daňovým rezidentem České republiky, 
popřípadě byla daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie 
nebo Evropského hospodářského prostoru.  

3) Vyloučení nároku na kompenzační bonus (§ 8 návrhu zákona) 
§ 8 návrhu zákona  

(1) Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na  

a)  podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní 

den, za který obdržel kompenzační bonus,  

b)  kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel podporu v nezaměstnanosti 

podle zákona upravujícího zaměstnanost,  

c)  kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel v České republice nebo v 

některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru 

podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru označovaného jako 

SARS CoV-2.  

d)  kompenzační bonus podle § 3 za kalendářní den, za který společnost s ručením 

omezeným, které je společníkem, obdržela  

1. v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo 

Evropského hospodářského prostoru podporu obdobnou kompenzačnímu bonusu, 

2. z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu poskytovanou zaměstnavatelům v 

souvislosti se zmírněním některých hospodářských následků vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2.  

 
Podle § 8 odst. 2 písm. b) může v takovém případě vzniknout nárok na kompenzační 

bonus za daný kalendářní den pouze jednou, nicméně zde je třeba postavit najisto 

skutečnost, že také podmínky vzniku uvedeného nároku se posuzují ve vztahu ke 

každé společnosti s ručením omezeným samostatně.  
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Podobně jako v případě zákona č. 159/2020 Sb. je vyloučen souběh kompenzačního 
bonusu a podpory v nezaměstnanosti, stejně jako souběh s podporou poskytnutou v 
rámci programu Antivirus, stejně jako dalších obdobných programů například 
Program COVID nájemné. 
 
 

4) Dohoda o provedení práce a subjekt kompenzačního bonusu 
Subjektem navrhovaného kompenzačního bonusu je fyzická osoba, která byla v 

rozhodném období činná na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

činnosti (podle odstavce 2je používán zkrácený termín „dohoda o práci konané mimo 

pracovní poměr“) a v důsledku toho byla alespoň 3 kalendářní měsíce účastna 

nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Rozhodným obdobím je doba od 1. června 

2020 do 31. září 2020 (viz § 5 odst. 4). Pro určení toho, zda dotyčná fyzická osoba, je 

subjektem kompenzačního bonusu je tedy relevantní nikoli stav v rámci bonusového 

období vymezeného v § 10, ale stav ve zmíněném rozhodném období, které tvoří 

posledních šest celých kalendářních měsíců zahrnujících období před vyhlášením 

nouzového stavu.  

5) Kdo kompenzační bonus získá? (§ 6 návrhu zákona) 
a. Na rozdíl od kompenzačního bonusu podle zákona č. 159/2020 Sb. zde tedy 

kompenzační bonus nesaturuje plošně osoby samostatně výdělečně činné či 
společníky společností s ručením omezeným, jejichž podnikatelská činnost 
byla vystavena negativním účinkům epidemie koronaviru, ať již se jednalo o 
dopady epidemie samé či o dopady s ní souvisejících opatření orgánů veřejné 
moci. Dle návrhu zákona dochází primárně k saturaci těch subjektů, jejichž 
podnikatelská činnost byla opatřeními orgánů státní správy výslovně 
zakázána či byla tato činnost vystavena výslovným omezením.  

b. Podle odstavce 3 je zároveň zahrnutí činnosti do předmětu kompenzačního 
bonusu podmíněno tím, že z jedné nebo více těchto činností bezprostředně 
pochází převažující (tj. nadpoloviční) část příjmů z činnosti subjektu 
kompenzačního bonusu podle § 2, tedy osoby samostatně výdělečně činné. 
Přitom jsou brány v potaz pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodným obdobím pro 
posouzení naplnění této podmínky je období od 1. června do 30. září 2020 (viz 
§ 5 odst. 4). Uvedeným způsobem je zajištěno naplnění požadavku, aby 
podpora v podobě kompenzačního bonusu byla zacílena pouze na činnosti, 
které pro daného podnikatele představují činnosti většinové, tj. činnosti, 
jejichž zákaz či omezení nutně musí mít na daný subjekt proporčně významný 
dopad. Charakter zbývající menšinové činnosti (zda jde rovněž o činnost 
podnikatelskou, anebo např. o výkon zaměstnaní) již není z pohledu 
navrženého zákona relevantní. 
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6) Test, zda lze získat kompenzační bonus (§ 6 návrhu zákona) 
a. Půjde o test ve dvou krocích:  

i. nejprve je třeba posoudit, zda převažující příjmy z činnosti dané 
společnosti s ručením omezeným pocházejí z činnosti nebo činností, 
které byly později opatřením podle § 1 zakázány nebo omezeny. 

ii. Pokud je tento test kladný, lze přistoupit k druhému kroku, kdy se 
testuje výše převažujících příjmů ve vztahu ke společníkovi (fyzické 
osobě), který může vykonávat jinou činnost. Opět jsou přitom brány v 
potaz pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Ukáže-li se, že i z pohledu tohoto 
společníka je na něj připadající příjem z později zakázané či omezené 
činnosti společnosti (daný velikostí jeho podílu na společnosti) 
převažující, je splněna podmínka pro přiznání nároku na kompenzační 
bonus (přičemž příjemcem tohoto bonusu je společník). 

iii. V případě, že konkrétní subjekt nesplňuje podmínku podle odstavců 2, 
resp. 3, je v odstavci 4 upravena alternativní podmínka, kdy lze 
namísto převažující části příjmů testovat převažující část přidané 
hodnoty pocházející z dané činnosti podle odstavce 1. Zacíleno je zde 
zejména na subjekty, u nichž část podnikání vykazuje značný obrat (a 
tedy i příjem), avšak v důsledku zákazů či omezení došlo k 
disproporčnímu zásahu do té části jejich činnosti, která generuje 
většinu přidané hodnoty.  

iv. Přidanou hodnotou je třeba rozumět peněžně vyjádřenou hodnotu 
tržeb po očištění od dodavatelsky pořízeného materiálu, surovin, 
subdodávek a služeb (např. za energie). Pro účely výpočtu kritéria v 
odstavci 4 se bude vycházet ze základu daně podle § 5 odst. 1 a 2 a 23 
odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, za rozhodné období zvýšeného o odpisy dlouhodobého 
majetku a osobní náklady (mzdy). Záměrně není navržena legální 
definice tohoto pojmu ekonomického charakteru. Cílem je poskytnout 
jakousi „záchrannou brzdu“ těm subjektům, kteří se díky specifikům 
své situace nebudou moci kvalifikovat prostřednictvím kritéria 
převažujícího příjmu, avšak z pohledu ekonomického i faktického se 
budou omezení a zákazy dotýkat činnosti, která je pro ně majoritním 
zdrojem obživy. Tyto osoby budou moci prokázat převažující intenzitu 
zásahu do jejich majoritní činnosti pomocí jiného ekonomicky 
zdůvodněného kritéria.  
 

7) Výše kompenzačního bonusu je navrhována jako shodná s výší kompenzačního 
bonusu podle zákona č. 159/2020 Sb., tedy 500 Kč za každý den bonusového období.  
 

8) Bonusovým obdobím je časový úsek od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 
 

9) Kompenzační bonus podle návrhu zákona bude poskytnut na základě žádosti. 
Obsah žádosti je předně dán obecnými náležitostmi podání podle § 70 odst. 3 
daňového řádu, tj. z podání musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se 
navrhuje.  
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10) Oproti kompenzačnímu bonusu podle zákona č. 159/2020 Sb. je však nezbytné 
zohlednit odlišné vymezení předmětu kompenzačního bonusu. Je tedy nutné, aby 
subjekt kompenzačního bonusu v žádosti jednoznačně identifikoval svoji činnost 
nebo činnosti, které byly opatřeními podle § 1 bezprostředně zakázány nebo 
omezeny, a v které konkrétní kalendářní dny se tak stalo. Bez tohoto určení nelze 
určit rozsah nároku na kompenzační bonus. Tak jako v zákoně č. 159/2020 Sb. jsou 
pro osoby vykonávajícím činnost na základě dohody o práci konané mimo pracovní 
poměr stanoveny další náležitosti žádosti. 

 

11) Prekluzivní lhůta pro podání žádosti je nastavena obdobně jako u kompenzačního 
bonusu podle zákona č. 159/2020 Sb. s drobným rozdílem, který zohledňuje 
zkušenost z aplikační praxe. Ten spočívá v tom, že lhůta je namísto 60 dnů stanovena 
v délce 2 měsíce, což garantuje aplikaci pravidla pro počítání času podle § 33 odst. 1 
daňového řádu.  
 
 

12) Doručení žádosti 
 

Žádosti o kompenzační bonus se budou podávat na místně příslušný finanční úřad: 

• osobně, 

• datovou schránkou, 

• e-mailem. 

 

 

III. TISKOPISY – NÁVODY – čekáme!!! 
 

- Ukázkové žádosti žadatelů o kompenzačním bonus 500 Kč denně 
 

- Informace o podávání nových žádostí o kompenzační bonus v souvislosti s novými 
opatřeními souvisejícími s koronavirem 
 

-  
 

IV.  POZNÁMKA 
 
Ukázkové příklady žadatelů o kompenzační bonus 500 Kč denně 
 

Omezení služeb - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1079  

o přijetí krizového opatření  

 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf


Ing. Pěva Čouková        Webinář: Novinky s Pěvou – 
         říjen 2020 - středa 28.10.2020 - 19:00 

 

 

6 

V. DOPORUČUJEME 
 

Vyjasnit si, co je zakázáno a co není: 

Ukázka z praxe – berte s rezervou: 

 
- Zakázán je prodej v provozovně - nikoliv však prodej mimo provozovnu. To řešíme 

stolečkem s cedulkou výdejní místo - - dodržujte rozestupy atd. To je často vylepeno 
jako omalovánka na vidětelném místě ( místech). Stoleček je dán tak, aby zákazník 
nemohl vstoupit nohou do prodejny - netýká se ovšem velkoobchodu - tedy prodeje 
na IČO 

- Do cukrárny jsme umístili pro jistotu i pečivo, jsou tam v nějaké míře - i jiné potraviny 
a pro jistotu dali též cedulku výdejní místo . Jelikož při první vlně tady chodila kontrola 
a fotila, že provozovny jsou zavřeny.  

- Kde to řešíme velkoobchodem, dáváme to na výlohu, že je velkoobchodní prodej, to 
musím ještě doregistrovat - v první vlně to dělali mejlíkem , takže to mám v plánu 
doposlat na živnostenský zítra. 

 
 
P. 
Pěva Čouková 


