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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

zítra v 10:37 hod začíná jarní rovnodennost 2021. Je stejně dlouhý den a stejně dlouhá noc. 
Příroda je vyrovnaná, srovnaná, absolutně v rovnováze. A přichází doba delších dnů, více 
sluníčka, více světla, více rostlinek se bude tlačit ven bez ohledu na riziko, že ještě může přijít 
„Paní Zima“. 

Máme také srovnáno, jsme v rovnováze? Nebo jsme plni strachu a obav? Jsme plni toho, co bude 
dál? Nebo umíme z našeho nitra, chcete-li duše vytáhnout optimismus a radost, která je nám 
všem vlastní?

Vždycky můžeme být veselí a vždycky si můžeme na něco stěžovat. Volba je uvnitř nás. Nikdo za 
nás nerozhodne.

Když budete mít pocit, že Vás bolí hlava a záda, určitě Vás velmi rychle začne všechno bolet. Když 
si budete říkat, že jste vděčni za dnešní den, určitě se budete cítit hned lépe. 

Tato doba není náhodou, rozkrývají se lidské povahy, tak jak nikdy. Jsem za tuto dobu vděčná 
a vím, že má smysl. A že to někdy bolí? To se mi možná někdy jen zdá. Vždyť jsme zdraví, máme 
úžasnou práci, která je naším posláním. Můžeme pomáhat mnoha lidem a a a…

Vzpomínáte na Tři oříšky pro Popelku? Jak si Popelka prohlíží svoje poklady a chce si trošičku 
„stěžovat na svůj osud“ a Rozárka zahouká. „Já vím, já vím, vždyť mám ještě oříšek a mám Tebe 
a Juráška“…

Krásný vstup do jara…

Těším se, až Vás uvidím naživo, moc…

Budeme si toho více vážit, vím.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

» Kola se točí… 
» Jedeme dál… 
» Spolu to zvládneme… 
» Jsme optimističtí… 
» Nevzdáváme se…

https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Vše záleží na tom, jak se díváme na svět.“

www.zakonybohatstvi.cz

strana 47
26. 2. 2021Svěřenský fond – jak je to s neměnností statutu?

Autor: Mgr. ing. Petra Lupieńská

strana 35
2 3. 2021Informace GFŘ ke změně sazby DPH  

u zpracování komunálního odpadu
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová

strana 49
11. 3. 2021

„Staff“ – 77. lekce angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: ing. Vladimír Zdražil

strana 48
5. 3. 2021

„Concession“ – 76. lekce angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: ing. Vladimír Zdražil

strany 45–46
9. 3. 2021Převod závodu nebo jeho části podle § 190 odst. 2 písm. i)  

a podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK před a po novele
Autor: Mgr. Lola Florianová

 Články

strana 34
16. 2. 2021Dotaz – Český plátce DPH nakupuje zboží v Německu  

a vyváží do Spojeného království
Autor: Marek Reinoha

strany 25–32
5. 3. 2021Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 5. část

Místo plnění
Autor: ing. Ivana Pilařová

strany 36–42
23. 2. 2021Zálohy na daň z příjmů fyzických osob a jejich zahrnutí  

v daňovém přiznání
Autor: ing. Ivan Macháček

strany 20–24
19. 2. 2021Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 4. část

Specifika nároku na odpočet daně na vstupu
Autor: ing. Ivana Pilařová

strany 5–19
4. 3. 2021

Kompenzační bonus 2021
Autor: ing. Pěva Čouková
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

     16. 3. 2021    Přehledně zpracovaná rubrika dotazů a odpovědí – daň z příjmů 
fyzických osob

Doporučuji podívat se na přehledně zpracovanou rubriku dotazů a odpovědí, která Vám může být velmi nápomocná 
k aktuálně podávaným přiznáním k dani z příjmů.

     16. 3. 2021    Pokyn GFŘ-D-47 k promíjení příslušenství daně
GFŘ vydalo pokyn k promíjení příslušenství daně. Pokyn naleznete v příloze.

     15. 3. 2021    Moje daně a postup vyplnění a odeslání formuláře daně z příjmů 
fyzických osob

K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci v letošním roce nově využít online finanční úřad, do kterého 
se přihlásí na webových stránkách www.mojedane.cz. Jak poslat a vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických osob s příjmy ze 
závislé činnosti, je uvedeno v letáku Finanční správy v příloze této aktuality.

     12. 3. 2021    Velmi praktická pomůcka – Základní schéma testování splnění 
podmínek nároků na kompenzační bonus

Doporučuji všem našim čtenářům, kterých se týká problematika kompenzačního bonusu, tuto pomůcku, kterou naleznete  
v příloze. Z mého pohledu se Finanční správě velmi povedla.

    10. 3. 2021  Přiznání a placení daně z příjmů se o měsíc posune, DPH na 
respirátory bude prominuta až do 3. června

Vláda dne 8. března 2021 schválila vydání v pořadí 16. generálního pardonu ministryně financí. Ten posouvá lhůtu pro 
podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Dále pardon prodlužuje prominutí DPH na respirátory 
třídy ochrany FFP2 a vyšší o další dva měsíce.

     9. 3. 2021  Nový program COVID – Nepokryté náklady
Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty.

     4. 3. 2021   Prominutí příslušenství k dani u plátců DPH a identifikovaných osob 
při opožděném podání a platbě DPH

Plátcům DPH a identifikovaným osobám je prominuta pokuta za opožděné podání přiznání DPH za měsíc únor 2021 plus 
úrok z prodlení za pozdní platbu. Vydáno bylo v souvislosti s omezením pohybu od 1. 3. 2021. Podrobnosti naleznete v příloze 
ve Finančním zpravodaji.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

https://www.ucetni-portal.cz/prehledne-zpracovana-rubrika-dotazu-a-odpovedi-dan-z-prijmu-fyzickych-osob-5832-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prehledne-zpracovana-rubrika-dotazu-a-odpovedi-dan-z-prijmu-fyzickych-osob-5832-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-gfr-d-47-k-promijeni-prislusenstvi-dane-5830-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/pokyn-gfr-d-47_10480.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/moje-dane-a-postup-vyplneni-a-odeslani-formulare-dane-z-prijmu-fyzickych-osob-5829-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/moje-dane-a-postup-vyplneni-a-odeslani-formulare-dane-z-prijmu-fyzickych-osob-5829-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/moje-dane_10478.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/velmi-prakticka-pomucka-zakladni-schema-testovani-splneni-podminek-naroku-na-kompenzacni-bonus-5824-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/velmi-prakticka-pomucka-zakladni-schema-testovani-splneni-podminek-naroku-na-kompenzacni-bonus-5824-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/velmi-prakticka-pomucka-zakladni-schema-testovani-splneni-podminek-naroku-na-kompenzacni-bonus_10470.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/priznani-a-placeni-dane-z-prijmu-se-o-mesic-posune-dph-na-respiratory-bude-prominuta-az-do-3-cervna-5820-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/priznani-a-placeni-dane-z-prijmu-se-o-mesic-posune-dph-na-respiratory-bude-prominuta-az-do-3-cervna-5820-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/novy-program-covid-nepokryte-naklady-5816-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prominuti-prislusenstvi-k-dani-u-platcu-dph-a-identifikovanych-osob-pri-opozdenem-podani-a-platbe-dph-5803-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prominuti-prislusenstvi-k-dani-u-platcu-dph-a-identifikovanych-osob-pri-opozdenem-podani-a-platbe-dph-5803-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/prominuti-prislusenstvi-k-dani-u-platcu-dph-a-identifikovanych-osob-pri-opozdenem-podani-a-platbe-dp_10391.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Nový kompenzační bonus 2021
Autor: Ing. Pěva Čouková

Aktualizace: 3. 3. 2021 – 13:51 hodin

Druhý zákon o kompenzačním bonusu č. 461/2020 Sb. 

1.1 Bonusová období 2020 – 2021
1. bonusové období 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020  - lhůta pro podání žádosti uplynula  5. 1. 2021,
2. bonusové období 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020  - lhůta pro podání žádosti uplynula  22. 1. 2021,
3. bonusové období 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 - lhůta pro podání žádosti uplynula  15. 2. 2021,
4. bonusové období 14. 12. 2020 do 24. 12.2020 - lhůta pro podání žádosti uplynula  25. 2. 2021,
5. bonusové období 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021  - lhůta pro podání žádosti uplyne     24. 3. 2021,
6. bonusové období 24. 01. 2021 do 15. 2. 2021  - lhůta pro podání žádosti uplyne     16. 4. 2021. 

1.2 Novely druhého zákona o kompenzačním bonusu
Druhý zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2,  byl dvakrát novelizován, a to novelou č. 584/2020 Sb. a novelou č. 82/2021 Sb.  
(dále „druhý zákon“ či „zákon“):

Novela zákona o kompenzačním bonusu zákonem č. 584/2020 Sb. který novelizuje zákon č. 461/2020 Sb.
Účinnost 1. 1. 2021 – lhůta pro podání žádosti je prodloužena do 1. 3. 2021, pokud před novelou nesplňoval podmínky pro 
čerpání kompenzačního bonusu z důvodu čerpání jiné podpory (např. čerpal Antivirus).

Novela § 8 odst. 1 zákona 
Bylo umožňěno čerpat kompenzační bonus současně s 
1. podporou, která slouží k úhradě nájemného,
2. podporou poskytovanou zaměstnavatelům,
3.  podporou poskytovanou v podobě dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ 

PRO OSVČ.“

Novela zákona o kompenzačním bonusu zákonem č. 82/2021 Sb. který novelizuje zákon č. 461/2020 Sb.
Účinnost 24. 2. 2021 – lhůta pro podání žádosti je prodloužena o dva měsíce, tj. do 26. 4. 2021 (sobota, neděle).

Nově mohou žádat i osoby, které jsou v úpadku, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby a pěstouni s výkonem práce na 
základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

1

Máme tady už třetí zákon o kompenzačním bonusu, konkrétně ten s číslem 95/2021 Sb. Je to stěžejní podpora pro mnoho 
podnikatelů. Máte představu, jak si podle toho aktuálního zákona spočítáte, zda na kompenzační bonus Vy nebo Váš klient 
dosáhnete? Přinášíme názorný příklad, jak vybrat srovnávací období a jak situaci vyhodnotit.
Po přečtení by vše mělo být snadnější.
Třešničkou na dortu je naše porovnání „starého“ a „nového“ zákona o kompenzačním bonusu, který pro Vás připravila Lenka.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

Nový kompenzační bonus 2021
Ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/aLp?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLp?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-584-2020-sb-kterym-se-meni-zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-461-2020-sb-o-kompenzacnim-bonusu-v-souvislosti-se-zakazem-nebo-omezenim-podnikatelske-cinnosti-v-souvislosti-s-vyskytem-ko-2304-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-584-2020-sb-kterym-se-meni-zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-461-2020-sb-o-kompenzacnim-bonusu-v-souvislosti-se-zakazem-nebo-omezenim-podnikatelske-cinnosti-v-souvislosti-s-vyskytem-ko-2304-x.html
https://www.codexisuno.cz/aLq?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/novela-zakona-o-kompenzacnim-bonusu-nove-mohou-zadat-napriklad-osoby-v-upadku-2464-x.html
https://www.pevacoukova.cz/
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Ing. Pěva Čouková

Třetí zákon o kompenzačním bonusu č. 95/2021 Sb. 
(dále „nový zákon“) 

2.1 Bonusová období 2021 – třetí  zákon č. 95/2021 Sb.
1. bonusové období  1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 - lhůta pro podání žádosti uplyne 3. 5. 2021
2. bonusové období  1. 3 2021  do 31. 3. 2021 - lhůta pro podání žádosti uplyne 1. 6. 2021

2.2 Základní změny
1.  Nárok na kompenzaci v podstatě zakládají hospodářské následky vyplývající z ohrožení zdraví či omezením souvisejícím 

s pandemií. Oproti druhému zákonu č. 461/2020 Sb. nárok na kompenzační bonus 2021 může vzniknout i v případech, 
kdy omezení není přímo v důsledku opatření přijatých vládou, např. nesouvisí přímo s bezprostředním zákazem či 
omezením činnosti vyhlášeným z důvodu pandemie.

2.  Zákon vynechává možnost spojení kompenzačního bonusu s Programem ošetřovné, nadále umožňuje spojit 
kompenzační bonus s programem Antivirus, případně nahrazujícím zákonem a Covid nájemné.

3.  V případě společníka, zaměstnance společnosti s ručením omezeným, která obdržela z důvodu jeho zaměstnání v 
této společnosti prostředky z programu Antivirus nebo z programu tento program nahrazujícího, je za kalendářní 
den (pro kompenzaci jeho mzdy), za který společnost s ručením omezeným tyto prostředky obdržela, vyloučen 
nárok daného společníka na kompenzační bonus (§ 9 odst 1 písm. d, bod 1 nového zákona).

4.  Oproti kompenzačnímu bonusu podzim 2021 je nutné splnit nové podmínky, aby kompenzační bonus nenáležel osobám, 
u kterých má pandemie jen malé ekonomické dopady. Zatímco u druhého zákona stačilo zakázání nebo omezení činnosti, 
nárok na bonus 2021 se testuje jinak. Je nutný 50 % pokles příjmů mezi srovnávaným a srovnávacím obdobím. Zůstala dále 
zachována podmínka převažujících příjmů z dotčených činností ve vztahu k příjmům podle § 6, 7 a 9 ZDP.

5.  Výše bonusu činí 1 000 Kč denně, v případech podle § 4 nového zákona (dohody o provedení práce) a v případě podle § 8 
odst. 6 nového zákona (karanténa) 500 Kč denně.

6.  Nový zákon definuje v § 11 dvě bonusová období – únor a březen 2021 – a výše bonusu za období únor a březen tedy 
může dosáhnout až 59 000 Kč (28 000 + 31 000 Kč).

7.  Kompenzační bonus je nově zastropován pro subjekty s nižšími příjmy, aby nedocházelo k výplatě vyšších částek než 
odpovídá ztrátě příjmů, a sice kompenzační bonus  za bonusové období nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše 
příjmů podle § 8 odst. 1 nového zákona ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů 
podle § 8 odst. 1 ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období. 

  Za leden 2021 je nezbytné, aby došlo k poklesu měsíčního příjmu alespoň o 28 000 Kč (28 x 1 000 Kč – nárok měsíce 
února) a za únor 2021 alespoň o 31 000 Kč (31 x 1 000 Kč – nárok měsíce března).

8.  Novinkou je bonus ve výši 500 Kč denně pro OSVČ účastné nemocenského pojištění, kterým může bonus náležet 
nikoliv z důvodu poklesu příjmů, ale z důvodu nařízené karantény nebo izolace (§ 8 odst. 6 nového zákona). Tzv. 
dohodářům zůstal kompenzační bonus stejný, tedy 500 Kč.

Významné dotčení činnosti (§ 6 odst. 1 nového zákona)

§ 8 nového zákona

(1)   Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb 
plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže 
činnosti ve srovnávacím období. 

(2)  Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období. 

(3)   Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, 
jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Lze-li takto určit 
více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí. 

2

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.codexisuno.cz/aLr?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLr?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
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2.3  Nový výpočet – příklad 
Úkol: Vyhodnoťte, zda má podnikatel OSVČ nárok na kompenzační bonus za únor 2021.

Zadání: 

Bonusové období  – únor 2021
Srovnávané období  – leden 2021 (§ 8 odst. 2 nového zákona)
Reálná tržba z činnosti ve srovnávaném období je  500 000 Kč a zkoumáme, zda je splněna podmínka, že výše příjmů 
plynoucí z tého činnosti nepřekročila ve sledovaném období (srovnávaném) 50 % průměrné měsíční výše těchto 
příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období (§ 8 odst. 1 nového zákona).

1. TEST 1 = tržby musí být menší, než 50 % mezi srovnávaným a srovnávacím obdobím

Je nezbytné si vybrat srovnávací období (3 po sobě jdoucí měsíce v období od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2020), které si subjekt 
kompenzačního bonusu zvolí (§ 8 odst. 3 nového zákona). 
Dále uvedené údaje jsou zjištěny od subjektu kompenzačního bonusu z daňové evidence (účetnictví), případně v evidenci 
příjmů (§ 9 ZDP) a z podkladů ze mzdové účtárny (§ 6 ZDP).

Srovnávací období – § 7 ZDP I. II.

Měsíce 2018–2019 2019–2020

Listopad 1 000 000 700 000

Prosinec 1 300 000 200 000

Leden 1 800 000 2 000 000

Celkem 4 100 000 2 900 000

Průměr 1 366 667 966 667

Polovina 683 333 483 333

Splnění podmínky nového zákona 
Významně dotčená činnost

ANO NE

Výsledek:  Ze dvou srovnávacích období splňuje podmínku nového zákona jen I. období – listopad 2018 – leden 2019, 
další období podmínku nesplňuje.

2. TEST 2 = testování, zda dotčená činnost je převažující ve srovnávaném období

 Významně dotčená činnost musí být převažující u subjektu kompenzačního bonusu podle § 6 odst. 2 nového zákona.

Celkový souhrn příjmů subjektu kompenzačního bonusu:

Příjmy – výnosy z významně dotčené činnosti

Text § ZDP Kč % Zhodnocení části příjmů

Příjmy – výnosy z významně dotčené 
činnosti

§ 7 500 000 71,44 Převažující

Příjmy ze závislé činnosti § 6 100 000 14,28 Menšinová

Příjmy z nájmů § 9 100 000 14,28 Menšinová

Celkem za měsíc leden 2021 700 000 100,00 x

Subjekt má nárok na kompenzační bonus za únor 2021.

Výjimky:

1. OSVČ
  V případě, že by vznikla OSVČ později než 1. 11. 2018, například 1. 10. 2019, může si zvolit subjekt kompenzačního 

bonusu kterékoliv tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce z období 1. 10. 1019 – 31. 5. 2020 – 8 měsíců (§ 8 odst. 4 
nového zákona).

2. Společníci s.r.o.
  V případě, že by vznikla společnost později než 1. 11. 2018, například 1. 10. 2019, může si zvolit subjekt 

kompenzačního bonusu kterékoliv tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce z období 1. 10. 1019 – 31. 3. 2020 – 
6 měsíců (§ 8 odst. 5 nového zákona).

Jinak bude výpočet stejný.

Poznámka: Místo srovnávacího období lze použít rozhodné období (1. červen – 30. září 2020) – § 6 odst. 4 nového zákona. 

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.codexisuno.cz/aLs?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLt?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLu?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.codexisuno.cz/aLu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLt?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLv?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
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2.4  Základní zásady – zůstávají obdobné jako u zákona č. 461/2020 Sb., 
tj. druhého kompenzačního zákona

1. OSVČ (§ 2 nového zákona)
a.  Subjektem kompenzačního bonusu je podle § 2 odst. 1 zákona 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. Není překážkou 
skutečnost, že osoba samostatně výdělečně činná je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nicméně tato 
činnost pro ni nemůže mít převažující charakter.

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 (§ 2 odst. 2 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) zákona). 

TEST

1.  Nejprve se testuje NOVÁ podmínka, zda existuje tzv. významně dotčená činnost, případně činnosti ve srovnávaném období. 
Významně dotčenou činností je ta činnost, kde je POKLES PŘÍJMŮ 50 % mezi srovnávaným a srovnávacím obdobím. Pokud 
vyjde, pokračujeme testem 2.  

2.  Testuje se, zda výše příjmů z významně dotčená činnost (činností) za srovnávané období převažuje v porovnání s celkovými 
příjmy ve srovnávaném  období u subjektu kompenzačního bonusu. 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. 

  Srovnávací a srovnáváné období je definováno v § 8 nového zákona.

2. Společnost s ručením omezeným (§ 3 nového 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 č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích).

b.  Sohledem 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 zákona. Také v tomto 
případě je vyloučeno, aby byl podíl těchto společníků představován kmenovým listem.

c.  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 zákona).

d.  Požaduje se proto časový test, podle něhož musí fyzická osoba, společník společnosti s ručením omezeným naplňovat 
podmínky podle § 3 odstavce 1 zákona již ke dni 5. října 2020, tedy k počátku prvního podzimního bonusového období 
kompenzačního bonusu (§ 3 odst. 2 písm. a) zákona). 

e.  Musí být naplněn také 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 za splnění daných podmínek (§ 3 odst. 2 písm. a) zákona).

f.  Pro účely vzniku nároku na kompenzační bonus budou vyřazeny ty společnosti, které se nacházejí v ekonomických či 
jiných problémech – společnosti v úpadku, nespolehlivý plátce (§ 3 odst. 3 zákona). 

g.  V § 3 odst. 4 písmeni a) zákona je zakotven požadavek dosažení minimálního obratu. Nově zkoumáme dvě zdaňovací 
období bezprostředně předcházející bonusovému období. Pro získání kompenzačního bonusu stačí splnění čistého 
obratu společnosti v jednom období, a to ve výši 180 000 Kč. Limitem je obrat podle § 1d odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví. Je to garance toho, že se jedná o společnost elementárně životaschopnou a vyvíjející ekonomickou aktivitu 
alespoň v minimálním přiměřeném rozsahu.

h.  Pokud je společnost nová, stanoví si předpoklad obratu a tento předpoklad musí být vyšší než 120 000 Kč (§ 3 odst. 4 
písm. a) zákona). 

i. Je-li společník společníkem více společností, posuzuje se za každou společnost.

https://www.codexisuno.cz/aLr?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLw?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLx?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLx?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLA?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLB?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLD?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.codexisuno.cz/aSu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLF?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLF?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aSw?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aSy?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aSu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aSu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aSu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aSu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aSs?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aSt?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aSt?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aSv?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aSv?lang=cs


9

Účetní měsíčník č. 03/2021 internetového portálu www. ucetni-portal.cz Nový kompenzační bonus 2021
Ing. Pěva Čouková

TEST

1.  Nejprve se testuje NOVÁ podmínka, zda existuje tzv. významně dotčená činnost, případně činnosti ve srovnávaném 
období za s.r.o.. Významně dotčenou činností je ta činnost, kde  je POKLES PŘÍJMŮ 50 % mezi srovnávaným  a srovnávacím 
obdobím. Pokud vyjde, pokračujeme testem 2.  

2.  Testuje se, zda výše příjmů z významně dotčené činnosti (činností) z podílu s.r.o. za srovnávané období převažuje 
v porovnání s celkovými příjmy ve srovnávaném období u subjektu kompenzačního bonusu.

   Přitom se zohlední pouze příjmy odpovídající podílu společníka v této společnosti a dále příjmy podle § 6, 7 a 9 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

  Srovnávací a srovnáváné období je definováno v § 8 nového zákona.

3. Dohoda o provedení práce a subjekt kompenzačního bonusu (§ 4 nového zákona)

(1)   Subjektem kompenzačního bonusu je také osoba, která vykonávala v rozhodném období práci na základě dohody o práci 
konané mimo pracovní poměr a v důsledku toho byla alespoň 3 kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění jako 
zaměstnanec a současně nevykonávala jinou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako 
zaměstnanec; to neplatí, pokud se jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených 
v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona upravujícího nemocenské pojištění. 

(2)   Dohodou o práci konané mimo pracovní poměr se pro účely tohoto zákona rozumí dohoda o provedení práce nebo dohoda 
o pracovní činnosti podle zákoníku práce. 

(3)  Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec podle zákona upravujícího nemocenské pojištění.

2.5  Vyloučení nároku na kompenzační bonus (§ 9 nového 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, s výjimkou 

  1. podpory, která slouži  k úhradě nájemného,

  2. podpory Antivirus, případně nahrazujcí program,

  3.  podpory poskytované v podobě dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu 
„OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ.“

 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 související se zmírňováním následků výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, 
s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus nebo programu tento program nahrazujícího, 
a podpory, která slouží k úhradě nájemného, nebo 

  2.  z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu poskytovanou v rámci programu Antivirus nebo programu 
tento program nahrazujícího. 

Podle § 9 odst. 2 písm. b) nového zákona 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. 

Kompenzační bonus podle 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. 

Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplacené podle zákona upravujícího 
pomoc v hmotné nouzi a zákona upravující státní sociální podporu (§ 8 odst. 3 zákona).

https://www.codexisuno.cz/aLA?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLB?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLD?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLD?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.codexisuno.cz/aLP?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLQ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLR?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLU?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLU?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLU?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLV?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLX?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLY?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLY?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLZ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aLZ?lang=cs
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Prekluzivní lhůta pro podání žádosti je nastavena v délce 2 měsíce, což garantuje aplikaci pravidla pro počítání času 
podle § 33 odst. 1 daňového řádu. 

Kompenzační bonus se spravuje jako daň podle daňového řádu.

Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Správcem kompenzačního bonusu je 
finanční úřad místně příslušný ke správě daně z příjmů daňového subjektu, který podal žádost o kompenzační bonus – § 12 
nového zákona o kompenzačním bonusu. 

2.6 Doručení žádosti
1. Žádosti o kompenzační bonus se budou podávat na místně příslušný finanční úřad:
  osobně,
  datovou schránkou,
  e-mailem.

2. Přílohy žádosti kromě obecných náležitostí (§ 13 nového zákona)
 a)  čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační   bonus, 
 b) účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen, 
 c) identifikaci společnosti s ručením omezeným, jejíž výkon činnosti je předmětem kompenzačního bonusu, 
 d) určení činnosti podle § 6 odst. 1 nebo 2 nebo § 7 odst. 1 a kalendářních dní bonusového období, 
 e)  průměrnou měsíční výši příjmů podle § 8 odst. 1 ve srovnávacím období a výši příjmů podle § 8 odst. 1 ve srovnávaném 

období 
 f )  údaj o době trvání nařízené karantény nebo izolace v případě, že má být kompenzační bonus poskytován z důvodu 

významného dotčení činnosti podle § 8 odst. 6.  

Tiskopisy – návody

Kompenzační bonus podle zákona č. 461/2020 Sb.

 Žádost o kompenzační bonus (Webová aplikace)

 Žádost o kompenzační bonus (Formulář pro tisk) – 1. bonusové období

 Žádost o kompenzační bonus (Formulář pro tisk) – 2. bonusové období

 Žádost o kompenzační bonus (Formulář pro tisk) – 3. bonusové období

 Žádost o kompenzační bonus (Formulář pro tisk) – 4. bonusové období

 Žádost o kompenzační bonus (Formulář pro tisk) – 5. bonusové období

 Žádost o kompenzační bonus (Formulář pro tisk) – 6. bonusové období

Kompenzační bonus podle zákona č. 95/2021 Sb.
 Nový kompenzační bonus 2021

Co nám pomůže – patří k druhému zákonu 
o kompenzačnímu bonusu č. 461/2020 Sb.

 ČÁST A) Podmínky vzniku nároku na kompenzační bonus u osoby samostatně výdělečně činné

 ČÁST B) Podmínky vzniku nároku na kompenzační bonus u společníků společností s ručením omezeným

  ČÁST C) Podmínky vzniku nároku na kompenzační bonus u osob pracujících na základě dohody o práci konané 
mimo pracovní poměr

3

4

https://www.codexisuno.cz/aM1?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-ze-dne-25-02-2021-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021-vysel-ve-sbirce-listin-a-ma-cislo-95-2021-sb-2475-x.html
https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus
https://ouc.financnisprava.cz/osvc25/Zadost_o_bonus_pro_podzim2020_tisk.pdf
https://ouc.financnisprava.cz/osvc25/Zadost_o_bonus_pro_podzim2020_2-BO_tisk.pdf
https://ouc.financnisprava.cz/osvc25/Zadost_o_bonus_pro_podzim2020_3-BO_tisk.pdf
https://ouc.financnisprava.cz/osvc25/Zadost_o_bonus_pro_podzim2020_4-BO_tisk.pdf
https://ouc.financnisprava.cz/osvc25/Zadost_o_bonus_pro_podzim2020_5-BO_tisk.pdf
https://ouc.financnisprava.cz/osvc25/Zadost_o_bonus_pro_podzim2020_6-BO_tisk.pdf
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novy-kompenzacni-bonus-2021
https://www.codexisuno.cz/aM3?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aM3?lang=cs
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/zakladni-informace/zakladni-informace-cast-a-osvc-11018
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/zakladni-informace/zakladni-informace-cast-b-sro-11017
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/zakladni-informace/zakladni-informace-cast-c-dohoda-11016
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/zakladni-informace/zakladni-informace-cast-c-dohoda-11016
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Související

 Opatření týkající se nejen podnikatelů a živnostníků
 Subjektivní rodina
 Informace k nároku kompenzačního bonusu
 Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus
  Informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti v oblastech ekonomiky, které byly 

bezprostředně omezeny v letních měsících roku 2020

Dotazy

Nový kompenzační bonus (2021) - nejčastější otázky a odpovědi – 1-5, aktualizováno 17. 2. 2021

1.  Pro koho je nový kompenzační bonus určen?

Stejně jako podzimní kompenzační bonus je i ten nový určen osobám samostatně výdělečně činným, malým s.r.o. 
a dohodářům.

2. Mohu již žádat o nový měsíční kompenzační bonus?

V tuto chvíli je nutné s podáváním žádostí o nový kompenzační bonus na finanční úřady vyčkat, protože probíhá schvalování 
návrhu zákona. Legislativní proces můžete sledovat na stránkách poslanecké sněmovny: https://www.psp.cz/sqw/historie.
sqw?o=8&t=1160.

3.  Jakým způsobem a kde bude možné o nový kompenzační bonus zažádat?

Podat žádost bude nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně. Finanční správa také 
zachová jednoduchý online formulář. Nový kompenzační bonus bude platit zpětně od 1. února 2021, žádost ale ještě není 
možné podat. Nejprve musí dojít ke schválení zákona.

4.  Jakou maximální částku mohu v rámci nového kompenzačního bonusu čerpat?

Za předpokladu splnění podmínek daných zákonem bude možné nově čerpat až 1 000 Kč za den v případě OSVČ a společníků 
s.r.o. U dohodářů zůstává výše bonusu na 500 Kč za den. Zákon zatím zavádí dvě bonusová období – únor a březen letošního 
roku. Pro subjekty s nižšími příjmy (důchodci, studenti) bude bonus individuálně zastropován, aby nedocházelo v jednotlivých 
případech k vyšší kompenzaci, než činil skutečný pokles příjmů v daném období.

5.  Lze kombinovat původní kompenzační bonus s tím novým?

Ano, přestože nový bonus 1 000 Kč denně bude platit zpětně od 1. února 2021, kombinace s původním bonusem je možná. 
Jakmile bude schválen nový kompenzační bonus, můžete požádat i o něj. Při kombinaci kompenzačních bonusů však můžete 
dohromady získat maximálně 1 000 Kč denně.

Dotazy a odpovědi k Novému kompenzačnímu bonusu 2021

1. Kdo je subjektem kompenzačního bonusu?

O kompenzační bonus může v obecné rovině žádat osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), společník společnosti s ručením 
omezeným, nebo osoba vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Charakteristiku a podmínky 
pro jednotlivé subjekty kompenzačního bonusu stanoví zákon o kompenzačním bonusu v § 2 (OSVČ), § 3 (společníci) a § 4 
(osoby pracující na dohodu). Společnou podmínkou pro subjekt kompenzačního bonusu je, že jím nemůže být osoba, která byla 
v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

2. Co je předmětem kompenzačního bonusu?

Jedná se o činnost/činnosti OSVČ či společnosti s ručením omezeným u společníků, jejíž výkon byl v bonusovém období, v němž 
nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, významně dotčen v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 
způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení. 
Je podmínkou, aby z této činnosti/činností bezprostředně pocházela ve srovnávacím nebo rozhodném období převažující část 
příjmů, přičemž se zohlední pouze příjmy dle § 6, 7, a 9 zákona o daních z příjmů, tedy příjmy ze zaměstnání, podnikání a nájmu.

5

6

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/
https://www.ucetni-portal.cz/kompenzacni-bonus-pro-spolecniky-s-r-o-2282-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/kompenzacni-bonus-2428-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/provozovatele-taxisluzby-mohou-zadat-o-kompenzacni-bonus-2477-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-naroku-na-kompenzacni-bonus-u-osob-vykonavajicich-cinnosti-v-oblastech-ekonomiky-ktere-byly-bezprostredne-omezeny-v-letnich-mesicich-roku-2020-2476-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-naroku-na-kompenzacni-bonus-u-osob-vykonavajicich-cinnosti-v-oblastech-ekonomiky-ktere-byly-bezprostredne-omezeny-v-letnich-mesicich-roku-2020-2476-x.html
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/novy-kompenzacni-bonus-2021-40923
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1160
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1160
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novy-kompenzacni-bonus-2021/dotazy-odpovedi-novy-kb-2021/dotazy-odpovedi-k-novemu-kb-2021-11302
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V případě osoby pracující na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr se jedná o výkon práce na základě této dohody 
zakládající účast na nemocenském pojištění v bonusovém období, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, 
z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku toho, že činnost zaměstnavatele byla významně dotčena v důsledku 
ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Je podmínkou, aby z výkonu této práce plynula v rozhodném období (standardně období 
od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020) převažující část příjmů od dotčeného zaměstnavatele, přičemž se zohlední pouze příjmy dle § 6, 7, a 9 
zákona o daních z příjmů, tedy příjmy ze zaměstnání, podnikání a nájmu. Jako rozhodné období může být pro splnění podmínek 
dle zákona o kompenzačního bonusu použito také období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících 
bonusovému období (je-li bonusovým obdobím únor 2021, jedná se o období od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021).

3. Co znamená významné dotčení činnosti?

Jedná se o činnost/činnosti dotčené v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem 
označovaným jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení, a to zejména z důvodu:

•  nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením 
omezeným,

•  karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) subjektu kompenzačního bonusu 
nebo jeho zaměstnance,

• péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

•  omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního 
bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo

•  omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního 
bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích 
z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve 
srovnávacím období, tedy došlo ke snížení příjmů o alespoň 50 %. V případě, že se jedná o omezení činnosti v důsledku nařízené 
karantény nebo izolace, považuje se činnost za významně dotčenou automaticky z tohoto důvodu a test poklesu příjmů se tedy 
neprovádí.

4. Jak zjistit, zda došlo ke snížení příjmů z činnosti alespoň o 50 %?

Vychází se ze srovnání příjmů z této činnosti ve srovnávaném období oproti průměrné měsíční výši příjmů ve srovnávacím období. 
Příjmem se přitom rozumí příjem podle zákona o daních z příjmů, avšak nepoměřují se všechny příjmy z dané činnosti, ale pouze 
ty příjmy, které odpovídají tržbám z prodeje výrobků, zboží nebo služeb. „Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb“ jsou pojmem 
z účetnictví a vykazují se ve výkazu zisku a ztrát. Subjekt kompenzačního bonusu, který pro účely zjištění příjmů podle zákona 
o daních z příjmů účtuje v soustavě tzv. podvojného účetnictví, případně je společníkem společnosti s ručením omezeným nebo 
vykonával práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr pro zaměstnavatele, který pro účely zjištění příjmů podle 
zákona o daních z příjmů, vychází z tzv. podvojného účetnictví, zohledňuje pro posouzení, zda se jedná o významně dotčenou 
činnost, výnosy vykázané v položce „Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb“ účetnictví. Ostatní subjekty musí posoudit, které 
příjmy by byly tržbami z prodeje výrobků, zboží a služeb, pokud by bylo vedeno tzv. podvojné účetnictví. Zjednodušeně řečeno 
se jedná o peněžní prostředky, které daný subjekt získal z prodeje vlastních výrobků, zboží nebo za poskytnutí služby v rámci své 
provozní činnosti, tedy z předmětu svého podnikání.

5. Co je srovnávané období?

Jedná se o kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období (je-li např. bonusovým obdobím únor 2021, je 
srovnávaným obdobím leden 2021).

6. Co je srovnávací období?

Jedná se o 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 
3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období (je-li bonusovým obdobím únor 2021, je srovnávacím 
obdobím období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 nebo období od 1. listopadu 2019 do 31. ledna 2020). Srovnávací období 
je obdobím „klouzavým“, jehož počátek a konec se v průběhu času, tj. v závislosti na tom, za které bonusové období subjekt o bonus 
žádá, proměňuje.

7. Existuje „zvláštní“ kompenzační bonus pro osoby v karanténě?

V případě nařízené karantény či izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví osobě samostatně výdělečně činné či společníku 
společnosti s ručením omezeným je při splnění ostatních podmínek odhlédnuto od testu poklesu příjmů (alespoň o 50 %) a sama 
skutečnost trvání této karantény nebo izolace splnění této podmínky nahrazuje. Nárok na kompenzační bonus je omezen pouze 
na osoby, které jsou v den, za který se poskytuje, účastny nemocenského pojištění. Trvání nařízené karantény či izolace (vyjádřeno 
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ve dnech příslušného bonusového období) se pro činnost osoby samostatně výdělečně činné či společnosti s ručením omezeným 
automaticky považuje za významné dotčení této činnosti, které je podmínkou, aby se tato činnost mohla stát předmětem 
kompenzačního bonusu. V případě společnosti s ručením omezeným přitom platí, že tento efekt se projeví pouze ve vztahu 
k nároku na kompenzační bonus společníka, jehož se nařízená karanténa či izolace týká. Kompenzační bonus podle § 8 odst. 6 
tak není samostatným bonusem, ale je pouze jeho specifickou variantou v případě, kdy subjektu kompenzačního bonusu nevznikl 
nárok z titulu splnění podmínky významného dotčení činnosti podle § 8 odst. 1 zákona o kompenzačním bonusu. Pokud je splněna 
podmínka významného dotčení činnosti dle § 8 odst. 1 zákona o kompenzačním bonusu, je možné nárokovat kompenzační bonus 
na základě této skutečnosti, nikoli z titulu nařízené karantény či izolace.

8. S jakými dalšími podporami je možno kombinovat kompenzační bonus?

Je připuštěna kombinace s podporou z programu Antivirus, nebo programu tento program nahrazující a podpory, která slouží 
k úhradě nájemného. V případě společníka, zaměstnance společnosti s ručením omezeným, která obdržela z důvodu jeho 
zaměstnání v této společnosti prostředky z programu Antivirus nebo z programu tento program nahrazujícího, je za kalendářní 
den (pro kompenzaci jeho mzdy), za který společnost s ručením omezeným tyto prostředky obdržela, vyloučen nárok daného 
společníka na kompenzační bonus.

9. Jaká je výše kompenzačního bonusu?

Výše kompenzačního bonusu činí v případě OSVČ a společníka s.r.o. až 1 000 Kč za každý kalendářní den bonusového období. 
Výše kompenzačního bonusu však nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve 
srovnávacím období a výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období (typicky důchodci, studenti či 
osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, které si podnikatelskou činností pouze přivydělávají).

V případě OSVČ či společníků, kterým je kompenzační bonus poskytován z důvodu nařízené karantény či izolace, je výše 
kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena.

V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 
500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Bonusovým obdobím je kalendářní měsíc v období od 1. února 2021 do 31. března 2021 (prvním bonusovým obdobím je únor 
2021, druhým bonusovým obdobím je březen 2021). Nařízením vlády je možné v případě trvání krizových opatření stanovit další 
bonusové období..

10.  Jsem student a přivydělávám si jako OSVČ v různých fitness centrech (osobní trenér). Mám nárok na kompenzační bonus?

Provozovny fitness center jsou obecně uzavřeny na základě krizových opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Pokud byla 
i Vaše činnost v návaznosti na tato opatření významně dotčena ve smyslu poklesu příjmů alespoň o 50 % z této Vámi vykonávané 
činnosti, může být považována za předmět kompenzačního bonusu. Předmětem kompenzačního bonusu může však být tato 
činnost pouze za předpokladu, že je naplněna podmínka, že z této činnosti pocházela převažující část příjmů ve srovnávacím 
období (období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020) nebo rozhodném období (období od 1. června 2020 do 30. září 2020), 
přičemž se posuzují pouze příjmy dle § 6, 7, a 9 podle zákona o daních z příjmů, tedy příjmy ze zaměstnání, podnikání a nájmu, 
a také ostatní podmínky stanovené zákonem o kompenzačním bonusu. V případě „přivýdělku“ ke studiu může nastat situace, kdy 
rozdíl mezi průměrnou výší příjmů odpovídající tržbám z prodeje služeb plynoucích z dotčené činnosti ve srovnávacím období 
a výší příjmů z prodeje služeb plynoucích z této činnosti ve srovnávaném období, nedosáhne maximální výše kompenzačního 
bonusu, tj. např. za bonusové období únor 2021 částky 28 000 Kč. V takovém případě vznikne nárok na kompenzační bonus v částce 
odpovídající propadu relevantních příjmů (bude-li rozdíl mezi průměrnou měsíční výší příjmů ve srovnávacím období a výší příjmů 
ve srovnávaném období např. 10 000 Kč, přičemž se zároveň musí jednat o propad o alespoň 50 %, obdržíte kompenzační bonus 
ve výši 10 000 Kč).

11.  Pobírám rodičovský příspěvek a pracuji na základě dohody o pracovní činnosti jako prodavačka v obchodě se 
sportovními potřebami. Pracuji zde od 1. 5. 2020. Můj měsíční příjem z této dohody činí 8 000 Kč. Jiné příjmy nemám. 
Mám nárok na kompenzační bonus?

Nárok na kompenzační bonus má osoba, která vykonávala v rozhodném období práci na základě dohody o práci konané mimo 
pracovní poměr a v důsledku toho byla alespoň 3 kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně 
po tuto dobu nevykonávala jinou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec s výjimkou 
pěstounů a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby. Účast na nemocenském pojištění vzniká zaměstnanci, pokud sjednaná 
částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí alespoň částku rozhodnou pro účast na pojištění. 
Tato částka (rozhodný příjem) činí 3 000 Kč (platí i u dohody o pracovní činnosti), od ledna 2021 činí 3 500 Kč. Zaměstnanci 
vykonávající práci na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění, byl-li jim zúčtován započitatelný 
příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Současně musí být splněna podmínka, že tato práce nemohla být vykonávána z důvodů na 
straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku toho, že činnost zaměstnavatele byla významně dotčena v důsledku ohrožení 
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zdraví nebo krizových opatření přijatých v souvislosti s epidemií koronaviru a od tohoto zaměstnavatele plynula v rozhodném 
období (období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020) převažující, tj. nadpoloviční část příjmů (posuzují se příjmy dle § 6, 7 a 9 zákona 
o daních z příjmů, tedy příjmy ze zaměstnání, podnikání a nájmu). Jako rozhodné období může být pro splnění podmínek dle 
zákona o kompenzačního bonusu použito také období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících 
bonusovému období (je-li bonusovým obdobím únor 2021, jedná se o období od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021). Pokud splňujete 
tyto i ostatní zákonem o kompenzačním bonusu stanovené podmínky, vznikne Vám nárok na kompenzační bonus. Výplata 
rodičovského příspěvku není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus.

12.  Má nárok na kompenzační bonus i OSVČ, jejíž činnost byla významně dotčena současnými krizovými opatřeními 
a zároveň má tato OSVČ např. příjmy z nájmu dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů?

Pokud se jedná o OSVČ, jejíž podnikatelská činnost byla významně dotčena současnou situací související s epidemií koronaviru 
a zároveň má tato osoba příjmy z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů, je pro posouzení nároku na vznik kompenzačního 
bonusu důležitá výše těchto příjmů v rámci srovnávacího nebo rozhodného období. Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních 
měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období (je-li např. bonusovým obdobím únor 2021, je srovnávacím obdobím 
období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 nebo období od 1. listopadu 2019 do 31. ledna 2020). Rozhodným obdobím je období 
od 1. června 2020 do 30. 9. 2020. Je-li pro OSVČ příjem z významně dotčené činnosti v tomto období převažující (tj. nadpoloviční), 
je podmínka pro přiznání nároku na kompenzační bonus splněna.

13.  Vykonává-li OSVČ více činností, přičemž předmět všech těchto činností je dotčen situací v souvislosti s epidemií 
koronaviru, vzniká nárok na kompenzační bonus pro každou z těchto dotčených činností?

Pokud OSVČ provádí více činností, z nichž všechny jsou významně dotčeny některým z důvodů souvisejícím s epidemií koronaviru 
(může jít o důvod pro všechny činnosti shodný či o různé důvody) je vyloučena možnost obdržet kompenzační bonus vícekrát (tj. 
za každou z těchto činností zvlášť). Nárok na kompenzační bonus za jednotlivý kalendářní den bonusového období je pro jednoho 
konkrétního žadatele vždy pouze jeden, bez ohledu na počet činností, které vykonává.

14. Pokud podám žádost o kompenzační bonus, kdy mohu očekávat jeho proplacení?

Kompenzační bonus bude při splnění všech stanovených podmínek vyplacen po účinnosti zákona, na jehož základě nárok na 
kompenzační bonus vznikl, a to bez zbytečného odkladu. Předpokladem je, že žádost o kompenzační bonus bude obsahovat 
veškeré zákonem stanovené náležitosti a přílohy (zejména čestné prohlášení deklarující splnění zákonem stanovených podmínek).

15.  Je kompenzační bonus vyplácen bezhotovostně, nebo si lze částku vyzvednout i osobně na úřadě v úředních hodinách 
pokladny?

Kompenzační bonus je vyplácen výhradně formou bezhotovostního převodu peněžních prostředků na účet (vedený v české měně) 
uvedený žadatelem v žádosti o kompenzační bonus.

16. Může být vyplacený kompenzační bonus, připsaný na bankovní účet, exekuován?

Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

17.  Je možné požádat o kompenzační bonus i v situaci, kdy jako OSVČ svoji činnost nevykonávám, ale pobírám podporu 
v nezaměstnanosti?

Nárok na kompenzační bonus nevzniká za kalendářní den, za který subjekt kompenzačního bonusu obdržel podporu 
v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost.

18.  Jaký postih mě čeká, když mi byl přiznán a vyplacen kompenzační bonus ve vyšší částce, a navíc z jiného titulu, než 
na který mám nárok (žádal jsem z titulu OSVČ, ale splňuji podmínky nároku na kompenzační bonus pouze z titulu 
výkonu činnosti na dohodu)?

Správce bonusu na základě zjištěných skutečností doměří platebním výměrem daň, a to ve výši rozdílu mezi částkou původně 
vyměřeného kompenzačního bonusu a částkou nově přiznanou. Tento rozdíl jste povinen vrátit. Z rozdílu mezi původně 
neoprávněně čerpanou částkou kompenzačního bonusu a nově přiznanou částkou kompenzačního bonusu nevzniká povinnost 
uhradit penále, ale počítá se z něj úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval vyplacenými finančními prostředky. Nepřesáhne-li 
úrok z prodlení za jedno bonusové období v úhrnu částku 200 Kč, nevzniká Vám povinnost jej hradit.

19.  Pokud jsem uhradil úrok z prodlení za neoprávněně čerpaný kompenzační bonus, kde následně bylo správcem 
bonusu zjištěno, že jsem na něj měl přeci jen v části nárok, dostanu část úroku automaticky zpět?

Úrok zaplacený za čerpání kompenzačního bonusu z nesprávného titulu, tj. například v situaci, kdy byla žádost nejprve nesprávně 
podána jako žádost OSVČ, následně žadatel vrátil kompenzační bonus a zaplatil úrok z prodlení, a poté správně požádal 
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o kompenzační bonus jako osoba pracující na dohodu, správce bonusu na žádost vrátí za podmínek dle daňového řádu (tj. 
například pokud nemá žadatel jiné nedoplatky) do 30 dní od obdržení této žádosti.

20.  OSVČ v průběhu druhého bonusového období zemřela, a to konkrétně dne 4. 3. 2021. Lze požádat o kompenzační 
bonus, když provozovna musela být v důsledku opatření uzavřena? A pokud ano, kdo může požádat a za jakých 
podmínek?

Základní podmínkou vzniku nároku na kompenzační bonus je naplnění definice subjektu kompenzačního bonusu. Osoba, která 
bonus požaduje, musí být osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že podle § 3 tohoto zákona upravujícího způsobilost v právních vztazích pojištění právní 
osobnost zaniká smrtí, nelze takovouto osobu považovat za osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu výše uvedeného 
zákona. Platí tedy, že dnem následujícím po dni úmrtí osoby již není možné tuto osobu považovat za subjekt kompenzačního 
bonusu. Za zemřelou OSVČ lze tedy za druhé bonusové období nárokovat kompenzační bonus pouze za dny od 1. 3. 2021 do 
4. 3. 2021, samozřejmě za předpokladu, že jsou splněny i další podmínky dle zákona.
Žádost o kompenzační bonus za tyto dny může za zemřelou OSVČ podat osoba spravující pozůstalost (dále jen „OSP“). V souladu 
s § 239b odst. 1 daňového řádu ji za zůstavitele (tj. za zemřelého) podává svým jménem na účet pozůstalosti. Žádost včetně 
čestného prohlášení podepíše OSP svým jménem, jako daňový subjekt (žadatele) uvede zůstavitele – tedy žádost bude opatřena 
identifikačními údaji zůstavitele (tj. jméno a příjmení zůstavitele, jeho rodné číslo, jeho DIČ, bylo-li přiděleno atd. – podrobnosti 
ohledně náležitostí podání při přechodu daňové povinnosti jsou k dispozici na internetu Finanční správy (www.financnisprava.
cz > Daně > Daňový proces > Metodika), a to v Metodickém pokynu k přechodu daňové povinnosti u fyzických osob po 1. 1. 2014 
- druhém novelizovaném znění, čj. 64070/18). Pro účely urychlení vyřízení žádosti je vhodné, aby OSP sdělila správci daně fakt, že 
je OSP, např. aby k žádosti přiložila Jednorázové oznámení k informaci o plnění/přechodu daňové povinnosti (dostupné v PDF na 
internetových stánkách Finanční správy ČR).

21.  Na základě udělené plné moci jsem zmocněn ke všem úkonům, postupům a řízením. Lze žádost o kompenzační bonus 
daňového subjektu (mého klienta) odeslat z mojí datové schránky, a to i bez podpisu žadatele?

Pokud bude žádost podána prostřednictvím Vaší datové schránky, bude jí přičtena fikce Vašeho vlastnoručního podpisu, a to by ve 
spojitosti s již uplatněnou plnou mocí ke všem úkonům, postupům a řízením od stejného daňového subjektu mělo vést k akceptaci 
takové žádosti.
Je ovšem důležité zdůraznit (takto se děje i v pokynech k vyplnění žádosti o kompenzační bonus), že zmocnění nemůže dopadnout 
na čestné prohlášení - čestné prohlášení tedy musí být podepsáno žadatelem o kompenzační bonus, pro tento úkon se nelze 
nechat zastoupit. Čestné prohlášení tedy musí podepsat žadatel o kompenzační bonus (resp. subjekt kompenzačního bonusu) – 
lze tak učinit např. tím způsobem, že čestné prohlášení v písemné podobě žadatel o kompenzační bonus vlastnoručně podepíše, 
toto čestné prohlášení se naskenuje a zašle spolu s žádostí o kompenzační bonus prostřednictvím datové schránky zmocněnce.

22.  Požádal jsem si o kompenzační bonus, z dostupných informací jsem si nicméně následně dovodil, že na něj nemám 
nárok. Jak mám postupovat?

O této skutečnosti je na místě kvalifikovanou formou (např. stejně jako bylo o kompenzační bonus požádáno) informovat Vašeho 
správce bonusu, doporučujeme vzniklou situaci důkladně popsat. Jasné vymezení situace vždy usnadní a nejspíše i urychlí 
vyřízení. Správce bonusu na základě této informace může následně přistoupit k zastavení řízení o Vaší žádosti, pokud ještě nedošlo 
k vyplacení kompenzačního bonusu, případně na základě této změny doměří platebním výměrem, který Vám bude běžnou cestou 
doručen, daň, a to ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Tento rozdíl jste povinen vrátit.
V případě již vyplaceného kompenzačního bonusu je na místě souběžně s informováním správce bonusu zároveň i vrátit 
neoprávněně vyplacenou část kompenzačního bonusu. Číslo účtu, na který má být vrácena částka neoprávněně vyplaceného 
kompenzačního bonusu, resp. daně, je seznatelné např. z bankovního výpisu u připsané platby vyplaceného kompenzačního 
bonusu. Do platebního příkazu je nezbytné zadat do variabilního symbolu rodné číslo nebo vlastní číslo plátce, tj. kmenovou část 
DIČ. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést informaci, že se jedná o vrácení neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu. 
Kompletní platební informace budou zároveň taktéž uvedeny v platebním výměru, který Vám bude doručen. Z částky doměřené 
daně nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval neoprávněně vyplacenými 
finančními prostředky.

23.  Můj dotaz směřuje k žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Mám datovou schránku, mohu přesto poslat žádost 
e-mailem?

Ano. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jenž je k dispozici na webových 
stránkách www.financnisprava.cz/koronavirus > Nový kompenzační bonus 2021, vyplněnou žádost vytisknout, vlastnoručně 
podepsat a scan nebo fotokopii žádosti připojit jako přílohu e-mailové zprávy. E-mail odešlete na podatelnu územního pracoviště 
Vám místně příslušného finančního úřadu (tam, kde podáváte daňové přiznání k dani z příjmů).
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24.  Již jsem podal 1. 3. 2021 žádost o kompenzační bonus, ovšem v žádosti není moje čestné prohlášení. Vyplatí mi 
finanční úřad peníze?

Čestné prohlášení je povinnou náležitostí žádosti o kompenzační bonus, je tudíž nezbytné žádost o čestné prohlášení doplnit. 
Vlastnoručně prohlášení podepište a podejte na územním pracovišti finančního úřadu, kde podáváte i přiznání k dani z příjmů (na 
podatelně, nebo jej vložte do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti). Můžete ho poslat i jako scan či fotografii např. 
prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu podatelny příslušného územního pracoviště.

25.  Do kdy lze podávat žádosti?

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Není-li v této lhůtě žádost podána, 
nárok na kompenzační bonus zaniká. Za kalendářní dny spadající do prvního bonusového období (první bonusové období je 
období od 1. února 2021 do 28. února 2021) lze žádost o kompenzační bonus podat nejpozději do 3. května 2021. Za kalendářní 
dny spadající do druhého bonusového období (druhé bonusové období je období od 1. března 2021 do 31. března 2021) je možné 
žádost o kompenzační bonus podat nejpozději do 1. června 2021.

26. Bude k dispozici vzor či formulář žádosti o kompenzační bonus, který bych mohl použít?

K podání žádostí lze využít formuláře zveřejněné na webových stránkách www.financnisprava.cz/koronavirus > Nový kompenzační 
bonus 2021. Zde jsou k dispozici též pokyny pro vyplnění těchto formulářů. Z tohoto místa je dostupná i speciální aplikace, která 
ulehčuje vyplnění žádosti.

27. Kam se žádost o kompenzační bonus podává?

Vyplněná žádost se podává na příslušný finanční úřad spravující daň z příjmů žadatele o kompenzační bonus v době podání 
žádosti o kompenzační bonus (typicky se bude jednat o finanční úřad nejbližší místu pobytu žadatele o kompenzační bonus 
v České republice; nemá-li žadatel o kompenzační bonus místo pobytu v České republice, je příslušným finančním úřadem zpravidla 
Finanční úřad pro hlavní město Prahu).

28. Jak lze podat žádost o kompenzační bonus?

K podání žádosti lze využít formulář žádosti, který je zveřejněn na webových stránkách www.financnisprava.cz/koronavirus > 
Nový kompenzační bonus 2021, či webovou aplikaci dostupnou tamtéž. Součástí žádosti musí být, mimo jiné, čestné prohlášení 
o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu vedeného v české měně, na který má být 
kompenzační bonus vyplacen.

Žádost o kompenzační bonus (včetně příloh) lze správci bonusu zaslat písemně či předat prostřednictvím podatelen finančních 
úřadů. Žádost o kompenzační bonus (včetně příloh) lze podat též elektronicky datovou schránkou či podepsanou uznávaným 
elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (www.
mojedane.cz).

V praxi postačí i např. žádost vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat a následně zaslat na k tomu určený e-mail.

29.  Mám malé s.r.o., kde jsme dva společníci. Mám žádost podávat za s.r.o. nebo za fyzickou osobu a na který finanční 
úřad?

Žádost podává každý ze společníků sám za sebe jako fyzická osoba, tedy nikoli jako s. r. o. Místní příslušnost se řídí nikoli příslušností 
společnosti s ručením omezeným, ale příslušností žadatele, tj. dle místa trvalého bydliště fyzické osoby.

30.  Jak posoudit majoritní příjem u jediného společníka malého s.r.o. z významně dotčené činnosti společnosti 
(restaurace)? Příjmy společnosti z významně dotčené činnosti ve srovnávacím období činily v souhrnu 150 000 Kč. 
Příjem společníka: ze závislé činnosti (výuka na učilišti) 12 000 Kč měsíčně; příjem z nájmu 50 000 Kč měsíčně.

Při posuzování splnění převažující části příjmů u společníka s.r.o. ve srovnávacím období je třeba postupovat ve dvou krocích. 
V prvním kroku bude testováno splnění podmínky převažující části příjmů u společnosti s ručením omezeným (§ 6 odst. 3 písm. a) 
ZoKB), která je v uvedeném případě splněna, neboť společnosti plynuly ve srovnávacím období pouze příjmy z významně dotčené 
činnosti.

V druhém kroku tak lze přistoupit k testování příjmů u společníka (§ 6 odst. 3 písm. b) ZoKB). Do tohoto testu vstupují příjmy s.r.o. 
z významně dotčené činnosti odpovídající podílu společníka v s.r.o. (v případě jediného společníka je podíl 100 %, tj. veškeré příjmy 
společnosti) a ty se porovnávají s příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů. Příjmy s.r.o. z omezené činnosti činily 150 000 Kč. 
Příjmy společníka ve srovnávacím období činily v součtu 186 000 Kč. V uvedeném případě tedy společníkovi s.r.o. nevznikne 
nárok na kompenzační bonus z důvodu, že jeho příjmy pocházející z významně dotčené činnosti společnosti netvoří převažující 
část příjmů ve srovnávacím období (resp. příjmy společníka z § 6 a 9 přesahují ve srovnávacím období částku příjmů plynoucích 
z výkonu činnosti dané společnosti).
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31.  Jsem společníkem s.r.o. a chtěl bych si požádat o kompenzační bonus. Činnost s.r.o. byla v důsledku opatření státních 
orgánů souvisejících s šířením koronaviru významně dotčena (pokles tržeb téměř na nulu) a zaměstnanci s.r.o. 
museli zůstat doma. Já sám nejsem zaměstnán v této s.r.o. Společnosti byla pro náhrady mezd jejích zaměstnanců 
vyplacena v bonusovém období podpora z programu Antivirus. Mohu si pro sebe, jako společníka s.r.o., který není 
v této společnosti zaměstnán a tudíž neobdržel kompenzaci z programu Antivirus, požádat o kompenzační bonus?

Kompenzační bonus nemůže být přiznán za kalendářní den společníkovi s.r.o., za který s.r.o., které je společníkem, obdržela 
v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru podporu obdobnou 
kompenzačnímu bonusu (§ 9 odst. 1 písm. d) bod. 1 ZoKB), s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus. Také 
v případě, kdy společnost obdržela z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti 
se zmírněním některých hospodářských následků vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 (§ 9 odst. 1 písm. d) bod. 2 ZoKB). Jestliže 
však nejste zaměstnancem s.r.o., která obdržela podporu z programu Antivirus (tedy jste tuto formu kompenzace – náhradu mzdy, 
jako fyzická osoba od „své s.r.o. - zaměstnavatele“ neobdržel), může Vám, při splnění všech zákonem o kompenzačním bonusu 
stanovených podmínek, vzniknout nárok na kompenzační bonus.

32.  Jsem jediným společníkem malé s. r. o., která byla založena na podzim roku 2018 jako tzv. ready-made s. r. o. Tuto 
společnost jsem zakoupil v lednu 2019 a zůstala neaktivní až do září 2020, kdy začala vyvíjet aktivní obchodní činnost. 
Příjmy mé s. r. o. od září 2020, kdy společnost začala být aktivní, do konce roku 2020 činil obrat společnosti 160 tisíc 
Kč a za měsíc leden 2021 činily příjmy více jak 190 tisíc Kč. V rámci Programu podpory pro společníky malých s. r. o. 
splňuji všechny zákonné požadavky na získání této podpory. Splňuji, prosím, i tzv. příjmový test, tedy minimální 
prokazatelný obrat společnosti ve výši 180 000 Kč za alespoň jeden rok z posledních dvou let, tj. let 2019 a 2020 (nebo 
předpoklad dosažení takového obratu v roce 2021), pokud nepřepočtený obrat mé s. r. o. za poslední čtyři měsíce 
roku 2020 činil 160 tisíc Kč a naplnění požadavku předpokládaného obratu na příjmy v roce 2021 ve výši 120 tisíc Kč 
je již nyní jednoznačně splněn.

Zákon o kompenzačním bonusu v § 3 odst. 4 písm. a) stanoví pro s.r.o. jako jednu z podmínek pro vznik nároku na kompenzační 
bonus, že její obrat podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví alespoň v jednom z posledních dvou skončených zdaňovacích období 
daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházejících bonusovému období překročil částku 180 000 Kč, anebo která 
předpokládá, že její obrat podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů 
právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, překročí částku 120 000 Kč.

Zde je důležité připomenout, že dle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví se ročním úhrnem čistého obratu rozumí výše výnosů snížená 
o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12.

Požadavek dosažení minimálního obratu s.r.o. je v tomto ustanovení zakotven 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 s. r. o. (resp. takový předpoklad v případě s. r. o., která ještě neukončila první zdaňovací 
období, po jehož celou délku vykonává činnost).

Od předpokládaného obratu se limit odvíjí pouze u s.r.o., která ještě neskončila své první zdaňovací období dle zákona o daních 
z příjmů, které by předcházelo bonusovému období. Pro s.r.o., která již má ukončené alespoň jedno zdaňovací období podle zákona 
o daních z příjmů, které bezprostředně předcházelo bonusovému období, je relevantní vždy pouze roční úhrn čistého obratu za toto 
skončené zdaňovací období (tento údaj je položkou daňového přiznání a poplatník daně z příjmů jej musí znát). V případě, že byla 
Vaše společnost založena již před rokem 2019, pak za předpokladu, že jejím zdaňovacím obdobím je např. kalendářní rok, je pro 
naplnění podmínky tzv. „příjmového testu“ rozhodující výše ročního úhrnu čistého obratu za poslední skončené zdaňovací období 
předcházející bonusovému období. Pokud za toto období není zákonný limit splněn, nárok na kompenzační bonus nevzniká.

Ve Vámi uváděném případě je nutné pro účely zjišťování naplnění podmínky § 3 odst. 4 písm. a) ZoKB je třeba vycházet z výše 
ročního úhrnu čistého obratu za rok 2020, kterou činí částka 480 000 Kč (150000/4*12). Podmínka dosažení minimálního obratu 
je tak ve Vašem případ splněna. Pokud, jak uvádíte, splňujete i všechny ostatní zákonem stanovené podmínky pro vznik nároku na 
kompenzační bonus, máte nárok na kompenzační bonus pro společníka s.r.o.

33.  Společnost má zapsaného společníka M. F. – obchodní podíl 50 %, a dále společný obchodní podíl – rovněž 50 %, 
o který se dělí pan M. F. s dalšími 2 podílníky (L. D., J. S.). Splňuje tato s. r. o. podmínky § 3 odst. 1 písm. a) ZKB? Pokud 
ano, má nárok na KB v plné výši (při splnění ostatních podmínek) pouze M. F., nebo i L. D. a J. S.? Pokud by byli všichni 
tři podílníci členy jedné rodiny, splňovala by tato s. r. o. podmínky § 3 odst. 1 písm. b)? Pokud ano, mají všichni tři 
nárok na KB v plné výši (při splnění ostatních podmínek)?

V případě spolupodílníků podílu v s. r. o. by měl být tento podíl pro účely ZoKB chápán jako „jeden společník“ (podle § 32 odst. 4 
zákona o obchodních korporacích, je-li podíl v obchodní společnosti ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným společníkem 
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a podíl spravuje vůči obchodní společnosti jen správce společné věci). V uvedeném případě tak pro účely ZoKB má zmíněná s. r. o. 
dva společníky – jedním společníkem je pan M. F. a druhým společným společníkem jsou M. F. + L. D. + J. S. Při splnění všech 
zákonem stanovených podmínek tak mohou vzniknout dva nároky na kompenzační bonus – jeden u pana M. F. (1000 Kč/den 
nebo 500 Kč/den v případě karantény) a jeden by měl u správce daně nárokovat správce společné věci u spolupodílu (také 1000 
Kč/den nebo 500 Kč/den v případě karantény za společníka, tj. dohromady za tři spolupodílníky jednou 1000 Kč/den nebo 500 Kč/
den v případě karantény). Pro nárok na kompenzační bonus v případě spolupodílu by měli zákonné podmínky splňovat všichni tři 
spolupodílníci, neboť dohromady tvoří jednoho společného společníka.

34.  Jsme čtyři společníci rodinného s.r.o., já, můj bratr, naše matka a bratr matky (náš strýc). Máme nárok na kompenzační 
bonus?

Subjektem kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným je společník s.r.o. založené za účelem 
dosažení zisku, která má nejvýše dva společníky, nebo více společníků, kteří jsou členy jedné rodiny. Musí se vždy jednat o fyzické 
osoby a podíl společníků nesmí být představován kmenovým listem. Při určení toho, jaký okruh společníků lze považovat za členy 
jedné rodiny, je výchozím to, že kolem sebe každá osoba vytváří rodinu, což je skupina osob v požadovaném příbuzenském poměru 
k dané osobě (dále jen „subjektivní rodina“). Z pohledu zákona o kompenzačním bonusu je pro určení velikosti této subjektivní rodiny 
relevantní pouze následující příbuzenský vztah: příbuzenství v linii přímé, tj. předci (otec, děd, praděd atd.) a potomci (syn, vnuk, 
pravnuk atd.); sourozenecký vztah; manželství nebo registrované partnerství. V zásadě každý společník pak má kolem sebe svou 
subjektivní rodinu (počet subjektivních rodin je roven počtu společníků). Požadavek být členem jedné rodiny je naplněn v případě, 
kdy jsou součástí alespoň jedné subjektivní rodiny všichni společníci. Není tedy nutné, aby ZoKB zákonem o kompenzačním bonusu 
požadovaný příbuzenský vztah existoval mezi všemi společníky navzájem. Postačí, pokud se najde alespoň jeden společník, který 
má požadovaný příbuzenský vztah definovaný zákonem o kompenzačním bonusu ke všem zbývajícím společníkům. Ve Vašem 
případě je tato podmínka splněna v linii matky, kdy její subjektivní rodinu tvoříte Vy a Váš bratr (jedná se u obou o příbuzenství 
v linii přímé), a její bratr (jedná se o sourozence). Pakliže budou splněny všechny další zákonem stanovené podmínky (jak ve vztahu 
k osobě jednotlivých společníků, tak ve vztahu k činnosti s.r.o.), vznikne všem společníkům daného s.r.o. nárok na kompenzační 
bonus, neboť je lze všechny považovat za členy jedné rodiny.

35.  Podnikáme v rámci společnosti s ručením omezeným, ale je nás více společníků než dva. Jedná se o mne, mého 
partnera (uzavřeno registrované partnerství) a mou dceru s předchozího manželství. Můžeme se považovat za členy 
jedné rodiny podle zákona o kompenzačním bonusu?

Při určení toho, jaký okruh společníků lze považovat za členy jedné rodiny, je výchozím to, že kolem sebe každá osoba vytváří 
rodinu, což je skupina osob v požadovaném příbuzenském poměru k dané osobě (dále jen „subjektivní rodina“). Z pohledu 
zákona o kompenzačním bonusu je pro určení velikosti této subjektivní rodiny relevantní pouze následující příbuzenský vztah: 
příbuzenství v linii přímé, tj. předci (otec, děd, praděd atd.) a potomci (syn, vnuk, pravnuk atd.); sourozenecký vztah; manželství 
nebo registrované partnerství. V zásadě každý společník pak má kolem sebe svou subjektivní rodinu (počet subjektivních rodin 
je roven počtu společníků). Požadavek být součást jedné rodiny je naplněn v případě, kdy jsou součástí alespoň jedné subjektivní 
rodiny všichni společníci. Není tedy nutné, aby zákonem o kompenzačním bonusu požadovaný příbuzenský vztah existoval mezi 
všemi společníky navzájem. Postačí, pokud se najde alespoň jeden společník, který má požadovaný příbuzenský vztah definovaný 
zákonem o kompenzačním bonusu ke všem zbývajícím společníkům. Ve Vašem případě je tato podmínka splněna po Vaší linii, kdy 
Vaši subjektivní rodinu tvoří Váš registrovaný partner a Vaše dcera (jedná se o příbuzenství v linii přímé). Pakliže budou splněny 
všechny další zákonem stanovené podmínky (jak ve vztahu k osobě jednotlivých společníků, tak ve vztahu k činnosti s.r.o.), vznikne 
společníkům daného s.r.o. nárok na kompenzační bonus, neboť je lze všechny považovat za členy jedné rodiny.

36.  Jsme čtyři vlastníci (společníci) společnosti s ručením omezeným, já, moje žena, můj syn (manželka není jeho matka) 
a manželčin otec. Jsme „rodinné“ s.r.o. podle zákona o kompenzačním bonusu?

Při určení toho, jaký okruh společníků lze považovat za členy jedné rodiny, je výchozím to, že kolem sebe každá osoba vytváří 
rodinu, což je skupina osob v požadovaném příbuzenském poměru k dané osobě (dále jen „subjektivní rodina“). Z pohledu 
zákona o kompenzačním bonusu je pro určení velikosti této subjektivní rodiny relevantní pouze následující příbuzenský vztah: 
příbuzenství v linii přímé, tj. předci (otec, děd, praděd atd.) a potomci (syn, vnuk, pravnuk atd.); sourozenecký vztah; manželství 
nebo registrované partnerství. V zásadě každý společník pak má kolem sebe svou subjektivní rodinu (počet subjektivních rodin 
je roven počtu společníků). Požadavek být součást jedné rodiny je naplněn v případě, kdy jsou součástí alespoň jedné subjektivní 
rodiny všichni společníci. Není tedy nutné, aby zákonem o kompenzačním bonusu požadovaný příbuzenský vztah existoval mezi 
všemi společníky navzájem. Postačí, pokud se najde alespoň jeden společník, který má požadovaný příbuzenský vztah definovaný 
zákonem o kompenzačním bonusu ke všem zbývajícím společníkům. Ve Vašem případě lze subjektivní rodiny vymezit takto:

1.  Subjektivní rodina otce manželky: otec manželky + zeť + dcera + syn zetě (podmínka není splněna mezi otcem manželky, zetěm 
a jeho synem)
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2.  Subjektivní rodina syna manžela: syn + otec + manželka otce + otec matky (podmínka není splněna mezi Vaším synem, Vaší 
manželkou a manželčiným otcem)

3.  Subjektivní rodina manželky: manželka + manžel + syn manžela + otec (podmínka není splněna mezi manželkou a synem 
manžela)

4. Vaše subjektivní rodina: Vy + manželka + Váš syn + tchán (podmínka není splněna mezi Vámi a tchánem)

Protože ani pro jednu subjektivní rodinu neplatí, že by byla tvořena všemi společníky zároveň, nelze společníky považovat za členy 
jedné rodiny a na kompenzační bonus Vám ani žádnému jinému společníkovi Vaší společnosti nevznikne nárok.

37.  Žadatel o kompenzační bonus (dále jen KB) je společníkem dvou s.r.o. Jedno s.r.o. má dva společníky a od října 2020 
dle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 je činnost této společnosti, za kterou je žádáno o KB, v souvislosti 
s krizovými opatřeními významně dotčena. Druhé s. r. o. je vícečetné, tj. má více než dva společníky a nejde o členy 
jedné rodiny. Tato společnost po celou dobu standardně funguje, její činnost není nijak omezena v rámci krizových 
opatření. Má žadatel na bonus nárok?

Ano, za předpokladu, že budou splněny další podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus jak ve vztahu k osobě společníka, 
tak ve vztahu ke společnosti, jejíž provoz je v době hrozby onemocněním „COVID“ zakázán, může si žadatel o bonus požádat. 
V žádosti bude uvedena ta společnost, ve vztahu k níž jsou zákonné podmínky (zejména co do počtu společníků a významné 
dotčenosti činnosti) splněny. Skutečnost, že další společnost, v níž je žadatel společníkem, má více než dva společníky (nejde o členy 
jedné rodiny) a po dobu nouzového stavu standardně funguje, není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.

38.  Má nárok na KB osoba, která vedle s. r. o., ve které je společníkem a kde splňuje veškeré zákonné podmínky nároku 
na KB, je ještě jednatelem v jiném s. r. o., kde je nemocensky pojištěna z titulu funkce jednatele?

Souběh funkce jednatele v jedné s.r.o. a společníka v jiné s.r.o. není sám o sobě překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus 
z titulu společníka s.r.o. Stejně tak samo o sobě není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus současný zaměstnanecký 
poměr společníka, ať už ve stejné s.r.o., kde je společníkem, nebo v jiné s.r.o.

39.  Jsem společníkem ve čtyřech s.r.o. Ve třech s.r.o. jsme vždy dva společníci a ve čtvrté s.r.o. je nás pět společníků 
(nejedná se o členy jedné rodiny). Mohu požádat o kompenzační bonus za s.r.o., kde jsou podmínky maximálního 
počtu společníků (dva), i další stanovené podmínky splněny, nebo mi nevznikne nárok na kompenzační bonus 
z důvodu, že ve čtvrté s.r.o. je nás společníků více?

V případě, že je fyzická osoba společníkem ve více s. r. o., posuzuje se splnění podmínek stanovených pro subjekt kompenzačního 
bonusu v případě společníka s. r. o. (§ 3 odst. 1 až 4 ZoKB) výlučně ve vztahu k osobě žadatele a té společnosti, které se žádost 
týká (ve vztahu k níž bylo společníkem o kompenzační bonus požádáno, tedy společnosti, jejíž výkon činnosti je předmětem 
kompenzačního bonusu). Případné nesplnění podmínek jinou společností, v níž je žadatel také společníkem (např. jiná společnost, 
v níž je žadatel také společníkem má více než dva společníky, je v likvidaci, nebo nespolehlivým plátcem apod.), není rozhodující 
(správce bonusu jej nezkoumá).

40.  Může společník s.r.o. čerpat kompenzační bonus na společníka v celém bonusovém období (únor 2021) i v případě, že 
se společník zaregistroval od 5. 2. 2021 na úřadu práce a pobírá od tohoto data podporu v nezaměstnanosti?

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a b) ZoKB pro rok 2021 je vyloučen souběh podpory v nezaměstnanosti a kompenzačního 
bonusu. To znamená, že na kompenzační bonus nemá nárok společník ve dnech, kdy pobírá podporu v nezaměstnanosti podle 
zákona upravujícího zaměstnanost a naopak. V tomto případě, pokud společník splňoval všechny podmínky stanovené zákonem 
o kompenzačním bonusu pro rok 2021 od 1. 2. – 4. 2. 2021, pak lze za tyto dny o kompenzační bonus požádat. Pokud od 5. 2. 
2021 bude společník s.r.o. pobírat podporu v nezaměstnanosti, nevzniká nárok na kompenzační bonus za každý kalendářní 
den bonusového období, za který obdržel podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost. Zůstává tak 
zachován princip doplňování poskytovaných podpor a nikoliv vznik jejich duplicit.

41.  Může společník s.r.o. s významně dotčenou činností čerpat kompenzační bonus na společníka v celém bonusovém 
období měsíce února 2021 i v případě, že společník za účelem nahrazení alespoň části výpadku příjmů uzavřel od 
15. 2. 2021 dohodu o provedení práce s jiným zaměstnavatelem?

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a b) zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 je vyloučen souběh podpory 
v nezaměstnanosti a kompenzačního bonusu, ale překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus společníka není sám o sobě 
současný zaměstnanecký poměr, nebo práce mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce) společníka v jiné společnosti. 
Pokud společník splňoval všechny ostatní podmínky stanovené zákonem o kompenzačním bonusu, pak lze o kompenzační bonus 
požádat.
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DPH SPECIALISTA
2021

ONLINE

11. 3. 2021 – 14. 10. 2021 | 1. ROČNÍK

• záznam tzv. „navždy“
• možno zastavovat, vracet se 

tam a zpět
• výukové materiály součástí

NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1. –2. DEN  Ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie I (11. 3. – 12. 3. 2021)

3.–4. DEN Ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie II (20. 4. – 21. 4. 2021)

5.–6. DEN  Ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie III (11. 5. – 12. 5. 2021)

7.–8. DEN Ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH (8. 6. – 9. 6. 2021)

9. DEN Ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021 (24. 8. 2021)

10. DEN Ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady (25. 8. 2021)

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS (14. 9. 2021)

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy (15. 9. 2021)

13. DEN Ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví (13. 10. 2021)

14. DEN Ing. Igor Pantůček, Ing. Jiří Klíma, Ing. Mgr. Olga Hochmannová – Panelová diskuze (14. 10. 2021)

ucetni-portal.cz/eshop/

UŽ JSME ZAČALI!

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
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DAŇOVÝ SPECIALISTA
2021 

ONLINE

26. 5. 2021 – 25. 6. 2021 | 8. ROČNÍK

NEJLEPŠÍ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

18
dnů

11
lektorů

1. –2. DEN  Ing. Mgr. Olga Hochmannová – Daň z přidané hodnoty – teorie (středa 26. 5. – čtvrtek 27. 5. 2021)
3. DEN Ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady (pátek 28. 5. 2021)

4.–7. DEN  Ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ (středa 2. 6. – sobota 5. 6. 2021)
8. DEN plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková – Spotřební a energetická (ekologická) daň (čtvrtek 10. 6. 2021)
9. DEN JUDr. Karel Alexa, Ph. D. – Daňový řád –obecně (pátek 11. 6. 2021)

10. DEN Mgr. Barbora Bortlíková – Daňový řád – vymáhání, placení daní (sobota 12. 6. 2021)
11. DEN Mgr. Ivan Rota, LL.M., MBA – Profesní otázky (úterý 15. 6. 2021) 
12. DEN Ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – teorie (středa 16. 6. 2021)
13. DEN Ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – souvislé příklady (čtvrtek 17. 6. 2021)
14. DEN Bc. Martin Mikuš – Silniční daň (pátek 18. 6. 2021 – dopoledne)
14. DEN Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady (pátek 18. 6. 2021 – odpoledne)
15. DEN Ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí (sobota 19. 6. 2021)

16.–17. DEN Ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob –  
teorie i praxe včetně počítání příkladů (středa 23. 6. – čtvrtek 24. 6. 2021)

18. DEN Ing. Pěva Čouková – Účetnictví – obchodní závod, přeměny (pátek 25. 6. 2021)

ucetni-portal.cz/eshop/

• záznam tzv. „navždy“
• možno zastavovat, vracet se 

tam a zpět
• výukové materiály součástí

JIŽ BRZY V PRODEJI!

https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěvou Čoukovou a hosty: 

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

www.ucto-academy.cz

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 15. 12. 2020 v Bohuňovicích <<

IHNED K DISPOZICI

Den Lektor a téma Den Lektor a téma

1.

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost účetnictví, 
koncepční rámec českého účetnictví a IFRS, regulace 
účetnictví v EU a v ČR

9.
Ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
Ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
Ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
Ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, 
insolvence

11.
Ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým 
předpisům

4.
Ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12.
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

5.
Ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13.
Ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
Ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému majetku

14.
Ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné skutečnos-
ti k účetnictví

7.
Ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15.
Ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

Ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

https://ucto-academy.cz/
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  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Daň z příjmů 2021 – vyřešené příklady
Naleznete zde příklady na problematiku fyzických osob od Ing. Zuzany Rylové,  
Ing. Matěje Nešlehy a Bc. Ivana Roty
Publikaci si můžete objednat již dnes.

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE 

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

WEBINÁŘ: CHYBY A OMYLY V PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Host: Ing. Jiří Klíma, webinářem provází Pěva Čouková
26. 3. 2020

PŘIPRAVUJEME

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

VYBÍRÁME PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE

Více na www.ucetni-portal.cz/online-balicky/

Fyzické osoby aktuálně, 
daňové přiznání za rok 

2020 a změny v roce 2021

19. 3. 2021

Daňové přiznání  
fyzických osob  

- chyby a omyly -

5. 3. 2021

Daň z příjmů 
právnických osob
- chyby a omyly -

18. 3. 2021

Řádky přiznání  
k dani z příjmů 

právnických osob

10. 2. 2021

Čas konání: 9.00 - cca 14.00 hodin
Záznam tzv. "navždy".

Ing. Jiří Klíma Ing. Ivana Pilařová Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Zálohy na daň z příjmů fyzických osob a jejich zahrnutí v daňovém přiznání
Ing. Ivan Macháček

MIMOŘÁDNĚ ZAŘAZENO

https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-2021-vyresene-priklady-145-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-chyby-a-omyly-v-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-host-ing-jiri-klima-26-03-2020-160-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-2021-vyresene-priklady-145-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-balicky/
https://www.ucetni-portal.cz/fyzicke-osoby-aktualne-danove-priznani-fyzickych-osob-za-rok-2020-a-zmeny-v-roce-2021-147-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/fyzicke-osoby-aktualne-danove-priznani-fyzickych-osob-za-rok-2020-a-zmeny-v-roce-2021-147-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/fyzicke-osoby-aktualne-danove-priznani-fyzickych-osob-za-rok-2020-a-zmeny-v-roce-2021-147-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-4-set-6-online-seminaru-26-S.htmlhttps://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-4-set-6-online-seminaru-26-S.html


Kurzové rozdíly 
s Pěvou

WEBINÁŘ

1 h 30 m
in

Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD TOP dotazy s Jirkou Klímou - 

přiznání 2020

WEBINÁŘ

2 h 00 m
in

Jiří Klíma
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

O zdraví, vitalitě a odpovědnosti 
za náš život s paní Rittou, 
majitelkou firmy TARANI

16. 2. 2021

WEBINÁŘ

1 h 38 m
in

Ritta Oprchalová 
Pěva Čouková

DÁRKEM  
PRO VŠECHNY DPH s Dášou Fitříkovou

4. 2. 2021

WEBINÁŘ

1 h 38 m
in

Dagmar Fitříková
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

ÚČETNÍ MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 03/2021
Vydáno: 19. 3. 2021 v Bohuňovicích. Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | tel.: 585 389 003, infolinka: +420 730 585 423 | IČ 053 14 674

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
Ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Konec roku a DPH

21. 1. 2021

WEBINÁŘ

1 h 35 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Novinky v oblasti daně 
z nemovitých věcí

17. 12. 2020

WEBINÁŘ

1 h 38 m
in

Jana Procházková
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

18. 3. 2021 25. 2. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-kurzove-rozdi-ly-s-pe-vou-ctvrtek-18-03-2021-19-00-215-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-top-dotazy-s-jirkou-klimou-priznani-2020-ctvrtek-25-02-2021-19-00-214-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-o-zdravi-vitalite-a-odpovednosti-za-nas-zivot-s-pani-rittou-majitelkou-firmy-tarani-utery-16-02-2021-19-00-213-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-dasou-fitrikovou-ctvrtek-04-02-2021-19-00-212-V.html
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-konec-roku-a-dph-ctvrtek-21-01-2021-19-00-209-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-v-oblasti-dane-z-nemovitych-veci-ctvrtek-17-12-2020-19-00-206-V.html

