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Přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, tzv. Pětadvacítka, funguje velmi rychle a
flexibilně. Žadatel může velmi jednoduše požádat, třeba i e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným
čestným prohlášením, že byl v daném období poškozen v důsledku koronaviru. K žádosti jen připíše svůj bankovní účet a
odešle ji na příslušný finanční úřad, který ji v řádu dnů poškozenému proplatí. Žádat bylo původně možné o podporu 500 Kč
denně za období od 12. března do 30. dubna, tedy v maximální výši 25 000 Kč. Z důvodu prodloužení nouzového stavu a tím i
pokračujícího uzavření provozoven ale Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, díky níž mohou poškozené OSVČ i nadále
žádat o 500 Kč denně i v prodlouženém období od 1. května do 8. června, maximálně tedy o 19 500 Kč. Stačí jen vyplnit stejně
jednoduchý formulář a podepsat nové čestné prohlášení, že jste byl i nadále poškozen koronavirem. Ani otevření provozovny
přitom nemusí být překážkou v čerpání podpory.

MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde

Sněmovna dala zelenou pokračování Pětadvacítky 

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a
odpovědi
 

Doporučované
Publikováno 31. 3. Doporučeno 224 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
Publikováno 23. 3. Doporučeno 181 Živnostníci ušetří na pojistném
Publikováno 1. 4. Doporučeno 163 Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi
Publikováno 16. 8. Doporučeno 116 Jednotný dotační portál
Publikováno 12. 3. Doporučeno 114 Ministerstvo financí prodlouží termín pro daňové přiznání, promine některé pokuty a 3

měsíce nebude pokutovat dodržování EET

Nejčtenější
Publikováno 31. 3. Přečteno 781225 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
Publikováno 19. 1. Přečteno 546868 RISPF
Publikováno 1. 4. Přečteno 466155 Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi
Publikováno 30. 12. Přečteno 427624 Cestovní náhrady
Publikováno 2. 11. Přečteno 352167 IS o platech

mailto:podatelna@mfcr.cz
https://www.mfcr.cz/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055
https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/snemovna-rozhodla-o-pokracovani-petadvac-38228
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zivnostnici-usetri-na-pojistnem-37960/
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072/
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/programove-financovani/jednotny-dotacni-portal/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-prodlouzi-termin-pr-37832/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055/
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/programove-financovani/rispf/
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072/
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cestovni-nahrady/
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/is-o-platech/


Váš hlas se projeví v průběhu 15 minut.


