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K návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti 

s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS CoV-2 

 

1. Kdo by měl mít nárok 

 Každá OSVČ ve smyslu zákona o důchodovém pojištění s výjimkou 

zaměstnanců účastných na nemocenském pojištění (nárok má tedy např. i 

OSVČ, která je zaměstnána na dohodu o provedení práce) 

 Výdělečná činnost byla vykonávána ke 12. 3. 2020, anebo byla k tomuto dni 

přerušena s tím, že ale byla vykonávána aspoň do 31. srpna 2019  

2. Podmínky nároku 

OSVČ nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku 

ohrožení zdraví koronavirem nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu: 

 nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz, 

 karantény OSVČ nebo jejího zaměstnance, 

 péče o dítě nebo kvůli překážce v práci spočívající v péči o dítě v případě 

jejího zaměstnance, 

 omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné 

výdělečné činnosti nebo 

 omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné 

výdělečné činnosti. 

Výše příjmu nebo zisku v minulosti ani přítomnosti není rozhodná, také žádná konkrétní 

číselná hranice poklesu (míra snížení) výkonu samostatné výdělečné činnosti není 

zákonem stanovena. 

3. Výše nároku 

 500,- Kč za každý kalendářní den v období od 12. 3. do 30. 4. 2020, tj. za celé 

období 25 tisíc Kč 

 Bonus v celé vyplacené výši nebude dále zdaňován (je formálně považován 

za vratku daně) 

4. Jak se má o bonus žádat  

 Žádost by se měla podat do 29. 6. 2020 místně příslušnému finančnímu 

úřadu, přípustné je i elektronické podání (e-mail) se skenem dokumentu 

opatřeného vlastnoručním podpisem OSVČ, tj. podání mimo systém datových 

schránek a bez uznávaného elektronického podpisu 

 K žádosti by se mělo přiložit čestné prohlášení o tom, že OSVČ splnila 

podmínky nároku 

 Finanční úřad by měl kompenzační bonus bezodkladně vyplácet, a to 

výhradně bezhotovostně na účet OSVČ; bonus nebude podléhat případné 

exekuci 

 


