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Upřesnění informací o možné podpoře pro OSVČ 

 

Ministerstvo financí ČR vydalo dne 4.4.2020 tiskovou zprávu k upřesnění podmínek pro 
možnost čerpání podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Proti 
původním prohlášením MFČR by mělo dojít k podstatnému zjednodušení podmínek pro 
čerpání podpory ze strany OSVČ a tento program by měl být podle MFČR vůči OSVČ 
benevolentnější. 

MFČR označuje tento program jako „pětadvacítku“ a snahou MFČR má být, aby žadatelé 
získali podporu již v měsíci dubnu 2020. 

Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí 
splnění dále uvedených předpokladů: 

• jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího 
důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, 
znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový 
poradce a podobně), 

• vykonávaná činnost je činností hlavní,  
• vykonávaná činnost může být i činností vedlejší (např. OSVČ je současně poživatelem 

starobního důchodu), pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání, 
• OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020, případně může jít také o OSVČ, jejíž 
činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání), 

• OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru 
obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru 

nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je 

nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo 

jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách 

poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb 

potřebných pro výkon činnosti)  

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.  

Uvedená podpora je stanovena ve výši 500,- Kč za každý den bonusového období, kterým je 
období od 12.3.2020 do 30.4.2020. Celková částka za uvedené dny je tedy 25 000,- Kč. 

Kompenzační bonus bude vyplácen za ty dny, ve které žadatel neobdržel podporu 
v nezaměstnanosti. 

Program „pětadvacítka“ bude administrován finanční správou. 

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. Jednostránková, maximálně jednoduchá 
žádost, by měla obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na 
kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou 
přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická 



podání pro finanční správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před 
finančními úřady. Formulář bude Finanční správou zveřejněn v nejbližších dnech. 

K vlastnímu přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční 
správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí 
předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v nejpozději do 12. 

dubna 2020. 

Čerpání kompenzačního bonusu má být možné i v případě, kdy OSVČ souběžně bude čerpat 
kompenzace ošetřovného z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Uvedený kompenzační bonus nebude považován za daňové uznatelný příjem, ani nebude 
podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Kompenzační bonus žádným způsobem 
neovlivní nárok na stávající daňové úlevy OSVČ. 

Do doby ukončení legislativního procesu upravujícího problematiku kompenzačního bonusu 
„pětadvacítka“ je nutno všechny uvedené informace považovat za informace předběžné. 
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