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Informace o obnově kompenzačního bonusu – nouzový stav 
podzim 2020 

Ministerstvo financí ČR informovalo o tom, že vláda ČR schválila předložený návrh na 
obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých 
s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Schválený návrh 
nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná Sněmovna. 

Kompenzační bonus bude parametricky navazovat na model z jarních měsíců tohoto roku. Za 
každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí 
finanční správa 500 korun denně. Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma 
společníky budou moci o kompenzační bonus snadno požádat na místně příslušném finančním 
úřadě vyplněním jednoduchého formuláře. 

Bonus si budou moci žadatelé nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení 
podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za bonusové období vymezené nouzovým 
stavem od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení. V tuto 
chvíli tedy mohou podnikatelé žádat až o 15 500 Kč za 31 dní nouzového stavu. 
Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, 
který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již 
nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za 
rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z těchto oblastí dosud postižených 
vládními restrikcemi: 

• provozování restauračních zařízení a barů; 
• provozování hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů a diskoték; 
• pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení, 
• pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních 

hostin, 
• provozování cirkusů a varieté; 
• pořádání poutí a podobných tradičních akcí; 
• pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí; 
• pořádání veletrhů; 
• provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť či 

wellness zařízení; 
• provozování zoologických zahrad; 
• provozování muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a dalších historických nebo 

kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. 

Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti pohostinství, kultury či sportu budou moci o 
bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory 
významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). 
Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za 
rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro 



dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce 
(např. trenér v posilovně nebo šatnář v nočním klubu).                                                            

Kompenzováni ve stejné výši budou také pracovníci na DPP či DPČ, kteří ztratili tento příjem 
u podnikatele zasaženého bezprostředním zákazem či omezením ze strany státu.  

Stejně jako na jaře platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. 
říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se 
jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o. Pracovníci na DPP nebo 
DPČ pak musí prokázat práci na danou DPP či DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou 
příslušné odvody, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců. Stejně jako na jaře 
nicméně nárok žadatelů na kompenzační bonus by neměly finanční úřady zdlouhavě ověřovat 
a měly by  ho vyplatit v řádu dní na základě podepsaného čestného prohlášení o splnění 
zákonných podmínek. Případné kontroly oprávněnosti tohoto nároku tak lze očekávat spíše 
ex-post. Žádat půjde opět nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období, a to nejen 
osobním podáním na finančním úřadě či datovou schránku, ale také e-mailem. 

Přímá pomoc skrze vyplacení kompenzačního bonusu bude zacílená na podnikatele s činností 
v bezprostředně uzavřených sektorech ekonomiky. Současně platí nemožnost kombinace 
této pomoci s jinou přímou pomocí (například z programu COVID – Kultura). 
Kompenzační bonus bude opět vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 
která je sdíleným příjmem státního rozpočtu a rozpočty samospráv.  

Další podrobnější informace k čerpání kompenzačního bonusů v období nouzového stavu na 
podzim roku 2020 jsou uvedeny ve vládním návrhu zákona o kompenzačním bonusu, který již 
byl předložen Sněmovně k projednání jako sněmovní tisk č. 1055. Podrobnější informace lze 
nalézt na https://public.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1055&CT1=0. Nově projednaný 
a schválený zákon byl  měl nabýt účinnosti následující den po dni vyhlášení tohoto zákona ve 
Sbírce zákonů. 

Vláda rovněž předložila Sněmovně k projednání také návrh zákona o odložení povinnosti vést 
elektronickou evidenci tržeb jako sněmovní tisk č. 1056, kterým se odkládá povinnost 
vedení evidence tržeb (EET) o další dva roky, tj. do 31. prosince 2022. Podrobnější 
informace lze nalézt na https://public.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1056&CT1=0. 
Nově projednaný a schválený zákon byl měl nabýt účinnosti rovněž následující den po dni 
vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů. 

K informaci ze dne 15.10.2020 ve věci liberačního balíčku, který řeší odložení plateb 
některých daní upřesňuji dle Rozhodnutí MFČR, publikovaného ve Finančním zpravodaji č. 
22/2020, že do 31.12.2020 mohou být odloženy platby DPH za období září – listopad 2020, 
resp. platba za III. čtvrtletí 2020 a budou-li tyto odložené platby uhrazeny do uvedeného data, 
budou prominuty úroky z prodlení vyplývající z těchto opožděně provedených plateb DPH. 

U záloh na silniční daň byly tyto zálohy splatné k 15.10.2020 a 15.12.2020 prominuty (není 
nutno zálohy hradit) s tím, že prominutím záloh nedochází k prominutí daně a tato daň bude 
muset být uhrazena v lednu 2021 za rok 2020. 



Současně byly prominuty zálohy na daň z příjmu splatné kdykoliv v období od 15.10.2020 do 
15.12.2020 (ať už je zdaňovacím období kalendářní nebo hospodářský rok) s tím, že opět toto 
prominutí záloh neznamená prominutí daně samostatné a tato daň bude muset být uhrazena 
v termínu pro podání daného přiznání k dani z příjmu. 

Připomínám, že toto odložení plateb nebo prominutí záloh daní se obecně vztahuje jen na ty 
subjekty, jejichž příjmy pocházely z činností, které jsou nyní zakázány nebo omezeny – viz 
výše uvedené činnosti. 

K realizaci oznámení správci daně o splnění podmínek pro uplatnění odložení plateb 
některých daní připravilo GFŘ vlastní formulář, který naleznete na stránkách GFŘ 
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-
informace/info-pro-verejnost/inf-fs-k-rozhodnuti-ministryne-financi-o-prominuti-dane-10954. 
Nejedná se však o povinný formulář, avšak jiná podání např. dle informace z 15.10.2020 musí 
obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři GFŘ. 

Uvedeným rozhodnutím MFČR byla také prominuta plátcům DPH tato daň v případě 
bezúplatného dodání výrobků a zboží používaných k zamezení a potlačování 
koronavirové nákazy. Podrobný popis tohoto zboží je uveden v citovaném Finančním 
zpravodaji č. 22, který lze nalézt na stránkách MFČR:    
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-22-
2020-39683. 
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