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Kompenzační bonus pro rok 2021 

 

Dne 26. února 2021 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nový zákon č. 95/2021 Sb. o 
kompenzačním bonusu pro rok 2021. 

Tento nový zákon platí pro bonusová období v r. 2021. Bonusovým obdobím podle tohoto 
zákona je vždy kalendářní měsíc, a to od 1. února 2021 a od 1. března 2021. Vláda však může 
podle tohoto zákona nařídit následně i další bonusová období. 

Subjektem, který může žádat o vyplacení kompenzačního bonusu, jsou vždy fyzické osoby – 
osoby samostatně výdělečně činné nebo společníci společnosti s ručením omezeným, pokud 
splňují podmínky stanovené tímto zákonem. 

U OSVČ se musí jednat o osobu, která byla k 5.říjnu 2020, osobou vykonávající samostatnou 
činnost dle zákona o důchodovém pojištění. U společníků s.r.o. se musí jednat o obchodní 
společnosti, které nemají více jak 2 společníky nebo jsou všichni společníci příslušníci jedné 
rodiny. 

Kompenzační bonus nelze přiznat těm společníkům s.r.o., jejichž s.r.o. bylo v bonusovém 
období v likvidaci nebo v úpadku, nebo se jedná o nespolehlivé plátce nebo nespolehlivé 
osoby dle zákona o DPH. 

U výše uvedených subjektů kompenzačního bonusu, tj. OSVČ a společníků s.r.o. byl zvýšen 
(proti předchozí právní úpravě) kompenzační bonus na 1 000,- Kč za kalendářní den, avšak 
jen pro ty subjekty kompenzačního bonusu, u kterých došlo k uzavření provozovny nebo 
významnému omezení provozu. 

Za významné omezení – dotčení činnosti, se považuje také nařízená karanténa nebo izolace, 
péče o dítě u subjektu kompenzačního bonusu, omezení poptávky po výrobcích nebo 
službách, omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon OSVČ nebo 
činnosti 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. 

Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému 
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. 



Příklad pro posouzení výše příjmů: 

Pro bonusové období únor 2021 bude srovnávacím obdobím pro porovnávání příjmů výše 

příjmů za měsíc leden 2021, která bude porovnávána s průměrnou měsíční výší příjmů 

stanovenou z měsíců leden 2020, prosinec 2019 a listopad 2019. 

V případě, že činnost OSVČ nebo společníků s.r.o. byla zahájena později než je uvedeno 
v definici srovnávacího období, je nutno postupovat podle další ustanovení tohoto zákona, 
která tento postup upravují. 

Pokud by však OSVČ nebo společník s.r.o. měl nařízenou karanténu a nebyla těmto osobám 
uzavřena provozovna, bude činit výše kompenzačního bonusu 500,- Kč za kalendářní měsíc. 

Kromě výše uvedených subjektů mohou být subjektem kompenzačního bonusu i osoby 
vykonávající činnost na základě dohod o práci mimo pracovní poměr (DPP nebo DPČ) při 
splnění podmínek stanovených v zákoně. V tomto případě je zákonem stanovená výše 
kompenzačního bonusu v částce  500,- Kč na kalendářní den. 

Žádosti o kompenzační bonusy za uvedená období lez podávat u příslušného správce daně již 
od 24.2.2021, přičemž lhůta pro podání žádostí za jednotlivá období končí 2 měsíce po 
skončení příslušného bonusového období. 

Uvedený zákona 95/2021 Sb. je účinný od 27.2.2021. 

Ucelené informace ke kompenzačnímu bonusu, podávání žádostí a podmínky pro čerpání 
bonusu jsou k dispozici na webových stránkách správy daní: 
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-
stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020. 
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V Ústí nad Labem dne 1.3.2021 


