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Podrobnosti k žádosti o kompenzační bonus
Dne 9. dubna 2020 schválil Senát a prezident podepsal Zákon o kompenzačním bonusu v souvislos-
ti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Zákon umožňuje čer-
pat osobám samostatně výdělečně činným, jejichž činnost byla v jejich důsledku úplně či částečně
utlumena, částku 25 000 korun.

Kdo má nárok na kompenzační bonus
O kompenzační bonus mohou požádat osoby samostat-
ně výdělečně činné ve smyslu § 9 odst. 2 a 3 zákona č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,1) přičemž zahr-
nuty jsou jak osoby, které tuto činnost vykonávají jako
hlavní, tak osoby, které ji vykonávají jako činnost ved-
lejší. Výjimkou je situace, kdy je tato osoba v důsled-
ku výkonu této činnosti účastna nemocenského pojiš-
tění jako zaměstnanec (viz § 9 odst. 6 písm. a) ve spo-
jení s § 9 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění).
Podmínkou získání kompenzačního bonusu je, že
- žadatel byl výše uvedenou osobou ke dni 12. března
2020, nebo
- žadatel byl osobou, jejíž samostatná výdělečná čin-
nost je přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu
2019.
Základním předpokladem možnosti čerpat kompenzač-
ní bonus je, že výkon samostatné výdělečné činnosti
žadatele byl v důsledku ohrožení zdraví nebo v dů-
sledku výše zmiňovaných krizových opatření částeč-
ně či zcela utlumen.
Na kompenzační bonus má nárok též osoba spolupra-
cující při výkonu samostatné výdělečné činnosti, po-
kud podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
na ni lze rozdělovat příjmy dosažené výkonem této
činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajiš-
tění a udržení. Rovněž studenti (přesněji dítě po skon-
čení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. roku
věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí po-
volání) mohou být subjektem kompenzačního bonu-
su. Tyto osoby se považují za osoby vykonávající ved-
lejší samostatnou výdělečnou činnost. Nárok na bo-
nus mají i osoby pobírající starobní důchod, invalidní
či částečný invalidní důvod, matky či otcové čerpající
peněžitou pomoc v mateřství, vykonávají-li zároveň
samostatnou výdělečnou činnost.

Co je předmětem kompenzačního bonusu
Osoba samostatně výdělečně činná může získat kom-
penzační bonus v rámci tzv. bonusového období, po-
kud nemohla samostatnou výdělečnou činnost zcela
nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku
ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejmé-
na z důvodu
a) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzač-
ního bonusu či omezit její provoz,
b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo
jeho zaměstnance,
c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bo-
nusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v
případě jeho zaměstnance,
d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo ji-
ných výstupech samostatné výdělečné činnosti sub-
jektu kompenzačního bonusu nebo
e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřeb-
ných pro výkon samostatné výdělečné činnosti sub-

jektu kompenzačního bonusu.
Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samo-
statné výdělečné činnosti, nelze jej tedy nárokovat za
ty dny bonusového období, ve kterých byl výkon sa-
mostatné výdělečné činnosti přerušen.

Výše kompenzačního bonusu a bonusové obdo-
bí
Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30.
dubna 2020. Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč
za každý kalendářní den bonusového období. Maximál-
ní částka, o kterou lze v rámci žádosti o kompenzační
bonus požádat, činí 25 000 Kč a odpovídá součinu den-
ního limitu a počtu 50 dní v rámci stanoveného obdo-
bí. Výsledná částka se bude odvíjet od počtu dní, ve
kterých byla vykonávána samostatná výdělečná čin-
nost. Nárok na kompenzační bonus nevzniká za ty
dny bonusového období, kdy žadatel obdržel podporu
v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměst-
nanost.

Žádost o kompenzační bonus
Žádost o kompenzační bonus lze podat na finančním
úřadu místně příslušném ke správě daně z příjmů fy-
zických osob konkrétní osoby, která o bonus žádá, a to
následujícími způsoby:
- prostřednictvím e-mailu, kdy zaslána bude kopie žá-
dosti opatřené vlastnoručním podpisem (scan doku-
mentu či fotografie pořízená např. mobilem), zaslaná
na e-mail podatelny územního pracoviště příslušného
finančního úřadu (v tomto případě je bezpodmínečně
nutné poslat žádost na mail, který se v interaktivním
formuláři automaticky doplní po zadání místně pří-
slušného správce daně). Na naskenované nebo vyfo-
tografované žádosti musí být čitelný podpis, žádost musí
být odeslána jako příloha o maximální velikosti 4 MB
a mail musí být opatřen předmětem „Žádost o kom-
penzační bonus pro OSVČ“,
- datovou schránkou,
- prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu
Finanční správy (interaktivní formulář žádosti o kom-
penzační bonus bude přílohou Obecné písemnosti ur-
čené pro podání orgánům Finanční správy ČR); zaslán
může být scan žádosti opatřené vlastnoručním podpi-
sem, případně i fotografie takto podepsané žádosti,
pořízená např. mobilem,
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
- osobně na podatelnu územního pracoviště příslušné-
ho finančního úřadu (v rámci úředních hodin pondělí
+ středa 8 – 11 hodin) nebo prostřednictvím sběrného
boxu, který je na územním pracovišti umístěn a je
přístupný od pondělí do pátku 8 – 17 hodin.
Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do
60 dnů po skončení bonusového období. Není-li tato
žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační
bonus zaniká.

1) Jedná se např. o podnikání v zemědělství, provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění, činnost
společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, výkon umělecké nebo jiné
tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů s výjimkou činnosti, z níž příjmy jsou podle ZDP samostat-
ným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně, výkon jiné činnosti konané
výdělečně na základě oprávnění podle zvláštního právního předpisu (znalci, tlumočníci, lékaři, architekti, daňo-
ví poradci apod.).
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Kromě obecných náležitostí musí žádost obsahovat:
a) čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro
vznik nároku na kompenzační bonus,
b) účet u poskytovatele platebních služeb v české
měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen.
Kompenzační bonus není možné vyplácet v hotovosti
ani prostřednictvím služeb České pošty.
Uvedením kontaktních údajů (telefonu či emailu, na
kterém je žadatel k zastižení) pro neformální komu-
nikaci lze usnadnit vyřízení žádosti v případech, kdy
je nutné odstranit určité nejasnosti či chyby tohoto

podání.
Žádost je možné podávat i v zastoupení (např. pro-
střednictvím zástupce na základě plné moci). Čestné
prohlášení však podepisuje vždy ten, komu má být
kompenzační bonus přiznán.
Nepovinný vzor tiskopisu žádosti včetně pokynů k je-
jímu vyplnění je k dispozici na internetových strán-
kách Finanční správy. V případě podání žádosti pro-
střednictvím zástupce je třeba využít formulář „Žá-
dost s doložkou pro zástupce“.

Vzor žádosti
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Úplné schválené znění zákona o kompenzačním
bonusu

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci někte-
rých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako
SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu
tohoto ohrožení (dále jen „kompenzační bonus“).

ČÁST DRUHÁ
KOMPENZAČNÍ BONUS

§ 2
Subjekt kompenzačního bonusu

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně
výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění,
pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je
tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

(2) Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten,
kdo ke dni 12. března 2020 byl

a) osobou podle odstavce 1, nebo
b) osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena
ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019.

(3) Subjekt kompenzačního bonusu je daňovým subjektem.

§ 3
Předmět kompenzačního bonusu

(1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostat-
né výdělečné činnosti v kalendářním měsíci, v němž nastal den,
za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud subjekt kom-
penzačního bonusu nemohl tuto činnost zcela nebo z části vyko-
návat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizo-
vých opatření podle § 1, a to zejména z důvodu

a) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bo-
nusu či omezit její provoz,
b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho
zaměstnance,
c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu
nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho
zaměstnance,
d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných vý-
stupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompen-
začního bonusu nebo
e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro
výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzač-
ního bonusu.

(2) Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro sta-
novení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího
pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální pod-
poru.

(3) Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na
a) podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího
zaměstnanost za kalendářní den, za který obdržel kompen-
zační bonus,
b) kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel
podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího za-
městnanost.

§ 4
Výše kompenzačního bonusu

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní
den bonusového období.

§ 5
Bonusové období

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna
2020.

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS CoV-2

ČÁST TŘETÍ
SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

§ 6
Správa a správce kompenzačního bonusu

(1) Kompenzační bonus se spravuje jako daň podle daňové-
ho řádu.

(2) Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti.

(3) Správcem kompenzačního bonusu je finanční úřad míst-
ně příslušný ke správě daně z příjmů daňového subjektu, který
podal žádost o kompenzační bonus (dále jen „správce bonusu“).

§ 7
Žádost o kompenzační bonus

(1) Kompenzační bonus se vyměřuje na základě žádosti o
kompenzační bonus, která kromě obecných náležitostí podání
obsahuje také

a) čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik
nároku na kompenzační bonus,
b) účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na
který má být kompenzační bonus vyplacen.

(2) Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60
dnů po skončení bonusového období. Není-li tato žádost v této
lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

(3) Potvrzení podání podle § 71 odst. 3 daňového řádu lze v
případě žádosti o kompenzační bonus učinit také pomocí elek-
tronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem,
zaslané na elektronickou adresu zveřejněnou správcem bonu-
su.

(4) Pokud je žádost o kompenzační bonus podána ve formě
elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním pod-
pisem, považuje se za potvrzenou podle § 71 odst. 3 daňového
řádu.

§ 8
Stanovení kompenzačního bonusu

(1) Kompenzační bonus se považuje za vyměřený dnem po-
dání žádosti o kompenzační bonus, a to ve výši odpovídající sou-
činu výše kompenzačního bonusu a počtu dní bonusového obdo-
bí.

(2) Zjistí-li správce bonusu na základě postupu k odstranění
pochybností nebo na základě daňové kontroly, že nebyly splně-
ny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus a kom-
penzační bonus nebyl vyměřen ve správné výši, doměří daň ve
výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově
zjištěné.

(3) Ve lhůtě podle § 7 odst. 2 lze žádost o kompenzační bonus
změnit. Dojde-li ke změně žádosti ještě před předepsáním vymě-
řeného kompenzačního bonusu do evidence daní, správce bonu-
su změnu zohlední v rámci tohoto předepsání. Dojde-li k pozděj-
ší změně žádosti, správce bonusu může na jejím základě doměřit
daň nebo kompenzační bonus.

(4) Povinnost uhradit penále z částky doměřené daně ne-
vzniká.

§ 9
Placení kompenzačního bonusu

(1) Vyměřený kompenzační bonus správce bonusu předepí-
še do evidence daní. Kompenzační bonus se eviduje na samostat-
ném osobním daňovém účtu daňového subjektu.

(2) Přeplatek vzniklý předepsáním vyměřeného kompen-
začního bonusu je vratitelným přeplatkem a správce bonusu jej
vrátí daňovému subjektu bez zbytečného odkladu ode dne vy-
měření kompenzačního bonusu; úrok z vratitelného přeplatku
v případě kompenzačního bonusu nevzniká.

(3) Vrácení přeplatku podle odstavce 2 se provede bezhoto-
vostně na účet u poskytovatele platebních služeb vedený v čes-
ké měně uvedený v žádosti o kompenzační bonus.

(4) Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani
exekuci.
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ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 10
Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů

Od daně z příjmů fyzických osob je v roce 2020 osvobozen
příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva prů-
myslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

§ 11
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho

vyhlášení.


