
KOMPENZAČNÍ BONUS 
  

 

Podnikatelé, kteří byli zasaženi aktuálními (a od dnešního dne ještě více zpřísněnými) omezeními, mohou 
požádat o vyplacení tzv. kompenzačního bonusu, který byl schválen na včerejším jednání Poslanecké 
sněmovny a nyní bude předložen k projednání Senátu. Pokud projde legislativním procesem, budou o jeho 
přiznání moci požádat:   

• OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. 10. 2020 nebo s krátkodobým přerušením 
živnosti po 12. 3. 2020; 

• fyzické osoby, které jsou společníky malých s.r.o. (s max. 2 společníky) nebo rodinných s.r.o.; 

• osoby vykonávající práci na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr 
(DPP,DPČ), které byly po dobu min. 3 kalendářních měsíců účastny nemocenského pojištění 
jako zaměstnanci. 

  

 

Nárok na kompenzační bonus budou moci žadatelé uplatnit v případě, že: 

• výkon jejich podnikatelské činnosti byl zakázán či omezen v důsledku vládních opatření; nebo 

• výkon jejich podnikatelské činnosti, která je na přímo uzavřené obory významně navázána (např. 
dodavatelskoodběratelské vztahy), byl omezen v důsledku vládních opatření nejméně o 80%; 
přičemž nelze tuto činnost bez zásadních obtíží vykonávat jinde (např. poskytovat výstupy jinému 
odběrateli); nebo 

• práce konaná na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr nemohla být 
vykonávána z důvodu na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku zákazu či omezení 
činnosti vládním opatřením; 

a zároveň ve všech případech musí být daná činnost pro žádající subjekt majoritním příjmem obživy. 

  

 

Kompenzační bonus ve výši 500,- Kč/ den bude možné požadovat za každý kalendářní den od 5. 10. do 
4. 11. 2020. V případě prodloužení doby trvání nouzového stavu, bude bonusové období automaticky 
prodlouženo o období odpovídající prodloužení nouzového stavu. 

  

 

  

 

O kompenzační bonus bude možné zažádat u 
místně příslušného finančního úřadu 
prostřednictvím předem stanoveného formuláře, a 
to nejpozději do 4. 1. 2021.  

Nárok na kompenzační bonus nebude možné 
kombinovat s jinou přímou podporou 
související se zmírňováním následků výskytu 
koronaviru. 

 

  

Kompletní přehled opatření na pomoc firmám najdete zde. 

Opatření na pomoc OSVČ na tomto odkazu. 

Pokud budete potřebovat s jednotlivými výzvami poradit, neváhejte se na nás obrátit.  

Urban & Hejduk, advokátní kancelář 

Palác Valdek, Jugoslávská 620/29 
120 00 Praha 2 – Vinohrady 

T: +420 226 207 507 
E: info@urbanhejduk.cz  
W: www.urbanhejduk.cz 
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