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Kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními: Živnostníci a další OSVČ 
mohou od státu dostat jednorázový příspěvek 25 000 Kč jako kompenzaci dopadů 
krize související s koronavirem.

Konkrétně: 
• Kompenzační bonus je daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských 

následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení.

• Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná ke dni 
12. března 2020 (pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je 
tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec), případně i ta, jejíž 
samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019.

• Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti 
v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, 
pokud subjekt kompenzačního bonusu nemohl samostatně výdělečnou činnost 
zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo 
krizových opatření.
Příklady kdy OSVČ nemohla vykonávat svou výdělečnou činnost:

• nutnost uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz;
• karanténa subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance; 
• péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci 

spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance;
• omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné 

výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu; 
• omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné 

výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.

• Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na kompenzační bonus 
za kalendářní den, za který obdržel podporu v nezaměstnanosti

• Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového 
období. Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020.

• 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.

• 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.

• Kompenzační bonus se považuje za vyměřený dnem podání žádosti o kompenzační 
bonus, a to ve výši odpovídající součinu výše kompenzačního bonusu a počtu dní 
bonusového období.

• Přeplatek vzniklý předepsáním vyměřeného kompenzačního bonusu je vratitelným 
přeplatkem a správce bonusu jej vrátí daňovému subjektu bez zbytečného odkladu 
ode dne vyměření kompenzačního bonusu.

• Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.
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Pojistné na veřejné zdravotní pojištění: OSVČ nemusí platit za březen až srpen 2020 
zálohy. Minimální zálohu 2 352 Kč korun jim stát za toto období odpustí. Odvody nad 
minimální zálohu mohou podnikatelé doplatit až při ročním zúčtování v roce 2021.

Konkrétně: 
• Zálohu na pojistné do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny 

minimálního vyměřovacího základu za období od začátku března 2020 do konce 
srpna 2020 osoba samostatně výdělečně činná neplatí.

• Osoba samostatně výdělečně činná, jejíž záloha na pojistné v období od začátku 
března 2020 do konce srpna 2020  je vyšší než výše pojistného vypočítaného 
z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu, je povinna zaplatit 
pouze rozdíl mezi výší zálohy na pojistné a výší pojistného vypočítaného 
z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu. Pojistné, které by osoba 
samostatně výdělečně činná byla povinna platit formou záloh za období od začátku 
března 2020 do konce srpna 2020, lze zaplatit až formou doplatku pojistného, 
a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled 
za rok 2020.

Pojistné na sociální zabezpečení: OSVČ nemusí platit za březen až srpen 2020 
zálohy. Minimální zálohu - 2 544 korun pro hlavní činnost a 1 018 korun pro vedlejší 
činnost - jim stát za toto období odpustí. Odvody nad minimální zálohy mohou 
podnikatelé doplatit až při zúčtování v roce 2021.

Konkrétně: 
• Osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „záloha 
na pojistné“) za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. Byla-li záloha na 
pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu 
splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020.

• Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
stanovené z vyměřovacího základu za rok 2020 se snižuje za každý kalendářní 
měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána v období březen až srpen 
2020 samostatná výdělečná činnost, o částku

a) 2 544 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní 
samostatnou výdělečnou činnost,

b) 1 018 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší 
samostatnou výdělečnou činnost.

Elektronická evidence tržeb: Podnikatelé a další poplatníci, kterých se týká nebo od 
května 2020 začne týkat elektronická evidence tržeb, nemusí nebo nebudou muset 
evidovat své tržby po dobu vyhlášeného nouzového stavu a následující tři měsíce.

Konkrétně: 
• Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího 

evidenci tržeb od 27.3.2020, s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, 
certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití,  
do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.

• Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb 
evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode 
dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.
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V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s otázkami práva na náhrady od státu vzniklé 
v důsledku krizových opatření se nás neváhejte obrátit. 

Mgr. Vít Hrnčiřík, LL.M., Ph.D., partner AK Equity Legal vit.hrncirik@equitylegal.cz
Mgr. Kryštof Kobeda, partner AK Equity Legal krystof.kobeda@equitylegal.cz

Newsletter advokátní kanceláře Equity Legal s.r.o. informuje obecně o legislativě, judikatuře 
a právních problémech. Informace mají pouze informativní povahu a nepředstavují úplný 
přehled ani právní radu dopadající na individuální případy. V případě zájmu o analýzu či 
výklad ohledně aplikace práva na Váš právní případ jsme Vám k dispozici na kontaktech 
uvedených v newsletteru či webu www.equitylegal.cz.

Specializace kanceláře Equity Legal: 

Obranný a bezpečnostní průmysl
Fúze a akvizice

Soudní a arbitrážní řízení 
Informační technologie a duševní vlastnictví

Ochrana osobnosti a soutěžní právo 
Obchodní, občanské a trestní právo

Pracovní a daňové právo
Nemovitosti a reality
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