
 

Duben 2020 

COVID-19 – Kompenzační bonus pro OSVČ 

 

S ohledem na situaci a opatření proti šíření onemocnění COVID-19 přinášíme další důležité 

informace v oblasti pomoci podnikatelům ze strany státu.  

Dne 14. 4. 2020 vstoupil v platnost a účinnost zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním 

bonusu. Účelem je poskytnutí finanční kompenzace osobám samostatně výdělečně činným, 

jejichž podnikání bylo dotčeno pandemií COVID-19 či souvisejícími opatřeními. 

Osoby s nárokem na kompenzační bonus 

Nárok na kompenzační bonus mají osoby samostatně výdělečně činné podle zákona o 

důchodovém pojištění (např. podnikatelé v zemědělství, živnostníci, společníci veřejné 

obchodní společnosti, umělci, a další), které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost ke 

dni 12. 3. 2020, ale zároveň nejsou účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci podle 

zákona o nemocenském pojištění. Nárok na bonus mají také OSVČ, jejichž činnost je 

přerušena ode dne, který nastal po 31. 8. 2019. 

Nárok na kompenzační bonus náleží v případě, že samostatná výdělečná činnost nemohla být 

vykonávána zcela nebo zčásti nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových 

opatření orgánů, zejména: 

- nutnosti omezení nebo uzavření provozovny 

- karanténa OSVČ nebo jejích zaměstnanců 

- péče o dítě OSVČ nebo jejích zaměstnanců 

- omezení poptávky 

- omezení dodávek, vstupů 

Výše kompenzačního bonusu 

Kompenzační bonus činí 500 Kč za každý den tzv. bonusového období, které trvá od 

12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Celkem by tak OSVČ měla obdržet k výplatě 25 000 Kč. 

Vyřízení kompenzačního bonusu 

Administrativu provádí příslušný finanční úřad, kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů 

fyzické osoby. Na příslušný finanční úřad je nutné zaslat žádost o kompenzační bonus 

s přiložením čestného prohlášení o nároku a poskytnutím čísla účtu, na který má být 

kompenzační bonus vyplacen. Lhůta pro podání je do 60 dnů od skončení bonusového období. 

Na základě žádosti finanční úřad rozhodne o vyměření kompenzačního bonusu, který bude 

bez zbytečného odkladu bezhotovostně vyplacen jako vrácený přeplatek daně z příjmů. 

Kompenzační bonus nepodléhá exekuci. 

 

V případě otázek jsme Vám k dispozici. 


