Ve Zlíně dne 15. 11. 2020

Kompenzační bonus v druhé vlně koronaviru

Dne 14. 11. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 461/2020 o kompenzačním bonusu (dále jako KBO), který
se vztahuje k tzv. prvnímu bonusovému období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020. Výše kompenzačního
bonusu je stanovena ve výši 500,- Kč za kalendářní den bonusového období.

Velmi podstatnou změnou oproti jarnímu kompenzačnímu bonusu je vyloučení tohoto nároku,
pokud budete či již jste čerpali jakoukoliv podporu v souvislosti se zmírňováním následků
koronavirové nákazy druhé vlny. Nejčastější podporou je ošetřovné, program Antivirus, program
COVID nájemné II nebo podpora v nezaměstnanosti. Blíže viz textace níže kalkulace před žádostí.

Subjekty kompenzačního bonusu
•

Osoby samostatně výdělečně činné (dále jako OSVČ), které nepřerušily podnikání ke dni
5. 10. 2020, či OSVČ, které přerušily podnikání od 13. 3. 2020. ( § 2 KBO)

•

Společník fyzická osoba, která je společníkem ve společnosti s ručením omezeným (dále jako
s.r.o.), která má nejvýše 2 společníky. Nebo společnost s ručením omezeným, která má pouze
společníky, kteří jsou členy jedné rodiny. V obou případech podíl ve společnosti nesmí být
představován kmenovými listy. Společníci musí být ve společnosti od 5. 10. 2020. ( § 3 KBO)
Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být společník s.r.o., u které obrat za skončené
zdaňovací období na dani z příjmů právnických osob, v řadě případů to bude rok 2019, nebyl vyšší
jak 180.000,- Kč. Pokud se bude jednat o s.r.o., které zatím nemá ukončené zdaňovací období na
dani z příjmů právnických osob, a nepřekročí částku obratu 120.000,- Kč, nemůže být společník
tohoto s.r.o. subjektem kompenzačního bonusu. ( § 3 KBO)
Pokud je fyzická osoba společníkem ve více s.r.o. posuzuje se splnění podmínek u každé s.r.o.
samostatně. ( § 3 KBO)

•

•

•

Osoba, která vykonávala v rozhodném období práci na základě dohody o provedení práce či
dohody o pracovní činnosti. V rozhodném období však musela být účastna nemocenského
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pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávala jinou činnost, která by zakládala účast na
nemocenském pojištění. ( § 4 KBO)
•

Rozhodným obdobím pro účely KBO je období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020. ( § 5 KBO)

•

První bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020. ( § 10 KBO )

•

Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být osoba, která byla v úpadku, byla nespolehlivým
plátcem nebo nespolehlivou osobou, a to v bonusovém období. ( § 5 KBO)

Předmět kompenzačního bonusu
•

Předmětem kompenzačního bonusu je výkon OSVČ či výkon s.r.o. a to v kalendářním dni, ve
kterém byla tato činnost omezena či zakázána. ( § 6 KBO)

•

Předmětem kompenzačního bonusu je také výkon OSVČ či výkon s.r.o. a to v kalendářním dni, ve
kterém byla tato činnost alespoň z 80 % vyloučena z důvodu omezení či zákazu vztahujícího se na
odběratele zboží či služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu. Dále je nutné
zkoumat, zda výkon OSVČ či s.r.o. byl realizován pouze z jedné činnosti či více činností. ( § 6 KBO)
Příklady z praxe u kombinace více činností jsou zpracovány na webových stránkách finanční
správy, kde jsou zveřejněny odpovědi týkající se dané problematiky:

•

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacnibonus-podzim-2020/dotazy-odpovedi/dotazy-odpovedi-KB-podzim-2020-10986

Vyloučení nároku na kompenzační bonus
•

•

Subjekty, kterým nevzniká nárok na kompenzační bonus – pobírá-li podporu v nezaměstnanosti,
obdržel v ČR nebo v některém z členských států EU nebo EHP podporu v souvislosti se
zmírňováním následků koronavirové nákazy druhé vlny. ( § 8 KBO)
Z výše uvedené textace je zřejmé, že nelze kompenzační bonus žádat, pokud čerpáte např.
ošetřovné, program Antivirus, Covid nájemné II atd. Viz. také odpovědi MF ČR:

„15. Proč nemůžu kombinovat kompenzační bonus s jinými protikrizovými programy jako například Covid-Sport nebo Covid-Kultura?
Obecně platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, jako
jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, Covid - Kultura, Covid - Sport či Covid - Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke
kumulování vládní podpory a tvorbě neopodstatněných duplicit, které by generovaly nepřiměřené rozpočtové dopady. Naopak jsou
spravedlivě nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly a zajistily, že nikdo nezůstane zcela bez pomoci. Připomínáme, že tento přístup
doplňování, nikoliv kumulování programů přímé pomoci vychází z požadavků Evropské unie a jejích pravidel pro veřejnou podporu.
16. Jsem jediným společníkem malého s.r.o. Mohu žádat o kompenzační bonus, když využívám náhradu mezd z programu Antivirus na své 3
zaměstnance?
Obecně platí, že nelze kombinovat jednotlivé protikrizové programy vládní pomoci, tedy například kompenzační bonus a Antivirus. Výjimkou
však jsou právě malá s.r.o., kde subjektem kompenzačního bonusu jste vy coby společník (fyzická osoba). Subjektem programu Antivirus na
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vaše zaměstnance je přitom právnická osoba (vaše s.r.o). Ve vašem případě tedy, splňujete-li další podmínky, můžete o kompenzační bonus
žádat.
17. Mohu si požádat souběžně o Covid-Nájemné, když mám zavřenou provozovnu, a o kompenzační bonus na sebe jako na poškozeného
živnostníka?
Pokud jde o program Covid – Nájemné, kombinování s kompenzačním bonusem není explicitně vyloučeno, neboť v tuto chvíli nedochází ke
kumulování vládní pomoci v daném kalendářním dni. Zatímco u kompenzačního bonusu jsou bonusová období v současné době nastavena od
5. října do 21. listopadu 2020, aktuální výzva k programu Covid-Nájemné je vyhlášena pro rozhodné období třetího čtvrtletí (červenec, srpen
a září 2020).“

•

Více informací najdete také na webových stránkách MF ČR:

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladeneotazky/kompenzacni-bonus-podzim-2020-39799

Kalkulace před žádostí kompenzačního bonusu
•

•

•
•

Z výše uvedených důvodů, než podáte žádosti k jednotlivým programům, je nutné si zkalkulovat
co je pro Vás výhodnější. Zdali jít cestou žádostí Antivirus + COVID nájemné II, nebo pouze žádost
na kompenzační bonus.
Obecně lze konstatovat, že pokud máte zaměstnance, využil bych žádostí Antivirus + COVID
nájemné II. Pokud zaměstnance nemáte, musíte kalkulovat 50 % nájmu za 3Q/2020 či jiný program
vs kompenzační bonus.
Celková výše kompenzačního bonusu činí za celé první bonusové období ( 500 Kč x 31 dnů ) =
15.500,- Kč. Nárok na kompenzační bonus může subjektu vzniknout pouze jednou. ( § 8 KBO)
Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení prvního bonusového
období tedy do 4. 1. 2021. ( § 12 KBO)

Ing. Ladislav Fanc
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