Ve Zlíně dne 30. 11. 2020

Kompenzační bonus v praxi
I. OSVČ od kdy čerpat?
V druhé polovině listopadu 2020 jsme podávali první žádosti týkající se kompenzačního bonusu u
OSVČ.
Při zpracování těchto žádostí jsme řešili, zdali uplatnit u tzv. prvního bonusovému období tedy od
5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 u některých podnikatelských činností celé období či část období.
OD 5.10.2020 byl vyhlášen nouzový stav, který v některých segmentech podnikatelské činnosti
omezoval danou činnost.
V našem konkrétním případě uvedu maloobchod s textilem provozovaný OSVČ. Maloobchody
s textilem byly již od 5. 10. 2020 významným způsobem omezeny opatřením, které vydalo Ministerstvo
zdravotnictví:
„Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené
novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o
o

„f) prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:
zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního
zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,“
Z výše uvedené citace je zřejmé, že maloobchod s textilem a obuvi byly skutečně velmi významným
způsobem omezeny při prodeji předmětného zboží. Vycházíme-li z této skutečnosti pak předmětem
kompenzačního bonusu (§ 6) je výkon OSVČ či výkon s.r.o. a to v kalendářním dnu, ve kterém byla tato
činnost omezena či zakázána.
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V našem konkrétním případě jsme tedy kompenzační bonus u maloobchodu s textilem uplatnili již od
5. 10. 2020 do 4. 11. 2020. K našemu překvapení nám následně správce daně telefonicky sdělil, že tento
postup není možný, jelikož maloobchody byly uzavřeny Usnesením vlády České republiky až od
23.10.2020.
Tedy nárok OSVČ na kompenzační bonus je až od 23. 10. 2020, tedy od doby, kdy byl tento
maloobchodní prodej zakázán.
S tímto závěrem nesouhlasíme a budeme se aktivně bránit proti správní úvaze správce daně, která dle
našeho názoru není v souladu se zákonem č. 461/2020 Sb., zákon o kompenzačním bonusu (dále jen
KBO).
Závěrem je na zamyšlenou, zdali omezení od 5. 10. 2020 nezakládá právo OSVČ či společníků s.r.o. na
čerpání kompenzačního bonusu již od 5. 10. 2020 u všech podnikatelských činností, které byly omezeny
opatřením Ministerstva zdravotnictví. Výklady k této skutečnosti jsou však ze strany MF ČR a finanční
správy nesouhlasné.

II. OSVČ a program Antivirus?
V ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) KBO je uvedeno, že OSVČ (subjekt kompenzačního bonusu § 2 KBO)
nemá nárok na kompenzační bonus, pokud obdržel jakoukoliv podporu v ČR či EHP související se
zmírňováním následků koronavirové nákazy.
V ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) KBO se uvádějí výluky kompenzačního bonusu společnosti s ručením
omezeným (subjekt kompenzačního bonusu § 3 KBO) a zaměstnaným společníkům. Toto ustanovení
umožňuje společníkům čerpat jak kompenzační bonus, tak současně úhrady mzdových nákladů
z programu Antivirus na zaměstnance společnosti s ručením omezeným.
Tento postup však není možný u OSVČ. Dle mého názoru se jedná o diskriminační záležitost, které
byla zakotvena v KBO. Dva právně rozdílné subjekty nemají stejná práva nárokovat vyhlášené
podpory ze strany státu.
Program Antivirus je primárně založen za účelem úhrady mzdových nákladů zaměstnanců, kteří jsou
v pracovněprávním poměru u OSVČ či společnosti s ručením omezeným. Tedy jedná se o účelovou
dotaci, ze které budou tyto mzdové náklady zaměstnavateli následně uhrazeny z programu Antivirus.
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že se něco v KBO nezdařilo. Již včera jsem zachytil informaci,
že KBO tedy zákon o kompenzačním bonusu bude změněn, doufejme, že k lepšímu. Je skutečně
žalostné, že to nejde na tu první dobrou. Zkušenost již z tohoto jara zde zákonodárce měl.

Ing. Ladislav Fanc
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