Ve Zlíně dne 10. 4. 2020

Vyplnění žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu
•

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu (dále jen „Žádost“) se podává na předepsaném
tiskopise, který je možné stáhnout z webového portálu finanční správy:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovystav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

•

V žádosti je nutné uvést územní pracoviště fú, jméno a příjmení žadatele, datum narození, DIČ,
telefon, mail, adresu místa pobytu, bankovní spojení, požadovanou částku. Součásti žádosti je
čestné prohlášení, které obsahuje jméno a příjmení žadatele, datum narození, DIČ, adresa místa
pobytu, datum a podpis. Podpis na čestném prohlášení musí být uveden, i v případě, že Vaši
žádost podává zmocněnec např. daňový poradce, který má generální plnou moc k zastupování
před správcem daně. V pokynech k vyplnění žádosti je uvedeno, že podpisem OSVČ osvědčuje
splnění podmínek pro vznik zákonného nároku na kompenzační bonus, tedy jedná se o osobní
úkon, ke kterému nelze zplnomocnit třetí osobu.
Žádost včetně čestného prohlášení lze podat v písemné podobě podáním na podatelnu,
prostřednictvím datové schránky nebo tzv. EPO podáním bez zaručeného el.podpisu, které je však
nutné potvrdit do 5 dnů vlastnoručním podpisem podáním na podatelnu.
Podání lze taktéž učinit e-mailovou korespondencí na určené e-mailové adresy:
https://ouc.financnisprava.cz/osvc25/e-mailove_adresy_uzp_final.pdf
Do předmětu e-mailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“. Pozor velikost souboru je
omezena na 4 Mb.

•

•

•

V případě požadované částky jsou uvedeny různé varianty. Některé OSVČ budou mít nárok na
kompenzační bonus po celé bonusové období tedy od 12.3.2020 do 30.4.2020 v částce 25.000,Kč. Né však každá OSVČ bude mít nárok na kompenzační bonus po celé bonusové období. Pokud
nebudou splněny podmínky zakotvené v § 3 Zákona, není možné nárokovat kompenzační bonus
za všechny kalendářní dny.
Zde je nutné si uvědomit, že důkazní břemeno v této věci stíhá OSVČ, které na základě čestného
prohlášení sděluje, že podmínky § 3 Zákona byly splněny (bližší informace viz. níže). Všem OSVČ
proto doporučuji, aby si již nyní dělali poznámky, fotodokumentaci, video dokumentaci, ukládali
e-mailovou korespondenci týkající se jejich obchodních činností, ze kterých by vyplývalo, že je
jejich činnost omezena či, že jejich objednávky jsou posunuty či zrušeny aj. Jakákoliv skutečnost
vztahující se k této tíživé situaci může v budoucnu mít pozitivní vliv na důkazní břemeno OSVČ.
Nezapomínejme, že tyto časy pominou a vrátíme se do „normálu“, a poté budou veškeré nároky
čerpané OSVČ předmětem kontrol.
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Záchranný program pro OSVČ – pětadvacítka konečné znění
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Dne 9.4.2020 byl Senátem Parlamentu ČR schválen zákon o kompenzačním bonusu (dále jen
„Zákon“), který podepsal i prezident. Nyní se již čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů.
Vztahuje se pouze na OSVČ, která vykonává hlavní činnost. Zákon vypustil možnost využít
kompenzační bonus u OSVČ, která jsou současně zaměstnanci spadající do režimu nemocenského
pojištění .
Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze OSVČ, která vykonávala činnost do
12.3.2020 a níže nebo OSVČ, která přerušila činnost od 1.9.2019 a výše.
Předmětem kompenzačního bonusu je kompenzace příjmů z činností OSVČ, které nemohli být
zcela nebo zčásti vykonávány obvyklým způsobem z důvodů ohrožení zdraví nebo krizových
opatření (§ 3 Zákona) :
• z důvodu nutnosti uzavřít provozovny či omezit její provoz
• z důvodu karantény OSVČ nebo jeho zaměstnance
• z důvodu péče o dítě OSVČ, nebo z důvodu péče o dítě jeho zaměstnance
• z důvodu omezení poptávky po výrobcích, službách
• z důvodu omezení či ukončení dodávek nebo služeb, které jsou potřebné po výkon činnosti
OSVČ
OSVČ nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud za daný kalendářní den obdržela
kompenzační bonus. OSVČ nevzniká nárok na kompenzační bonus, pokud za daný kalendářní den
obdržela podporu v nezaměstnanosti.
Výše kompenzačního bonusu je 500,- Kč za každý kalendářní den bonusového období.
Bonusové období je od 12.3.2020 do 30.4.2020.
Kompenzační bonus je vyměřen a následně vyplácen na základě žádosti podané u správce daně,
tedy místně příslušnému finančnímu úřadu (bližší informace viz. výše).
Ustanovení § 8 daného zákona uvádí, že kompenzační bonus je vyměřen dnem podání žádosti,
pokud žádost splňuje formální náležitosti.
Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.
V tiskové zprávě MF ČR ze dne 1.4.2020 je uvedeno, že OSVČ může čerpat současně
kompenzační bonus a ošetřovné z programu MPSV. Dále je uvedeno, že kompenzační bonus není
daňově uznatelným příjmem a současně nepodléhá režimu sociálního a zdravotního pojištění.
Taktéž neovlivní jakýkoliv nárok na daňové úlevy.

Všem přeji pevné zdraví a optimismus, který je nezbytný.
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