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Ve Zlíně dne 4. 4. 2020 

 

 

 

Záchranný program či pohřeb pro OSVČ - pětadvacítka 

 

• Dne 31.3.2020 vláda schválila zákon o kompenzačním bonusu, který se vztahuje na OSVČ, která 

vykonává hlavní nebo vedlejší činnost. Další starší, ale již neplatné informace naleznete v 

příspěvku ze dne 1.4.2020.  

• Tento vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu se nesetkal s příznivými ohlasy. A není se 

čemu divit, v médiích paní ministryně Schillerová prezentuje záchranný balíček jako skutečnou 

spásu pro OSVČ. Po přečtení si návrhu zákona uživatel zjistí, že jsou v něm zakotveny určité 

omezení. Jedná se o pokles tržeb o minimálně 10% a současně dosažení obratu alespoň ve výši 

180.000,- Kč. 

• Tyto omezující podmínky by v praxi dopadaly především na ty nejzranitelnější tedy drobný sektor 

OSVČ. Zejména kadeřnictví a kosmetika, jakékoliv služby pro domácnosti, malé novinové stánky, 

malé bary či malé hospůdky, maloobchody s nízkým počtem m2 aj. Tyto segmenty mají tržby za 

měsíce leden-březen velmi nízké, jelikož 1Q daného kalendářního roku je vždy ekonomicky 

nejslabší z celého kalendářního roku. Dále zde máme drobné řemeslníky či drobné zemědělce, 

kteří jsou při výkonu své podnikatelské činnosti závislí na sezónnosti svých prací. Opět 1Q daného 

kalendářního roku je vždy pro tyto OSVČ ekonomicky nejslabší. Určitě bychom našli další segmenty 

OSVČ, kde je tato situace zcela obdobná. 

• Dále návrh zákona nemyslel na OSVČ, kteří zahájili podnikatelskou činnost v roce 2020 nebo ji 

přerušili z důvodu toho, že jejich příjmy byly tak nízké, že jim nezbývalo jiné řešení než se přihlásit 

na Úřady práce. 

• Z dílny MF ČR však vypadne návrh, který tyto velmi jednoduché ekonomické parametry zcela 

přehlíží. Dalo by se říci, že to není pomoc OSVČ, ale příprava na pohřeb těchto OSVČ. 

• Nevole všech zúčastněných v tomto procesu a podnikatelských asociací pravděpodobně 

přesvědčila paní ministryni Schillerovou k tomu, že tento návrh zákona bude předělán. Dokonce i 

její nadřízený předseda vlády pan Andrej Babiš konstatoval, že se jim tento návrh zákona moc 

nepovedl. Skutečně perfektní divadelní výkon obou zúčastněných. ANO volební hlasy se dají 

získávat i tímto způsobem. 

• V navrhovaném zákoně jsou již uvedená kritéria zrušena viz.níže.  
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Nová pravidla záchranného programu pro OSVČ - pětadvacítka 

 

• Návrh zákona o kompenzačním bonusu byl pod tlakem veřejnosti přepracován. 

• Vztahuje na OSVČ, která vykonává hlavní nebo vedlejší činnost. Subjektem kompenzačního 

bonusu může být pouze OSVČ, která vykonávala činnost do 12.3.2020 a níže nebo OSVČ, která 

přerušila činnost od 31.8.2019 a výše. 

• Předmětem kompenzačního bonusu je kompenzace příjmů z činností OSVČ, které nemohli být 

vykonávány 

• 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. V čestném prohlášení musí být uvedeny konkrétní 

důvody, které zakládají nárok na vyplacení kompenzačního bonusu. Dále čestné prohlášení musí 

obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být kompenzační bonus vyplacen. Předmětnou 

žádost lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. 

• Ustanovení § 8 daného zákona uvádí, že kompenzační bonus je vyměřen dnem podání žádosti, 

pokud žádost splňuje formální náležitosti.  

• Kompenzační bonusy budou následně správcem daně zcela jistě kontrolovány. Tedy již při podání 

žádosti je nutné dané informace uvést správně. 

 

 

• 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 čistou mysl.  

 


