Kompenzační bonus 2021
Včera byl Senátem potvrzen kompenzační bonus pro rok 2021. Příjem žádostí bude pravděpodobně
spuštěn počátkem příštího týdne a při splnění podmínek lze očekávat výplatu tohoto bonusu za měsíce
únor a březen již během příštího týdne.
Pro účastníky našich webinářů a pro podporovatele našeho informačního webu jsme si dovolili
připravit podrobnější komentář k novému kompenzačnímu bonusu, který můžete získat jako odměnu
za příspěvek za poskytované informace v částce alespoň 500 Kč vč. DPH. Navíc získáte kromě textu
schváleného zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 podrobnější komentář k dopadu Brexitu
do DPH, komentář ke zvýšení hodnotové hranice pro odpisovaný hmotný majetek ze 40 na 80 tis. Kč,
6stránkový přehled změn, které přinesl daňový balíček 2021 především do oblasti daní z příjmů a
zasílání rozšířených verzí informací do poloviny tohoto roku.
Senát včera vrátil s pozměňovacími návrhy příspěvek pro zaměstnance v karanténě, tzv. izolačku. O
definitivní podobě zákona tak rozhodnou poslanci buď dnes anebo 2.3.2021. Přitom lze odhadovat, že
pokud by vrácený zákon poslanci schválili dnes, tak by jej mohli schválit jak v senátní verzi (v tom
případě by příspěvek náležel až za 14 dnů nařízené karantény a nikoli jen za 10 dnů, a především by
neobsahoval přílepek zavádějící povinnost nahlašovat volná pracovní místa a nahlašovat dohody mimo
pracovní poměr nezakládající účast na nemocenském pojištění), tak i v původní verzi. Pokud by
poslanci zákon schvalovali až příští týden, tak nejspíš budou muset přijmout verzi senátní (jinak by totiž
zákon nabyl účinnosti až 1.7.2021, což zřejmě uniklo paní ministryni práce a sociálních věcí).
Vláda včera přislíbila, že zajistí zaměstnavatelům částečné proplacení samotestů, které mohou
zaměstnavatelé od 1.3.2021 nakupovat (viz schválený seznam samotestů), a to maximálně čtyřikrát 60
korun na zaměstnance za měsíc. Od 1. března budou mít zaměstnavatelé možnost vybrané testy
nakupovat. Jinak by mělo nadále platit, že zdravotní pojišťovny hradí svým klientům jeden antigenní
test každé tři dny.
Od března do konce dubna se prodlužuje program Antivirus (režim A, režim B, režim A Plus); došlo
však ke změně některých podmínek za kterých jsou příspěvky poskytovány. Tyto změny budou do
dohod uzavřených do 28. února 2021 včleněny formou dodatku k dohodě. Ten bude generován
příslušnou webovou aplikací. Předmětem změny je navýšení limitu maximální výše podpory
poskytované v rámci všech podpor dle bodu 3.1 Dočasného rámce (týká se režimu A Plus), a to u
příspěvků poskytovaných za měsíce únor a dále. Druhou změnou je to, že v případě příspěvků
poskytovaných za měsíce březen a dále, lze příspěvek poskytnout pouze na zaměstnance, jehož
pracovní poměr trvá alespoň po dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování. Příslušné změny dohody o
poskytnutí příspěvku z programu Antivirus jsou uvedeny ZDE. V případě, že písemný dodatek
zohledňující uvedené změny nebude uzavřen, končí období uznatelnosti výdajů dne 28. února 2021.
Nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 upravuje kompenzační bonus pro období od 1.2.
do (zatím) 31.3.2021. Jedná se již o třetí zákon upravující kompenzační bonus. Kompenzační bonus
2021 se vrací ke koncepci kompenzačního bonusu jaro 2020 (pro období od 12.3. do 8.6.2020) v tom
smyslu, že nárok na kompenzaci v podstatě zakládá ohrožení zdraví či omezení související s pandemií.
Oproti bonusu označovaného jako kompenzační bonus podzim 2020 (pro období od 5.10.2020 do
15.2.2021) tedy nárok na kompenzační bonus 2021 může vzniknout i v případech, kdy omezení přímo
nesouvisí s bezprostředním zákazem či omezením činnosti vyhlášeným z důvodu pandemie.
Oproti kompenzačnímu bonusu jaro 2020 je však v případě kompenzačního bonusu 2021 nutné splnit
určité podmínky, aby kompenzační bonus nenáležel osobám, u kterých má pandemie jen malé

ekonomické dopady. V tomto směru je kompenzační bonus 2021 podobný kompenzačnímu bonusu
podzim 2020, i když se nárok na bonus testuje jinak – 50% poklesem příjmů.
Okruh osob, které o kompenzační bonus 2021 mohou žádat, je stejný jako u předchozích
kompenzačních bonusů – OSVČ, společníci malých či rodinných SRO (stejně jako u předchozích bonusů
se musí jednat o SRO s max. dvěma společníky či o společníky z jedné rodiny) a „dohodáři“. Výše
bonusu může dosahovat až 1.000 Kč denně, zatím zákon upravuje dvě bonusová období – únor a
březen 2021 – a výše bonusu za tato období tedy může dosáhnout až 59 tis. Kč (28 + 31), pokud by za
01/2021 došlo k poklesu měsíčního příjmu alespoň o 28.000 Kč a za 02/2021 alespoň o 31.000 Kč.
V případě „dohodářů“ výše bonusu zůstává 500 Kč denně. Novinkou je bonus pro OSVČ či společníky
SRO účastných nemocenského pojištění, kterým může bonus náležet nikoli z důvodu poklesu příjmů,
ale z důvodu nařízené karantény či izolace - výše tohoto bonusu činí 500 Kč za každý den karantény.
Nárok na kompenzační bonus se vylučuje s jinými dotačními programy s výjimkou Antiviru a Covidnájemným či programy obdobnými. Připravované dotace Covid-21 tak budou nárok na bonus
vylučovat.
Stejně jako tomu bylo u podzimního kompenzačního bonusu není na závadu, když je žadatel o bonus
účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (musí však splnit podmínku testu příjmů
z významně omezené činnosti).
Novému kompenzačnímu bonusu a dalším novinkám bude věnován pondělní podcast O daních.
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