
Nový kompenzační bonus a další novinky 

Senát včera večer dokončil projednávání zcela nového „podzimního“ kompenzačního bonusu 

navazujícího na podzimní nouzový stav od 5.10.2020. Senát návrh zákona, který Poslanecká sněmovna 

schválila minulý týden, vrátil s dvěma pozměňovacími návrhy. Žádosti o nový „podzimní“ kompenzační 

bonus tak zatím není možné podávat, odhadem došlo v podávání žádostí zhruba k týdennímu 

zpoždění, protože zákon budou muset poslanci (pravděpodobně příští týden) znovu projednat. 

Základní zásady podzimního bonusu, které jsou v mnohých ohledech značně odlišné od zásad jarního 

bonusu, však pozměňovací návrhy neovlivňují (jeden se týká příspěvku krajům a druhý souběhu bonusu 

s dotací COVID-nájemné) a proto je dnešní informace zaměřena právě na tento nový podzimní bonus.   

Senát včera potvrdil nové covidové ošetřovného (OČR) pro nařízené uzavření školských zařízení, a to 

tentokrát ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, min. 400 Kč denně. O úpravě nového 

covidového ošetřovného pro školní rok 2020/2021 (zákon počítá s možností uzavření škol až do konce 

tohoto školního roku, tedy do konce června 2021) informovalo MPSV v tiskových zprávách 

ze dne 29.10.2020 a ze dne 21.10.2020. K určitému zjednodušení dojde v podávaných formulářích, kde 

dojde ke sloučení jarního výkazu péče s formulářem žádosti - viz informace ČSSZ z 23.10.2020, která 

komentuje nový formulář žádosti zaměstnance o ošetřovné a záznamů zaměstnavatele. 

Pokud jde o obdobu pro OSVČ, tedy o tzv. „ošetřovné pro OSVČ“, tak tento dotační program by měl 

být spuštěn počátkem listopadu a příslušná výzva tedy snad bude zveřejněna příští týden. Na portálu 

www.businessinfo.cz (provozuje Agentura CzechTrade a gestorem je MPO) jsou také 

dostupné odpovědi na nejčastější dotazy.    

Senát dále schválil (po předpokládaném podpisu prezidenta by měly být počátkem listopadu vyhlášeny 

ve Sbírce zákonů) tyto další „covidové“ zákony: 

• přerušení elektronické evidence tržeb do konce roku 2022 a odložení tzv. 3. a 4. vlny na rok 

2023 

• novelu zákona, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České 

republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., tedy tzv. COVID III 

– viz včerejší tisková zpráva MF 

• novelu zákona o investičních pobídkách prodlužující lhůtu pro splnění podmínek pro nárok na 

schválenou investiční pobídku (zejména ve formě slevy na dani) ze 3 let od schválení investiční 

pobídky na 5 let; jedná se o lhůtu pro proinvestování minimální hodnoty, vytvoření počtu 

pracovních míst či tvorbu přidané hodnoty. 

• zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v 

souvislosti s nouzovým stavem při epidemii přinášející úlevy v prokazování nároků na některé 

dávky - viz tisková zpráva MPSV ze dne 29.10.2020 

• novelu zákona č. 247/2020 Sb., o podpoře kultury, která řeší vouchery jako náhradu za 

zrušené hudební festivaly a podobné akce v období do konce září 2021 (před novelou se 

vouchery týkaly akcí zrušených do konce října 2020) 

Kromě nového kompenzačního bonusu Senát vrátil s pozměňovacími návrhy také tzv. lex covid 

justiceII (viz tisková zpráva ministerstva spravedlnosti), který řeší především ochranu těch dlužníků, 

kteří se dostali do insolvence v souvislosti s koronavirem.    

Do konce letošního roku je prodloužen program Antivirus, nově se toto rozšíření týká i Antiviru „B“ – 

viz informace Úřadu práce. 
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K novému kompenzačnímu bonusu 

Podzimní bonus je určen jak pro OSVČ, tak pro společníky SRO i „dohodáře“. Novému kompenzačnímu 

bonusu pro OSVČ, společníky SRO či dohodáře bude v pondělí 2.11.2020 stručně věnována nová 

epizoda podcastu O daních. Jako dárek za přihlášku na naše webináře či přednášky (přednášky 

plánované na leden zatím nerušíme, avšak jejich objednávání jsme v současné době pozastavili) 

připravujeme na pátek 6.11.2020 webinář věnovaný základům podzimního kompenzačního bonusu 

pro společníky malých a rodinných SRO – informace k tomuto webináři, ze kterého bude následně 

dostupný i jeho záznam, zašleme na počátku příštího týdne. Tento webinář resp. jeho záznam bude 

pro účastníky našich webinářů či přednášek zdarma – platí i pro Vaše budoucí objednávky webinářů. 

Jak webináře fungují je popsáno ZDE; záznam webináře si můžete vyzkoušet na ukázce z webináře SRO 

2021 věnované pracovním smlouvám jednatelů. 

K podzimnímu bonusu se vyjádřilo MF v tiskové zprávě aktualizované dne 26.10.2020 a v komentáři 

aktualizovaném dne 27.10.2020. Věnují se mu také články k bonusu pro OSVČ, společníky SRO či 

dohodáře, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány. 

V případě dohodářů – jedná se o dohody mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském 

pojištění (dohody o provedení práce nad 10 tis. Kč měsíčně, dohody o pracovní činnosti dosahující 

alespoň 3 tis. Kč měsíčně) činí podzimní bonus 500 Kč denně, tedy stejně jako u OSVČ a společníků 

SRO. Jarní bonus pro období od 12.3. do 8.6.2020 u dohodářů činil 350 Kč denně. 

Podzimní bonus je tzv. zacílen na osoby zasažené nuceným uzavřením či omezením provozu. Jestliže 

nárok na jarní bonus mohl být odůvodněn např. poklesem odbytu vyvolaným koronavirem, tak to již 

pro podzimní bonus neplatí. Musí dojít buď k plošnému omezení či zákazu provozu (např. omezení 

otevírací doby restaurací či zákaz provozu restaurace ve vnitřních prostorách), nebo se musí jednat o 

osobu přímo navázanou na někoho, komu byl alespoň z 80 % provoz omezen či zakázán (prádelna pere 

pro hotel, jehož provoz je omezen či zakázán; cvičitel nemůže v pronajaté tělocvičně cvičit se svými 

zákazníky, protože provoz tělocvičny je zakázán). 

Součástí žádosti o podzimní bonus tedy zřejmě bude odůvodnění nároku na bonus (popis zakázané 

činnosti apod), i když zřejmě budou tyto žádosti vyřizovány bez podrobného prověřování. 

K prověřování splnění poměrně přísných podmínek však určitě bude docházet při následných daňových 

kontrolách vyplaceného bonusu.  

U podzimního bonusu se prokazuje, že nuceným uzavřením či omezením provozu došlo k podstatnému 

výpadku příjmů. Toto se posuzuje za rozhodné období 06 až 09/2020. Jestliže tedy např. košíkář 

prodává své zboží na tržišti (tento prodej je nyní zakázán) a přes e-shop (tento prodej je v době psaní 

této informace povolen), tak musí posoudit, zda prodeje na tržišti v rozhodném období 06 – 09/2020 

přesáhly prodeje e-shopu. Pokud by byly příjmy z e-shopu za 06 až 09/2020 vyšší, tak by nárok na bonus 

nevznikl. 

Výše příjmů může být v některých případech zavádějící. Pokud např. SRO, jejíž společník by chtěl žádat 

o bonus, provozuje trafiku (zatím povoleno a např. u cigaret mohou být velké tržby a důležitějším 

ukazatelem je marže) a nějakou další činnost, která je omezena či zakázána, tak může jako kritérium 

za rozhodné období použít místo příjmu svoji marži (přidanou hodnotu). 
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Dalším zásadním rozdílem je, že podzimní bonus náleží za konkrétní den. Jestliže tedy např. stánkový 

prodej dušičkových věnců je zakázán od 28.10.2020, tak může bonus náležet nejdříve od 28.10.2020. 

Jestliže kadeřnictví jsou zakázaná od 22.10.2020, tak může kadeřnice o bonus žádat nejdříve za 

22.10.2020 (kadeřnictví byla zakázána od 6 hod ráno a pokud kadeřnice stříhala 22.10. před 6 hodinou 

ranní, tak může za tento den bonus uplatnit). 

Významnost příjmů se posuzuje např. i u společníků SRO. Pokud chce bonus uplatnit např. společník 

SRO provozujícího prodejnu sportovního oblečení, tak nestačí splnění podmínek u prodejny, ale i u 

společníka. Pokud měla např. uvedená SRO v období 06 až 09/2020 v prodejně tržby ve výši 400 tis. Kč 

a jediný společník SRO měl v uvedeném období příjmy podle § 6, 7 nebo 9 zákona o daních z příjmů, 

tedy mzdu ze zaměstnání, příjmy z podnikání nebo z nájmu vyšší než 400 tis. Kč, tak bonus uplatnit 

nemůže. Pokud by podíl společníka na SRO byl např. 25 %, tak by kritériem nebyly tržby prodejny, ale 

pouze 25 % těchto tržeb. 

Výše uvedené jsou pouze příklady rozdílu mezi jarním a podzimním bonusem. Rozdílů je celá řada – 

např. nemožnost kombinace s dotačními tituly (týká se i „ošetřovného pro OSVČ“), což se posuzuje za 

konkrétní kalendářní dny. Např. kombinace s dotací COVID-nájemnéII zatím možná je, protože tato 

dotace se týká nájemného za období před 5.10.2020 (podzimní bonus může náležet nejdříve za den 

5.10.2020). V případě pokračování tohoto dotačního programu by však ke střetu mohlo dojít a to je 

právě předmětem pozměňovacího návrhu Senátu, o kterém budou poslanci (zřejmě příští týden) 

rozhodovat. 
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