
 

VYZNAČENÍ ZMĚN 

 

Zákon č. 159/2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v 

souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků 

souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného 

jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními dle krizového zákona nebo mimořádnými 

opatřeními dle zákona o ochraně veřejného zdraví přijatými z důvodu tohoto ohrožení (dále 

jen „kompenzační bonus“). 

 

§ 2 

Subjekt kompenzačního bonusu 

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona 

upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku 

je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. 

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je  

a) osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, 

pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna 

nemocenského pojištění jako zaměstnanec, 

b) osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, jde-

li o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského 

pojištění jako zaměstnanec, 

c) zaměstnanec činný na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení 

práce, která zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zaměstnanec činný na základě dohody“), pokud 

pracovněprávní vztah založený dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní 

činnosti trval ke dni 11. března 2020, a který není zároveň zaměstnán v jiném pracovním 

poměru, založeném pracovní smlouvou, 

d) obchodní korporace nebo družstvo, pokud jsou malým či středním podnikem dle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie.1 

 

§ 3 

Předmět kompenzačního bonusu 

                                                           
1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem 
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(1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti v kalendářním 

měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud subjekt 

kompenzačního bonusu nemohl tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v 

důsledku ohrožení zdraví nebo krizových nebo mimořádných opatření podle § 1, a to zejména 

z důvodu 

a) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz, 

b) omezení možnosti překračovat státní hranice, 

bc) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance, 

cd) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající 

v péči o dítě v případě jeho zaměstnance, 

de) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné 

činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo 

ef) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné 

činnosti subjektu kompenzačního bonusu. 

(2) Předmětem kompenzačního bonusu je také činnost, která měla být vykonávána na 

základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, kterou subjekt 

kompenzačního bonusu nemohl zcela nebo z významné části vykonávat v důsledku 

ohrožení zdraví nebo krizových nebo mimořádných opatření podle § 1, zejména z důvodu, 

že 

a) zaměstnavatel zaměstnanci činnému na základě dohody nepřiděloval práci v 

období, za které se poskytuje kompenzační bonus, nebo 

b) dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce byla zrušena výpovědí 

ze strany zaměstnavatele v období, za které se poskytuje kompenzační bonus. 

(23) Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené 

podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální 

podporu. 

(34) Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na 

a) podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní den, za 

který obdržel kompenzační bonus, 

b) kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel podporu v nezaměstnanosti podle 

zákona upravujícího zaměstnanost. 

 

§ 4 

Výše kompenzačního bonusu 

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období. 

(1) Výše kompenzačního bonusu za každý kalendářní den bonusového období činí: 

a) 250 Kč u osoby dle § 2 odst. 1 písm. b), 

b) 300 Kč u osoby dle § 2 odst. 1 písm. c), 

c) 500 Kč u osoby dle § 2 odst. 1 písm. a) nebo d), 
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d) 70 % z 1/30 měsíčního nájemného provozovny osoby dle § 2 odst. 1 písm. e), nejvýše 

však 3000 Kč. 

(2) Za jeden kalendářní den bonusového období lze subjektu přiznat kompenzační bonus 

jen podle jedné z možností dle § 4 odst. 1. 

 

§ 5 

Bonusové období 

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020 dne ukončení krizových 

opatření nebo mimořádných opatření dle § 1, které zcela nebo zčásti omezují výkon 

podnikání nebo činnosti dle § 3 odst. 1 nebo 2. 

 

§ 7 

Žádost o kompenzační bonus 

(1) Kompenzační bonus se vyměřuje na základě žádosti o kompenzační bonus, která kromě 

obecných náležitostí podání obsahuje také 

a) čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus, 

b) účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus 

vyplacen, 

c) informaci, o kterou z osob dle § 2 odst. 1 se jedná a v jaké výši dle § 4 odst. 1 je za daný 

kalendářní den kompenzační bonus požadován. 

 

 

ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH V OBLASTI SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ 

V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19 

§ 5 

Účinky ochranné doby 

(1) O délku ochranné doby se odkládá čas plnění peněžitých dluhů úvěrovaného vůči 

úvěrujícímu ze smlouvy o úvěru. 

(2) O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání zajištění úvěru. 

(3) Za dobu trvání ochranné doby vzniká úvěrujícímu právo na úrok, který v případě 

úvěrovaného, který je 

a) spotřebitelem, odpovídá úroku určenému zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo 

sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, nebyl-li sjednán úrok 

nižší, 

b) podnikatelem, odpovídá úroku, který byl sjednán. 
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odpovídá polovině úroku, který byl sjednán, nejvýše však úroku, který odpovídá úroku 

určenému zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní 

bankou zvýšené o 8 procentních bodů.  
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