
ZÁKON 

 

ze dne ……. 2020, 

kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu  

v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

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

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 234/2020 Sb., zákona 

č. 262/2020 Sb. a zákona č. 299/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) se jedná o výkon zaměstnání v pracovním poměru, byl-li současně hrubý měsíční příjem 

subjektu kompenzačního bonusu z tohoto zaměstnání v období od 12. 3. do 8. 6. 2020 

v každém jednotlivém kalendářním měsíci nižší než 14 600 Kč, což je žadatel  

o kompenzační bonus povinen doložit potvrzením od zaměstnavatele.“. 

2. V § 2a odst. 2 písmeno b) zní: 

 „b) nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako 

zaměstnanec, s výjimkou  

1. zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem,  

2. zaměstnání v oblasti pedagogické, 

3. činnosti, u níž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. 

a) bodu 12 a 13 zákona o nemocenském pojištění, 

4. výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na 

nemocenském pojištění, 

5. výkonu zaměstnání v pracovním poměru, byl-li současně hrubý měsíční   příjem subjektu 

kompenzačního bonusu z tohoto zaměstnání v období od 12. 3. do 8. 6. 2020 v každém 

jednotlivém kalendářním měsíci  nižší než 14 600 Kč, což je žadatel o kompenzační bonus 

povinen doložit potvrzením od zaměstnavatele, “. 
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Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

Vznikl-li subjektu kompenzačního bonusu nárok na kompenzační bonus podle zákona 

č. 159/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží lhůta  

pro podání žádosti o kompenzační bonus znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

a neskončí dříve než uplynutím posledního dne třetího kalendářního měsíce následujícího  

po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
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