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PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN 

 

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., zákona č. 299/2020 Sb. a zákona č. 331/2020 Sb., 

s vyznačením navrhovaných změn: 

 

 

§ 2 

 

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné 

 

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

upravujícího důchodové pojištění. Osoba podle věty první není subjektem kompenzačního 

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

nemocenského pojištění jako zaměstnanec; to však neplatí, pokud 

  

a) se jedná o výkon zaměstnání v činnosti pedagogické, 

  

b) se jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů 

uvedených  

v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském pojištění, 

  

c) se jedná o výkon práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající 

účast na nemocenském pojištění, 

 

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. 
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§ 2a 

 

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným 

 

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je také fyzická osoba, která je společníkem společnosti 

s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má 

  

a) nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není 

představován kmenovým listem, nebo 

  

b) pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejich podíl není představován kmenovým 

listem. 

  

(2) Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 může být pouze ten, kdo 

  

a) splňoval podmínky podle odstavce 1 ke dni 12. března 2020, 

  

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) bodech 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,  

 

c) byl ke dni 12. března 2020 daňovým 

1. rezidentem České republiky, nebo 

2. nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění 

snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů. 

  

(3) Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 nemůže být společník společnosti s 

ručením omezeným, která v bonusovém období 

  

a) byla v úpadku nebo v likvidaci nebo 

  

b) byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z 

přidané hodnoty. 
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(4) Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 nemůže být společník společnosti s 

ručením omezeným, 

  

a) jejíž obrat podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví za skončené zdaňovací období daně z příjmů 

právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období nepřekročil částku 180 000 

Kč, anebo která předpokládá, že její obrat podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví za první dosud 

neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato 

společnost vykonává činnost, nepřekročí částku 180 000 Kč, 

  

b) která nebyla ke dni 12. března 2020 daňovým rezidentem 

1. České republiky, nebo 

2. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhla 

většiny svých příjmů za příslušné období podle písmene a) ze zdrojů na území České republiky. 

  

(5) V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, posuzuje 

se splnění podmínek podle odstavců 1 až 4 ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným 

samostatně. 
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