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PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN 

 

Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo 

omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS 

CoV-2o daních z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn: 

 

§ 8 

 

Vyloučení nároku na kompenzační bonus 

 

(1) 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, 

  

c) kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel v České republice nebo 

v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského 

prostoru podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru 

označovaného jako SARS CoV-2, 

  

d) kompenzační bonus podle § 3 za kalendářní den, za který společnost s ručením 

omezeným, které je společníkem, obdržela 

 

1. v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo 

Evropského hospodářského prostoru podporu obdobnou kompenzačnímu bonusu, 

 

2. z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu poskytovanou 

zaměstnavatelům v souvislosti se zmírněním některých hospodářských následků 

vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem 

označovaným jako SARS CoV-2., 
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e) ustanovení písm. c) a d) se nevztahují na čerpání podpory subjekty 

kompenzačního bonusu dle tohoto zákona z Programu ochrany 

zaměstnanosti Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí  České 

republiky. 

 

  

(2) Subjektu kompenzačního bonusu může nárok na kompenzační bonus 

vzniknout za kalendářní den pouze 

  

a) podle § 2, 3 nebo 4, 

  

b) jednou v případě, že je společníkem více společností s ručením omezeným, 

  

c) jednou bez ohledu na počet činností podle § 6 odst. 1 nebo 2, 

  

d) jednou v případě, že vykonává činnost na základě více než jedné dohody o práci 

konané mimo pracovní poměr. 

  

(3) Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku  

na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona 

upravujícího státní sociální podporu. 
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