
ZÁKON 

ze dne 15. prosince 2020, 

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu 

v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS CoV-2 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o spotřebních daních 

Čl. I 

V § 89 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. 

a zákona č. 229/2020 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Správce daně může v odůvodněných případech rozhodnout na návrh provozovatele 

daňového skladu, který uvedl pivo do volného daňového oběhu, o opětovném uvedení tohoto 

piva do režimu podmíněného osvobození od daně za účelem jeho likvidace nebo přepracování. 

Toto pivo může být do režimu podmíněného osvobození od daně opětovně uvedeno pouze 

umístěním zpět do daňového skladu, ze kterého bylo do volného daňového oběhu uvedeno. 

Provozovateli daňového skladu vzniká dnem opětovného uvedení piva do režimu podmíněného 

osvobození od daně nárok na vrácení daně.“. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením 

podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 

Čl. II 

V § 8 odst. 1 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem 

nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, 

písmeno c) zní: 

„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, s výjimkou 

1. podpory, která slouží k úhradě nájemného, 

2. podpory poskytované zaměstnavatelům, 

3. podpory poskytované v podobě dotace v rámci dotačního programu Ministerstva 

průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ.“. 
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Čl. III 

Přechodné ustanovení 

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

č. 461/2020 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. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 

 

 

 

 

 

v z. Filip  v.r. 

 

Zeman  v.r. 

 

Babiš  v.r. 
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