
 

TEXT ČÁSTÍ ZÁKONA V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

Platné znění zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo 
omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ke dni nabytí účinnosti 

§ 5 

Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu 

(1) Subjekt kompenzačního bonusu je daňovým subjektem. 

(2) Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být osoba, která v bonusovém období 

a) byla v úpadku nebo 
b) byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň 

z přidané hodnoty.  

(3) Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, 
sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. 

(4) Rozhodným obdobím je období od 1. června 2020 do 30. září 2020. 

§ 10 

Bonusové období 

(1) Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října do 4. listopadu 2020. 

(2) Dojde-li k prodloužení doby trvání nouzového stavu trvajícího v rámci dosavadního 
bonusového období, je dalším bonusovým obdobím období odpovídající době prodloužení 
nouzového stavu. 

(3) Podmínka pro vznik nároku na kompenzační bonus za poslední kalendářní den 
bonusového období, která je vázána na opatření podle § 1, se považuje za splněnou, také 
pokud je splněna pro předcházející kalendářní den. 
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