
Kompenzační bonus pro OSVČ 

(stav ke dni 14. 4. 2020) 

 

Program je oproti původnímu návrhu upraven tak, aby byl vůči žadatelům ještě benevolentnější. 

Tzv. pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé 

získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku 25 000 Kč bude mít nárok 

OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků (viz níže). 

 

Kompenzační bonus se vztahuje k období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 (tj. 500,- Kč / 1 den 

daného období). Nelze nicméně vyloučit, že bude-li třeba, vláda přistoupí k přípravě zákona, který 

tuto pomoc ještě prodlouží. Dobrou zprávou také je, že tento bonus lze získat i pokud čerpáte 

například ošetřovné.  

 

Podmínky k přiznání bonusu: 

 Musí jít o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové 

pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, 

tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a 

podobně). 

 Vykonávaná činnost musí být činností hlavní; v případě vykonávání činnosti vedlejší 

více informací ZDE. 

 OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost 

byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (například sezónní podnikání). 

 OSVČ nemohla svou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v 

důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření 

vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo 

omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení 

poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení 

dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti). 

 Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.  

 

Jak o bonus požádat? 

Postačí jednostránková, maximálně jednoduchá žádost, která bude obsahovat čestné 

prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního 

účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány e-mailem, poštou, 

prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční 

správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními 

úřady. Formulář bude v nejbližších dnech zveřejněn na stránkách Ministerstva financí a 

Finanční správy.  

 

Kdy mohu požádat? 

http://email-click.chytryhonza.cz/public/open/nlink/?u=f0909d7e-a0af-11e8-b749-0ac4d1df590d&c=1fed0c3e-3b49-11e9-ae19-06b3ea2053b4&l=c2c3bd48-7e1d-11ea-9d19-560000895555&sid=91c4371d582a4f1a9d5f7b4436a52cd4


Žádosti jsou přijímány od 9.4.2020. Pokud podám žádost před skončením období, za které 

se bonus vyplácí (tj. před koncem dubna 2020), odpovídám za to, že se mnou uvedené údaje 

nezmění. Žádost musím podat nejpozději do 30. června 2020, jinak nárok na bonus 

zaniká. Záměrem je, aby byl bonus vyplacen co nejdříve, a to neprodleně po zpracování žádosti. 

O vyřízení žádosti se nevydává rozhodnutí, vyřízení žádosti poznám tak, že mi bude bonus 

přičten na uvedený bankovní účet. 

 

 


