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Cena Kč 53,–

O B S A H:
159. Z á k o n o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
160. Z á k o n o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým
stavem při epidemii v roce 2020
161. Z á k o n o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
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Částka 59

159
ZÁKON
ze dne 9. dubna 2020
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako
SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými
z důvodu tohoto ohrožení (dále jen „kompenzační
bonus“).

ČÁST DRUHÁ
KOMPENZAČNÍ BONUS
§2
Subjekt kompenzačního bonusu

§3
Předmět kompenzačního bonusu
(1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti v kalendářním
měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje
kompenzační bonus, pokud subjekt kompenzačního
bonusu nemohl tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení
zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodu
a) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,
b) karantény subjektu kompenzačního bonusu
nebo jeho zaměstnance,
c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního
bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči
o dítě v případě jeho zaměstnance,
d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo
jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti
subjektu kompenzačního bonusu nebo
e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba
samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba
účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

(2) Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené
podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi
a zákona upravujícího státní sociální podporu.

(2) Subjektem kompenzačního bonusu může
být pouze ten, kdo ke dni 12. března 2020 byl

(3) Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká
nárok na

a) osobou podle odstavce 1, nebo
b) osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je
přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu
2019.
(3) Subjekt kompenzačního bonusu je daňovým subjektem.

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.
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§4
Výše kompenzačního bonusu
Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za
každý kalendářní den bonusového období.
§5
Bonusové období
Bonusovým obdobím je období od 12. března
do 30. dubna 2020.

ČÁST TŘETÍ
SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU
§6
Správa a správce kompenzačního bonusu
(1) Kompenzační bonus se spravuje jako daň
podle daňového řádu.
(2) Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
(3) Správcem kompenzačního bonusu je finanční úřad místně příslušný ke správě daně z příjmů
daňového subjektu, který podal žádost o kompenzační bonus (dále jen „správce bonusu“).
§7
Žádost o kompenzační bonus
(1) Kompenzační bonus se vyměřuje na základě
žádosti o kompenzační bonus, která kromě obecných náležitostí podání obsahuje také
a) čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek
pro vznik nároku na kompenzační bonus,
b) účet u poskytovatele platebních služeb v české
měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen.
(2) Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.
Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na
kompenzační bonus zaniká.
(3) Potvrzení podání podle § 71 odst. 3 daňového řádu lze v případě žádosti o kompenzační bonus učinit také pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané
na elektronickou adresu zveřejněnou správcem bonusu.
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(4) Pokud je žádost o kompenzační bonus podána ve formě elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, považuje se za potvrzenou podle § 71 odst. 3 daňového řádu.
§8
Stanovení kompenzačního bonusu
(1) Kompenzační bonus se považuje za vyměřený dnem podání žádosti o kompenzační bonus,
a to ve výši odpovídající součinu výše kompenzačního bonusu a počtu dní bonusového období.
(2) Zjistí-li správce bonusu na základě postupu
k odstranění pochybností nebo na základě daňové
kontroly, že nebyly splněny podmínky pro vznik
nároku na kompenzační bonus a kompenzační bonus nebyl vyměřen ve správné výši, doměří daň ve
výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu
a částky nově zjištěné.
(3) Ve lhůtě podle § 7 odst. 2 lze žádost o kompenzační bonus změnit. Dojde-li ke změně žádosti
ještě před předepsáním vyměřeného kompenzačního
bonusu do evidence daní, správce bonusu změnu zohlední v rámci tohoto předepsání. Dojde-li k pozdější
změně žádosti, správce bonusu může na jejím základě doměřit daň nebo kompenzační bonus.
(4) Povinnost uhradit penále z částky doměřené
daně nevzniká.
§9
Placení kompenzačního bonusu
(1) Vyměřený kompenzační bonus správce bonusu předepíše do evidence daní. Kompenzační bonus se eviduje na samostatném osobním daňovém
účtu daňového subjektu.
(2) Přeplatek vzniklý předepsáním vyměřeného
kompenzačního bonusu je vratitelným přeplatkem
a správce bonusu jej vrátí daňovému subjektu bez
zbytečného odkladu ode dne vyměření kompenzačního bonusu; úrok z vratitelného přeplatku v případě
kompenzačního bonusu nevzniká.
(3) Vrácení přeplatku podle odstavce 2 se provede bezhotovostně na účet u poskytovatele platebních služeb vedený v české měně uvedený v žádosti
o kompenzační bonus.
(4) Kompenzační bonus nepodléhá výkonu
rozhodnutí ani exekuci.
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gramu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

ČÁST PÁTÁ
§ 10

ÚČINNOST

Zvláštní ustanovení o osvobození
od daně z příjmů

§ 11

Od daně z příjmů fyzických osob je v roce 2020
osvobozen příjem z dotace v rámci dotačního pro-

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 160 / 2020

Částka 59
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160
ZÁKON
ze dne 9. dubna 2020
o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči
v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
Tento zákon se použije na právní vztahy, které
nejsou upraveny přímo použitelným předpisem
Evropské unie v oblasti sociálního zabezpečení1).
§2
Úprava některých podmínek nároku na přídavek
na dítě a jeho výplatu
(1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě pro
období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020, jde-li
o přídavek na dítě vyplácený k 31. březnu 2020,
a stanovení jeho výše se ustanovení věty druhé až
čtvrté § 51 odst. 1 a 2 zákona o státní sociální podpoře nepoužije. Pro účely stanovení výše přídavku
na dítě podle věty první se pro období druhého kalendářního čtvrtletí roku 2020 vychází z příjmů, ze
kterých byla určena výše přídavku na dítě vypláceného ke dni 31. března 2020, není-li dále stanoveno
jinak.
(2) Je-li k 31. březnu 2020 vyplácen přídavek na
dítě v základní výměře, ale v prvním kalendářním
čtvrtletí roku 2020 došlo ke změně druhu příjmů,
a vznikne tak nárok na přídavek na dítě ve zvýšené
výměře, vychází se z těchto příjmů pro stanovení
přídavku na dítě ve zvýšené výměře od měsíce, ve
kterém se o nich Úřad práce České republiky - krajská pobočka Úřadu práce nebo pobočka pro hlavní
město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu

1

práce“) dozvěděla; ustanovení odstavce 1 věty druhé
se od tohoto měsíce nepoužije.
(3) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě pro
období od 1. července 2020 do 30. září 2020, jde-li
o přídavek na dítě vyplácený k 30. červnu 2020, a stanovení jeho výše se ustanovení věty druhé až čtvrté
§ 51 odst. 1 a 2 zákona o státní sociální podpoře
nepoužije a pro účely stanovení výše přídavku na
dítě se pro období třetího kalendářního čtvrtletí roku
2020 vychází z příjmů, ze kterých byla určena výše
přídavku na dítě vypláceného ke dni 30. června 2020.
Ustanovení věty první se nepoužije, pokud nebude
k 1. červenci 2020 omezen provoz krajských poboček Úřadu práce.
§3
Úprava některých podmínek nároku na příspěvek
na bydlení a na jeho výplatu
(1) Pro nárok na výplatu příspěvku na bydlení
pro období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020,
jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k 31. březnu
2020, a stanovení jeho výše se ustanovení věty třetí
až šesté § 51 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře
nepoužije. Pro účely stanovení výše příspěvku na
bydlení se pro období druhého kalendářního
čtvrtletí roku 2020 vychází z příjmů a nákladů na
bydlení, ze kterých byla určena výše příspěvku na
bydlení vypláceného ke dni 31. března 2020, není-li
dále stanoveno jinak.
(2) Došlo-li v prvním kalendářním čtvrtletí
roku 2020 ke snížení příjmů nebo ke zvýšení nákladů na bydlení rozhodných pro stanovení nároku

) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září
2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se
rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které
se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.
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na příspěvek na bydlení a jeho výši, vychází se
z těchto údajů pro stanovení výše příspěvku na bydlení od měsíce, ve kterém se o nich krajská pobočka
Úřadu práce dozvěděla; ustanovení odstavce 1 věty
druhé se od tohoto měsíce nepoužije.
(3) Pro nárok na výplatu příspěvku na bydlení
pro období od 1. července 2020 do 30. září 2020, jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k 30. červnu
2020, a stanovení jeho výše se ustanovení věty druhé
až čtvrté § 51 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře nepoužije a pro účely stanovení výše příspěvku
na bydlení pro období třetího kalendářního čtvrtletí
roku 2020 se vychází z příjmů, ze kterých byla
určena výše příspěvku na bydlení vypláceného ke
dni 30. června 2020. Ustanovení věty první se nepoužije, pokud nebude k 1. červenci 2020 omezen provoz krajských poboček Úřadu práce.

Částka 59

§4
Úprava podmínek nároku
na zvýšení příspěvku na péči
Pro nárok na zvýšení příspěvku na péči pro období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020, jde-li
o zvýšení příspěvku na péči vyplácené k 31. březnu
2020, se ustanovení § 12 odst. 4 zákona o sociálních
službách nepoužije. Pro účely stanovení nároku na
zvýšení příspěvku na péči se pro období druhého
kalendářního čtvrtletí roku 2020 vychází z příjmů,
na základě kterých bylo přiznáno zvýšení příspěvku
na péči vyplácené ke dni 31. března 2020.
§5
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 161 / 2020

Částka 59
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161
ZÁKON
ze dne 9. dubna 2020
o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

zdravotním postižením na chráněném trhu práce
(dále jen „příspěvek“) § 78a odst. 2 písm. c) zákona
o zaměstnanosti nepoužije.

ČÁST PRVNÍ
§3
§1
Mimořádná opatření při epidemii
(1) Mimořádným opatřením při epidemii se pro
účely tohoto zákona rozumí krizové opatření přijaté
vládou České republiky v době nouzového stavu
v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako
SARS CoV-2/ a mimořádné opatření vydané v roce
2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69
odst. 1 písm. i), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g)
zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů k ochraně obyvatelstva
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem,
která se týkají zákazu volného pohybu osob na
území České republiky, opatření v oblasti cest do
a ze zahraničí, opatření na státních hranicích České
republiky, opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí, opatření v oblasti maloobchodu,
opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích
akcí a omezení v oblasti činnosti úřadů a samospráv,
jejichž zavedení vedlo ke vzniku překážky v práci.
(2) Podle této části zákona se postupuje v době
platnosti mimořádného opatření při epidemii nebo
v době následující po uplynutí doby platnosti mimořádného opatření při epidemii, pokud období, za
které je žádán příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti a příspěvky v rámci cíleného programu
k řešení zaměstnanosti podle § 120 zákona o zaměstnanosti, spadá do doby platnosti mimořádného opatření při epidemii.
§2
Po dobu uvedenou v § 1 odst. 2 se při stanovení
výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se

Po dobu uvedenou v § 1 odst. 2 se pro účely
poskytnutí příspěvku § 78a odst. 4 věta druhá zákona o zaměstnanosti nepoužije.
§4
Pro účely poskytování příspěvků v rámci cíleného programu podle § 120 zákona o zaměstnanosti
schváleného vládou se po dobu uvedenou v § 1
odst. 2 splnění podmínky podle § 118 odst. 3 zákona
o zaměstnanosti nevyžaduje.
§5
Dohoda mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem
uzavřená na základě cíleného programu podle § 120
zákona o zaměstnanosti schváleného vládou v době
platnosti mimořádných opatření se pro potřeby zákona o registru smluv považuje za smlouvu uzavřenou za účelem zmírnění újmy hrozící bezprostředně
v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví a majetek.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
§6
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006
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Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona
č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona
č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona
č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona
č. 222/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., zákona

Částka 59

č. 176/2019 Sb., zákona č. 210/2019 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 365/2019 Sb. a zákona
č. 33/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. b) se na konci textu bodu 1 za
slova „České republiky“ doplňují slova „nebo adresa
místa, kde se na území České republiky obvykle
zdržuje“.
2. V § 24 se slovo „osobně“ zrušuje.
3. V § 27 odst. 3 se slova „v den, kdy mu bylo
vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání
z důvodu nemoci nebo úrazu nebo v den uskutečnění vyšetření nebo ošetření“ nahrazují slovy „do
3 kalendářních dnů od vydání potvrzení o dočasné
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti
uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu
nebo potvrzení o ošetření nebo vyšetření,“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
§7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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