
Bonus 500 Kč si mohou nárokovat žadatelé za každý den bezprostředního zákazu či omezení 

podnikání v důsledku vládních restrikcí v rámci prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 

2020 a druhého bonusového období od 5. 11. do 21. 11. 2020. 

 

Podmínky programu 

Podmínkou čerpání tohoto kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl 

přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se 

zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 

2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, např. v pohostinství, kultuře, sportu a 

dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření. Ukázkové příklady žadatelů o kompenzační 

bonus 500 Kč denně. 

Vedle přímo zasažených provozovatelů barů, restaurací či fitness center je tato pomoc mířena i na 

činnosti přímo související.  

Jedná se o OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří jsou v přímé symbióze se zavřenými obory 

ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit. Typicky třeba trenér v posilovně nebo herec v 

divadle. Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby 

nebo vykonávat činnost o nejméně 80 % (v poměru k rozhodnému období od června do září 2020). 

Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt (podnikatele v přímé symbióze) 

hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada. 

DPP, DPČ: Podmínkou nároku na bonus je, že žadatel pracoval alespoň 3 ze 4 měsíců v rozhodném 

období (od 1. června do 30. září 2020) na pojištěnou dohodu (z níž je hrazeno nemocenské pojištění), 

tedy u DPČ od 3 000 korun a u DPP nad 10 000 korun měsíčně. 

Více podrobností na stránkách Finanční správy 

 

Platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s 

krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše 

dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o. 

 

Současně platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí: např. z programů Covid – 

Kultura, Covid – Sport či Ošetřovné pro OSVČ II. 



 

Zdroj: zpracováno dle informací MFČR 


