
 
 

  

 
 

Jste OSVČ a 

nemůžete nyní 

pracovat?  
Přehledný manuál na co, 

máte nárok a jak zažádat 

o podporu krok za krokem 
 

  



 
 

  

 
 

Záchranná „PĚTADVACÍTKA“ pro OSVČ (kompenzační bonus) 

Kdo má na příspěvek nárok? 

Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a 

prohlásí splnění několika základních požadavků: 

• Jedná se 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 je činností hlavní, 

• vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně 

nevykonává zaměstnání 

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

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

• OSVČ prohlásí, že nemohla tuto 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. 

Peníze si můžete nárokovat také v případě, že činnost máte aktuálně 
pozastavenou (po 31. srpnu 2019), protože podnikáte sezonně. 

Na jaké období se příspěvek vztahuje? 
Příspěvek se vztahuje na období od 12. března do 30. dubna. Za každý den, kdy 
splňujete podmínky, vám náleží 500 korun, což dá dohromady právě 25 tisíc 
korun. Pokud jste nějakou dobu v uvedeném období nebyli OSVČ, podpora se 
adekvátně zkrátí.  

Pokud dostanu kompenzační bonus, pak nebudu moct v daňovém přiznání za rok 
2020 čerpat žádnou slevu na poplatníka? 
Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu 
a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové 
úlevy. 

https://www.forbes.cz/prehledny-manual-pro-zamestnance-na-co-vse-mate-narok-a-jak-o-to-zazadat-krok-za-krokem/
https://www.forbes.cz/prehledny-manual-pro-zamestnance-na-co-vse-mate-narok-a-jak-o-to-zazadat-krok-za-krokem/


 
 

  

 
 

Musím dokazovat, že mi klesly tržby?  
Ne, nemusíte prokazovat, že vám tržby za první čtvrtletí klesly meziročně o 10 
procent, jak bylo požadováno původně. 

Mohu zažádat, i když čerpám jinou podporu? 

Kombinovat 25tisícový příspěvek můžete s ošetřovným, přijímat lze také 

nemocenskou, důchody či pomoc v mateřství. Naopak nárok na něj nemáte, 

pokud rovněž pobíráte podporu v nezaměstnanosti (ve stejný den), dávky 

v hmotné nouzi (přesahuje-li výše dávky tento příspěvek, může být dávka 

vyplacena ve výši rozdílu), nebo příspěvek na bydlení (nemusí být vyplacen 

při čerpání bonusu). 

Jak mohu požádat? 
Žádáte na finančním úřadu, kde podáváte daňové přiznání k dani z příjmů: ideálně 
elektronicky (emailem, přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční 
správu či datovou schránkou), lze i v listinné podobě (zaslat poštou, zanést na 
úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy) 

Formulář je dostupný na webu Finanční správy. 

Kdy mohu požádat? 
Žádosti jsou přijímány od 9. dubna 2020 až do 30. června 2020. Po tomto termínu 
vám nárok na příspěvek zaniká. Pokud podáte žádost před skončením období, za 
které se bonus vyplácí (tj. před koncem dubna 2020), odpovídáte za to, že se vámi 
uvedené údaje nezmění. 

Kdy dostanu peníze? 
Ministerstvo financí ujišťuje, že příspěvek vám bude vyplacen neprodleně 
po zpracování žádosti. O vyřízení žádosti se nevydává žádné rozhodnutí, dozvíte se 
to jednoduše tak, že vám bude částka připsána na účet. 

 

Odpuštění plateb záloh na sociální pojištění 

Za březen až srpen nemusíte platit zálohy na sociální pojištění (doporučujeme 

zrušit si případný trvalý příkaz v bance). Až budete příští rok počítat pojistné za 

celý letošní rok, bude Vám automaticky sníženo o částku rovnou 6 minimálním 

měsíčním zálohám. Celkem tedy ušetříte necelých 30 tisíc korun. 

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
https://www.financnisprava.cz/…/nouzovy-stav/kompenzace-osvc
https://www.forbes.cz/jak-se-dostanete-za-hranice-tohle-jsou-pravidla-pro-sluzebky-a-cesty-za-rodinou/
https://www.forbes.cz/jak-se-dostanete-za-hranice-tohle-jsou-pravidla-pro-sluzebky-a-cesty-za-rodinou/


 
 

  

 
 

Pokud máte zálohy vyšší než minimální, rozdíl doplatíte až při vyúčtování v příštím 
roce. Pakliže jste zálohy za březen a duben už uhradili, převedou se vám 
automaticky na září a říjen. A nemusíte se bát, že by půlroční neplacení pojistného 
mělo negativní vliv na výši budoucího důchodu – období od března do srpna bude 
považováno za vyloučenou dobu, tzn. že neplacení záloh nebude mít vliv na výši 
budoucího důchodu. 

Zároveň je prodloužena lhůta, kdy se musí podat přehled příjmů a výdajů za loňský 
rok, a s tím i doplatek pojistného. Nejzazší termín je 3. srpna. Pokud následně do 
11. srpna uhradíte dlužnou částku, odpustí se vám penále. Další informace najdete 
na stránkách ČSSZ a jednotlivých zdravotních pojišťoven. 

Odpuštění plateb záloh na zdravotní pojištění  

Za březen až srpen nemusíte platit zálohy na zdravotní pojištění (doporučujeme 
zrušit si případný trvalý příkaz v bance). Až budete příští rok počítat pojistné za 
celý letošní rok, bude Vám automaticky sníženo o částku rovnou 6 minimálním 
měsíčním zálohám. 

Posunutí termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů 

Prozatím neodevzdávejte daňové přiznání. Tím se vám posune i termín, kdy 
budete muset zaplatit daň z příjmu. Přiznání můžete podat bez jakékoliv sankce a 
žádosti kdykoliv do 1. 7. 2020. Více na webu Finanční správy.  

Ošetřovné i pro OSVČ  

Máte školou povinné dítě nebo Vám obec uzavřela školku a vy najednou nevíte, 
kam s dětmi? Zažádejte si o ošetřovné, nárok na něj máte stejně jako zaměstnanci. 

Výše dotace je stanovena na 424 Kč na den a bude možné jí čerpat po celou dobu 
platnosti mimořádných opatření. Příspěvek můžete čerpat, pokud pečujete o dítě 
mladší 13 let 

O ošetřovné se žádá zpětně (prvním dnem čerpání je 12. březen) a lze to opakovat 
každý kalendářní měsíc po dobu trvání mimořádných opatření. Stačí vyplnit 
tento online formulář na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu, ten pak 
odešlete buď elektronicky podepsaným e-mailem, datovou schránkou nebo 
papírově na podatelnu MPO. 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/stat-odpusti-osvc-platby-povinneho-duchodoveho-pojisteni-na-pul-roku
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info


 
 

  

 
 

Odložte splátky 

Požádejte banky o odložení splátek hypotéky a úvěrů. Instituce vám bez problému 
vyhoví, dohodly se na tom s vládou. Stačí uvést, že se vám vlivem pandemie 
zhoršila finanční situace, nikdo to dále nebude zkoumat. 

Za celou dobu trvání ochranné doby budete platit pouze úrok (byl-li sjednán), 
žádné další průběžně placené platby nejsou, a to až po uhrazení všech odložených 
peněžitých dluhů. Pokud máte sjednány splátky, zůstane výše těchto splátek 
zachována, jen se odpovídajícím způsobem prodlouží doba trvání úvěru 
(nedohodnete-li se s bankou nebo jinou úvěrující osobou jinak). Za období od 1. 
května až do 31. října 2020 neplatíte žádné platby spojené s prodlením při splácení 
peněžitého dluhu. 

Využít možnost odkladu mohou všichni klienti, kteří si sjednali hypotéku 
a podnikatelský či spotřebitelský úvěr ještě před 26. březnem a kteří k tomuto 
datu neměli zpoždění s jejich placením delší než 30 dnů. Zároveň se nemusíte 
obávat, že by vám tento krok v budoucnu komplikoval další žádosti o úvěry. 
Přerušení splátek nepovede k negativnímu zápisu v registrech. 

Snížení či pozastavení nájemného 

Obraťte se na majitele nemovitosti, v níž máte svou provozovnu, a domluvte se 
s ním na pozdější nebo alespoň snížené platbě nájemného. Vláda tento krok 
podpořila. Musíte ovšem podnikat v maloobchodu či ve službách – a také 
prokázat, že jste se kvůli nouzovému stavu skutečně dostali do neschopnosti 
splácet. Odložit si můžete nájem za tři měsíce, přesněji od 12. března do 
posledního června. Dlužnou částku pak můžete uhradit až do března 2022. Více 
k tomuto tématu naleznete na stránkách Hospodářské komory. 

Bezúročný úvěr – COVID II 

Kumulované ztráty můžete částečně překlenout i bezúročným úvěrem z programu 
COVID II. Půjčku u vámi vybrané komerční banky zaručí Českomoravská záruční 
a rozvojová banka (seznam zapojených bank najdete na webu ČMZRB). Využít ji 
můžete na pořízení drobného hmotného či nehmotného majetku, na pořízení a 
financování zásob a další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.). 

https://www.komora.cz/files/uploads/2020/04/K-n%C3%A1vrhu-MPO-na-moratorium-n%C3%A1jemn%C3%A9ho.pdf
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/


 
 

  

 
 

Podmínkou je, abyste doložili způsobenou škodu, třeba potvrzením o zrušení 
zakázky nebo průměrnými denními tržbami. Úvěr můžete dostat ve výši od 10 tis. 
Kč do 15 mil. Kč, a to až do 80 % způsobilých výdajů. Splatnost úvěru je 2 roky a 
splátky si můžete odložit až o 12 měsíců. 

Žádat můžete, i když jste o příspěvek usilovali již v programu COVID I. Další kolo 
programu bude spuštěno 20. dubna, jak jsme se ale přesvědčili již dvakrát, zájem 
je obrovský, proto doporučujeme mít žádost již připravenou. 

EET bez pokut 

Od 12. 3. 2020 nemusíte elektronicky evidovat tržby, ještě další 3 měsíce po 
ukončení nouzového stavu nebudou kontroloři pokutovat dodržování EET. 
Poslední vlna EET bude řádně odložena na základě zákona. Tříměsíční lhůta 
odkladu se bude odpočítávat od zatím neznámého konce nouzového stavu, takže 
to v současnosti vypadá na nejméně dvouměsíční odklad EET pro závěrečnou vlnu, 
která by jinak podle doposud platného ustanovení odstartovala 1. 5. 2020. 

Dávka mimořádné pomoci 

Došli vám finanční prostředky a ocitli jste ve finanční nouzi? Můžete si požádat o 
jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Týká se to i rodičů dětí do 13 
let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném. Pro účely dávky se posuzuje 
mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být 
odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a 
majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. On-line formulář 
žádosti o dávku naleznete ZDE. 

https://www.uradprace.cz/
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc

