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Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 se mění takto:
1. V § 9 odst. 1, písm. c) se slovo „a“ nahrazuje slovem „speciální“
2. V § 9 odst. 1, písm. c) se za slovo „nájemného“ doplňují slova „a univerzální
kompenzační podpory“
3. V § 9 odst. 1, písm. d), č. 1. se slovo „a“ nahrazuje slovem „speciální“
4. V § 9 odst. 1, písm. d), č. 1 se za slovo „nájemného“ doplňují slova „a univerzální
kompenzační podpory“
§ 9 tak nově zní:
„§ 9
Vyloučení nároku na kompenzační bonus
(1) Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na
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,
c) kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel v České republice nebo v některém z
členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru podporu související se
zmírňováním následků výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, s výjimkou podpory
poskytované v rámci programu Antivirus nebo programu tento program nahrazujícího, speciální
podpory, která slouží k úhradě nájemného a univerzální kompenzační podpory, a
d) kompenzační bonus podle § 3 za kalendářní den, za který společnost s ručením omezeným, které je
společníkem, obdržela
1. v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského
hospodářského prostoru podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru
označovaného jako SARS CoV-2, s výjimkou podpory poskytované v rámci programu
Antivirus nebo programu tento program nahrazujícího, speciální podpory, která slouží k úhradě
nájemného a univerzální kompenzační podpory, nebo
2. z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu poskytovanou v rámci programu Antivirus nebo
programu tento program nahrazujícího.
(2) Subjektu kompenzačního bonusu může nárok na kompenzační bonus vzniknout za kalendářní
den pouze
a) podle § 2, 3, nebo 4,
b) jednou v případě, že je společníkem více společností s ručením omezeným,
c) jednou bez ohledu na počet významně dotčených činností, a
d) jednou v případě, že vykonává činnost na základě více než jedné dohody o práci konané mimo
pracovní poměr.
(3) Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené

podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu.“

Odůvodnění:
Cílem pozměňovacího návrhu je umožnit maximální souběh kompenzačního bonusu s dalšími
programy podpory pro podnikatele a zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že dnes není známo
přesné zaměření a název budoucích kompenzačních programů, je zvolena širší definice.

