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Vážená paní 

         JUDr. Alena Schillerová, PhD. 

         ministryně financí  

         Ministerstvo financí ČR 

         Letenská 15 

118 00 Malá Strana 

 

V Praze dne 8. 6. 2021 

 

Věc: Výzva k odstranění závažných chyb v novém zákoně o kompenzačním bonusu 

 Reakce na odpověď ministryně financí 

 

 

Vážená paní ministryně, 

 

dne 29. dubna 2021 jsme vám zaslali Výzvu k odstranění závažných chyb v novém zákoně o 

kompenzačním bonusu. Tímto reagujeme na Vaši odpověď na tuto výzvu ze dne 12. května 2021.  

 

Po přečtení jsme nuceni sdělit, že se neshodujeme v dopadech legislativní úpravy. Zejména nemůžeme 

zůstat neteční k Vašemu vyjádření o sezónních podnikatelích. Těmi máme na mysli především 

osoby, které svoji podnikatelskou činnost nepřerušují, ale dochází k nepravidelnostem v jejich 

příjmech. Fungují přitom tak, že v některých měsících mají příjmy vysoké a žijí z nich poté další 

měsíce, v nichž jejich příjmy někdy klesají až k nule (přitom nemají přerušenou živnost a dále tak 

odvádějí státu všechny příslušné odvody).  

 

Nemůžeme souhlasit s vaším tvrzením, že by bylo nespravedlivé kompenzovat těmto 

podnikatelům propad jejich příjmů. Naopak musíme trvat na tom, že je velice nespravedlivě 

nastaven způsob výpočtu snížení příjmu. Kvůli tomuto nastavení by často docházelo k porovnávání 

měsíců, ve kterých sezónní podnikatelé žili z příjmů z předchozích měsíců (které však v těchto měsících 

z důvodu pandemie koronaviru a souvisejících omezení neměli). V takovém případě tedy nepomůže ani 

fakt, že podnikatel nemusí použít jako srovnávací období období předcházejícího roku, ale lze použít i 

období let dřívějších. V těchto dřívějších letech by totiž obdobně nedošlo k porovnávání měsíců, ve 

kterých měli podnikatelé „sezónu“.  

 

Jako příklad lze uvést turistického průvodce, který bude mít sezónu od června do září. V ostatních 

měsících svoji živnost nepřerušuje, ale jeho příjem je zcela minimální. V těchto částech roku podnikatel 

žije zejména z příjmů ze sezóny od června do září. Řekněme, že bude žádat o kompenzační bonus za 

únor 2021. Při současném nastavení výpočtu se jako srovnávací období použije listopad 2019 – leden 

2020 či listopad 2018 – leden 2019. V každém případě však bude srovnávacím obdobím období, kdy 

má průvodce zcela minimální příjmy. Nesplní tedy podmínku poklesu příjmů o 50 % a nebude mít 

nárok na kompenzační bonus.  
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Výše uvedené nemůže být považováno za spravedlivé. Tito podnikatelé hradí zdravotní a sociální 

pojištění a odvádějí daně stejně jako podnikatelé pracující stejnoměrně přes celý rok. Svoje povinnosti 

vůči státu tedy pravidelně plní (a to i v měsících s minimálními příjmy). Pouze kvůli tomu, že jejich styl 

podnikání je jiný – nerovnoměrně rozložený do celého roku – se jim však podpory od státu nedostane.  

 

Ve Vaší odpovědi uvádíte: „Bylo by nespravedlivé, a to i vůči ostatním podnikatelům, aby tyto osoby odvozovaly výši 

kompenzace z tržeb, které v daném ročním období standardně nedosáhnou.“ Tento argument však nedává smysl. 

Kompenzační bonus je přiznáván ve fixní výši, takže jeho výše není odvozována od tržeb podnikatele. 

V případě, že by tomu bylo, jak uvádíte, a kompenzační bonus by mohli tito podnikatelé pobírat ve výši 

odvozené od jejich tržeb za dřívější sezónní období, neviděli bychom v nastavení srovnávacího a 

srovnávaného období větší problém. Ale v případě, kdy je kompenzační bonus udělován ve fixní výši, 

je naopak extrémně nespravedlivé ho těmto podnikatelům neposkytnout. Nedošlo by totiž k přidělení 

bonusu za období, kdy běžně neodvádějí příslušné odvody státu, ani za období, ve kterém nežijí 

z výdělku z příslušného sezónního podnikání. Nadto dle dříve platné úpravy kompenzačního bonusu 

na tuto podporu mnoho sezónních podnikatelů v dřívějších měsících (včetně jejich sezónních měsíců, 

ve kterých však nemohli z důvodu pandemie a souvisejících opatření podnikatelskou činnost 

provozovat) ani nedosáhlo, takže zůstávají již delší dobu bez jakékoli podpory.  

 

S ohledem na vše uvedené považujeme nadále za zcela nezbytné, aby byl zákon o kompenzačním 

bonusu pro rok 2021 upraven tak, aby na něj dosáhli i podnikatelé výše popsaní. Způsobů úpravy je 

jistě více. Jako řešení navrhujeme např. možnost zvolit si jakékoli 3 po sobě jdoucí měsíce v 

předchozím vymezeném období (např. období jednoho roku). Tato možnost v zákoně 

o kompenzačním bonusu přitom již existuje, avšak je prozatím nabízena pouze podnikatelům, kteří 

zahájili podnikání později, tedy podnikají kratší dobu (ust. § 8 odst. 4 zákona o kompenzačním bonusu).  

Další možností by byla úprava srovnávacího období, kdy by jím byly ne 3, ale 12 dřívějších měsíců 

(respektive průměrný příjem z těchto měsíců). Na obdobném principu jsou založeny povinnosti 

podnikatelů vůči státu, bylo by tedy jen spravedlivé, kdyby podpora od státu byla založena na stejném 

principu.  

 

V případě, že by z nějakých důvodů nebylo žádoucí do zákona o kompenzačním bonusu takovýmto 

způsobem zasahovat, se jako řešení nabízí dodatečné vytvoření nového bonusového programu či 

podpory, která by byla založena na zcela jiném principu, a bylo by ji možné čerpat zpětně – za zasažené 

měsíce. 

 

Věříme, že ve světle uvedených informací nastavení poskytování kompenzačního bonusu znovu 

patřičně zvážíte. A poskytnete tak možnost kompenzace i uvedeným podnikatelům, kteří jsou doposud 

výrazně znevýhodněni.  

 

S úctou a pozdravem 

 

Za Podnikatelské odbory: 

Radomil Bábek 

předseda výboru 
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Kontakt: 

Ing. Vanda Böhmová 

tajemnice Podnikatelských odborů 

Mobil:  +420 604 750 443 

E-mail: vanda.bohmova@podb.cz 

 

 

 


