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Výtvarní umělci a kompenzační bonus podle zákona č. 159/2020 Sb. ve znění zákona č. 234/2020 Sb.

Vážení přátelé, členové UVU ČR a příjemci e-informací UVU ČR,
včera (v neděli 17. května 2020) skončil nouzový stav, jímž byly omezeny podnikatelské i tvůrčí aktivity. Zbylá omezení přestanou
platit od 25. května a úplné rozvolnění je předpokládáno od 8. června 2020.
Rychlou pomoc osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), mezi něž jsou zahrnování i umělci, poskytla naše republika
zákonem ze dne 9. dubna 2020 č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Zákon stanovil bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 a částku 500 Kč za každý
kalendářní den, což za celé období činilo 25 tis. Kč.
Základní informace a vše potřebné pro získání bonusu jsme shrnuli a rozeslali dne 23. dubna 2020 jako e-informaci uvučr č. 406,
přístupnou trvale na http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_406.pdf .
Protože nouzový stav trval i po 30. dubnu 2020, rozhodl parlament ČR na návrh vlády a po akceptování jednoho doplňovacího
poslaneckého návrhu o druhém bonusovém období od 1. května do 8. června 2020.
Podmínky zůstávají stejné (500 Kč / den) s jedinou (pro umělce však významnou) změnou ve vymezení okruhu oprávněných
žadatelů o bonus v § 2 zákona, jehož platné znění uvádíme:
Zákon č. 234/2020 Sb.
ze dne 5, května 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
§2
Subjekt 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 účastně nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se
jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické.
Tato změna rozšiřující okruh oprávněných osob o zaměstnance v činnostech pedagogických platí pro obě bonusová období.
Všechny, kdo nepožádali o bonus za první období, upozorňujeme, že je možné požádat o oba bonusy zároveň, pokud podmínky
pro přiznání bonusu trvají a žadatel je stvrdí ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM (viz odpověď MF ČR na dotaz č. 44 Otázka: … Mohu si požádat za celé období najednou? /
Odpověď: … O bonus za obě bonusová období je možno požádat v rámci jedné žádosti, definovat obě období a přiložit čestné
prohlášení, v němž deklarujete splnění zákonem stanovených podmínek pro obě bonusová období (posuzováno bude splnění
podmínek pro každé období zvlášť). – citováno podle https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-sverejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

Pokud využijete aplikaci na stránkách Finanční správy (https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus), vyplníte žádost v pěti
krocích:

První krok – Požadovaná částka:

Druhý krok – Údaje o daňovém subjektu (= o žadateli; nově s údajem „Pedagogický pracovník: ANO / NE)::

Třetí krok – Údaje k podání (= kterému finančnímu úřadu žádost poslat):

Čtvrtý krok – Čestné prohlášení (o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus):

Pátý krok – Podání na finanční úřad (různé možnosti podání po vytištění žádosti v PDF)

I když je druhý kompenzační bonus ohraničen 8. červnem 2020, neznamená to, že musí být čerpán po celé období. Ukončení
situace, kdy umělci vzniká na bonus nárok, je na umělci samotném a věrohodnost dokládá svým čestným prohlášením. I když
kontrola je možná v období následujících tří let, Ministerstvo financí a Finanční správa apelují především na poctivost žadatelů.
Všechny podmínky jsou uvedeny v předešlé e-informaci uvučr (http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_406.pdf) a vycházejí z § 3 výše
uvedeného zákona.
Finanční správa poskytla podrobné informace na https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz2020/Podani_zadosti_o_kompenzacni_bonus_OSVC-10624, z nichž vyplývá, že žádost z důvodu omezení nebo znemožnění činnosti
v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření je oprávněná.
Žádost musí být podána nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období (tedy pro první bonusové období do 29. června
2020, pro druhé bonusové období do 7. srpna 2020), jinak nárok na bonus zanikne.
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