Společníci postižených SRO konečně mohou podávat žádosti o kompenzační bonus
Bonus pro společníky malých či "rodinných" SRO byl konečně schválen a již lze o tento bonus žádat.
K dané problematice jsme připravili komentář v pdf, který nabízíme za 280 Kč + dph. Komentář obdržíte
také jako poděkování za Váš finanční příspěvek na tvorbu našeho informačního servisu ve výši alespoň
500 Kč vč. DPH.
ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE NÁM MŮŽETE POSLAT DOBROVOLNOU ÚHRADU
Tato informace obsahuje vymezení nového subjektu kompenzačního bonusu - společníka SRO, dále
obsahuje ukázku z uvedeného komentáře a heslovitě upozorňuje na některé novinky.
Společník s nárokem na bonus
Bonus pro společníky je poskytován na základě zákona o kompenzačním bonusu ve znění 2. novely z
27.5.2020.
Úplné znění zákona o kompenzačním bonusu je přílohou nabízeného komentáře a po zveřejnění ve
Sbírce zákonů bude poslední úplné znění dostupné na zakonyprolidi.cz.
Zákon o kompenzačním bonusu nově upravuje společníka jako "subjekt kompenzačního bonusu“:
§ 2a
Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným
1) Subjektem kompenzačního bonusu je také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s
ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má
a) nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován
kmenovým listem, nebo
b) pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejich podíl není představován kmenovým listem.
2) Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 může být pouze ten, kdo
a) splňoval podmínky podle odstavce 1 ke dni 12. března 2020,
b) nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s
výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem, a
c) byl ke dni 12. března 2020 daňovým
1. rezidentem České republiky, nebo
2. nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení
daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů.
3) Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 nemůže být společník společnosti s ručením
omezeným, která v bonusovém období
a) byla v úpadku nebo v likvidaci nebo
b) byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané
hodnoty.
4) Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 nemůže být společník společnosti s ručením
omezeným,
a) jejíž obrat podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví za skončené zdaňovací období daně z příjmů
právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období, nepřekročil částku 180 000 Kč,
anebo která předpokládá, že její obrat podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví za první dosud

neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost
vykonává činnost, nepřekročí částku 180 000 Kč,
b) která nebyla ke dni 12. března 2020 daňovým rezidentem
1. České republiky, nebo
2. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhla většiny
svých příjmů za příslušné období podle písmene a) ze zdrojů na území České republiky.
5) V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, posuzuje se
splnění podmínek podle odstavců 1 až 4 ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným
samostatně.
Za které dny bonus náleží
Dny omezení činnosti
·
omezení podnikatelské činnosti se posuzuje vždy ke kalendářnímu měsíci (§ 3 odst. 1 zákona)
·
pokud SRO ve dnech 12. a 13.3. nebyla ve svém podnikání nijak omezena a k omezení došlo až
od soboty 14.3.2020 popř. až od pondělí 16.3.2020, tak se pro účely bonusu považuje v měsíci březnu
činnost za omezenou od 12. do 31.3.2020
·
pokud SRO byla ve svém podnikání omezena do poloviny dubna a od poloviny dubna již nijak
omezena nebyla, tak se pro účely bonusu považuje v měsíci dubnu činnost za omezenou od 1. do
30.4.2020
·
pokud SRO byla ve svém podnikání omezena do 24.5. a od 25.5.2020 již nijak omezena nebyla,
tak se pro účely bonusu považuje v měsíci květnu činnost za omezenou od 1. do 31.5.2020
·
pokud SRO byla ve svém podnikání omezena v měsíci červnu, tak se pro účely bonusu považuje
v měsíci červnu činnost za omezenou od 1. do 8.6.2020 (pokud by bylo spuštěno 3. bonusové období,
tak až do 30.6.2020).
Dny, za které bonus náleží
·
pro určení počtu dnů, za které bonus náleží, je třeba správně posoudit dny formálního nároku a
dny omezení podnikatelské činnosti
·
nárok na bonus náleží za ty dny, kdy je současně splněn formální nárok na bonus i kdy došlo
(pro účely kompenzačního bonusu k omezení činnosti).
Příklad 1
SRO provozuje kadeřnictví s tím, že standardně má otevřeno od pondělí do pátku. V březnu bylo
kadeřnictví naposledy otevřeno v pátek 13.3.2020 a provoz kadeřnictví byl obnoven 11.5.2020. Za
jaké dny má společník tohoto SRO nárok na bonus?
Pokud jsou splněny formální nároky na bonus, tak společníkovi náleží bonus již od 12.3.2020.
Skutečnost, že bylo kadeřnictví otevřeno od 11.5.2020 neznamená, že by měl být bonus uplatněn jen
do 10.5.2020. Protože během května došlo k omezení, tak bonus může být uplatněn minimálně do
31.5.2020. Zda bude společníkovi náležet nárok až do 8.6.2020 záleží na tom, zda bude SRO omezena
ve své činnosti v červnu. Pokud v důsledku omezení činnosti (např. povinnost dezinfekce kadeřnických
pomůcek či denní dezinfekce podlahy) bude kadeřnictví na počátku června přijímat denně méně
objednávek, tak bonus náleží až do 8.6.2020. Pokud by kadeřnictví i přes tato omezení přijímalo na
začátku června plný počet objednávek (v porovnání se situací před koronavirem), tak bonus náleží jen
do 31.5.2020.
Pokud by společník přestal být společníkem (např. by převedl svůj podíl na SRO na jiného společníka)
např. k datu 5.5.2020, tak by mohl bonus uplatnit jen do 4.5.2020.

Příklad 2
SRO pořádá konference a konference, která se měla uskutečnit 2. až 4.6.2020 byla zrušena. Může
společník uplatnit bonus od 12.3. do 8.6.2020, jestliže konference byla jedinou akcí, kterou měla SRO
uskutečnit v době od 12.3. do 8.6.2020?
Ano, může. Bonus může uplatnit i v případě, kdy by konference byla nahrazena videokonferencí a
v důsledku této změny by došlo k poklesu tržeb. Pokud by však nahrazení konference videokonferencí
nezpůsobilo pokles tržeb, tak by bonus vůbec nenáležel.
Žádost
Forma žádosti
·
závazná forma žádosti předepsána není, jen jsou stanoveny náležitosti této žádosti
·
žádost se podává místně příslušnému finančnímu úřadu
·
nejjednodušší cestou je vyplnit žádost ve webové aplikaci Finanční správy
·
webová aplikace je dostupná spolu se vzorem žádosti v interaktivní pdf podobě a spolu
s pokyny k vysvětlení na stránkách Finanční správy
·
vzor žádosti v interaktivní pdf podobě je velmi podobný vzoru žádosti o bonus pro OSVČ
·
webová aplikace je identická s aplikací pro žádost o bonus pro OSVČ – v kroku pro zadání údajů
o subjektu kompenzačního bonusu se vybere z nabídky OSVČ / společník s.r.o.
·
určitou nevýhodou webové aplikace (ovšem jen pro věci neznalé žadatele) může být to, že
neupozorňuje na podmínku překročení obratu 180 tis. Kč a na skutečnost, že pokud má SRO víc než
dva společníky, že tito musí být rodinou dle zákona o kompenzačním bonusu – toto upozornění se
ovšem zobrazí při vygenerování pdf podoby žádosti
·
webová aplikace je velmi intuitivní a vyplnění žádosti jejím prostřednictvím je velmi jednoduché
a obsahuje jen tyto kroky:
Ø požadovaná částka – údaje se automaticky doplní po zadání dnů, za které bonus náleží
Ø údaje o daňovém subjektu – po výběru, že o bonus žádá společník s.r.o., se zobrazí údaje
k identifikaci příslušné SRO (tyto údaje se po zadání IČ společnosti automaticky doplní, adresu sídla
ve státě rezidence SRO se sídlem v ČR nevyplňují). Dále společník uvede své identifikační údaje (údaj
adresa místa pobytu ve státě rezidence se obvykle nevyplňuje) a bankovní spojení, na který má být
bonus vyplacen. Bonus se vyplácí pouze bezhotovostně a pouze na účet vedený v CZK. Společník
nemusí být vlastníkem účtu, i když obvykle společník uvede svůj bankovní účet. Bonus nenáleží SRO a
tudíž by neměl být poukazován na účet SRO, nicméně tato možnost vyloučena není a pokud se tak
stane, tak SRO přijatý bonus zaúčtuje jako závazek vůči společníkovi a bonus mu vyplatí.
Ø údaje k podání – z nabídky se vybere příslušný finanční úřad a jeho územní pracoviště;
vybrání správného finančního úřadu je důležité z toho důvodu, že aplikace následně nabídne
příslušné údaje k odeslání (e-mailovou adresu či identifikaci datové schránky). Je třeba uvést místně
příslušný finanční úřad společníka, nikoli jeho SRO. Poslední údaj v tomto kroku je předvyplněný, že
žádost podává společník osobně (pokud by ji podával zástupce, tak by čestné prohlášení muselo být
podepsáno osobně společníkem)
Ø čestné prohlášení – zde se pouze zaškrtne pole, že jsou splněny podmínky dle zákona o
kompenzačním bonusu
Ø údaje k podání – po volbě tohoto tlačítka se přehledně zobrazí jednotlivé možnosti podání

Regulace činnosti provozoven
Vláda resp. ministr zdravotnictví pokračují v matení podnikatelské veřejnosti ve věci regulace
podnikatelské činnosti. Např. činnost kadeřnictví byla:
• od 11.5.2020 povolena krizovým opatřením vlády vyhlášeným dne 1.5.2020 pod č. 224/2020 Sb.
(s ukončením nouzového stavu k datu 17.5.2020 se vláda nenamáhala toto krizové opatření
zrušit) např. s dvojitou ochrannou dýchacích cest kadeřnic/kadeřníků
• od 18.5.2020 umožněna za stejných omezujících podmínek mimořádným opatřením MZDR
20581/2020-1/MIN/KAN ze dne 15.5.2020
• od 25.5.2020 umožněna za stejných omezujících podmínek mimořádným opatřením MZDR
20581/2020-2/MIN/KAN ze dne 19.5.2020
• od 26.5.2020 umožněna za mírnějších omezujících podmínek (kadeřnice již nemusí mít štít a
roušku, ale postačuje jen jedna z těchto ochran) mimořádným opatřením MZDR, o kterém
informovala vláda 25.5.2020, avšak mezi mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví se
nám jej nepodařilo nalézt.
Ošetřovné za květen a červen
Nárok na ošetřovné v případech, kdy z vážných důvodů dítě nechodí do školy či školky, potvrzuje zákon
č. 255/2020 Sb., v jehož důsledku došlo k rozšíření formuláře výkazu péče o dítě z důvodu uzavření
výchovného zařízení - viz komentář MPSV.
Další novinky
Poslanci schválili novelu daňového řádu od 1.1.2021, kterou musí nyní potvrdit Senát - viz komentář
MF.
Poslanci začali projednávat zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (doprovázené změnami v daních z
příjmů), které by se tak možná dalo ještě do prázdnin stihnout - viz tisková zpráva MF.
Poslanci by dnes měli projednat vládní daňový balíček, který by měl s okamžitou účinností přeřadit do
10% sazby daně např. ubytování a také by měl např. snížit sazbu daně silniční pro nákladní automobily
- viz tisková zpráva MF.
Poslanci by dnes měli také schválit návrh na odpuštění pojistného na sociální zabezpečení za
zaměstnavatele (24,8 % mzdy) pro zaměstnavatele zaměstnávající do 50 zaměstnanců - viz tisková
zpráva MPSV.
Příští týden by vláda konečně měla od 1.1.2021 odstranit nesmyslnou daňovou výhodu stravenek - viz
tisková zpráva MF.

Nabídka nahrávek a komentářů
SRO 2020/2021 – zvukový záznam přednášky věnované aktuálním změnám a novinkám včetně novely
zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021. Daňové souvislosti rozdělování zisku, výplata záloh na
podíly na zisku, zápůjčky mezi společníky a společností, ukončení účasti společníka ve společnosti.
Krátká ukázka se zabývá výplatou zálohy na podíl na zisku počátkem roku 2020 na základě mezitímní
účetní závěrky k 30.11.2019 podle současné úpravy záloh na podíly na zisku v zákoně o obchodních
korporacích i podle nové úpravy od 1.1.2021.

Rozdělování a zdaňování zisku v sro –komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2020, vzor valné
hromady a rozhodnutí jediného společníka o rozdělení zisku. Tento komentář obdržíte zdarma při
objednání zvukové nahrávky SRO 2020/2021.
Daně z příjmů 2019/2020 – Změny a novinky, které se promítnou do daňového přiznání za rok 2019,
změny a novinky od roku 2020. Aktuální problémy jako je např. změna metodiky uplatnění výdajů u
fyzických osob, obvyklá (referenční) cena při obchodech a zápůjčkách mezi spojenými osobami,
zdanění příjmů z prodeje pozemků či cenných papírů (vč. zdanění zahraničních dividend) u FO. Krátká
ukázka věnovaná paušálnímu výdaji na dopravu (vozidlo nesmí být použito jinou osobou).
Změny v daních 2019/2020 – zvukový záznam, ze kterého si můžete poslechnout krátkou ukázku
věnovanou okruhu činností, u kterých od 1.5.2020 měly hotovostní tržby podléhat evidenci tržeb
(nakonec se uplatní až od roku 2021).
DPH 2019/2020 – zvukový záznam. Změny u dodávek zboží do jiného členského státu od 1.1.2020
(součástí novely zákona o DPH, je aktuálně projednávána a mohla by být přijata již během června),
změny sazeb (např. snížení sazby u dodání tepla od 1.1.2020 včetně vyúčtování záloh přijatých v roce
2019 a zdaněných 15% sazbou DPH – analogicky se postupuje u změny sazeb od 1.5.2020). Vybrané
problémy poslední novely z roku 2019. Můžete si poslechnout krátkou ukázku věnovanou příkladu
důkazních prostředků, kterými lze jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského
státu. Součástí doplňkových materiálů vysvětlivky Evropské komise ke změnám u dodání zboží mezi
členskými státy EU od 1.1.2020 v češtině.
Zdanění mezd 2018/2019 – stále aktuální nahrávka jen za 220 Kč + DPH.
Opravné daňové doklady DPH - komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům oprav základu
daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým dokladem se reaguje
na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše daně podle § 43 (v
tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán chybně), a to se
zamřením na změny od 1.4.2019. Komentář je zdarma součástí zvukové nahrávky přednášky Novela
DPH a daní z příjmů 2019.
Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2020

VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK
Krátký komentář k aktuálnímu dění, tentokrát se zaměřením na vládní daňový balíček a nejčastější
chyby v uplatnění kompenzačního bonusu si budete moci poslechnout v pondělí 1.6.2020 v novém dílu
podcastu „O daních“; můžete si jej pohodlně přehrát nejen na počítači, ale např. i na mobilu na Apple
Podcasts (iTunes), Spotify či Google Podcasts.
Krásné dny přejí

Ingrid a Pavel Běhounkovi
29.5.2020
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