Finanční správa již přijímá žádosti o bonus od „dohodářů“
Parlament 22.7.2020 schválil další novelizaci zákona 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu pro
„dohodáře“. Výplata bonusu osobám, kterým vzniká nárok na bonus dle této novely (350 Kč denně
„dohodářům“ resp. 500 Kč denně OSVČ či společníkům SRO, které dosud např. kvůli dohodám
zakládajícím účast na nemocenském pojištění nárok na bonus neměli) bude zahájena hned po podpisu
novely prezidentem a vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy v nejbližších dnech.
Finanční správa začala přijímat žádosti o výplatu bonusu dohodářům již po včerejším schválení zákona
Senátem 22.7.2020. Žádost o kompenzační bonus je spolu s dalšími informacemi dostupná na
stránkách Finanční správy v sekci Pomoc pro dohodáře. Kromě žádosti jsou zde k dispozici také
odpovědi na dotazy a schválená novela. Informace zveřejnilo na svém webu také MF, jednak tiskovou
zprávu, jednak odpovědi na dotazy.
Novela do zákona o kompenzačním bonusu (platícím odběratelům našich novinek je dostupné úplné
znění zákona ve znění novely) především vkládá § 2aa, který jako subjekt kompenzačního bonusu
upravuje osoby vykonávající práci na základě dohody o práci mimo pracovní poměr („dohodáři“) –
novela pro dohody o provedení práce (DPP) a o pracovní činnosti (DPČ) zavádí souhrnné označení
„dohoda o práci“.
Bonus ve výši 350 Kč denně (po dobu, na kterou byla uzavřena příslušná dohoda) náleží podle § 3a
novelizovaného zákona o kompenzačním bonusu těm dohodářům, kteří měli uzavřenou k datu
11.3.2020 DPP nebo DPČ a v době platnosti DPP nebo DPČ např. zaměstnavatel musel uzavřít
provozovnu či omezit provoz nebo zaměstnanec musel pečovat o dítě atd.
Nárok na bonus mají jen ti dohodáři, kteří v období od 1.10.2019 do 31.3.2020 vykonávali činnost na
základě dohody o práci, která alespoň ve 4 kalendářních měsících založila účast na nemocenském
pojištění (DPP nad 10 tis. Kč měsíčně, DPČ alespoň 3 tis. Kč měsíčně).
Příklad 1
Zaměstnanec měl uzavřenou DPČ se sjednaným příjmem 5 tis. Kč na období od 1.1. do 30.6.2020.
Z důvodu uzavření provozovny od 14.3. do 10.5.2020 nemohl zaměstnanec vykonávat práci a nebyla
mu za toto období vyplacena mzda.
V tomto případě sice DPČ založila od 1.1.2020 účast na nemocenském pojištění, ale v období od
1.10.2019 do 31.3.2020 nejvýše ve 3 kalendářních měsících a proto nárok na kompenzační bonus
nevzniká.
Pokud by však mzda za 03/2020 založila účast na nemocenském pojištění (od 1.1. do 31.3.2020 by tak
účast na nemocenském pojištění založila ve 3 měsících), tak by stačilo, pokud by v období od 1.10. do
31.12.2019 byl zaměstnanec účasten nemocenského pojištění na základě jiné DPČ či DPP (třeba i u
jiného zaměstnavatele) alespoň v jednom kalendářním měsíci a podmínka účasti na nemocenském
pojištění alespoň ve 4 kalendářních měsících v období od 1.10.2019 do 31.3.2020 by byla splněna a
nárok na kompenzační bonus by vznikl za dny od 12.3.2020 (nevadí, že zaměstnanec nemohl vykonávat
práci až od 14.3.2020) do 31.5.2020 (nevadí, že od 11.5.2020 již práci vykonával). Pokud by
zaměstnanec nemohl vykonávat práci ani na začátku června (např. z důvodu snížené poptávky), tak by
bonus náležel až do 8.6.2020. Pokud by byla dohoda uzavřena např. na období do 30.5.2020, tak by
bonus náležel jen za dobu trvání dohody, tedy do 30.5.2020.

Žádost o bonus podávají „dohodáři“ úplně stejně jako OSVČ či společníci SRO – z nabídky „subjektů
kompenzačního bonusu“ přitom zvolí „Osoba vykonávající DPČ/DPP“. V Pokynech k vyplnění žádosti
Finanční správa poměrně podrobně komentuje nárok na bonus pro dohodáře.
Oproti žádosti pro OSVČ či společníky SRO musí být žádost dohodářů podložena potvrzeními o
dohodách zakládajících účast na nemocenském pojištění:
• kopie dohody (dohod) z období 1.10.2019 až 31.3.2020 (pokrývající nejméně 4 kalendářní
měsíce)
• kopie dohody uzavřené ke dni 11.3.2020
• mzdový list či jiné potvrzení prokazující účast na nemocenském pojištění z titulu dohod alespoň
ve 4 kalendářních měsících v období 1.10.2019 až 31.3.2020.
Žádost (i za prvé období od 12.3. do 30.4.2020) mohou „dohodáři“ podávat nejméně do konce
letošního října (bude-li novela vyhlášena ještě v červenci).
Nárok na bonus nemá OSVČ, která v příslušném dni vykonává práci jako zaměstnanec pro účely
nemocenského pojištění (až na výjimku pro pedagogickou činnost či pro pěstouny či dobrovolné
pracovníky pečovatelské služby). Společník SRO (s výjimkou práce ve „své“ SRO) také nemá nárok na
kompenzační bonus, pokud je v důsledku výkonu činnosti považován za zaměstnance pro účely
nemocenského pojištění. Do poslední novelizace přitom nárok na bonus vylučovala i práce na základě
DPČ či DPP zakládající účast na nemocenském pojištění – tuto překážku novela také odstraňuje.
Příklad 2
OSVČ byla postižena koronavirovými omezeními a na období od 1.4. do 31.5.2020 uzavřela DPČ
s měsíční odměnou 7 tis. Kč.
Pokud by bývala OSVČ měla uzavřenou DPP s měsíční odměnou 7 tis. Kč, tak měla nárok na bonus i
podle předchozí úpravy a pokud o bonus za prvé bonusové období (do konce dubna) nepožádala, tak již
o bonus za duben požádat nemůže. Protože však byla uzavřena DPČ a měsíční odměna 7 tis. Kč účast
na nemocenském pojištění založila, tak za období od 1.4. do 31.5.2020 OSVČ nemohla o bonus žádat.
Nyní – po poslední novele – nárok na bonus nově má (v tomto případě ve výši 500 Kč/denně) a požádat
může i za duben; jako „subjekt kompenzačního bonusu“ přitom vybere „OSVČ s DPP/DPČ“.
Kromě souběhu OSVČ či společníka SRO s DPP/DPČ zakládající účast ne nemocenském pojištění novela
nově zakládá nárok na bonus ve výši 500 Kč denně společníkům SRO, kteří jsou pěstouny či
dobrovolnými pracovníky pečovatelské služby.
OSVČ či společníci SRO, kterým nově vzniká nárok na bonus, mohou i za prvé období podávat žádost
také nejméně do konce října 2020.
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