Základní přehled
1) test, zda je FO subjektem KB

ne

nemá nárok na KB

ano

2) test významně dotčené
činnosti

ne*

2a) test nařízené
karantény

ne

nemá nárok na KB

ano

3) test majoritního příjmu

ne

nemá nárok na KB

ano

4) test podmínek vylučujících
vznik nároku na KB

ne

nemá nárok na KB

ano

5) test splnění procesních
podmínek

ne

nemá nárok na KB

ano

má nárok na KB

*) alternativní test 2a) lze využít i v případě, kdy díky zastropování
maximální měsíční částky podle § 10 odst. 2 vyjde v přepočtu na
kalendářní den částka nižší než 500 Kč

1) Test, zda je FO subjektem KB
OSVČ
požadavky
• OSVČ podle zákona upravujícího
důchodové pojištění
• není nespolehlivým plátcem či
osobou ve smyslu ZDPH

časové ukotvení
• je OSVČ k 5. 10. 2020
• je-li její činnost přerušená, tak toto
přerušení muselo nastat po dni 12.
3. 2020

společník s.r.o.
požadavky na společníka
• je rezident, nebo splní podmínky
podle § 35ba odst. 2 ZDP
• není nespolehlivým plátcem či
osobou ve smyslu ZDPH

•

•
•
•
•

požadavky na s.r.o
má nejvýše 2 společníky FO, nebo
pouze společníky, kteří jsou členy
jedné rodiny; jejich podíl není
představován kmenovým listem
není v úpadku nebo v likvidaci
není nespolehlivým plátcem či
osobou ve smyslu ZDPH
měla (bude mít) požadovaný obrat
je rezident ČR, EU či EHP

časové ukotvení
• vybrané požadavky splňuje k 5. 10.
2020

„dohodář“
požadavky
• vykonávala v rozhodném období práci
na základě DPP nebo DPČ a v
důsledku toho byla alespoň 3
kalendářní měsíce účastna
nemocenského pojištění jako
zaměstnanec
• nevykonávala v rozhodném období
jinou činnost, v jejímž důsledku by
byla účastna nemocenského pojištění
jako zaměstnanec*
• není nespolehlivým plátcem či
osobou ve smyslu ZDPH
*) výjimka pro pěstouny

rozhodné období
• období od 1. června do 30. září
2020, nebo
• období 4 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců bezprostředně
předcházejících BO (nově)

2) Test významně dotčené činnosti (nově)
OSVČ

společník s.r.o.

„dohodář“
činnost zaměstnavatele byla dotčena
epidemickou situací (přímo i nepřímo)

podnikatelská činnost byla dotčena epidemickou situací (přímo i nepřímo)

výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z
této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše
těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období

výše příjmů dotčeného zaměstnavatele
odpovídajících tržbám z prodeje
výrobků, zboží a služeb plynoucích z této
činnosti nepřekročila ve srovnávaném
období 50 % průměrné měsíční výše
těchto příjmů plynoucích z téže činnosti
ve srovnávacím období
práce na DPP nebo DPČ nemohla být
vykonávána z výše popsaných důvodů na
straně dotčeného zaměstnavatele

srovnávací období
• defaultně - období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v
období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se
shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně
předcházejících bonusovému období
• pro nové podnikatele - zvolí si 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce z
intervalu prvních 8 celých kalendářních měsíců po začátku
podnikání, resp. 6 v případě s.r.o.

dotčený zaměstnavatel je ten, se kterým
je DPP nebo DPČ uzavřena 5. 10. 2020

srovnávané období
• kalendářní měsíc bezprostředně předcházející
bonusovému období

2a) Test nařízené karantény (nově)
OSVČ

společník s.r.o.

v daném kalendářním dni bonusového období trvá nařízená karanténa nebo izolace
podle zákona o ochraně veřejného zdraví

subjekt je v daný kalendářní den účasten nemocenského pojištění

POZNÁMKA – reálně má význam pouze pro ty osoby, které
•
neuspějí v testu významně dotčené činnosti podle bodu 2, nebo
•
mají díky pravidlu podle § 10 odst. 2 maximální částku připadající na
kalendářní den nižší než 500 Kč

„dohodář“
neprovádí se

3) Test majoritního příjmu
OSVČ
převažující část příjmů ve
srovnávacím období nebo rozhodném
období bezprostředně pocházela z
jedné nebo více samostatně
výdělečných činností, které byly
významně dotčeny

zohlední se pouze příjmy podle § 6, 7
a 9 ZDP

společník s.r.o.
z pohledu s.r.o.
převažující část příjmů s.r.o. ve
srovnávacím období nebo rozhodném
období bezprostředně pocházela z
jedné nebo více činností této
společnosti, které byly významně
dotčeny

„dohodář“
převažující část příjmů v rozhodném
období plynula od daného
zaměstnavatele

zohlední se pouze příjmy podle § 6, 7 a 9
ZDP

z pohledu společníka
zohlední se pouze příjmy
• odpovídající podílu společníka v
této společnosti a
• podle § 6, 7 a 9 ZDP

příjem
• namísto převažující části příjmů lze zohlednit převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti
• časové ukotvení u FO
 vede účetnictví – příjmy = výnosy podle účetnictví, záleží tedy na okamžiku zaúčtování, kterým je např. vydání faktury
 nevede účetnictví – použije se hotovostní princip, tedy rozhodné je datum úhrady

4) Test podmínek vylučujících vznik nároku na KB
OSVČ

společník s.r.o.

„dohodář“

souběh s podporou v nezaměstnanosti
souběh s jinou „kovidovou“ podporou – neplatí pro program Antivirus a program COVID - nájemné
souběh s KB vzniklého z jiného titulu ⇒ buďto OSVČ / společník s.r.o / dohodář
nelze nárokovat KB za více dotčených činností

souběh s jinou „kovidovou“ podporou
pro s.r.o. – neplatí pro program
Antivirus a program COVID - nájemné
souběh s podporu v rámci programu
Antivirus z důvodu zaměstnání daného
společníka
souběh s KB coby společník jiné s.r.o.

výše uvedené podmínky se testují vždy za daný kalendářní den ⇒ nedochází k vyloučení pro celé bonusové období

5) Test splnění procesních podmínek
včasné podání žádosti
(do 2 měsíců od konce bonusového období)

ne

osvědčení podmínek pro
navrácení lhůty v předešlý stav

ne

ne

neformální upozornění
(email, telefon)

ne

nemá nárok na KB

ano
splnění formálních náležitostí žádosti
(autorizovaná, úplná)

formální výzva k odstranění
vad podání

ne
žádost je neúčinná
(lze ji zopakovat)

ano

splnění obsahových náležitostí žádosti
(přesvědčivá, průkazná)

ne

neformální upozornění
(email, telefon)

ne

formální výzva k odstranění
pochybností (POP)

ne
ano

předepsání KB do evidence daní

výplata KB na uvedený účet
u poskytovatele platebních služeb

zastavení řízení

V případě KB z důvodu nařízené karantény lze předepsat až poté,
kdy je na základě informace od ČSSZ ověřeno splnění podmínky

