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Poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce v roce 2020 dle zákona
č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 159/2020 Sb.“)
Dne 12.8.2020 jsme Vám pod SS 411198024 zaslali kompenzační bonus dle zákona
č. 159/2020 Sb..
Zákon č.159/2020 Sb. v části čtvrté stanovil poskytnout jednorázový nenávratný neúčelový
příspěvek ze státního rozpočtu obcím určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů
obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu.
Konkrétně je tato problematika upravena v § 9a až v § 9c zákona č. 159/2020 Sb.
Výše příspěvku pro každou obec vychází z částky 1250 Kč a počtu obyvatel obce podle
bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020.
V souladu se zákonem č. 159/2020 Sb. se tento příspěvek obcím poskytuje prostřednictvím
rozpočtu kraje, v jehož správním obvodu se obce nacházejí.
Příspěvek není účelově určen a nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem
za rok 2020.
Obce tyto prostředky přijmou plusovým zápisem na položce 4111. Účelový znak 98024
Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Jelikož jde o poskytnutí neúčelového příspěvku nebudou se výše uvedeným účelovým znakem
označovat výdaje.
Obec účtuje o těchto peněžních prostředcích prostřednictvím syntetického účtu 672 – Výnosy
vybraných místních vládních institucí z transferů.

S pozdravem
Ing. Milan Zilvar
vedoucí oddělení výkaznictví a financování obcí
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