DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Přijetí příspěvku za státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro
rok 2021.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 je opatřením na zmírnění
dopadů krizových opatření v souvislosti s výskytem COVID 19 zacílený na podporu OSVČ,
společníků malých s.r.o., občanů pracujících na DPČ a DPP. Tento zákon upravuje pravidla
pro vyplácení kompenzačního bonusu od 1. 2. 2021 (první bonusové období 1.2. až 31.3.).
Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a negativní
dopad výplaty kompenzačního bonusu do výběru této daně ovlivňuje i příjmy v rozpočtech
obcí. Za účelem zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona do rozpočtů obcí byl
zaveden příspěvek ze státního rozpočtu (dále jen „příspěvek obci“) za každé bonusové
období. Výše příspěvku obcím odpovídá čtyřem pětinám podílu obcí podle zákona
upravujícího rozpočtové určení daní na vyplaceném kompenzačním bonusu. Mezi obce se pak
rozdělí dle procentních podílů jednotlivých obcí na celostátním hrubém výnosu daní
stanovených vyhláškou MF ČR ve znění účinném ke dni, ke kterému je příspěvek
poukazován. Příspěvek obci poukazuje Ministerstvo financí kraji vždy k patnáctému dni
kalendářního čtvrtletí na základě průběžné informace o stavu předepsaných kompenzačních
bonusů.
Město Plzeň za bonusové období od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 obdrželo částku
14 132 880,87 Kč. Tato částka bude přerozdělena mezi MMP a jednotlivé městské obvody dle
procentních podílů jednotlivých městských obvodů na celkových příjmech města z cizích daní
stanovených pro rok 2021.
Příspěvek není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem. Vývoj daňových
příjmů v rozpočtu města byl k datu přípravy podkladových materiálů vyhodnocen na základě
skutečného plnění a aktuální predikce MF ČR. V návaznosti na toto vyhodnocení lze
konstatovat, že plnění příjmů z cizích daní v roce 2021 je očekáváno ve výši nad rámec
schváleného rozpočtu a příspěvek je tedy možné využít na jiné potřeby rozpočtu.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Schválit přijetí příspěvku a související rozpočtové opatření dle bodu II návrhu usnesení.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Dle bodu II návrhu usnesení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Navrhovaná varianta je jediná.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí (vče tně vš e ch
nás le dný c h napřík la d provo zníc h nákladů)
Nejsou.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Dle ukládací části návrhu usnesení.

8. Dříve vydaná us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá s
tímto návrhe m s ouvis í
Nejsou.
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu
Nešetří se.
10.

Přílo hy

