SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ
436.
USNESENÍ SENÁTU
z 24. schůze, konané dne 11. června 2020

k návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 /senátní tisk č. 267/

v

souvislosti

Senát
I. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů,
uvedených v příloze tohoto usnesení;
II. pověřuje senátory Zdeňka Nytru, Vladislava Vilímce
odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda Senátu
Miroslav Adámek v. r.
ověřovatel Senátu

a

Jaromíra

Strnada

Příloha k usnesení č. 436

Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS-CoV-2

1. Na konci názvu zákona doplnit slova „a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu
v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2,
ve znění pozdějších předpisů“.
2. Za část šestou vložit novou část sedmou, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o kompenzačním bonusu
Čl. XI
Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 234/2020 Sb. a zákona
č. 262/2020 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „a zvláštní opatření zmírňující dopady tohoto zákona
do rozpočtů obcí včetně hlavního města Prahy“.
2. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
JEDNORÁZOVÉ OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY TOHOTO ZÁKONA
DO ROZPOČTŮ OBCÍ VČETNĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
§ 9a
Jednorázový nenávratný příspěvek
Za účelem zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona do rozpočtů obcí
včetně hlavního města Prahy (dále jen „obec“) se zavádí jednorázový nenávratný příspěvek ze
státního rozpočtu (dále jen „příspěvek“).
§ 9b
Výše příspěvku
(1) Výše příspěvku činí součin částky 1 200 Kč a počtu obyvatel obce podle bilance
obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020.
(2) Příspěvek není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem.

§ 9c
Společná ustanovení k příspěvku
(1) Příspěvek poskytne Ministerstvo financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa
státního rozpočtu prostřednictvím kraje, v jehož správním obvodu se obec nachází (dále jen
„kraj“).
(2) Příspěvek poukáže Ministerstvo financí kraji do 60 kalendářních dní od nabytí
účinnosti tohoto zákona.
(3) Kraj převede příspěvek obci do 5 pracovních dní na její účet vedený u České
národní banky podřízený Státní pokladně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů.“.
Dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části pátá a šestá.“.
Následující část sedmou označit jako část osmou a čl. XI jako čl. XII.
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