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I.

Návrh úprav

1. V části druhé, § 3, odst. 1 zní:
„(1) Subjektem kompenzačního bonusu je také fyzická osoba, která je
společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení
zisku.“.
2. V části druhé, § 5, se vypouští odst. 3 a odst. 4 se přečísluje na odst. 3.

II.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu

Předložená vládní úprava aktuálního nastavení tzv. kompenzačního bonusu
pro osoby samostatně výdělečně činné, pro společníky s. r. o. a pro zaměstnance
pracující na tzv. dohody mimo pracovní poměr, jejichž pracovní a výdělečná
činnost byla postižena vládními omezujícími opatřeními v souvislosti s epidemií
koronaviru, je již třetím materiálem tohoto druhu. Přičemž tato norma pokaždé
byla – a opět je – diskriminační ve vztahu ke společníkům společností s ručením
omezeným.
A to v tom smyslu, že omezuje přístup k tomuto kompenzačnímu bonusu pouze
na ty osoby, které jsou spolumajiteli uvedených právnických osob, jež mají
jednoho nebo maximálně dva společníky. S určitou výjimkou pro společnosti
tvořené rodinnými příslušníky (příslušníky jedné rodiny) dle velmi úzké
a restriktivní definice, která ani neodpovídá dikci Občanského zákoníku v oblasti
terminologického a obsahového vymezení rodiny.
Jestliže vládní návrh přiznává nárok na kompenzační bonus pouze těm
podnikajícím osobám, jejichž výdělečná činnost byla v předmětném rozhodném
období významně dotčena v důsledku krizových (vládních) opatření –
např. z důvodu nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny či v důsledku
omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech této samostatné
výdělečné činnosti - je zcela evidentní, že se současné jedná o subjekty (fyzické
či právnické osoby), kterým byla a je zcela, nebo do značné míry, jejich
podnikatelská činnost znemožněna.
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A tudíž přišly o veškeré své příjmy – anebo o valnou většinu z nich.
A to bez ohledu na to, kolika členy jsou například takto postižené společnosti
s ručením omezeným tvořeny. Epidemiologické restrikce mají enormní
ekonomický dopad na všechny subjekty v příslušných odvětví podnikání
(obchodu a služeb) zcela bez rozdílu.
Nehledě na to, že v minulosti byla mnohdy důvodem vzniku společnosti
s ručením omezeným s více než dvěma společníky ta skutečnost, že v nižším
počtu osob nebylo možné složit tzv. základní jmění nutné pro vznik právnické
osoby tohoto typu. Tzn., že se ve významné většině případů jednalo (a jedná)
o subjekty a osoby, jejichž příjmy a úspory nejsou tak extrémně vysoké, aby jim
mohly zajistit důstojné přežití v době, kdy již téměř jeden rok nemohou realizovat
svou výdělečnou činnost.
Proto navrhujeme z textu zákona zcela vypustit jakákoli omezení v přístupu
ke kompenzačnímu bonusu pro společníky s. r. o. týkající se počtu osob, kterými
jsou tyto společnosti tvořeny.
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