V Praze dne 25. února 2019
Čj.: GŘ/47/2019
Název materiálu:

Návrh zákona o sociálním podniku

Připomínkové
místo

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Telefon

+420 236 080 454

e-mail:

:

amsp@amsp.cz

K předloženému návrhu zákona o sociálním podniku má Asociace malých a středních
podniků ČR (AMSP ČR) následující připomínky:

1) K § 3 odst. 1 návrhu zákona
Návrh zavádí pojem společenská prospěšnost (společensky prospěšné podnikání), aniž by
nějak reflektoval pojem „veřejné prospěšnosti“ již definované občanským zákoníkem a dále
operuje v § 5 pojmem „veřejně prospěšný poplatník“ s odkazem § 17a zákona o daních
z příjmů.
Chápeme, že § 3 návrhu zákona o sociálním podniku řeší užší problematiku než občanský
zákoník, a právě z toho důvodu by měla být definice podnikání společenského podniku
přesnější. K tomu je třeba dodat, že podnikání je v občanském zákoníku definováno jako
soustavná činnost za účelem dosažení zisku. Sociální dimenze podnikání by tedy měla na
tuto definici navazovat.
Vzhledem k výše uvedenému požadujeme konkrétnější definování a sjednocení terminologie
s použitím stávajících definic prospěšnosti i podnikání a nezavádět další nový pojem, jehož
definování je příliš obecné.
Tato připomínka je zásadní.
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2) K § 3 odst. 2 návrhu zákona
Požadujeme upřesnit definování, jak by měl sociální podnik dbát „ve zvýšené míře“, aby jednal
v souladu s dobrými mravy.
Z uvedené obecné formulace nelze dovodit konkrétní měřitelné nebo kontrolovatelné činnosti.
Tato připomínka je zásadní.
3) K § 7 odst. 3 návrhu zákona
Odmítáme další administrativní zátěž podnikatelů na základě povinnosti zpracovávat a
předkládat zprávu o činnosti sociálního podniku Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV).
K tomuto účelu by mělo být využito stávajících výročních zpráv běžně zpracovávaných
firmami a jedině v případě, že takové zprávy nezpracovávají, nahradit je zprávou určenou pro
MPSV.
Navrhujeme v tomto smyslu znění § 7 odst. 3 upravit.
Tato připomínka je zásadní.

Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Věroslav Sobotka 734 302 000
sobotka@amsp.cz, amsp@amsp.cz
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