Pnáwní
bňezen

-

ponadna
duben

201

Swět

textilu

5i obuwi

2

Advokátníkance|ářJasanská & Co.
,,
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POFIADNA

Praha - V pos|edníchněko|ika měsících
jsme dosta|i do redakce řadu dotazů, týka|ícíchse nových právních úprav v České
repub|ice. NavázaIi jsme tedy spolupráci
s pražskou advokátní kance|áňíJasanská
& Co.' |e|ížadvokáti budou na vaše dotazy pravide|ně odpovídat. Pokud budete mít
ně|akéda|šídotazy' poš|etenám je na mai|:
korolpl prg.cz.

Zenosti ZaměStnance,kterou zaměstnanec
koná osobně jménemzaměStnavate|ea pod|e 1ehopokynů.
Koná-|itedy oSVČ závis|oupráci, tedy jedná
podle pokynů,,odběrate|e''
[de facto zaméstnavate|e],jeho jménema na jeho odpovědnost, přičemžpráci musíkonat osobně, pak
od |edna 2012 je popsanéjednáníkva|ifikováno jako ne|egálnípráce' Za tu pak mohou
být sankcionovánijak oSVČ tde facto zaměstnanec),a to až do výŠe,l0o o00Kč,
tak odběrate|(de facto zaméstnavate|],
a to
v r o z s a h u2 5 0 0 o o K č a ž 1 o m i | i o n ů
K č 'T o ,
že zákon uk|ádá kontno|nímu
úřadu Stanovit
pokutuve výši25o o00 Kčje nové,
minimá|ní
v pr.ávním
řádU ČR ne pří|iščastéa ukazující
na skutečnýzáměr státu potírat švarcsystém.
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je tzv. advertoria|'
Č|ánek,o kterémpíŠete,
praJe šwancsystérn
nelegální
Jedná se o text, ktený budí dojem, že 1de
cí?
o obvyklý redakčníč|ánek,a|e je zap|acen
Švancsystémje zastňený pr.acovněprávní a někdy také připraven inzerentem. NázeV
vztah,1ehožcílemje úsponana povinnýchodadvertoriaIje s|oženz ang|ickýchslov advenvodech do státní pok|adnytpňedevŠím
sociá|- tisment - rek|amaa editoria|- redakční
č|áje obsah
nía zdnavotnípojištěnD'obvyk|ejde o vztah,
nek. Na rozdílod redakčních
č|ánků
kde na jednéstnaně Stojípodnikate|[zpnavi. advertoriaIukontno|ován
inzenentems cí|em
podpoňitjeho výrobky'Advertonia|se pova.
d|a soo|ečnost]a na druhéstraně osoba samostatně výdě|ečněčinná- oSVČ. Taková- Žuje za rek|amu' Zákon o negu|acirek|amy
to oSVČ má častofaktickystejnépodmínky požaduje,
aby takovýč|ánekby|Zňete|něnozjako zaměstnanci- pracujev pracovnídobě,
|išite|ný
a oddě|enýod ostatníhotextu.
odměnu má fixně sjednanoubez oh|eduna
p|něnísjednanés|uŽby,tňetímStranám Se
TakéKodex rek|amyvypnacovanýBadou pt.o
jevíjako zaměstnanec niko|ijako Samostatný rek|amustanoví,Že kdoko|ivse na rek|amu
podnikaLel.
podívá,má okamŽitěa bez podrobného
čtení
Pracovník,který není zaměstnancem, ný- vidět' Že jde o inzerci. Pokud 1eč|ánekvytiŠ'
brŽ obchodnímpartnerem svého ,,zaměst. těn Ve stejnémsty|u jako ostatní redakční
je Ievnější
pracovnísilou než k|a- materiá|,je tňeba jej označit.odpovědnost
navatele..,
sický zaměstnanec. Zaměstnavate|V|astně za řádnéoznačení
nese vydavatel- kdyžnepředstít.á'Že se svým ,,zaměstnancem..
má
k|amuneoznačí,
hrozímu vysoképokuty.
obchodníVztah dVoU samostatných podni.
kate|ů,byťse ve skutečnostijedná o výkon Pokud by však č|áneko V|astnostechfunkčzávis|éot.áce.
ních oděvůby| nezávis|ezpracován redakcí
Závis|oupnacíje d|e zákona výkon práce ve
nikolivna zák|aděobjednávky,potom Se nejedná o rek|amua č|áneknebudejako inzerce
vztahu nadřÍzenostizaměstnavate|ea oodňi

označen'o objektivitětextu obvyk|esvědčí
zmíněnívíce různýchkonkur.enčních
značek,
aniŽ by by|ajedna z nich nápadně vyzdvihována či propagovánapomocíkontaktůna výrobce, uvedením|ogaapod.
jsrne
Elostali
do pnodejny
zá.
silku
nowétro
zboží.
E|ohuže!
balík otewřela
až za dwa
isern
jsern, že rnísto í P
dny a zjistila
jen í í. Márn
košil ie v zásilce
šanci to reklarnowat?
PokudzboŽínepňijdeve smIuveném
mnoŽství,
poh|íŽí
se na něj z právníhohlediskajako na
zboŽívadné.Aby moh| kupující
up|atnitsvé
nárokyz vad, je povinenzboží',pod|emožností co nejdříve,s pňih|édnutím
k povaze zboží''
po pňevzetíproh|édnout
a o pňípadných
vadách informovat pnodáVajícího'Zá|eŽí tedy
na oko|nostecha kaŽdýpřípadje nutno poSUzoVatzv|ášť.Ve Vámi popsanémpňípadě
je tedy dů|eŽité
vědět (a prokázat)zda mě|a
pnodavačkaobjektivně možnost zboží dříve
oroh|édnouta zkontno|ovat'Jinak se bude
posuzovatSituace, kdy jsou v prodejněčtyňi
prodavačkya přijdejim jedna zási|kaza den,
jinak se posoudí, pokud bbde prodavačka
jedna, pr.odejnap|ná zákazníků
a podobných
zási|ekdenně pňijdedvacet'
obecně můžetaké kupující
Up|atnitsvé nároky z vad, aniŽ by zboŽíprohléd|při dodání,pokudje schopen jinak pr.okázat,Že zboŽí
by|ovadnépňipředání- to je ovŠemve Vámi
případěpoměnněobtížněpředstavilíčeném
telné.Situace by by|a od|išnánapň v případě' že by Vás prodávající
výsIovněujisti|'Že
zhožíje bez vad [= i ve správnémmnoŽství]
nebo by se vadu snaŽi||stivěZastňít[= míSto
koŠi|e
by dno knabiceby|ovyplněnotak, aby
knabicevypada|ap|ná).V těchto pňípadech
byste si moh| pro právu nárokovat dop|nění
zboŽí[odstraněnívady) nebo s|evu z kupní
ceny. Pro up|atněnínárokůje ovšem podStatné,jak jižbylo ňečenovýŠe,bezodk|adně
- to by tedy mě|o
infonmovatprodávajícího
být prvním krokem každéhokupujícíhopři
jakéko|i
zjištění
vady zboŽí.
Autor: Mgr. Ladis|ava Jasanská
Zvonízaměstnancůmhrana?
Pracovní poměr od sm|ouvy k výpovědive
svět|e nové právníúpravy,judikaturya výk|adůkontro|nÍch
orgánů.Advokátníkance|ář
Jasanská & Co. Vás zve na konfenencive
d n e c h 1 2 ' 6 . - 1 3 . 6 . 2 0 1 2 ' P ň e d n á Šaíd v o káti, daňovÍporadci, personaIisté,soudci
a pracovnícikontro|níchorgánů. Pt.ogram
a podmínkypňih|áŠení
na www.jasanska'com
v sekci Semináňea akce.

