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POZOR, OSVČ!
VYUŽILI JSTE MOŽNOSTI NEPLATIT SOC. A ZDRAV. POJIŠTĚNÍ?
Nezapomeňte si znovu zapnout trvalé příkazy na sociální a zdravotní. Srpen je poslední
měsíc, za který jsou minimální zálohy odpuštěné v rámci pomoci OSVČ při covidu-19.
Od září už se zase platí tak, jak jste byli zvyklí.

KDY ZAPLATIT ZÁLOHY ZA ZÁŘÍ?
Sociální od 1. do 30. září;
zdravotní od 1. září do 8. října.

Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR

NOVÁ „BOUDA“ NA ŽIVNOSTNÍKY
PODVODNÍCI PŘIŠLI S TRIKEM S ÚŘEDNÍM RAZÍTKEM
Tyto podvodné společnosti se vydávají za instituce podnikatelské
správy a snaží se z nových živnostníků vytáhnout peníze. Oficiálně
a úředně vypadajícím dopisem je vyzývají k zaplacení poplatku.
Nyní se podle našich zjištění snaží inovovaným trikem podvodníci
vytáhnout další peníze. Nový případ katalogové firmy, která se svým
názvem vydává za českou instituci. Pod hlavičkou takzvané České
komory firem a živnostníků rozesílá potvrzení o zápisu do registru
a výzvu k uhrazení poplatku.
Tentokrát jde snaha oklamat živnostníky ještě dál, než bylo u podobných triků obvyklé. Běžné katalogové firmy rozesílaly nabídky zápisu
do oficiálně vypadajících rejstříků. Tentokrát přijde obálka s úředně
vypadajícími razítky a dopis adresátovi oznamuje „potvrzení o zápisu
do České komory firem a živnostníků“. Náklady na zápis dělají 2410 Kč
a doba splatnosti je 14 dní. Nechybí
dokonce ani jednací číslo.
Tyto praktiky Hospodářská komora ČR
zahrnuje mezi nekalé a varovala před
nimi v minulosti už několikrát. Tyto
firmy vytvářejí iluzi dobrého jména
a zneužívají ji k nekalému jednání.
Česká komora firem a živnostníků
je ve skutečnosti jen společnost
s ručením omezeným a nemá
s Hospodářskou komorou ČR nic
společného. Jinak se takovým společnostem říká také „katalogové firmy“. V podstatě spoléhají
na to, že (nejen) čerství podnikatelé se ještě dostatečně neorientují
v systému a nemají rozhled, co vše je povinné zaplatit a co ne.
Zaplatí tak obyčejnou nabídku zápisu do soukromého rejstříku
v domnění, že jde o povinný poplatek. Tyto rejstříky mají navíc často
velice nízkou návštěvnost, protože jsou prakticky neznámé a nikdo
je pro vyhledávání nepoužívá.

PLATIT MŮŽETE I VÍCKRÁT
Živnostníky firma, která je vedena na podnikatele ze Slovenska,
dokonce obesílá opakovaně. Co už se totiž v dopise nepíše, je
například povinnost platit poplatek každý rok. Pokud tedy podnikatel nezašle firmě písemné ukončení zápisu, bude povinen platit
každý rok pořád dokola. To už se podnikatelé mohou dočíst jen ve
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všeobecných obchodních podmínkách na webu firmy.
Pozor na to, když vám bude někdo volat telefonem, tak vaše ANO
v telefonu je závazné a budete platit. Slovo ANO neříkejte ani při
tom, když si ověřují vaše jméno a firmu. Stává se, že si váš nahraný
hovor sestříhají a slovo ANO použijí jinde a pak vás vydírají.

NOVÍ ŠMEJDI, STARÉ TRIKY
Česká komora firem a živnostníků není jedinou, která rozesílá výzvy
k uhrazení poplatku. Minimálně od roku 2019 vystupuje v dopisech
podnikatelům i Živnostenská komora.
Zjistit pozadí této firmy je podobně nemožné. Jejím jediným dohledatelným vlastníkem je muž s bydlištěm na městském úřadě
a sedmnácti exekucemi na své jméno. Zbytek vlastnické struktury
společnosti jde přes anonymní akcie, jejichž skutečným držitelem
může být kdokoliv.
Že je česká verze nejspíš jen kopií té slovenské,
o tom svědčí například občas zapomenuté
slovenské fráze ve všeobecných obchodních
podmínkách firmy.

KDO MŮŽE TYTO PŘÍPADY ŘEŠIT?
Česká obchodní inspekce do vztahu dvou
podnikatelů není dle svých slov oprávněna
vstupovat za žádných okolností. Tento případ
tedy nemůže řešit, protože cílí na podnikatele,
nikoli na spotřebitele.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uvedl,
že oblast nekalé soutěže je podle zákona o ochraně hospodářské
soutěže výslovně vyloučena z jeho působnosti.
Hospodářská komora není státním úřadem, je podnikatelskou organizací, nespravuje živnostenský rejstřík a ani nemá pravomoc tyto
aktivity zastavit. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které živnostenský
rejstřík spravuje, na dotazy zatím nereagovalo.
P. S.: Zrovna při psaní tohoto článku mi volali z CS Firmy, abych si
upravil zápis, který tam nemám, a kdybych řekl do telefonu ANO,
tak musím platit.

Zdroj: Seznam Zprávy, redakčně upravil Pavel Žatečka,
výkonný ředitel CMLT ČR

