
Právník radí: Virtuální kancelář označte a
pravidelně vybírejte poštu
14. září 2010

Výhodou virtuálních kanceláří je, že jsou o dost lacinější než ty kamenné. Podnikatel přitom
získá sídlo na lukrativní adrese třeba v centru hlavního města. Pozor ale na některá úskalí.
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Spočítejte si, jak se
vám změní plat po
reformě daní

Nová pravidla: za
roztrhanou stokorunu
už nic nekoupíte

čistou mzdu výši důchodu
státní podporu splátku hypotéky
nemocenskou splátku úvěru

Spočítejte si

další kalkulačky

"Při uzavírání smlouvy s pronajímatelem při zřízení virtuální kanceláře je třeba dát
pozor na několik sporných věcí," připomíná advokátka Petra Sochorová z právní
kanceláře Havel & Holásek.

Co si má začínající podnikatel ohlídat při umístění firmy do virtuální
kanceláře? 
V praxi může toto řešení přinést několik problémů. Obchodní a občanský zákoník
stanovují požadavek uvádění takzvaného skutečného sídla. Podnikatel je totiž
povinen zapsat do obchodního rejstříku své skutečné místo podnikání. Pak
nemůže proti tomu, kdo se dovolává sídla zapsaného v obchodním rejstříku,
namítat, že má své skutečné sídlo v jiném místě.

Problém může nastat také při kontrolách ze strany státních orgánů. Podnikatel je
povinen finančnímu úřadu zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové
kontroly.

Také pokud by ve virtuální kanceláři docházelo k problémům s přebíráním pošty,
mohly by podnikateli uplynout lhůty, které jsou finančním úřadem stanoveny. Sídlo
podnikatele musí být rovněž označeno v souladu se zákonem, což platí i pro
virtuální kancelář (o zakládání virtuálních kanceláří si přečtěte v našem
předchozím článku).

Někteří podnikatelé prchli do velkého města do virtuálních kanceláří před
častými kontrolami finančních úřadů. Mohou lidé z finančního úřadu,
pokud najdou nějaké nesrovnalosti, přesunout firmu zpět do předchozího
místa?
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Středa, 7. prosince 2011. Svátek má Ambrož, Benjamin.
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Podle mého kolegy Jana Krejsy, odborníka na daňovou problematiku, určitě ano.
Finanční úřady mohou i z vlastního podnětu usilovat o takzvanou delegaci místní
příslušnosti. Místní příslušnost rozhoduje o tom, který finanční úřad bude provádět
úkony vůči daňovému subjektu, tedy podnikateli, a kam on bude podávat
například daňová přiznání.

O delegaci místní příslušnosti rozhodne správce daně, tedy finanční ředitelství
nebo ministerstvo financí. K delegaci dochází v případě, že je podezření na fiktivní
sídlo a z hlediska účinnosti a hospodárnosti správy je vhodnější, aby podnikatel
spadal pod jiný finanční úřad.

Jak zajistit, aby se v průběhu pronájmu virtuální kanceláře nezměnila
vlastnická práva v prostorách, ve kterých je umístěno sídlo společnosti?
Hrozí riziko, že společně s právem poskytovatele k užívání dané
nemovitosti automaticky zanikne i moje právo k užívání sídla společnosti
a co se v takovém případě dá dělat?
Je důležité věnovat pozornost obsahu uzavírané smlouvy. Podle zákona totiž platí,
že v případě, že dojde ke změně vlastnictví budovy, v níž pronajatá kancelář je,
není nájemník ani pronajímatel oprávněn z tohoto důvodu nájem vypovědět, pokud
není dohodnuto jinak. Stejné pravidlo se pak uplatní v případě uzavření
podnájemní smlouvy. Je-li však podnikatel v podnájemním vztahu, musí si být
vědom i toho, že tento vztah zaniká spolu s nájemní smlouvou.

Uvádím-li sídlo své firmy na prestižní adrese, na které však ve skutečnosti
nejsem, není to klamavá reklama?
Takové jednání podle mého názoru nelze posoudit jako klamavou reklamu. Za tu
se podle obchodního zákoníku považuje šíření údajů o vlastním nebo cizím
podniku, jeho výrobcích či výkonech, které vyvolá klamnou představu a zjedná tím
vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži nebo styku prospěch na
úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo dalších zákazníků.

Prokázat tedy, že informace o tom, že pekař Adam má oficiální sídlo v centru
Prahy, mu pomohlo získat více zákazníků, a to na úkor pekaře Tomáše s
oficiálním sídlem na okraji Prahy, by v praxi bylo přinejmenším obtížné. I když
občas lze těžko říci, podle čeho si zákazníci vlastně vybírají. Nicméně, není mi
znám žádný obdobný případ, který by se před českými soudy danou
problematikou zabýval.
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http://www.rajce.net/
http://www.alik.cz/
http://reality.idnes.cz/
http://www.automodul.cz/
http://www.jobdnes.cz/
http://www.topkontakt.cz/
http://dovolena.idnes.cz/
http://www.klikni.cz/
http://www.mfdnes.cz/
http://muj.idnes.cz/dukaty.asp
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