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Ochrana spotřebitele a povinné označování reklamy
Jedna z oblastí, na kterou klade český právní řád velký důraz, je ochrana spotřebitele.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem
nebo s ním jinak jedná. Zvýšená potřeba ochrany spotřebitele vyplývá ze skutečnosti,
že právo na spotřebitele vždy nahlíží jako na slabší stranu.
Právo chrání spotřebitele zejména před tzv. nekalými obchodními praktikami,
kterými se rozumí zejména klamavá konání nebo klamavá opomenutí a agresivní
obchodní praktiky. Dále je spotřebitel chráněn při jednání a uzavírání jakýchkoliv
a veškerých smluv s podnikatelem. V neposlední řadě je ochrana spotřebitele
zajišťována prostřednictvím důsledné regulace reklamy, a to jak v obecné rovině, tak
ve vztahu k některým specifickým druhům produktů a služeb.
Jedním ze základních zákonných požadavků týkajících se reklamní činnosti je řádné
označení reklamy. Reklamou se přitom rozumí jakákoliv veřejná prezentace, jejímž
cílem je propagace podnikatelské činnosti (například produktů, služeb apod.)
určitého subjektu. Pro naplnění definice reklamy není podstatné, jaké jsou pohnutky
šiřitele reklamy k této činnosti, zda ji provádí za úplatu nebo bezúplatně či zda jde
nebo nejde o součást jeho vlastního podnikání. Pokud reklama není řádně označena,
může být považována za tzv. skrytou reklamu, a to zejména tehdy, je-li prováděna
za úplatu nebo jinou obdobnou protihodnotu. Skrytá reklama představuje nekalou
obchodní praktiku, a proto je zákonem výslovně zakázána.
Je tedy zřejmé, že každá reklama na Vašem profilu musí být označena. S ohledem na
velmi široké vymezení toho, co se rozumí reklamou, doporučujeme označovat všechny příspěvky, jejichž cílem je propagace něčí podnikatelské činnosti, zejména pokud
za takové příspěvky máte obdržet jakoukoliv (byť sebemenší) protihodnotu. V rámci
opatrnosti pak lze doporučit označování propagačních příspěvků i v případech, kdy
v daném konkrétním případě protihodnotu nedostáváte. Označení reklamy přitom
musí být jasné, srozumitelné, zřetelné a ideálně v jazyce, kterým běžně
komuni uje převážná část Vaší cílové skupiny, tj. zpravidla česky.
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Jak na správné označení reklamy v praxi? Některé sociální sítě (Instagram,
Facebook) v současnosti umožňují označení placené spolupráce přímo u konkrétního
příspěvku a využití tohoto nástroje lze pouze doporučit. Nicméně vzhledem k tomu,
že takové označení může být v některých případech snadno přehlédnutelné, dále
doporučujeme využití i dalších možností označení reklamní spolupráce. Jako příklady
lze uvést použití slovního spojení „placená spolupráce“ či „placené partnerství“
v textu příspěvku, výslovné označení Vašeho smluvního partnera, anebo využití
příslušných hashtagů (například: #spoluprace, #placenaspoluprace, #reklama,

#propagace).
#spoluprace
#placenaspoluprace, #rek
Pokud v rámci své činnosti v rozporu se zákonnými požadavky řádně neoznačíte
reklamu, hrozí Vám odpovědnost za spáchání přestupku podle zákona o regulaci
reklamy, a to buď jako zpracovateli reklamy nebo jejímu šiřiteli. Nutno upozornit, že
za spáchání tohoto přestupku lze uložit pokutu až do výše 5.000.000 Kč, proto je
neoznačování reklamy velmi rizikové. Obecně vykonávají dozor nad reklamou na
sociálních sítích krajské živnostenské úřady, v některých specifických případech
(reklama na hazardní hry, léčiva aj.) je pak příslušným dozorovým orgánem jiná
instituce.
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Nekalé obchodní praktiky
Zákon o ochraně spotřebitele stanoví, že obchodní sdělení, reklamy a činnost
související s propagací výrobků či služeb se považují za obchodní praktiku ve smyslu
daného zákona. Kromě obecné regulace obchodních praktik zákon o ochraně
spotřebitele věnuje značnou pozornost také jedné zvláštní kategorii, konkrétně tzv.
nekalým obchodním praktikám, které jsou výslovně zakazuje.
Jednoduše řečeno, obchodní praktika je nekalá, pokud podstatně narušuje nebo
je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena,
nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Nekalou
obchodní praktikou se rozumí zejména klamavé konání nebo klamavé opomenutí
a agresivní obchodní praktika. Obchodní praktiky, které se považují za nekalé za
všech okolností, jsou pak uvedeny v přílohách č. 1 a 2 zákona o ochraně spotřebitele.
Obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou
informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí
ohledně koupě, které by jinak neučinil. Za klamavou se považuje také obchodní praktika obsahující pravdivou informaci, jestliže spotřebitele klame v důsledku toho, že je
mylná či zavádějící. Spotřebitele lze nejčastěji uvést v omyl zejména ohledně hlavních
znaků výrobku či služby (provedení, složení, možnosti použití, dostupnost), anebo
ohledně ceny.
Obchodní praktika se dále považuje za klamavou, pokud řádně neuvádí podstatné
informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně
koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této
koupě, které by jinak neučinil. Za klamavé opomenutí se také považuje, pokud prodávající podstatné informace zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo
nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas.
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V souvislosti s klamavými obchodními praktikami lze také upozornit na praxi
některých influencerů, kteří v rámci propagace určitých produktů vyzdvihují jejich
pozitivní vlastnosti anebo tvrdí, že s daným produktem mají pozitivní zkušenosti, aniž
by jej však ve skutečnosti kdy vyzkoušeli. I na takový postup lze totiž nahlížet jako na
klamavou praktiku, a je tudíž nezákonný.
Za agresivní obchodní praktiku se pak považuje taková praktika, která výrazně
zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve
vztahu k výrobku nebo službě, a to obtěžováním, donucováním včetně použití fyzické
síly nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel
učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Přihlíží se zejména k načasování, místu, povaze nebo době trvání obchodní praktiky, nebo také ke způsobu
jednání, jeho výhružnosti nebo urážlivosti.
Vzhledem k tomu, že veškeré nekalé obchodní praktiky jsou zákonem zakázány, jejich
provedení představuje přestupek podle zákona o ochraně spotřebitele. Za tento
přestupek přitom může být uložena pokuta až do výše 5.000.000 Kč. Z toho důvodu
doporučujeme veškerá obchodní sdělení a reklamy připravovat tak, aby nebyly
naplněny znaky žádné z nekalých obchodních praktik. Pokud si u některého
obchodního sdělení či reklamy nebudete jisti, doporučujeme konzultovat věc
s právním poradcem.
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Nekalosoutěžní praktiky
Občanský zákoník zakazuje tzv. nekalou soutěž. Co to však je? Nekalé soutěže se dle
zákona dopustí ten, kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s „dobrými
mravy soutěže“ jednáním, které je způsobilé poškodit zákazníky nebo jiné soutěžitele.
Nekalou soutěží se pak konkrétně rozumí například následující praktiky:
klamavá reklama,
klamavé označování zboží a služeb,
vyvolání nebezpečí záměny,
nedovolená srovnávací reklama,
zlehčování.
Nekalé soutěže se lze dopustit vůči zákazníkům nebo jiným soutěžitelům.
Soutěžitelem je přitom kdokoliv, kdo se účastní hospodářské soutěže, tj. například
výrobce, distributor, prodejce nebo Váš konkurent na sociálních sítích.
Klamavou reklamou se rozumí taková reklama, která klame nebo je způsobilá
klamat osoby, jimž je určena, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování
zákazníků. Při posuzování, zda je reklama klamavá, se přihlíží ke všem jejím výrazným
znakům, zejména k údajům, které reklama obsahuje ohledně dostupnosti, povahy,
provedení, složení, množství zboží či služby, anebo k údajům ohledně jejich ceny.
Způsobilost oklamat může mít i údaj správný, je-li zavádějící vzhledem k okolnostem
a souvislostem, za nichž byl uveden. Pokud se reklama skutečně ukáže jako
nepravdivá, mylná nebo zavádějící, půjde o protiprávní jednání.
Klamavým označením zboží nebo služby se rozumí takové označení, které je
způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že označené zboží nebo služba pocházejí
z určitého místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický
znak nebo kvalitu. Je přitom nerozhodné, zda je označení uvedeno na zboží, na obalu
nebo jinde. Stejně tak je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo
nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. Klamavost může způsobit i údaj
všeobecně zažitý k označení druhu nebo kvality, je-li k němu připojen klamavý
dodatek, zejména s použitím výrazu „pravý“, „skutečný“ nebo „původní“.
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Způsobilost oklamat může mít i údaj správný, může-li uvést v omyl vzhledem
k okolnostem a souvislostem, za nichž byl uveden. Pokud bude označení klamavé,
půjde o protiprávní jednání.
Srovnávací reklama je takovou reklamou, která přímo nebo nepřímo označuje jiného
soutěžitele nebo jeho zboží či službu. Srovnávací reklama je přitom dovolená pouze,
pokud:
není klamavá,
srovnává jen zboží a službu pro stejnou potřebu nebo ke stejnému účelu,
srovnává objektivně jednu nebo více podstatných a ověřitelných vlastností
zboží nebo služeb včetně ceny,
srovnává zboží s označením původu pouze se zbožím stejného označení,
nezlehčuje jiného soutěžitele, jeho činnost nebo její výsledky,
nenabízí zboží nebo službu jako napodobení zboží nebo služby označovaných
ochrannou známkou jiného soutěžitele.
Pokud se někdo dopustí srovnávací reklamy, která nesplňuje uvedené podmínky a je
tedy nedovolená, půjde o protiprávní jednání.
O vyvolání nebezpečí záměny jde tehdy, pokud někdo pro svůj výrobek nebo službu
použije jméno nebo jiné označení, které již po právu používá jiný soutěžitel. Stejně tak
vyvolá nebezpečí záměny ten, kdo napodobí cizí výrobek nebo jeho obal, ledaže
se jedná o napodobení v prvcích, které nejdou změnit, a budou učiněna veškerá
spravedlivě požadovatelná opatření, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň
podstatně omezil. Dojde-li k vyvolání nebezpečí záměny, bude se jednat o protiprávní
jednání.
Tzv. zlehčování je takové jednání, kterým soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o činnosti
nebo výrobku jiného soutěžitele nepravdivý údaj způsobilý mu přivodit újmu. Kromě
zveřejňování nepravdivých údajů může být zlehčováním i očerňování, zesměšňování
nebo nepřípustná kritika jiného soutěžitele.
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Zlehčováním pak může být i rozšiřování pravdivého údaje o činnosti nebo výrobku
jiného soutěžitele v takových souvislostech, že jsou způsobilé danou osobu poškodit.
Také zlehčování je dle občanského zákoníku protiprávním jednáním.
Vzhledem k tomu, že jakékoliv nekalosoutěžní jednání je protiprávní, má osoba,
která byla takovým jednáním dotčena, právo požadovat, aby se rušitel takového
jednání zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat peněžitou
náhradu škody, nemajetkové újmy i vydání bezdůvodného obohacení. O těchto
nárocích je nutno vést soudní řízení, které pak může být časově i finančně velmi
náročné. Nadto může hodnota způsobené škody či nemajetkové újmy sahat řádově
až do vyšších stovek tisíců nebo milionů korun. Z toho důvodu doporučujeme při
marketingové činnosti zvýšenou obezřetnost, aby k nekalosoutěžnímu jednání
nedošlo. Nebudete-li si v některém konkrétním případě jisti, doporučujeme
konzultovat věc s právním poradcem.
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Propagace některých specifických druhů produktů
Jak již bylo uvedeno výše, ochrana spotřebitele je ze strany zákonodárce zajišťována
prostřednictvím důsledné regulace reklamy, a to nejen v obecné rovině, nýbrž také ve
vztahu k některým specifickým druhům produktů a služeb. Mezi striktně regulované
a současně často inzerované produkty patří zejména alkohol, tabákové výrobky
a elektronické cigarety, doplňky stravy, (bio)potraviny, kosmetické přípravky,
cannabidiol neboli CBD a léčiva. Níže proto uvádíme přehled zákonných podmínek
a omezení týkajících se propagace těchto produktů, které se budou vztahovat i na
Vaši činnost na sociálních sítích.

Alkoholické nápoje
Zákon výslovně nezakazuje propagaci alkoholických nápojů, nicméně upravuje řadu
omezení pro takovou reklamu. Alkoholickým nápojem je přitom třeba rozumět
jakýkoliv nápoj obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu. Konkrétně dle zákona
reklama na alkoholické nápoje žádným způsobem nesmí:
nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů,
záporně nebo ironicky hodnotit abstinenci či zdrženlivost vůči alkoholu,
být zaměřena na osoby mladší 18 let a ani nesmí osoby mladší 18 let
vyobrazovat při spotřebě alkoholu,
spojovat spotřebu alkoholu s řízením vozidel,
spojovat alkohol s jakýmikoliv lepšími či vyššími výkony či vytvářet dojem,
že alkohol přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu,
obsahovat tvrzení, že alkohol má léčebné vlastnosti, povzbuzující
nebo uklidňující účinek,
obsahovat tvrzení, že alkohol může pomoct k řešení osobních problémů ani
zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost daného nápoje.
Pokud se dopustíte propagace alkoholických nápojů v rozporu s výše uvedenými
omezeními, hrozí Vám odpovědnost za spáchání přestupku podle zákona o regulaci
reklamy, za který lze uložit pokutu až do výše 2.000.000 Kč. Dozor nad reklamou na
sociálních sítích provádí příslušný krajský živnostenský úřad.
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Nad rámec zákona upravují omezení pro propagaci alkoholických nápojů také
zásady, resp. pravidla vypracované společností Meta, která je provozovatelem
sociálních sítí Facebook a Instagram. Dané podmínky totiž zakazují sdílení veškerého
obsahu za účelem podpory odbytu alkoholických nápojů, s výjimkou případů, kdy je
obsah zveřejněn stránkou, skupinou nebo instagramovým profilem, které představují
legitimní kamenné prodejny včetně maloobchodních firem, webů a značek nebo
soukromých osob, které sdílí obsah jménem takových legitimních kamenných
prodejen. V případě porušení tohoto zákazu může dojít k zablokování účtu, na kterém
byl zakázaný obsah sdílen.

Tabákové výrobky a elektronické cigarety
Propagaci jakýchkoliv a veškerých tabákových výrobků zákon výslovně zakazuje,
s výjimkou některých zvláštních případů (propagace určená výlučně profesionálům
v oblasti obchodu s tabákovými výrobky, propagace v provozovnách určených
k prodeji tabákových výrobků, resp. v příslušných částech provozoven prodávajících
široký sortiment zboží – supermarketech). Tabákovým výrobkem se přitom rozumí
kterýkoliv výrobek, jenž může být užíván a obsahuje neupravený nebo zcela či z části
geneticky upravený tabák.
Stejně tak je zákonem zakázána propagace elektronických cigaret a náhradních
náplní do nich. Za elektronickou cigaretu se považuje každý výrobek, který lze použít
pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku,
anebo jakákoli součást tohoto výrobku včetně zásobníku, nádržky i zařízení bez
nádržky nebo zásobníku. Elektronická cigareta může být jednorázová nebo opětovně
naplnitelná pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelná
pomocí jednorázových zásobníků.
Propagace tabákových výrobků a/nebo elektronických cigaret je přestupkem podle
zákona o regulaci reklamy, za který lze uložit pokutu až do výše 2.000.000 Kč. I v tomto
případě je dozorovým orgánem nad reklamou na sociálních sítích příslušný krajský
živnostenský úřad.
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Obdobně jako v případě alkoholických nápojů je zásadami, resp. pravidly vypracovanými společností Meta zakázáno i sdílení veškerého obsahu za účelem podpory
odbytu tabákových výrobků a produktů s nimi souvisejících. Příslušná pravidla dále
stanoví, že příspěvky nesmí propagovat elektronické cigarety, vaporizéry ani jakékoliv
jiné produkty simulující kouření. V případě porušení tohoto zákazu může dojít
k zablokování účtu, na kterém byl zakázaný obsah sdílen. Porušení tohoto zákazu
může vyústit v zablokování účtu, na kterém byl zakázaný obsah sdílen.

Doplňky stravy
Reklama doplňků stravy je obecně přípustná, nicméně i v tomto případě zákon
stanoví několik zvláštních požadavků. Doplňkem stravy se dle zákona rozumí
potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným
zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé
spotřebě v malých odměřených množstvích.
Reklama na doplněk stravy musí stravy musí obsahovat zřetelný a dobře čitelný text
„doplněk stravy“. Stejné označení pak musí být uvedeno i na obalu daného produktu.
Dále je třeba upozornit, že doplňkům stravy nemohou být žádným způsobem
přisuzovány vlastnosti nebo účinky související s prevencí, léčbou nebo vyléčením
lidských onemocnění, ani ve vztahu k nim nelze tvrdit či naznačovat, že vyvážená
a pestrá strana nemůže člověku poskytnout dostatečné množství živin. Lze proto
doporučit, aby reklamní sdělení týkající se doplňků stravy neobsahovala termíny
„léčit“, „odstraňovat“, „hojit“, „napravovat“, „ošetřit“, „předcházet“, „obnovovat“ nebo
„eliminovat“ ani jejich případné modifikace, jelikož se jedná o výrazy, které mohou
naznačovat léčivý účinek. Dále reklama na doplňky stravy nesmí uvádět potenciální
zákazníky v omyl tím, že by daný produkt doporučovala s odvoláním na nekonkrétní
klinické studie.

www.ondrejova.cz
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Budete-li propagovat doplňky stravy, aniž budou splněny výše popsané zákonné
požadavky, hrozí Vám odpovědnost za spáchání přestupku podle zákona o regulaci
reklamy, za který lze uložit pokutu až do výše 2.000.000 Kč. Dozor nad reklamou
na sociálních sítích v tomto případě provádí Státní zemědělská a potravinářská
inspekce.

Potraviny a biopotraviny
Propagace (bio)potravin je obecně přípustná při dodržení příslušných zákonných
požadavků týkajících se zejména regulaci reklamy a ochrany spotřebitele. Podle
zákona o regulaci reklamy mohou být v reklamě na potraviny uvedena výživová nebo
zdravotní tvrzení při dodržení podmínek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1924/2006. Reklama na potraviny musí splňovat požadavky stanovené zákonem
o potravinách a tabákových výrobcích.
Do samostatné skupiny spadá reklama na kojeneckou výživu, jelikož tato má
speciální složení nebo postup výroby. Do této skupiny přitom spadají potraviny pro
počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, potraviny pro výživu malých dětí
a potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti.
Je třeba řádně rozlišovat označení „počáteční“ a „pokračovací“ tak, aby nedošlo
k záměně. U „počáteční“ kojenecké výživy je zákonodárce značně přísnější.
V prodejnách je zakázána reklama, která by podněcovala ke koupi počáteční
kojenecké výživy. Jedná se například o rozdávání vzorků, zvláštní způsoby vystavení,
poukazování na slevu nebo jinou zvláštní výhodu. U kojenecké výživy by měly být
uvedeny údaje o správném použití. Reklama na počáteční kojeneckou výživu nesmí
vést k závěru, že počáteční kojenecká výživa je rovnocenná mateřskému mléku nebo
že je dokonce lepší.
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Aby mohly být potraviny prezentovány jako „bio“, je třeba dbát na to, aby byla
naplněna přísná kritéria stanovená příslušnou právní úpravou. Konkrétně se jedná
o českou vyhlášku o bio logu a nařízení Evropské unie o ekologickém zemědělství.
Podle příslušného nařízení Evropské unie je zásadním předpokladem pro užití
označení „bio“ ekologický původ veškerých nebo téměř veškerých složek potraviny.
Nejnižší hranice pro obsah složek nepocházejících z ekologické produkce je
stanovena na 5 %. Pokud obsah potraviny tvoří méně než 95 % složek ekologického
zemědělského původu, není možné potravinu označit jako „bio“. Biopotraviny
vyprodukované mimo Českou republiku v rámci Evropské unie musí mít na obale
uvedeno evropské logo v podobě listu z hvězdiček. Biopotraviny, které byly
vypěstovány nebo jinak zpracovány v České republice, mají české logo– tzv.
biozebru.
Budete-li propagovat (bio)potraviny, aniž budou splněny výše popsané zákonné
požadavky, hrozí Vám odpovědnost za spáchání přestupku podle zákona o regulaci
reklamy, za který lze uložit pokutu až do výše 2.000.000 Kč. Dozor nad reklamou
na sociálních sítích v tomto případě provádí Státní zemědělská a potravinářská
inspekce.

www.ondrejova.cz
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Kosmetické přípravky
Kosmetickým přípravkem se rozumí jakákoliv látka nebo směs určená pro styk
s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasy, nehty, rty apod.) nebo se zuby
a sliznicemi ústní dutiny za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu,
jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů.
Propagace kosmetických přípravků je obecně povolena při dodržení zákonných
požadavků. Vždy je však nutno mít na vědomí, že lze propagovat pouze kosmetické
produkty, které jsou na trhu legální a bezpečné pro lidské zdraví. Současně reklama
na kosmetiku nesmí podporovat chování poškozující zdraví.
Kosmetický přípravek smí být dodáván na trh, pokud jsou na jeho obalu uvedeny tyto
údaje:
jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby,
jmenovitý obsah v době balení vyjádřený v hmotnosti nebo objemu,
datum minimální trvanlivosti,
číslo šarže nebo odkaz umožňující identifikaci kosmetického přípravku,
funkce kosmetického přípravku, pokud není zřejmá z jeho obchodní úpravy, a
seznam přísad.
Před zahájením propagace určitého kosmetického produktu Vám doporučujeme
ověřit, zda je tvrzení o vlastnosti daného kosmetického produktu založeno
na odpovídajícím a přiměřeném důkazu, který by skutečně dokládal takové účinky
produktu.
Při označování, dodávání na trh a propagaci kosmetických přípravků nesmějí být
používány texty, názvy, ochranné známky, vyobrazení ani názorné nebo jiné znaky,
které by přisuzovaly těmto přípravkům vlastnosti nebo funkce, jež nemají. Zadavatel
reklamy by měl zajistit, že vyobrazení účinků inzerovaného výrobku není klamavé.
Zkušenosti s přípravkem musí být prezentovány jakožto osobní hodnocení výrobku
nebo vlastní dojem z něho. Tvrzení, že se jedná o „přírodní“ nebo „bio“ kosmetiku,
by se opět mělo zakládat na podloženém tvrzení.
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Zvláštní skupinou jsou pak kosmetické přípravky pro děti. Ve vztahu k těmto platí,
že reklama je přípustná pouze, pokud:
je zaměřena na posílení hygieny a hygienického přínosu výrobků určených
pro děti, zejména u přípravků chránících před sluncem, přípravků péče
o dutinu ústní a u čistících přípravků (včetně mýdla, šamponů
a korektorů na zakrytí akné u mladých lidí),
reklama na dekorativní kosmetiku a parfémy by neměla děti
podněcovat k nadměrnému užívání těchto přípravků, a
reklama na kosmetické přípravky, včetně jejího vyobrazení,
by neměla propagovat ranou sexualizaci mladých lidí.

Upozorňujeme také na nedávnou novelu zákona o regulaci reklamy, která zavádí
specifická pravidla pro obsah reklamy na tzv. výrobky cílící na zdraví. Byla totiž
zakázána jakákoliv reklama na výrobek cílící na zdraví, který není léčivým
přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem, ani diagnostickým zdravotnickým
prostředkem in vitro, ani potravinou pro zvláštní lékařské účely, pokud by reklama
naznačovala, že propagovaný výrobek je právě jednou z takovýchto komodit.
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Do této skupiny přitom mohou být zařazeny různé druhy kosmetických přípravků.
U této skupiny produktů dále platí zákaz:
naznačovat, že používáním výrobků se zlepší nebo zachová zdravotní stav toho,
kdo jej užívá,
naznačovat, že nepoužitím výrobku může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav
osob, a
doporučovat výrobek s odvoláním na doporučení vědců, zdravotnických
odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky skutečnému
nebo předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit používání
výrobku – zde by mohlo jít například o vysoce sledované známé osobnosti či
vlivné influencery.
Budete-li propagovat kosmetické přípravky, aniž budou splněny výše popsané
zákonné požadavky, hrozí Vám vznik odpovědnosti za spáchání přestupku hned
podle několika regulatorních předpisů, přičemž za tyto přestupky lze uložit pokuty
v řádech nižších jednotek milionů korun.

CBD
Cannabidiol neboli CBD je obecně v České republice legální a zákonodárce
mu dosud ani v oblasti regulace reklamy nevěnoval detailní pozornost. Proto je
propagace CBD obecně povolena při dodržení obecný požadavků zákona o regulaci
reklamy a zákona o ochraně spotřebitele. Zvýšenou pozornost je však třeba věnovat
v případech, kdy má být předmětem propagace doplněk stravy s obsahem CBD
anebo vaporizér (či jiný obdobný nástroj) pro užívání CBD.
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Pokud totiž budete propagovat takový doplněk stravy, musí být dodrženy veškeré
podmínky a omezení uplatnitelná na reklamu týkající jakýchkoliv jiných doplňků
stravy (viz výše). Ještě složitější je situace ohledně vaporizérů či jiných obdobných
nástrojů pro užívání CBD, jelikož vzhledem k velmi širokému zákonnému vymezení
pojmu „elektronická cigareta“ budou za elektronické cigarety považovány i takové
vaporizéry, a tudíž je veškerá reklama, který by se jich týkala, zakázána.

Léčiva
Propagace léčivých přípravků je zákonem velmi striktně regulována. Léčivým
přípravkem je pro účely regulace nutno rozumět jakoukoliv látku či kombinaci látek
prezentovanou s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě
onemocnění lidí nebo zvířat, nebo jakoukoliv látku či kombinaci látek, kterou lze použít
u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem
obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického,
imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské
diagnózy. Humánním léčivým přípravkem se pak rozumí takový léčivý přípravek, který
je určen pro použití u lidí nebo podání lidem.
Předmětem reklamy může být pouze léčivý přípravek registrovaný v České republice
podle zákona o léčivech nebo registrovaný tzv. centralizovanou procedurou podle
příslušného předpisu Evropské unie. Bez výjimek je zakázána reklama na:
neregistrované léčivé přípravky,
léčivé přípravky, jejichž registrace teprve probíhá, a
přípravky, které jsou používány ve specifickém léčebném programu.
Reklama na léčivý přípravek musí za každých okolností podporovat jeho racionální
používání objektivním představením daného přípravku bez přehánění jeho vlastností
a neměla by pacienta směřovat ke zbytečnému nadužívání přípravku. V reklamě by
měly být vždy obsaženy alespoň základní údaje pro používání předmětného léčivého
přípravku.
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Reklama na léčivé přípravky může být zaměřena buď na odborníky, anebo na širokou
veřejnost, kterou se myslí okruh všech osob mimo kategorii odborníků, přičemž pro
každou kategorii jsou zákonem stanoveny zvláštní nařízení, omezení a zákazy. Zvláštní
pozornost je pak věnována ochraně osob mladších 18 let. Pokud budete propagovat
léčivé přípravky v rozporu se zákonnými požadavky, hrozí Vám odpovědnost za
spáchání přestupku podle zákona o regulaci reklamy, za který lze uložit pokutu až do
výše 2.000.000 Kč. Dozorovým orgánem ve vztahu k reklamě na sociálních sítích je
v tomto případě Státní ústav pro kontrolu léčiv.
S ohledem na množství a složitost příslušných nařízení, omezení a zákazů regulujících
propagaci léčivých přípravků máme za to, že tuto problematiku nelze v obecné
rovině uspokojivě pokrýt v tomto právním minimu, a proto doporučujeme každou
plánovanou reklamu na léčivý přípravek individuálně konzultovat s právním
poradcem.
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Soutěže na Instagramu
Za předpokladu, že se rozhodnete pro své sledující uspořádat soutěž, je třeba mít na
paměti, že pořádání soutěží podléhá určitým pravidlům a je dobré znát alespoň
rámcově právní úpravu spotřebitelských (marketingových) soutěží. Jedná se o velmi
oblíbený a užitečný nástroj, kterým lze snadno posílit Vámi budovanou značku.
V první řadě je třeba dbát dvou základních podmínek pro pořádání spotřebitelských
soutěží, a to že i) nesmíte soutěží naplnit znaky nekalé či klamavé obchodní praktiky,
neboť soutěže jsou považovány za obchodní praktiku (toho se můžete dopustit
například neposkytnutím výhry či porušením pravidel soutěže, čímž se pak také
vystavujete riziku uložení pokuty ze strany České obchodní inspekce), a ii) nesmí dojít
k tomu, že naplníte znaky hazardní hry (pokud by hra podléhala vkladu, tak se již
jedná o hazardní hru, která je odlišně, velmi striktně regulována). Nicméně „vkladem“
– podmínkou pro účast v soutěži může být například zakoupení produktu, pokud se
jedná o soutěž s jasně danými pravidly výběru výherců, neboť hazardní hry se
vyznačují právě tím, že výběr výherců nesmí být založen na náhodě či neznámé
okolnosti.
Každá spotřebitelská soutěž by měla naplňovat obecné požadavky, které budou
stanoveny v pravidlech soutěže. Lze je připravit pro každou soutěž zvlášť či jako
pravidla obecná, pokud soutěží pořádáte více; v takovém případě na tato pravidla
u každé nové soutěže vždy pouze odkážete. Pravidla by měla co nejpodrobněji
upravovat podmínky účasti pro spotřebitele, způsob určování výherců, specifikaci
výher, jakož i podmínky vyloučení soutěžitelů či například informace týkající se
zpracování osobních údajů. Zkrátka pravidla mají obsahovat veškeré relevantní
informace a taktéž musí být k dispozici po celou dobu soutěže. Výhry ve
spotřebitelských soutěžích jsou osvobozeny od daně z příjmu za předpokladu, že
hodnota výhry nepřevýší 10.000 Kč, v opačném případě podléhá výhra srážkové dani
z příjmu ve výši 15 %.
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Vzor smlouvy o spolupráci poskytovatele a objednatele

Vzor smlouvy v editovatelné formě ke stažení zde:
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Autorské právo, licence a loga
Autorské právo
Autorské právo je výlučné právo náležející autorovi, které chrání jeho autorské dílo
před neoprávněným užitím. Autorská práva se dělí do dvou skupin, a to na osobnostní
a majetková práva. Osobnostní práva jsou od autora neoddělitelná a nepřevoditelná,
majetková práva je možné za úplatu poskytnout někomu jinému formou tzv. licence.
Fotografie je považována za autorské dílo a váže se k němu skupina autorských práv,
která náleží jejímu autorovi. Tato práva k fotografii vznikají autorovi v okamžiku
vytvoření fotografie.

Použití fotografie
Fotografii nelze použít bez souhlasu autora. Bez souhlasu je to možné pouze
na základě zákonem stanovených výjimek, jako je například osobní potřeba.
Fotografii však nelze použít bez souhlasu jejího autora za cílem přímého nebo
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, tedy pro komerční užití.
Udělení oprávnění výkonu práva dílo užít (licence) jiné osobě je možné
prostřednictvím licenční smlouvy.

Zákonné licence
Užít fotografii bez souhlasu jejího autora lze také na základě tzv. zákonných licencí.
Tyto se prosadí v případech, kde převažuje veřejný zájem na užití autorského díla nad
soukromým zájmem autora, například u veřejně známých osob. Jde například o
zpravodajskou licenci. Nicméně i v případech, kdy se uplatní zákonné licence, je
vyloučeno komerční využití autorského díla.

Porušení autorských práv
Když například někdo jiný použije Vaši fotografii nebo video bez Vašeho souhlasu,
pořídí si kopii takové fotky nebo videa a dál je šíří, dopustí se zásahu do Vašich
autorských práv. V této souvislosti dodáváme, že na základě podmínek Instagramu
lze zveřejňovat obsah jen v případě, že nejsou porušena něčí práva k duševnímu
vlastnictví.
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Ochrana autorských práv
Autor je v případě porušení jeho autorských práv oprávněn domáhat se svých nároků
u soudu. Soud se pak bude zabývat tím, zda opravdu došlo k neoprávněnému užití
autorského díla a může neoprávněnému uživateli uložit povinnost zaplatit licenční
poplatek formou vydání bezdůvodného obohacení a náhrady nemajetkové újmy,
který byla autorovi způsobena. Dále pak soud může rušiteli uložit povinnost zdržet se
dalšího zásahu do práv autora odstraněním fotografie.

Logo
Logo je dle autorského zákona autorským dílem. Pokud si logo navrhnete sami, dílo je
vaším duševním vlastnictvím a můžete si nárokovat majetková i osobnostní práva
související s tímto autorským dílem. Je však nutné dávat si pozor, abyste se až
nadmíru neinspirovali u již existujícího loga, jelikož v takovém případě by mohlo dojít
k porušení autorských práv jiné osoby.
V případě, že jste si logo nechali někým navrhnout, je dobré za tímto účelem uzavřít s
navrhovatelem loga smlouvu o dílo, jejíž součástí bude i licence k výslednému dílu.
Lze si dohodnout podmínky užívání loga, souhlas s prováděním úprav loga, jakož i
výhradní licenci k jeho použití včetně souhlasu s neomezenou registrací ochranné
známky.
Ujistěte se, že Vaše logo nezasahuje do cizích práv. Logo musí být zcela originální a
původní.
Pokud chcete předejít sporům o Vaše logo, doporučujeme zaregistrovat dané logo
jako ochrannou známku. V případném sporu pak stačí prokázat, že jste vlastníkem
ochranné známky, přičemž není nutné složitě dokazovat, že své logo opravdu
používáte.
V případě zneužití Vašeho loga máte právo domáhat se, aby dotyčný od takového
jednání upustil, a dále nárok požadovat náhradu škody a vydání bezdůvodného
obohacení.
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Ochranné známky
Jedním ze způsobů, jak chránit Váš osobní brand, je registrace ochranné známky.
Ochrannou známkou může být jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních
jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky. Takové
označení však musí být způsobilé odlišit produkty nebo služby jedné osoby
od produktů nebo služeb jiné osoby (tzv. rozlišovací způsobilost), a dále být vyjádřeno
v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti
umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné
známky.
Jakmile si zaregistrujete ochrannou známku, budete mít jako její vlastník výlučné
právo užívat ochrannou známku ve spojení s produkty nebo službami, pro něž je
chráněna, a budete oprávněni používat spolu s ochrannou známkou značku ®. Nikdo
jiný pak bez Vašeho souhlasu nebude moct užívat stejné či zaměnitelné označení pro
produkty nebo služby, pro které bude ochranná známka zapsána. Toto omezení pak
platí zejména pro umísťování daného označení na produkty, nabídku produktů nebo
služeb pod tímto označením nebo například užívání tohoto označení v reklamě.
Pokud by kdokoliv zasáhl do Vašeho výlučného práva na užívání ochranné známky,
můžete se v rámci soudní ochrany domáhat toho, aby se porušovatel zdržel jednání,
jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a aby následky ohrožení nebo porušení
byly odstraněny. Dále Vám vznikne právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného
obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva,
a přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma.
Přiměřené zadostiučinění může spočívat i v peněžitém plnění. Nadto je porušení práv
k ochranné známce trestným činem, za který může být pachateli uložen zákaz
činnosti, propadnutí věci, peněžitá pokuta či v krajním případě až trest odnětí
svobody.
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Jako ochranná známka může být zaregistrováno i Vaše jméno, pseudonym nebo
například označení Vašeho profilu na sociálních sítích, a to za podmínky, že budou
splněny zákonné požadavky kladené na ochranné známky, zejména tzv. rozlišovací
způsobilost a nezaměnitelnost ochranné známky. V případě osobního jména či
pseudonymu půjde o slovní ochranné známky, díky kterým budou Vaše jméno či
pseudonym požívat zvýšené ochrany nad rámec ochrany zakotvené v občanském
zákoníku. Tato praxe se již postupně prosazuje i v České republice. Dlužno dodat, že
taková ochranná známka by však neměla opravňovat jejího vlastníka k tomu, aby
jiným fyzickým osobám zcela zakázal užívání jejich jména a příjmení, pokud je takové
užívání v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku. V případě označení Vašeho profilu na sociálních sítích pak lze uvažovat
i o dalších formách ochranných známek (například obrazová).
Registrace ochranné známky se provádí v několikafázovém správním řízení u Úřadu
průmyslového vlastnictví a průměrně může takové řízení trvat několik měsíců až 1 rok.
Po registraci bude Vaše označení chráněno na dobu 10 let od podání přihlášky,
přičemž ochranu lze i nadále prodlužovat, a to vždy na dalších 10 let. Nutno
podotknout, že takto registrovaná ochranná známka platí pouze na území České
republiky. Pokud byste měli zájem o to, aby byla Vaše ochranná známka platná
i na území jiných států, je možné zaregistrovat tzv. ochrannou známku Evropské unie
u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, anebo mezinárodní ochrannou
známku.
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Prodej vlastních produktů (merch) a e-shop
Prodej vlastních produktů
Pod pojmem „Merch“ si můžeme přestavit produkt, který si mohou koupit fanoušci
určitého influencera na Instagramu a tím ho podpořit v jeho další činnosti. Tyto
reklamní předměty pak také dále přitahují další sledující na jeho profil. Je třeba, aby
influencer myslel na to, že pokud prodává své produkty přímo na síti Instagram nebo
na svém e-shopu, musí dodržovat obchodní podmínky sociálních sítí a příslušné
právní předpisy, které se vztahují k předmětu jeho činnosti. Pokud má finanční příjem
ze svých reklamních produktů, je důležité myslet také na dodržování daňové
povinnosti, která je spojena s tímto příjmem.

E-shop
Při zakládání e-shopu je třeba myslet na úpravu smluv uzavíraných přes internet,
na normy živnostenského zákona, právní úpravu ochrany spotřebitele, nekalé
soutěže a ochrany osobních údajů (GDPR). Každý e-shop musí splňovat veškeré
zákonem stanovené povinnosti. Informace uvedené na e-shopu musí vždy být úplné
a pravdivé.
Povinné informace, které musí influencer vždy uvádět na svém e-shopu,
jsou následující:
svou totožnost a kontaktní údaje,
označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
cenu zboží nebo služby, včetně všech daní a poplatků,
způsob platby a způsob dodání nebo plnění,
náklady na dodání, a
údaje o právech vznikajících z vadného plnění a informace o záruce.
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Obchodní podmínky
Obchodním podmínkám by měla být věnována zvláštní pozornost, jelikož představují
stěžejní dokument související s provozem Vašeho e-shopu. Doporučujeme nechat si
obchodní podmínky vytvořit právními specialisty na míru, nebo je tu možnost použití
předpřipravených univerzálních obchodních podmínek ze specializovaných portálů,
avšak taková možnost se jeví spíše jako dočasné řešení.
Co zejména by mělo být uvedeno v obchodní podmínkách?
cena zboží – kde je cena zboží uvedená, jak lze cenu uhradit, náklady spojené
s dodáním zboží,
právo na odstoupení od smlouvy – kdy je to možné a kdy ne, náklady
na vrácení zboží,
rozsah, podmínky a způsob reklamace – adresa kam dopravit
reklamované zboží, a
úprava ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů
Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.
Nyní se již internetový obchod nemusí registrovat u Úřadu pro ochranu osobních
údajů. K běžnému provozu e-shopu není potřeba mít souhlas se zpracováním
osobních údajů, jelikož se jedná o zpracování údajů v rámci smluvní agendy (jde o
jméno, příjmení, adresu doručení, e-mail, telefon). Souhlas budete potřebovat pouze
v případě, kdy budete zpracovávat údaje nad tento uvedený rámec, například pokud
byste poskytovali Vámi získané osobní údaje třetím osobám.
Obecně byste měli zpracovávat pouze údaje, které potřebujete, a nenakládat s nimi
nedovoleným způsobem. Vždy je nutno dbát zejména na ochranu osobních údajů
získaných při výkonu Vaší činnosti.
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Správce e-shopu by měl dbát na to, aby mohl doložit soulad s právní úpravou
ochrany osobních údajů (zejména GDPR), a to tím, že přijme opatření, které řádnou
ochranu osobních údajů zajistí. Zejména by měl správce e-shopu zajistit, aby osobní
údaje byly:
zpracovány zákonným a transparentním způsobem,
shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
v rozsahu nutném pro účel zpracování (minimalizace údajů),
uložené je po nezbytně dlouhou dobu,
zpracovány jako údaje aktuální, pravdivé a přesné, a
chráněny před neautorizovaným přístupem.

Povinnost odvádět daně
Abyste mohli provozovat e-shop, je zapotřebí mít pro tyto účely patřičné oprávnění.
Takovým bude nejčastěji živnostenský list. Jako osoba samostatně výdělečně činná
(OSVČ) máte povinnost registrovat se k dani z příjmu fyzických. Ta je pro OSVČ
stanovena na 15 % ze základu daně. Pokud nebudete plátci DPH, můžete využít tzv.
paušální daně. V takovém případě daň platíte měsíčně ve stejné výši, přičemž tato
platba zahrnuje daň z příjmu i sociální a zdravotní pojištění. Výhodou je, že v tomto
případě nemusíte podávat daňové přiznání ani jiné přehledy.

Kdy budete plátci DPH?
Pokud za dvanáct bezprostředně předcházejících měsíců po sobě jdoucích překročíte obrat 1 milion korun, stáváte se povinně plátcem DPH.
V případě, že plátcem DPH nejste, je tu možnost využití tzv. paušálních výdajů. Výhoda
v tomto případě spočívá v tom, že nevedete daňovou evidenci, nemusíte prokazovat
daňové výdaje podle dokladů a postačí vést pouze evidenci příjmů.
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Podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost
Hlavní činnost
Pokud nemáte trvalé zaměstnání ani žádné další příjmy, Vaše podnikání bude
vnímáno jako hlavní činnost. V takovém případě máte povinnost hradit sociální a
zdravotní pojištění.
Vedlejší činnost
Pokud máte trvalé zaměstnání nebo další jiné příjmy – Vaše podnikání bude vnímáno
jako vedlejší činnost. V tomto případě nebudete povinni hradit sociální a zdravotní
pojištění, jelikož pojištění již bude hrazeno z jiné, primární výděleční činnosti.
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Ochrana osobnosti
Ochranu osobnostních práv upravuje občanský zákoník ve svém ust. § 81 a násl.
Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen
ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Ochrany požívají zejména život
a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho
vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.
V případě porušení osobnostních práv a způsobení nemajetkové (morální) újmy se
lze domáhat, aby původce:
zdržel se dalších neoprávněných zásahů,
odstranil následky neoprávněného zásahu (stažení záznamu, veřejná omluva), a
poskytl postiženému přiměřené peněžité zadostiučinění (satisfakci), není-li
morální
zadostiučinění, jako je omluva, symbolická náhrada apod., dostačující.

Předběžným opatřením lze docílit okamžitého zdržení se narušování soukromí či
jiného zásahu do osobnostních práv. Využít lze také možnosti mimosoudního nalezení
smíru, mediace a v případě selhání mimosoudního jednání, žalobu na ochranu
osobnosti s nárokem na náhradu nemajetkové újmy.
Nemajetková újma se odčinňuje přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí
být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné
odčinění způsobené újmy. Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být
určeny tak, aby byly odčiněny okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné
způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím
závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho uváděním ve
veřejnou známost, nebo vdůsledku diskriminace, obava poškozeného ze ztráty života
nebo vážného poškození zdraví.
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V případě zásahu do přirozených práv člověka se lze domáhat také vydání
bezdůvodného obohacení. Bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto zásahem do
přirozeného práva člověka, může ochuzený požadovat za neoprávněné nakládání
s hodnotami týkajícími se jeho osobnosti dvojnásobek odměny obvyklé za udělení
souhlasu s takovým nakládáním. Je-li pro to spravedlivý důvod, může soud rozsah
plnění přiměřeně zvýšit.
Ochranu některých dílčích osobnostních práv občanský zákoník konkretizuje:
Právo na jméno
právo na ochranu jména, příjmění a také pseudonymu.
Právo na podobu
zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze jen s jeho souhlasem,
zákaz neoprávněného zobrazení a šíření podobizny člověka,
právo na podobiznu je chráněno i mimo soukromou sféru,
se souhlasem s vlastním vyobrazením uděluje člověk souhlas také k jeho
obvyklému a s ohledem na okolnosti případu zároveň i pro něho
předvídatelnému rozšíření podobizny,
svolení lze odvolat, podmínky stanoví § 87 odst. 2 pro svolení udělené na určitou
dobu.
Právo na soukromí
OZ obsahuje zákaz zásahu do soukromí bez zákonného důvodu a demonstrativně
uvádí možné zásahy do soukromí:
narušení soukromých prostor člověka bez svolení,
sledování soukromého života,
pořizování zvukového nebo obrazového záznamu o soukromém životě,
využívání takových či jiných záznamů pořízených o soukromém životě člověka
třetí osobou nebo šíření takových záznamů o soukromém životě,
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ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy, a
zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nesmí být využit nepřiměřeným
v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.
Zákonné licence
Občanský zákoník obsahuje konstrukci, za které není třeba svolení člověka, pokud se
podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo
ochraně jiných práv nebo právech chráněných zájmů jiných osob. Dále existuje
úřední licence, vědecká a umělecká licence a licence zpravodajská. Užití nesmí být v
rozporu s oprávněnými zájmy člověka a musí být přiměřené.

Vykrádání obsahu
Pokud má osoba veřejný účet a povolené sdílení obsahu, lze se bránit proti užívání
obsahu jen velmi těžko. Lze se domáhat ochrany autorských práv v případě
autorských fotografií nebo v případě, že by užití obsahu třetí osobou nebo ze strany
médií bylo využíváno pro komerční účely a tyto subjekty by zjevně parazitovaly
ekonomicky na obsahu influencera. Jiná je situace, pokud má influencer soukromý
účet (tj. sledující schvaluje) a nedovoluje šířit svůj obsah. Pokud Influencer nechce,
aby média přejímala bez svolení jeho obsah, je nutno to vyjádřit např. disclaimerem:
„Sdílení obsahu mého profilu je možné jen s mým souhlasem“ nebo „Šíření obsahu
mého profilu bez mého souhlasu médií je nezákonné“ nebo „Nepřeji si, aby média
přejímala obsah mého profilu“.
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Obrana před kritikou
Hodnotící kritice (médií, bulváru, sledujících) se nelze vyhnout. Kritika ale musí být:
přiměřená co do obsahu, formy i místa, a
postavená na pravdivostním základě.
Není-li kritika věcná, ale úmyslně znevažující či urážející, je způsobilá zasáhnout do
práva na ochranu osobnosti a lze se tak bránit.
Dlouhodobá, cílená na jednu osobu, znevažující či vysmívající se kritika není chráněna
svobodou projevu, lze se proti ní bránit v občanskoprávním řízení.
Pokud byla jednáním třetí osoby způsobena škoda, například tím, že objednatel
ukončil spolupráci (ušlý zisk) na základě masivní kritiky nebo dokonce jednáním, kdy
třetí osoba objednatele kontaktuje, lze se nad rámec nemajetkové újmy domáhat
také náhrady způsobené škody.

Daňový aspekt
V případě, že poskytujete placenou propagaci, je zapotřebí získat k tomu živnostenské oprávnění (pro reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, provozování
kulturní činnosti).
Jako OSVČ máte povinnost registrovat se k dani z příjmu fyzických osob. V případě,
že za dvanáct bezprostředně předcházejících měsíců po sobě jdoucích překročíte
obrat 1 milion korun, jste povinni se rovněž registrovat jako plátce DPH.
Podle zákona o daních z příjmů je předmětem daně z příjmu FO také nepeněžitý
příjem, který se pro tyto účely oceňuje. Tedy pozor, zdanit je nutné nejen peněžité
plnění.
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