» Vážení klienti
a obchodní partneři,
rok 2003, který sice není první rok nového
tisíciletí, je pro naši společnost přesto
velmi významný a něčím zvláštní.
Je to rok, ve kterém slaví D.A.S. své
75. výročí. Je pravdou, že myšlenka právní
ochrany vznikla dříve a to již v roce 1917,
ale naše kořeny, naše matka D.A.S. Rechtschutz byla založena v Berlíně v roce 1928.
Toto letošní výročí nás zavazuje k mimořádným výkonům.
Naše společnost se může pochlubit
opravdu velmi dobrými výsledky z roku
2002. V roce 2003 je naším cílem se nadále
zlepšovat. Největším zájmem je nejen si
udržet stávající klientelu v našem „královském oboru“, ale také zvýšit počet nových
klientů. Jméno a tradice naší společnosti
D.A.S. nás zavazuje k stále lepším výsledkům, aby tento rok 2003 byl opravdu
významným. Není to možné bez podpory
všech zaměstnanců a obchodních partnerů, našich obchodních zástupců. Všichni
se musíme snažit, abychom dobrých
výsledků skutečně dosáhli.
Loňský rok, během něhož prošlo finančnictví určitou krizí, nám ukázal, že nás tato
nepříznivá situace nemůže zastavit.
V roce 2003 se nás budou dotýkat některé
změny. Důvodem změn je vstup do Evropské unie.
Vznikne mnoho nových zákonů a vyhlášek. Dojde i ke zvýšení tarifů pro advokáty a služeb s tím spojených. To je výzva
a šance pro nás, jak ukázat, že pojištění
právní ochrany nemá o nic menší význam,
než pojištění majetkové, životní nebo

úrazové. Naše „královská disciplína“ je již
samozřejmou věcí pro ty, kteří si uvědomují každodenní nástrahy běžného
života.
Na stránkách tohoto časopisu Vám chceme
podat informace, které Vám pomohou
v běžném nebo podnikatelském životě.
Nejsou to jen obecné informace naší
redakce, ale především příspěvky zaměstnanců našeho právního oddělení.
Dozvíte se také zajímavosti ze správy
pojistných smluv. Jedná se o velmi
významné oddělení, které není na
výslunní, ale bez něj by to nešlo.
Dovolujeme si Vám také předložit veřejný
příslib rozšiřující jednu z oblastí námi
poskytované právní ochrany.
D.A.S. magazín také oprávněně přináší
zmínku o nejúspěšnějších obchodních
zástupcích. Ti strávili několik krásných dní
ve Španělsku a myslím, že se jim tam moc
líbilo.
Snažíme se, aby náš magazín byl pro
všechny. Od těch dospělých až po malé
děti. Doufám, že se nám to daří. Proto
neváhejte a pište svoje náměty a připomínky, ptejte se na to, co Vás zajímá.
Tento magazín je pro Vás, milí klienti.
Přeji všem, kteří věří právní ochraně a nám
D.A.S., pěkné, slunné a pohodové jaro i léto.
Vaše
Jitka Pokorná Chizzola
člen představenstva
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Na nové vozy je uplatňována
dvouletá záruční doba

Na ojetá vozidla vyrobená letos se
již vztahuje dvouletá odpovědnost
za vady

Namísto půl roku dva
Až donedávna byl nákup sezónních věcí sázkou do loterie.
Koupil-li si zákazník v únoru
např. lyže ve výprodeji, často
docházelo k tomu, že než je
poprvé vyzkoušel na sněhu,
utekla mu záruční lhůta.
Obdobný osud mělo i nemálo
vánočních dárků.
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Novela občanského zákoníku
vydaná pod č. 136/2002 Sb.
platná od 1. ledna 2003 zakotvuje nově dvouletou záruční
dobu u veškerého spotřebního
zboží. Současně dává spotřebiteli i právo volby, jakým
způsobem bude reklamace
vyřizována. Je tedy na spotřebiteli, zda bude po prodejci
požadovat bezplatnou opravu
věci nebo její výměnu. V případech kdy to nebude možné, lze
žádat slevu nebo od smlouvy
odstoupit a požadovat vrácení
kupní ceny.
Delší záruka se však vztahuje
pouze na zboží, přicházející
na trh s datem výroby po
účinnosti zmiňované novely
zákona. Zboží vyrobené před
datem 1. 1. 2003 se bude
prodávat s půlroční zárukou,
avšak pouze do konce tohoto
roku. Na tuto výjimku však
spotřebitel musí být prodejcem výslovně upozorněn na
dokladu o koupi či záručním
listu.
Záruka se samozřejmě nevztahuje na běžné opotřebení.
Záruční doba by měla představovat ohraničený časový
úsek, ve kterém prodávající
garantuje, že si prodaná věc
ponechá obvyklé vlastnosti
umožňující její užívání obvyklým způsobem, tedy že doba
životnosti nemůže být při

obvyklém užívání kratší než
záruční doba. Pro ty, kteří se
těšili na pravidelnou obměnu
šatníku či obutí ve dvouletém
cyklu, bude dopad této novelizace asi zklamáním. Uvedená
zásada je částečně oslabena
novelizovaným § 619 odst. 2)
občanského zákoníku, dle kterého se záruka nevztahuje na
opotřebení věci obvyklým užíváním. Toto ustanovení bude
nahrávat prodejcům, kteří
veškeré vyskytnuvší se vady
budou označovat za obvyklé
opotřebení. To vše se samozřejmě týká pouze výrobků,
u nichž přepokládaná životnost přesahuje dva roky (pravděpodobně nikoho nenapadne
reklamovat zubní kartáček po
šesti měsících používání).
Co se však nezměnilo, je lhůta
pro vyřízení reklamace, která
zůstává i nadále třicetidenní,
pokud se spotřebitel s prodejcem v odůvodněných případech nedohodne na lhůtě
delší. Jestliže lhůta pro vyřízení
reklamace nebude dodržena,
může spotřebitel již bez dalšího požadovat vrácení peněz,
příp. výměnu zboží.
Motoristé by si měli uvědomit, že delší záruční doba se
vztahuje jak na nová vozidla,
tak na ojeté vozy, pokud byly
vyrobeny po 1. 1. 2003. U věcí
použitých již v době jejich

Za první čtvrtletí roku 2003 bylo
prodáno 34 206 nových automobilů
s dvouletou zárukou

Požadavky na kvalitu zboží

koupě je na základě ust. § 626
odst. 3 občanského zákoníku
možno na základě dohody
stran zkrátit lhůtu, po kterou
odpovídá prodávající za vady,
nikoli však na méně než 12
měsíců. Tato zkrácená záruční
doba pak musí být vyznačena
v dokladu o prodeji věci.
Pokud se tedy na vozidle
objeví v záruční době závada,
máte nárok na její bezplatné
odstranění. Jestliže se odstranitelná závada stejného charakteru objevila v průběhu
záruční doby třikrát a vícekrát,
máte právo na výměnu vozidla, popř. na odstoupení od
smlouvy. Jedná-li se o vadu
neodstranitelnou nebo se
objevilo tři a více vad bránících
řádnému užívání najednou,
máte právo na výměnu vozidla
za jiné nebo na odstoupení od
kupní smlouvy a vrácení plné
kupní ceny.
Zákonodárci, vedeni snahou
o harmonizaci našeho právního řádu s právem EU
zároveň zpřísnili pravidla
pro informace o výrobcích,
kdy prodávaná věc musí mít
užitné vlastnosti prodávajícím
nebo výrobcem popisované,
musí odpovídat účelu, který
prodávající pro použití věci
uvádí nebo pro kterou se
věc obvykle používá. Zboží
též musí odpovídat „reklam-

ním očekáváním“, na což
asi doplatí nejvíce prodejci
všech těch zázračných věcí,
bez kterých náš život nebude
nikdy úplný, resp. výrobků,
které po několikerém použití
už k použití nejsou. Toto vše
je nazýváno „shodou prodávané věci s kupní smlouvou“.
Pokud věc, která je předmětem
koupě, není ve shodě s kupní
smlouvou, má kupující právo
na to, aby prodávající bez
zbytečného odkladu na své
náklady uvedl věc do stavu
odpovídající kupní smlouvě,
a to způsobem dle volby kupujícího. Není-li takový postup
možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny
věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující
před převzetím věci o rozporu
s kupní smlouvou věděl nebo
tento rozpor s kupní smlouvou
sám způsobil.

Podle zákona prodávající odpovídá kupujícímu za to, že
prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní
smlouvou, zejména, že je bez vad.
Shodou s kupní smlouvou se podle zákona rozumí, že
prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti:
» smlouvou požadované;
» prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem
popisované;
» na základě prováděné reklamy očekávané nebo pro
věc takového druhu obvyklé.
Prodávaná věc dále musí odpovídat požadavkům
právních předpisů, má odpovídající množství, míru nebo
hmotnost a odpovídá účelu, který prodávající pro použití
věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla
věc před ním překontrolována nebo aby mu její činnost
byla předvedena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě
s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající
bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu
odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový
postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu
z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud
kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou
věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Záruční doba na automobily
Nové vozy vyrobené v době od 1. ledna 2003:
» záruční doba v délce 24 měsíců.
Nové vozy vyrobené do 31. prosince 2002:
» možnost prodejce uplatnit při prodeji v letošním roce
(do 31. prosince 2003) záruční dobu v délce 6 měsíců.
Kupující na to musí být upozorněn a musí to být uvedeno
v záručním listu nebo na dokladu o zakoupení věci.
Ojeté vozy vyrobené v době od 1. ledna 2003:
» odpovědnost za vady ve lhůtě 24 měsíců od převzetí
věci. Existuje možnost zkrátit lhůtu na 12 měsíců. Podmínkou je dohoda obou smluvních stran. Zkrácenou dobu je
prodávající povinen vyznačit v dokladu o prodeji věci.
Ojeté vozy vyrobené v době do 31. prosince 2002:
» možnost prodejce zkrátit při prodeji v letošním roce (do
31. prosince 2003) lhůtu pro uplatnění odpovědnosti za vady
na 6 měsíců. Kupující na to musí být upozorněn a musí to být
uvedeno v záručním listu nebo na dokladu o zakoupení věci.
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Ojedinělé výmoly jsou nebezpečné.
Zkuste na ně sami upozornit.

Pokud správce komunikace upozorní
na závadu předepsaným způsobem,
zprostí se odpovědnosti za případné
škody.

Boj s výmoly
Vpravo, vlevo, bum, bác! Tlumiče
trpí. Ale kudy jet, když je silnice
plná výmolů? Může si řidič nějak
pomoci? Přestože jízda po rozbité silnici je nepříjemná, horší
následky na vozidle zůstávají
po vjetí do ojedinělého výtluku
ve vozovce. V takovém případě
jsou rázy působící na kola, jejich
zavěšení a na tlumiče pérování
obrovské. K vjetí do takových
děr většinou dochází při vyšší
rychlosti, protože nečekaný
výmol je snadno přehlédnutelný.
Ke 14. říjnu loňského roku činil
odhad veškerých škod, k nimž
došlo na území České republiky,
celkem 30,3 miliard korun. Z toho
5,8 mld. Kč připadá na škody
způsobené na majetku občanů
a celých 24,5 mld. Kč
na škody podnikatelů a průmyslových podniků. Pouze 70 milionů
Kč představují pojištěné škody
v zemědělství.
Oproti povodním z roku 1997,
kdy škody na majetku občanů
činily celých 35 % celkového
objemu pojištěných škod, je to
v daném případě jen zhruba 19 %.
Na podnikatele a průmysl připadá 81 % škod. Letošní povodně
totiž postihly v podstatně větší
míře městské a průmyslové aglomerace.
Letos také markantně vzrostl
podíl pojištěných škod na celkových ekonomických ztrátách
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z povodní. Ty v roce 1997 činily
63 mld. Kč a pojišťovny vyplatily
9,7 mld. Kč, tedy 15,4 %.
Poslední odhady letošních celkových škod jsou zhruba 70 mld.
Kč, což představuje při odhadovaných 30,3 mld. Kč vyplacených pojistných plnění podíl
pojišťoven ve výši zhruba 43 %.
A to jsou údaje, v nichž nejsou
zahrnuti nečlenové ČAP.
Pojišťovny odhadují na 74 970
škodních událostí. Z toho 11 132
jsou škody na majetku průmyslových podniků a podnikatelů.
Majetku obyvatel se týká 63 010
škod, na zemědělské pojištění
pak připadá 828 škod.
Členské pojišťovny ČAP vyplatily
svým klientům k výše uvedenému datu, tedy dva měsíce
po povodních, již 7,7 mld. Kč
pojistných plnění včetně záloh,
což je o něco málo více než 25 %
z odhadované výše pojistných
plnění. Vyřízeno bylo plných
31 291 pojistných událostí, což
znamená více než 40 % z odhadovaného počtu.
Rozdíl v procentu vyplacených
plnění a procentu odškodněných klientů je dán tím, že škody
na majetku občanů jsou četnější,
ale ve finančním objemu nižší
a proces jejich likvidace je podstatně méně časově i odborně
náročný než v případě škod na
majetku velkých průmyslových
podniků a podnikatelů.

Podmínky pro náhradu škody
Správce dálnice nebo silnice odpovídá za škody vzniklé
uživatelům těchto komunikací, pokud jejich příčinou byla
závada ve sjízdnosti. Takovou závadou se rozumí pouze
taková vada na komunikaci, kterou řidič vozidla nemůže
předvídat, a to při rychlosti jízdy přizpůsobené řadě okolností. Podle zákona totiž řidič musí přizpůsobit rychlost
jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla
a nákladu, přepokládanému stavebnímu a dopravně
technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii
a třídě, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem,
které je možno předvídat.
Za závadu ve sjízdnosti je například považován ojedinělý
výtluk na jinak bezvadném povrchu komunikace. Správce se však zprostí své odpovědnosti za škodu, pokud na
závadu předepsaným způsobem upozorní příslušným
dopravním značením (například výstražnou dopravní
značkou A 7a - Nerovnost vozovky).

Zdroj | archív

Aprilia Scarabeo je koncipována pro
náročnější uživatele, kteří hodlají
kombinovat provoz v zahlceném
městě s jízdou na větší vzdálenosti.

Zadní kyvná vidlice s jedinou pružicí
a tlumicí jednotkou občas dojde na
doraz

Zavazadlová schránka za sedlem má
objem 54 l, takže pojme i dvě přilby

Do města i na dálnici
Ještě před osmi deseti lety byly
skútry až na vzácné výjimky
malými lehkými městskými vozítky
s dvoudobým jednoválcem o objemu 50 cm3. Dnes již existuje
i šestsetpadesátka a největší boom
zaznamenává kategorie 125 - 250 cm3.
Do ní nasadila agilní italská Aprilia
velmi atraktivní luxusní cestovní
typ Scarabeo 200 GT, který je
velmi rychlý a pohodlný. A za velmi
přijatelnou cenu!
Je koncipován pro náročnější uživatele, kteří hodlají kombinovat provoz
v zahlceném městě s jízdou na větší
vzdálenosti. Tomu byla přizpůsobena konstrukce a nakonec i design.
Největší klady nového modelu
spočívají ve výbušném zrychlení,
nadprůměrném pohodlí za řídítky
a stejně vynikajících jízdních
vlastnostech. Zmiňme však při této
příležitosti rovnou i slabiny: absenci
zavazadlového prostoru pod sedlem
a relativně měkkou zadní pružicí
jednotku. První hendikep potlačuje
zavazadlová schránka za sedlem
(má objem 54 l, takže pojme i dvě
přilby!), druhou lze odstranit v servisu zvětšením předpětí pružiny.
Přestože má stroj dva stojánky,
postranní je jen nouzovou záležitostí. Usednutí za řídítka musíme
absolvovat dámským způsobem,
protažením pravé nohy prostorem
před sedlem a nikoli obvyklým přehozením přes sedlo. V tom nám totiž
brání zavazadlová schránka. Přesto

(nebo spíše právě proto) dostává jak
sedlová opěrka, tak plastový štít pod
řídítky zabrat neustálým okopáváním. Naštěstí v obou místech bez
následků, protože materiály jsou
velmi odolné a snadno se čistí.
Sedlo nás přijme vstřícně, protože je
široké a bohatě čalouněné. Jezdec
vyšší postavy (v našem případě
190 cm) má však nevýhodu hned
ve dvou směrech - uvítal by posun
sedla nepatrně vzad (možná i mírný
sklon vzad) a současně o pár centimetrů vyšší čelní štít. Pokud totiž
použije otevřenou přilbu typu Jet,
směřuje mu proud vzduchu přímo
do obličeje. Výborně jsou však
chráněny ruce, což je v silném větru
či v dešti více než příjemné. Výrobce
poskytl uživateli kromě schránky
za sedlem ještě menší prostor pod
víkem před koleny jezdce, kde je
dokonce uložena pláštěnka.
Spuštění motoru se samočinným
sytičem je rychlé a naprosto spolehlivé za všech okolností. Stejně
snadné je pak rozjezd zásluhou
precizní funkce spojky i nastavení
variátoru. Lze volit akceleraci klidnou a plynulou na úrovni automobilového provozu, nebo ostrou
razantní, která okolí deklasuje do
role pomalých následovatelů. To vše
za doprovodu mimořádně sympatického zvuku motoru, který je při
zatížení dobře slyšet, přestože Scarabeo samozřejmě splňuje příslušné
hlukové limity.
Rozměrné kotoučové brzdy jsou

základem bohatě dimenzovaného a velmi přesně
ovladatelného systému. Jeho účinnost plně odpovídá
dynamice provozu stroje a jeho užitečné i celkové
hmotnosti. Totéž platí pro podvozek s ortodoxním
prostorovým rámem z ocelových trubek. Ten zásluhou
kol relativně velkého průměru zvládá snadno nerovnosti našich vozovek a dává stroji velkou poslušnost při
vedení sériemi zatáček ve větších rychlostech. Zejména
přední teleskopická vidlice s nosníky o průměru
35 mm je velmi dobrá.
Zadní kyvná s jedinou pružicí a tlumicí jednotkou,
umístěnou vně vlevo, občas dojde na doraz, a při
obsazení dvěma cestujícími až příliš často. Lze ji
však jednoduchým servisním úkonem přitvrdit.
Potom se jízdní vlastnosti zlepší až na úroveň sportovního skútru.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Motor: Kapalinou chlazený čtyřdobý jednoválec SOHC
s čtyřmi ventily uložený s variátorem na kyvné vidlici zadního kola. Vrtání a zdvih 62 x 58,4 mm. Zdvihový objem
176,3 cm3. Největší výkon 13 kW při 7000/min. Karburátor
Keihin CVK 26, elektrický spouštěč.
Převodné ústrojí: Samočinná odstředivá spojka a bezstupňová řemenová převodovka (variátor).
Podvozek: Prostorový rám svařený z ocelových trubek
kruhového průřezu. Přední vidlice teleskopická s nosníky
o průměru 35 mm a zdvihem kola 110 mm. Zadní kolo
vedeno v asymetrické kyvné vidlici s jedinou pružicí
a tlumicí jednotkou uloženou svisle na levé straně. Kotoučové brzdy s kapalinovým ovládáním, vpředu o průměru
260 mm, vzadu 220 mm. Paprsková kola z lehké slitiny,
pneu vpředu 2.50 x 16, vzadu 3.00 x 16.
Rozměry a hmotnosti: Celkové rozměry 2028 x 680 x
1250 mm, rozvor kol 1400 mm, výška sedla nad zemí
800 mm, objem nádrže paliva 9,6 l. Hmotnost bez náplní
výrobce neuvádí.
Provozní vlastnosti: Největší rychlost 135 km/h, zrychlení
z 0 na 100 km/h za 11 s. Průměrná spotřeba paliva 4,1 l/100 km.
Cena: 117 990 Kč
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Povinnost mít na jedoucím vozidle
rozsvícené obrysové a potkávací
světlomety i ve dne, za nesnížené
viditelnosti, dnes platí pouze v období
takzvaného zimního času

Zákaz jakýmkoliv způsobem držet
telefon při řízení vozidla platí například
v Rakousku a ve Švýcarsku

Co mohou řidiči očekávat?
V současné době se připravuje novela
zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Pokud budou změny
prosazeny, začnou platit nejdříve
v polovině příštího roku.
Již delší dobu pracuje při ministerstvu dopravy komise, která připravuje
novelu zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Své
návrhy na novelizaci tohoto zákona
předložily vládě také Policie
a Autoklub České republiky. Oba
návrhy spolu vcelku korespondují. Jaké
hlavní změny prosazuje Autoklub ČR?
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» Dětské autosedačky
V současné době je stanovena
povinnost řidiče přepravovat
osobu mladší 12 let nebo mladší
18 let a menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče pouze za použití
zádržného systému. Na ostatních
sedadlech vybavených bezpečnostním pásem musí být přepravovány v zádržném systému osoby
mladší 18 let a menší než 150 cm,
ovšem jen při jízdě po dálnici
nebo silnici pro motorová vozidla.
Podle autoklubu by měla být stanovena povinnost používat dětské
zádržné systémy pro přepravu
dětí ve věku do 12 let a menších
než 150 cm, a to na všech druzích
pozemních komunikací, tedy i na
silnicích I. třídy a nižších tříd a také
v obcích. Dětský zádržný systém
by měl být definován v souladu
s příslušnými normami EHK OSN.
» Denní svícení
Povinnost mít na jedoucím vozidle
rozsvícené obrysové a potkávací
světlomety i ve dne, za nesnížené
viditelnosti, dnes platí pouze v období takzvaného zimního času.
V návrhu novely je obsažena
povinnost mít na jedoucím vozidle
rozsvíceny světlomety celoročně
i za nesnížené viditelnosti. Mělo by
se také upřesnit, kterých vozidel se
tato povinnost bude týkat (diskutovalo se o tom, zda mají být
osvětlena jízdní kola, koloběžky,
potahy a podobně).

» Postihy řidičů
Autoklub navrhuje doplnit zákon
o část, která by upravovala takzvaný bodový systém řidičských
průkazů. Stručně řečeno jde o to,
aby řidiči byli za přestupky postihováni trestnými body, přičemž
po dovršení určité stanovené
bodové hranice by měli povinnost
absolvovat školení a přezkoušení
z dopravních předpisů, případně
by museli absolvovat psychologické vyšetření.
Další sankce se týkají překročení
dovolené rychlosti. Dnešní předpis taxativně stanoví některé vážnější dopravní přestupky, za něž
je možné ukládat přísnější sankce.
Mezi tyto přestupky patří i překročení rychlostního limitu v obci
o 30 km/h a mimo obec o 50 km/h.
Návrh novely obsahuje požadavek, aby se hodnoty překročení
rychlosti zpřísnily, tedy snížily na
20 km/h v obci a 30 km/h
na komunikacích mimo obec.
Dalším ustanovením, o které navrhovatelé změn usilují, je opětovné
stanovení oprávnění policistů
zadržet motoristovi řidičský
průkaz na místě, a to ve vyjmenovaných případech. Jedním
z nich je například požití alkoholu
řidičem před jízdou nebo během
jízdy. Připomeňme, že před nabytím účinnosti zákona o provozu na
pozemních komunikacích (před
1. lednem 2001) policisté toto
oprávnění měli .

V zemích Evropské unie je běžné, že při
vjezdu na kruhový objezd se nedává
znamení o změně směru jízdy pravým
blikačem

» Antiradary a telefonování řidičů
„V současných dopravních předpisech je řada nepřesností a nelogičností, které bychom chtěli změnit,“
uvádí JUDr. Zdeněk Svátek,
odborný poradce Autoklubu ČR
v oblasti předpisů o silničním
provozu a zástupce autoklubu
ve zmíněné ministerské komisi.
„Například prosazujeme totální
zákaz používání tzv. antiradaru,
nebo chceme zpřesnit formulaci
ustanovení zákona, týkajícího se
telefonování za jízdy. Řidič by měl
mít totiž možnost telefonovat,
pokud vozidlo zastavilo a má
vypnutý motor. Přesnou formulací
je také zapotřebí zamezit tomu,
aby se řidiči vymlouvali, že nedrželi za jízdy mobilní přístroj v ruce,
ale tiskli ho sklopenou hlavou
k rameni a tvrdili, že toto zákon
nezakazuje. Zákaz jakýmkoliv
způsobem držet telefon při řízení
vozidla platí například v Rakousku
a ve Švýcarsku.“
» Další změny
Podle autoklubu by mělo také dojít
k určitým změnám ustanovení
o kruhových objezdech. „V zemích
Evropské unie je například běžné,
že při vjezdu na kruhový objezd se
nedává znamení o změně směru
jízdy pravým blikačem. U nás je to
zatím na rozhodnutí řidiče. Usilujeme o to, aby byl zákaz používání
pravého blikače jasně stanoven
a stejně tak i povinnost použít jej

při výjezdu z objezdu,“ vysvětluje
Svátek. „V zájmu naprosto jasné
právní úpravy přednosti v jízdě by
také mělo být nařízeno, aby před
kruhovým objezdem byla vždy
dopravní značka „Kruhový objezd“
doplněná značkou „Dej přednost
v jízdě“. Vozidla jedoucí na objezdu
by tak měla vždy přednost v jízdě.“
Připravovanou novinkou je rovněž
možnost parkovat nejen rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace, jak je tomu doposud, ale
i kolmo nebo šikmo k ní, je-li tam
dostatek místa.
Také ustanovení o jízdě křižovatkou
uvedené v našich předpisech by
mělo respektovat tzv. Vídeňskou
úmluvu z roku 1968. Proto by se
mělo doplnit v tom smyslu, že řidič
nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě
v křižovatce a za křižovatkou v přímém směru. Striktní dodržování
současných ustanovení by podle
autoklubu znamenalo zablokování
křižovatek s větším provozem.
V návrhu novely předložené autoklubem je také doporučení, aby se
změnily podmínky stání vozidel
podél tramvajových kolejí. „Předepsanou šířku volného jízdního
pruhu 3,5 metru od nejbližší tramvajové kolejnice v době od 5 do 19
hodin nelze v reálu dodržet,“ tvrdí
Zdeněk Svátek.
Navrhovatelé chtějí do zákona prosadit také zákaz volného pobíhání
domácích zvířat po pozemních

komunikacích. Podle nich by také na úsecích dálnic
a silnic pro motorová vozidla procházejících obcí
měl být dovolen provoz vozidel veřejné hromadné
dopravy osob, a to i těch, jejichž nejvyšší povolená
rychlost je nižší než 80 km/h (případně snížit povolený
dolní limit na 60 km/h).
„Autoklub ČR doporučuje ještě další změny již
existujících ustanovení, která by měla přispět k jejich
zpřesnění. Jde například o úpravu povinnosti hlásit
dopravní nehodu policii nebo upřesnění ustanovení
o spolehlivosti k řízení motorových vozidel v souvislosti s udělením, držením a odnětím řidičského
oprávnění,“ doplňuje Svátek.
Návrh odborníků z autoklubu obsahuje také několik
doporučení ke zvážení a diskusi. Jde například o to, zda
by ustanovení o řidičských oprávněních a průkazech
neměla být ze zákona o provozu na pozemních komunikacích vyjmuta a vydána v samostatném zákoně. Mezi
dalšími návrhy ke zvážení je zavedení povinnosti označovat dopravní značkou začátky silničních mostů (důvodem je nebezpečí jejich namrzání v zimním období)
a zavedení zákazu vzájemného předjíždění nákladních
automobilů na dálnici v pracovních dnech.
Základní odlišnosti mezi návrhy
Autoklubu ČR a Policie ČR
» Policie i Autoklub ČR navrhují znovu zavést pravomoc
policie zadržet řidičský průkaz na místě, ale policie uvádí
důvody k zadržení průkazu dosti všeobecně.
» Policie usiluje o znovuzavedení výjimky z povinnosti používat bezpečnostní pásy, a to pro řidiče vozidel integrovaného záchranného systému a řidiče zvlášť určených vozidel.
» Návrh policie neobsahuje:
- rozšíření povinnosti přepravovat děti v dětských
zádržných systémech na všechny druhy komunikací;
- zavedení bodového systému řidičských průkazů;
- povinné označování začátků silničních mostů;
- zákaz vzájemného předjíždění nákladních automobilů
na dálnici v pracovních dnech.
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Naprostá většina soutěží seriálu
mistrovství světa se jezdí na šotolině,
tím pravým testem každého
soutěžního vozu je ovšem asfalt

„Samozřejmě bych s fabií nastoupil
do rallye hned, jak to bude možné,“
řekl Didier Auriol

Poslední novinky
z testování
Předtím než je jakýkoliv nový
vůz uveden na trh, musí projít
velmi intenzivním testováním.
Jistota, že bude vše v pořádku,
si žádá tisíce hodin práce týmu
mechaniků. Když si pak u vašeho autorizovaného dealera
pořídíte nový vůz Škoda Fabia
RS, můžete si být jistí, že s ním
najedete tisíce kilometrů bez
jediného problému.
Uvedení nového soutěžního
modelu Škoda Fabia WRC
vyžaduje ještě intenzivnější
a komplexnější testování. Soutěžní vozy jsou totiž stavěny
na jízdu v extrémních podmínkách a maximální rychlosti. Je
velmi obtížné vyladit vůz tak,
aby byl rychlý a zároveň spolehlivý. Inženýři se pohybují na
tenkém ledě. To je také hlavní
důvod, proč věnuje tým Škoda
Motorsport tolik času vývoji
nové Fabie WRC, která by měly
být nasazena do rallye ve druhé
polovině letošního roku.
Petr Kohoutek, ředitel týmu
Škoda Motorsport, říká:
„S dosavadním vývojem jsme
maximálně spokojeni. Toto auto
má v sobě značný potenciál,
což vyžaduje ještě intenzivnější
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práci! Musíme totiž důkladně
prozkoumat všechny možnosti, které v sobě vůz skrývá.
Rozhodně nepošleme vůz do
soutěže před tím, než bude stoprocentně připravený.“
Všichni jezdci týmu Škoda
Motorsport jsou z „novorozeněte“ doslova u vytržení.
Nejvíce testů zatím probíhalo
na hrubé šotolině. V poslední
době přesunul testovací tým své
aktivity na asfaltový povrch do
Německa.
Naprostá většina soutěží seriálu mistrovství světa se jezdí
na šotolině, tím pravým testem
každého soutěžního vozu je
ovšem asfalt. Vzhledem k tomu,
že na asfaltu jde vůz méně do
smyku, ukáží se naplno všechny
nedostatky. Vůz, který je rychlý
na asfaltu, je rychlý na všech
površích.
„Jsem velmi vzrušený, všechna
moje očekávání byla naplněna,“
řekl Didier Auriol poté, co se
vysoukal z kokpitu nové fabie.
„Vývoj nové Fabie WRC jde
správnou cestou. Od chvíle kdy
jsem se s vozem lépe seznámil,
měl jsem z něj dobrý pocit. Je
před námi ovšem ještě stále
spousta práce. Samozřejmě

bych s fabií nastoupil do rallye hned, jak to bude
možné. Musíme však být trpěliví! Bylo by pěkné
startovat již v Austrálii, žádné datum nebylo ale
zatím stanoveno.“
Toni Gardemeister má z prvních testů na asfaltu
rovněž dobrý pocit. Stejně jako jeho týmový
kolega absolvoval v novém autě 200 kilometrů.
„Na asfaltu se vůz držel znamenitě. Odhaduji,
že již dnes je skvěle připravený na jízdu na
nezpevněném povrchu. Musíme se ale snažit nic
neuspěchat. Zatím nevím, kdy bude Fabia WRC
připravená, moc rád bych s ní soutěžil již ve své
rodné zemi! Myslím, že to bohužel nestihneme,“
uvažuje Fin Toni Gardemeister.
Petr Kohoutek je spokojený s tím, jak se vůz díky
zápalu obou jezdců stává silnějším a silnějším.
„Odvádějí fantastický výkon. Náš hlavní inženýr
a Toni mají od loňského roku skvělé pracovní
vztahy. Didier k tomu navíc přidal svoje zkušenosti.
Ihned poté, co byly na nové Fabii WRC při
asfaltových testech odhaleny všechny nedostatky, museli se jezdci zaměřit na testování před
nadcházející Rallye Argentina. Tato dramatická
změna prostředí a filosofie dobře charakterizuje
hektičnost letošní sezony. „Vzhledem ke stále probíhajícímu vývoji na Octavii WRC je velmi těžké
věnovat se naplno také Fabii WRC. Marně pátrám
v paměti, kdy jsme měli naposledy takový shon
jako v posledních osmi měsících,“ konstatoval
Petr Kohoutek.
Navzdory všem těmto problémům jde všechno
podle plánu a nové auto je velmi spolehlivé.
V motosportu platí jedno staré pořekadlo: ten,
kdo chce vyhrávat, musí nejdříve dojet do cíle.

Zdroj | Top Oil Services, k.s.

Čistič klimatizace necháme pracovat
po dobu 15 minut až vznikne lehký
mlžný opar

Druhou částí systému je přístroj
Wynn´s Aircomatic, ultrazvukový
systém osazený v modrém
umělohmotném obalu

Svěží vzduch
ve vašem voze!
Klimatizace vozidel se pro nás
řidiče stává téměř běžnou potřebou. Bohužel ale často v klimatizovaných vozidlech slzí oči, jsou
podrážděny dýchací cesty a bývá
cítit nepříjemný zápach.
Tyto problémy však nejsou způsobeny střídáním teplot vedoucích k nachlazení, jak se obecně
tvrdí, ale přítomností bakterií
(oči a krk), plísní (zápach),
které se vytvářejí na výparnících klimatizace, čímž vzniká
perfektní prostředí pro růst řas,
bakterií, plísní a jiných zdraví
škodlivých mikroorganismů.
Pokud se těmto jevům chceme
bránit, můžeme použít novou
čisticí technologii k odstranění
pylu a nikotinu z výparníku,

dezinfekci a eliminaci mikrobů,
plísní a bakterií, odstranění
příčin alergických reakcí a odstranění nepříjemného zápachu.
To vše s velmi rychlou aplikací
pouze okolo 15 minut. Výsledkem této technologie je kompletně vyčištěný výparník a tedy
čistý a svěží vzduch bez bakterií,
alergenů a zápachu.
Celý systém se skládá ze dvou
částí. Kapaliny Wynn´s Airco-Clean Ultrasonic for cars, která
je založena na vodní bázi je
netoxická a nedráždivá. Dodává
se v plastové lahvičce o objemu
100 ml a je k ní přiložen informační letáček.
Druhou částí systému je přístroj
Wynn´s Aircomatic, ultrazvukový systém osazený v modrém

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.,
hledá spolupracovníky ze všech regionů ČR,
kterým nabízí odborné zaškolení, nezávislou práci v dynamickém kolektivu, podporu
obchodních aktivit, provizní ohodnocení
odpovídající pracovnímu nasazení, možnost
osobního růstu na pozici oblastního vedoucího prodeje.

umělohmotném obalu. Zařízení je napájeno střídavým proudem 220V transformovaným na
36 V. Součástí je také automatické přelévání kapaliny do klimatizace pomocí ohebné hadice. Celý
komplet obdržíte v praktickém černém kufříku.
A jak je to spoužitím? Systém je vhodný pro
všechny druhy klimatizací v osobních i nákladních automobilech, autobusech i vlacích. Návod
k použití je velmi jednoduchý. Nejprve nastavíme
přístroj do recirkulačního režimu a nasadíme
lahvičku do přístroje. Necháme pracovat po dobu
15 minut až vznikne lehký mlžný opar. Podrobné
informace samozřejmě naleznete v přiloženém
návodu k použití.
TECHNICKÁ DATA
» napájení 220V AC/50 Hz
» transformátor 230V/37V -120 VA - 50/60 Hz - jednofázový
» rozměry přístroje: 20 x 22 x 10,5cm
» elektrický příkon: 36 V AC/pojistka 2A

Vaše písemné odpovědi
doplněné životopisem
a fotografií očekáváme
pod zn.: „Obchod“
na adrese:
D.A.S. pojišťovna
právní ochrany, a.s.,
Benešovská 40, 101 00
Praha 10, Infolinka
800 10 55 10
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Pokud jste zhruba v polovině dubna
nevyměnili zimní pláště za letní,
učiňte tak co nejrychleji

Po povinném zimním svícení
doporučujeme kontrolu žárovek ve
světlometech, blikačích a koncových
svítilnách

Připravte se na sezonu
Léto se blíží a s ním i motoristická sezona. Pokud jste se po
náročném zimním období ještě
nedostali k důkladné očistě
a údržbě vozu, máte nejvyšší čas.
Kontrola kapalin a důležitých
komponentů vozu je na místě.
Zaměřme se na základní kroky
jarní údržby.

» Světlomety a akumulátor
Po povinném zimním svícení
doporučujeme kontrolu žárovek ve světlometech, blikačích
a koncových svítilnách. Zkontrolujte také, zda máte ve vozidle všechny náhradní žárovky
a pojistky.
V zimě byl nadměrně namáhaný akumulátor. Zkontrolujte
proto hladinu elektrolytu,
případně jej doplňte destilovanou vodou. Zjistěte, zda nejsou
zanesené elektrické kontakty
na povrchu baterie. Ověřte
správné nabití akumulátoru,
případně jej nabijte na plnou
kapacitu. Moderní, tzv. bezúdržbové baterie sice nevyžadují velkou péči, ale občas je
pro jistotu také prohlédněte.
» Letní pneumatiky
Pokud jste zhruba v polovině
dubna nevyměnili zimní pláště
za letní, učiňte tak co nejrychleji. Zimní pneumatiky mají
totiž výrazně měkčí směs, za
tepla se výrazně opotřebovávají a mají také vliv na vyšší
spotřebu pohonných hmot.
Přezutá kola nechejte vyvážit.
Pokud jsou zimní pneumatiky
použitelné také během příští
zimy (hloubka dezénu alespoň
3 mm), správně je uskladněte.
Když je snímáte i s ráfkem, což
se doporučuje, můžete je zavě-
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sit nebo položit na sebe (ne
více než čtyři). Uskladňujete-li
pouze samotné pneumatiky,
postavte je vedle sebe a vždy
po měsíci je pootočte, abyste
předešli zploštění běhounu.
Dbejte také na to, aby na kola
nepůsobilo slunce nebo agresivní chemikálie. Označte také,
kam který plášť patří, aby při
opětovném nazouvání přišla
pneumatika na kolo, z něhož
byla sejmuta. Od střídání se
totiž již upouští.
Pokud jste v zimě používali
užší pneumatiky kvůli jejich
schopnosti lépe se proříznout
sněhem, nezapomeňte se
v létě vrátit na správný rozměr.
Vzhledem k tomu, že v zimě se
doporučuje zvýšit tlak vzduchu v pneumatikách o zhruba
20 kPa, nezapomeňte se v létě
opět vrátit na úroveň běžnou
pro váš vůz.
» Olej a palivo
Před spuštěním motoru vytáhněte měrku a zkontrolujte
výšku hladiny motorového
oleje. V případě potřeby
doplňte shodnou náplní.
Jestliže jste nechali delší dobu
odstavený vůz se vznětovým
motorem, mohou nastat problémy s naftou. Ta totiž snadno
váže vodu a oxiduje. Vzniklé
usazeniny pak mohou ucpat

Před spuštěním motoru vytáhněte
měrku a zkontrolujte hladinu
motorového oleje

vstřikovače. Toto nebezpečí
hrozí hlavně v případě dlouhodobě plné nádrže. Necháte-li
vůz mimo provoz jen s malým
zbytkem a pak hned doplníte
čerstvou naftu, mělo by být vše
v pořádku.
» Provozní kapaliny
Pro bezpečný provoz je nutné
zkontrolovat brzdovou kapalinu, která také velmi snadno
pohlcuje vlhkost. Výrobci
automobilů doporučují její
výměnu obvykle v intervalu
dvou let. Před sezonou však
doporučujeme nechat v servisu
změřit bod varu této kapaliny.
Čím více je v ní vody, tím dříve
se vaří, a tudíž se do ní uvolňují
bublinky vzduchu. Ty pak mají
na svědomí fatální oslabení
funkce brzd.
Zjistěte také, zda máte ve voze
dostatek chladicí kapaliny,
případně ji doplňte celoroční
směsí nebo alespoň destilovanou vodou. Její kompletní
výměna by měla proběhnout
jednou za tři roky.
Do ostřikovačů se v létě
nedoporučuje lít nemrznoucí
kapaliny na bázi lihu, protože nejsou schopné kvalitně
odstranit ze skel zbytky hmyzu
a prach. Lepší jsou přípravky
s příměsí saponátů. Přípravek do ostřikovačů, případně

Zimní provoz zanechává i přes
veškerou péči na autě své stopy,
proto vyčistěte, vyleštěte
a nakonzervujte lak a chrom

pouhou vodu, je dobré mít
vždy ve vozidle (třeba v plastové lahvi).
» Klimatizace
Správné klima v autě ovlivňuje
bezpečnou jízdu. Průzkumy
prokázaly, že pokud teplota
v interiéru vozu stoupne z 22
na 37 °C, riziko nehody vzrůstá
asi o 30 %. Příjemnou a bezpečnou teplotu 20 až 24 °C lze
i během horkého léta nastavit
pomocí klimatizace. Toto zařízení však vyžaduje péči a pravidelnou údržbu.
Chladicí médium se vypařuje
pryžovými hadicemi. Takto ho
ročně ubývá až patnáct procent. Když jeho hladina klesne
zhruba na polovinu, kompresor
se dostatečně nepromazává,
přehřívá se a pak vysadí. Proto
je nutné každé dva roky nechat
zkontrolovat, zda je v soustavě
ještě dost chladiva. Zároveň se
mění sušicí patrona, protože
podléhá neustálému opotřebovávání. Pokud je klimatizační zařízení vyrobeno před
rokem 1995, v jeho v soustavě
je zřejmě ještě chladivo R12,
obsahující freon. To je nutné
při údržbě v každém případě
vyměnit. Výhodné je použití
moderního chladiva R 413 A,
které nepůsobí agresivně na
hadice ani kompresor.

Pečujte také o chladicí lamely, které musí být
čisté a nezanesené. V opačném případě ztrácí
na účinnosti kondenzátor. Tento díl také může
být poškozen například štěrkem. Díry se projevují vlhkými místy. Jestliže z klimatizačního
zařízení vychází zápach, mohou za to bakterie
a plísně. Těm se daří mezi výparníkem a větrákem. V obchodech s autopříslušenstvím je
k sehnání sprej k dezinfekci. Pokud si chcete
nechat do vozu zabudovat klimatizaci dodatečně, obraťte se na specialisty, montáž by měl
provést výhradně profesionál.
» Očista
Zimní provoz zanechává i přes veškerou péči
na autě své stopy. Důkladně proto vyčistěte,
vyleštěte a nakonzervujte lak a chrom. Stejnou
péči pak věnujte také plastům a pneumatikám.
Důležité je také umýt celý podvozek od soli
a dalších nánosů, přičemž zvlášť si posviťte na
štěrbiny. Odtokové otvory v karoserii by také
mohly být ucpané, takže pozor i na ně. Samozřejmě nevynechejte interiér a motor. U starších
vozů by po očistě měla následovat antikorozní
ochrana dutin a spodku.
Automatická myčka často není schopna nabídnout požadovanou úroveň očisty, doporučujeme proto ruční mytí (kvůli ekologii ve
speciálním mycím zařízení). Vůz myjte ve stínu.
Sluncem zahřátý hlavně tmavý lak způsobuje
rychlé odpařování vody a vznik tzv. vodních
skvrn. Po umytí stáhněte vrstvu vlhkosti z laku
jelenicí. Kola myjte po jednom, používaná
chemie je vysoce agresivní a její dlouhodobé
působení by kolo mohlo poškodit, proto opět
vždy dobře oplachujte. Na závěr ošetřete
drobné oděrky třeba lakovací tužkou a karoserii
navoskujte.
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Rozhovor s...
Při nedávné návštěvě
Brna jsme si povídali
s panem
Doc. Ing. Františkem
Tomanem, CSc.,
o společnosti
Motoristické centrum

SPOLEHLIVÝ PARTNER
KAŽDÉHO MOTORISTY
Kounicova 67a, 602 00 Brno
infolinka: 777 590 600
www.mo-ce.cz, servis@mo-ce.cz

www.das.cz

Bezpečnostní značení skel
EUROVIN, bezpečný nákup
vozidel VINTEST

Satelitní střežení a vyhledávání
odcizených vozidel, logistika
provozu
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Z názvu Motoristické centrum jasně vyplývá, že
poskytujete služby motoristům. Rádi bychom
se zeptali, jaké konkrétní služby poskytujete?
Naše společnost poskytuje komplexní služby
v oblasti pojištění motorových vozidel povinné ručení a havarijní pojištění (tzn. od
sjednání pojistné smlouvy, správy pojistné
smlouvy, případné provedení změn v pojištění
až po případné zrušení pojistné smlouvy). Dále
máme v nabídce produkty D.A.S. pojišťovny
- pojištění právní ochrany soukromých osob,
kde je pro motoristy určen zejména produkt
právní ochrana řidiče motorového vozidla.
Vzhledem k tomu, že chceme, aby naše služby
byly pro motoristy komplexní, spolupracujeme
s významnými firmami, které se zabývají zabezpečením automobilů, jako jsou např. CEBIA,
CONSTRUCT a Sky GUARD. V neposlední
řadě motoristé jistě ocení informační servis
z mnoha různých oblastí (např. jak postupovat při prodeji a koupi auta, informace o STK,
prodejcích nových a ojetých automobilů,
servisech apod.). Také jsme navázali spolupráci
s Městským ředitelstvím Policie ČR, konkrétně
s panem kpt. Zdeňkem Lubasem. Spolupráce
je směřována k podpoře projektů Preventivně
informační skupiny (PIS) MŘ Policie ČR, které
jsou zaměřeny na prevenci kriminality páchané
na motorových vozidlech a bezpečnosti silničního provozu.
Vaše služby zcela jistě ušetří motoristům
spoustu času a zcela určitě i peníze. Jak máte
zmapovanou oblast povinného ručení a co
konkrétně motoristům můžete v této oblasti
nabídnout?
Máte pravdu. Našim cílem je poskytnout
motoristům komplexní služby v oblasti pojištění motorových vozidel a to ať již se jedná
o povinné ručení nebo havarijní pojištění. Co
se týká oblasti povinného ručení, tak v této
oblasti konec roku 2002 přinesl velké změny.
Od ledna 2003 již nejsou regulovány sazby
pojistného Českou kanceláří pojistitelů. Každá
pojišťovna si sazby pro rok 2003 mohla stanovit
dle svých kritérií. Někteří pojistitelé i rozšířili
nabídku svých současných produktů. A další
změny v povinném ručení zcela určitě motoristy čekají od roku 2004 a já si troufám tvrdit,
že tyto změny budou pro motoristy významné.
A co my motoristům nabídneme? V první řadě
to je porovnání nabídek všech pojišťoven, které
povinné ručení poskytují. Porovnání nabídek
pojišťoven však není jen z hlediska ceny, i když
ta je ve většině případů pro motoristy rozhodující, ale i např. z hlediska pojistné ochrany,
kterou motorista od pojišťovny získává apod.
My máme zmapovaný celý pojistný trh. Každý
kdo nás navštíví, může si vybrat z nabídek
všech 10 pojistitelů, kteří mají licenci MF k poskytovaní povinného ručení. Máme k dispozici
všechny sazby pojistného na rok 2003, máme
zpracované přehledy pojišťoven dle posky-

tovaných služeb v oblasti povinného ručení.
Záleží tedy na každém motoristovi, zda bude
obcházet jednotlivé pojišťovny nebo si udělá
čas na jednu návštěvu u nás.
Co byste motoristům poradil, jak se mají
zachovat?
Já bych nerad něco motoristům přímo radil.
Záleží, co motorista od pojištění očekává.
Někdo bere povinné ručení jako pouze nutnou
povinnost a chce nejlevnější pojištění bez
ohledu u kterého pojistitele. Jiný zase chce
využívat různých doplňkových služeb (např.
připojištění skel vozu, úrazu dopravovaných
osob, asistenčních služeb apod.), které jednotlivé pojišťovny poskytují. Nabídky pojišťoven
se liší nejen cenově ale i kvalitou poskytovaných služeb a výhodami (např. výše bonusů
a malusů, výše pojistné ochrany, asistenční
služby, možnost doplňkových služeb apod.).
Záleží tedy opravdu na káždém jednotlivci, co
od povinného ručení očekává.
A co v oblasti havarijního pojištění?
Jaké služby v této oblasti motoristům poskytujete?
Oblast havarijního pojištění je daleko různorodější než oblast povinného ručení. Jsou pojišťovny, které nabízejí havarijní pojištění pouze
jako tzv. allriskové pojištění tzn. že jsou pojištěna všechna rizika - havárie, odcizení, živel,
vandalismus. Dnes jsou na trhu i pojišťovny,
které jsou schopny nabídnout pojištění těchto
rizik samostatně a nebo jejich kombinaci.
Dále pak pojišťovny nabízejí různé varianty
spoluúčastí havarijního pojištění, pojištění na
novou, ale i obecnou cenu vozidla (pro ojetá
vozidla). Dále pak si u většiny pojišťoven může
motorista vybrat z různých druhů připojištění.
A proto zcela určitě si výběr pojišťovny zaslouží
velkou pozornost.
A poskytujete tyto služby i podnikatelům
a firmám?
Ano. Naše služby poskytujeme všem vlastníkům motorových vozidel. Ať už se jedná o jednotlivce, firmy a nebo právnické osoby. Jsou
i pojišťovny, které podnikatelům a právnickým
osobám poskytují různé výhody.
A co v případě vzniku pojistné události. Jste
i v tomto okamžiku připraveni motoristům
pomoci?
Samozřejmě. Všichni naši klienti v případě
vzniku pojistné události se na nás mohou
obrátit a my jim poradíme, jak se zachovat,
jak danou situaci řešit. Ke každému takovému
případu se musí přistupovat individuálně.
A co byste vzkázal motoristům na závěr?
Všem motoristům bych určitě popřál spoustu
šťastných kilometrů bez nehod a věřím, že
s mnohými se potkáme v Motoristickém
centru.

Zdroj | Mgr. Rostislav Šustek

Převod nemovitosti darováním
podléhá běžnému režimu daně
darovací

Věcné břemeno
a jeho zdanění
Chci své dceři darovat rodinný
domek, který byl znalcem
oceněn na částku 3,25 mil. Kč.
Protože se ale v budoucnu může
cokoliv stát, rád bych si zajistil
možnost klidného dožití ve
vlastním domě, nejlépe zřízením
bezplatného věcného břemene.
Když jsem se na tuto možnost
ptal na katastru nemovitostí,
řekli mi, že i bezplatné zřízení
věcného břemene bydlení podléhá daňové povinnosti. Je to
pravda?
Bohužel informace, kterou jste
obdržel, je pravdivá. Vznik,
změna a zánik institutu věcného
břemene je upravena v zákoně
č. 40/1964 Sb. - občanský zákoník. Protože občanský zákoník neobsahuje konkretizaci
žádného věcného břemene,
je obsah každého věcného
břemene stanoven až právním
důvodem jeho vzniku. Vlastní
obsah věcných břemen tak může
být velmi rozmanitý.
S vymezením obsahu věcného
břemene také úzce souvisí
ust. § 151 odst. 3) občanského
zákoníku, upravující povinnost
úhrady nákladů na předmět věcného břemene. Pokud dohoda

stran nestanoví jinak, platí, že
přiměřené náklady na zachování
a opravy věci, jež je předmětem práva věcného břemene je
povinen nést ten, jemuž právo
odpovídající věcnému břemeni
umožňuje užívat cizí věc, ve
Vašem případě tedy obývat místnost v darované (a po právní
stránce tedy již „cizí“) nemovitosti. Užívá-li však věc i její
vlastník, je povinen tyto náklady
nést spolu s osobou oprávněnou
z věcného břemene společně
dle míry spoluužívání.
Je třeba zdůraznit, že věcné
břemeno bezplatného bydlení
nemá nic společného s nájemním vztahem. Pro účely ocenění věcného břemene bude
úkolem znalce stanovit, jaká je
přiměřená výše „úplaty“, která
by přiměřeně kompenzovala
újmu povinného z věcného
břemene (vlastníka nemovitosti
- Vaší dcery). Zpravidla se bude
jednat o částku, která by uložena na přiměřený úrok v budoucnu vynášela částky, jenž by
po celou dobu trvání věcného
břemene újmu kompenzovaly.
Při „doživotním bydlení“ by
tedy měly dávat částku, která
by po celou další dobu života

oprávněného stačila na úhradu nájemného za
stejné nebo srovnatelné bydlení. Protože nájemné
v rodinných domech není cenově regulováno
a sjednává se dohodou, použije se pro zjišťování
„ročního užitku“ obvyklé sjednévané nájemné
pro obdobný rodinný dům.
Z uvedeného je zřejmé, že se zde jedná o ocenění výnosové. Podle § 9 odst. 1 zákona o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí je předmětem daně z převodu nemovitostí
i bezúplatné zřízení věcného břemene. Zdaňování bezúplatného zřízení věcného břemene daní
z převodu nemovitostí při nabytí nemovitosti
darováním je zvláštním případem, vybočujícím
z běžného zdaňovacího systému. Týká se pouze
případů, kdy v souvislosti s nabytím nemovitosti
darováním se bezúplatně zřizuje věcné břemeno
ve prospěch dárce nemovitosti. Převod nemovitosti darováním přitom podléhá běžnému režimu
daně darovací. V ostatních případech bezúplatného zřízení věcných břemen vzniká povinnost
úhrady daně darovací.
Sazba daně za zřízení práva věcného břemene je
stanovena ve výši 5 % za základu daně, kterým je
cena bezúplatně zřízeného věcného břemene.
V případě, je-li věcné břemeno zřizováno doživotně, násobí se roční užitek deseti.
VÝPOČET VÝŠE DAŇOVÉ POVINNOSTI
» výše obvyklého nájmu
» roční nájemné
» desetinásobek ročního nájemného
» daň ve výši 5 % z 240 000 Kč

2 000 Kč
24 000 Kč
240 000 Kč
12 000 Kč
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Škody v zahraničí
Pomalu se nám blíží čas dovolených
a mnoho čtenářů jistě využije letního počasí a vyrazí za odpočinkem
do zahraničí. Pro ty, kteří odolají
nabídkám cestovních kanceláří
a rozhodnou se navštívit exotická
letoviska vlastním vozidlem, přinášíme několik užitečných informací pro případ, že by jejich cestu
zasáhla nepříjemná komplikace
v podobě dopravní nehody mimo
území České republiky.
Využili jsme našich dlouholetých
zkušeností a současně jsme oslovili
některé s naší společností spolupracující zahraniční advokáty a sestavili
jsme stručný orientační přehled, aby
si čtenáři mohli udělat představu
o podmínkách uplatnění nároku na
náhradu škody v zahraničí.
Předně bychom rádi uvedli, že
pokud se stanete účastníkem
dopravní nehody na území jiného
státu než České republiky, je
nanejvýš vhodné přivolat na místo
Stát

Finsko

inkriminované události dopravní
policii. Nemálo ústních příslibů
místních řidičů totiž končí zapomenuto a následováno zamítavým
postojem příslušné odpovědnostní
pojišťovny. Nehledě k tomu, že
právě předložení policejního zápisu
je většinou základní podmínkou
úspěšného uplatnění nároku na
náhradu škody.
Dalším obecně platným pravidlem
v případě, že Vás popisovaná událost potihne, by měla být fotografická dokumentace místa nehody
a vozidel jejích účastníků. Totéž
platí o zajištění svědků celé události,
resp. jejich výpovědí.
Velmi užitečným pomocníkem při
uplatňování nároku na náhradu
škody je rovněž oběma účastníky
nehody vyplněný a podepsaný formulář „Evropský záznam o dopravní
nehodě“, který svým klientům
poskytuje většina odpovědnostních
pojišťoven (D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a.s. jej svým klientům dává

Doba potřebná k
uspokojení nároků
mimosoudně

soudně

hmotné škody cca 3 měsíce,

1 - 2 roky

Zdroj | Mgr. Michal Hadrava

rovněž k dispozici),
a to v České republice
i v zahraničí.
Při samotném vyčíslení
nároku na náhradu
škody je potřeba
doložit přesnou výši
skutečné škody. Ve většině evropských států je
dostačujícím dokladem uhrazená faktura za opravu při
kolizi poškozeného vozidla. Pokud je vypracován i nezávislý znalecký posudek, šance na rychlejší a úspěšnější vyřízení pojistné události roste.
Co se týče dob jednání s příslušnými odpovědnostními
pojišťovnami, odkazujeme na údaje uvedené v níže
uvedené tabulce. Připomínáme však, že naši partneři
uváděli časové údaje obvyklé při vnitrostátním vyřizování pojistných událostí. Je proto nezbytné počítat
s tím, že při účasti zahraničního aspektu jsou tyto
doby delší. Stejně jako v případě, že okolnosti případu
nejsou nesporné. Závěrem bychom rádi připomněli
našim pojištěným klientům, že D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a.s. Vám samozřejmě nabízí asistenci při
uplatnění Vašich nároků na náhradu škody v zahraničí.
Především však všem přejeme, aby cíl své cesty spatřili
v plánovaném termínu a bez jakýchkoli komplikací.

Poukazování odškodnění

Chování pojišťoven

Promlčení

bez problémů; měna státu poškozeného,

standardní

3 roky

jinak €

zranění 6 měsíců
Chorvatsko

1 rok

2 - 4 roky

bez problémů; měna státu poškozeného

neodůvodněné odpočty

3 roky

Itálie

min. 6 měsíců

4 a více let

bez problémů; €

povětšinou dobré

2 roky

Lichtenštejnsko

3 měsíce

1 rok

bez problémů; obvykle CHF, možná je

standardní

2 roky

bez problémů; CHF

standardní

2 roky

i měna státu poškozeného
Švýcarsko

hmotné škody cca 6 měsíců,

hmotné škody 1 - 2 roky,

zranění 1 - 2 roky

zranění 2 - 4 roky

Norsko

3 - 9 měsíců

1 rok

bez problémů; měna státu poškozeného

standardní

3 roky

Rakousko

cca 3 měsíce

3 roky

bez problémů; €

dobré (povětšinou)

3 roky

Polsko

cca 1 rok

cca 3 roky

bez problémů; měna státu poškozeného

problematické

3 roky

Portugalsko

3 měsíce

1-2 roky

bez problémů; €

standardní

3 roky

Řecko

6 měsíců až 1 rok

1 a více let

bez problémů; €

nekomentovatelné průtahy

2 roky

Slovensko

6 měsíců

více než 2 roky

bez problémů; měna státu poškozeného

pomalé

2 roky

Slovinsko

6 měsíců až 1 rok

mnoho let

bez problémů; měna státu poškozeného

standardní

3 roky

SRN

3 měsíce

6-12 měsíců

bez problémů; €

dobré

3 roky

Španělsko

1 rok

déle než 2 roky

bez problémů; €

standardní

1 rok

Turecko

1 rok a déle

mnoho let

s komplikacemi; měna státu poškozeného

pomalé

2 roky
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Helix Road Show
Na nádvoří zámku probíhala
prezentace olejů a maziv značky
Shell Hellix zákazníkům, pneumatik Pirelli a současně představení
formule 1 - Ferrari.
V soutěži výměny kol s natankováním F-1 na čas skončili zástupci
pořadatelů na 2. místě.
Následovalo společenské posezení s prohlídkou zámku.
HTV servis s.r.o. je jediným autorizovaným distributorem olejů
a maziv značky Shell na území
východních Čech.
Dopravní a spediční společnost
JTC Transcentrum s.r.o. vznikla
v roce 1995. Prvotním záměrem
vedení společnosti bylo vyplnit
mezeru na dopravním trhu v oblasti velkoobjemových přeprav.
Takto jsme se stali jedním z prvních provozovatelů výměnných
nástaveb v České republice. Díky
důvěře a spokojenosti našich
zákazníků se naše nabídka velmi
rychle rozšířila o další segmenty.

Helix road show pořádaná HTV
servis s.r.o. ve spolupráci s JTC
Transcentrum s.r.o. se konala
15. 5. 2003 na zámku Hrubá Skála.
Mimo dalších partnerů se akce
zúčastnili i zástupci D.A.S.
z Královéhradeckého
a Pardubického regionu.

Zdroj | Jana Pilařová

Nyní společnost JTC Transcentrum s.r.o. nabízí
komplexní logistické služby.
Splnit každé přání zákazníka je připravený mladý
a dynamický kolektiv, který se nezapomíná pravidelně školit a seznamovat se s novinkami ve svém
oboru. V roce 2000 jsme kvalitu poskytovaných
služeb potvrdili získáním certifikátu ISO 9002.
JTC Transcentrum s.r.o. se řadí mezi nejvýznamnější
tuzemské dopravní společnosti a s úspěchem konkuruje i firmám zahraničním. Naše vozy přepravují
zboží nejen firmám z automobilového průmyslu,
ale jsou využívány jak menšími tak nadnárodními
společnostmi ze všech možných oblastí trhu.

Základní typy nároků na náhradu
škody a jejich prosaditelnost
doklady potřebné k získání nákladů

nájem náhradního vozidla

odškodnění za bolest (při zranění)

snížení hodnoty vozidla

znalecký posudek, účet, fotografie

ano, paušálně cca 85%

při těžších úrazech

ne

účet, rozpočet, znalecký posudek, fotografie,

ne, pouze pokud ho nezbytně potřebuje k výkonu

ano, ale nízké

ano

policejní relace

zaměstnání

účet, rozpočet, znalecký posudek, fotografie

paušální

ano

ne

účet, znalecký posudek, fotografie

ano, srovnatelné vozidlo, za dobu nezbytné opravy

ano

ano

účet, znalecký posudek, fotografie

ano, cca 10 dní

ano

ano, na základě znaleckého

opravy vozidla

posudku, vozidlo
musí mít hodnotu 60%
původní ceny
účet, znalecký posudek, fotografie

ano, pokud je nezbytné pro výkon povolání

výjimečné

výjimečné

účet, rozpočet, znalecký posudek, fotografie

ano

ano

ano, vozidlo nesmí být starší

účet, znalecký posudek, VTP, ŘP, prohlášení

u podnikatelů

nízké

účet, rozpočet, znalecký posudek, fotografie

u podnikatelů, srovnatelné vozidlo

ano

ano

účet

podnikatelsky používané vozidlo, jen za dobu opravy

ano

jedině soudní cestou

účet, rozpočet, znalecký posudek, fotografie,

u podnikatelů, pokud nemají možnost využít jiné

ano

výjimečné, na základě

záznam

své vozidlo - doložit knihou jízd, nájemní smlouvou

než 3 roky
o nevyužití havarijní pojišťovny

jen u nových
a nepoškozených vozidel

znaleckého posudku

o prohlídce, zakázkový list, VTP
účet, rozpočet, znalecký posudek, fotografie

u podnikatelů, obtížné

ano

výjimečné, u vozidel

účet, rozpočet, znalecký posudek, fotografie

ano

ano

ano

originální účet, rozpočet, znalecký posudek,

ne

výjimečné, podle bodového

ne

mladších 2 let

fotografie, VTP
účet, fotografie, VTP, policejní relace

systému
ne

nízké

výjimečné, pouze u nových voz.
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Poradna

Jsem vlastníkem přívěsného vozíku, který mívám
umístěn na parkovišti
před domem. V poslední
době jsem vystaven
atakům ze strany sousedů,
kteří mě obviňují z neoprávněného zabírání parkovacího místa a pokud
prý přívěs nepřemístím,
oznámí tuto skutečnost na
policii. Údajně je parkoviště určeno pouze pro
auta. Tvrdí také, že za zabírání místa můžu dostat od
obvodního úřadu pokutu.
Porušuji skutečně zákon,
když nechávám stát přívěsný vozík na parkovišti?

Téměř denně dostávám
do své poštovní schránky
hromady různých reklamních materiálů. Nejenže
se mi kvůli tomu často do
schránky nevejde doručená korespondence, ale
zároveň je plná schránka
perfektní informací o tom,
kdy nejsme doma. Dá se
proti vhazování reklamních letáků do schránky
nějak bránit?
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Zdroj | Mgr. Rostislav Šustek, JUDr. Viktor Hodek

Z výhrůžek sousedů si nic nedělejte, neboť
nemají oporu v platné právní úpravě příslušné problematiky.
Podmínky užívání veřejných komunikací jsou
stanoveny v zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Dle § 12 odst. 4) tohoto
právního předpisu jsou součástmi místních
komunikací (nejsou-li samostatnými místními komunikacemi) též veřejná parkoviště,
vymezená v odst. 6 téhož ustanovení jako
plocha určená ke stání silničních motorových
vozidel.
O tuto dikci s největší pravděpodobností
opírá Váš soused svůj názor na (ne)oprávněnost parkování přívěsu vedle ostatních
automobilů. Toto ustanovení je však třeba
chápat pouze jako základní vymezení účelu
veřejných parkovišť, které v žádném případě
nevylučuje užití této plochy k „zaparkování“
např. koňského povozu. Nedojde-li v přímé
souvislosti se zaparkováním takovéhoto
„vozidla“ k znečištění veřejné komunikace
(což u vašeho přívěsu či karavanu není příliš
pravděpodobné), nedopouští se dozajista
vozka, jakožto účastník provozu na pozemní
komunikaci, samotným výskytem na takto
určené ploše porušení právního předpisu.
S ohledem na skutečnost, že zákon rozlišuje
mezi motorovými vozidly, nemotorovými
vozidly a jízdní soupravou, při striktním
výkladu § 12 odst. 5) výše uvedeného zákona,
definující „odpočívku“ jako stavebně a provozně vymezenou plochu dálnice určenou
ke stání silničního motorového vozidla, by
nebylo možno na tyto plochy vjíždět např.
s přívěsnými vozíky bez toho, aniž by se řidič
vystavoval riziku sankce za toto svoje jednání.
Jiná situace by však nastala, pokud by se vaše
přípojné vozidlo stalo, ať už trvale či dočasně,
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Při trvalém či dočasném
vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
(§ 13 zák. č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) je
vlastník vozidla mimo jiné povinen odevzdat

tabulky s přidělenými registračními značkami (dříve SPZ). Podle § 19 odst. 1) zákona
o pozemních komunikacích smí každý užívat
pozemní komunikace obvyklým způsobem
a k účelům, ke kterým jsou určeny. Podle § 38
odst. 1) písm. c) není možno provozovat na
pozemních komunikacích vozidlo, které není
opatřeno registrační značkou. Za provoz vozidla na pozemních komunikacích je možno
považovat jednak jeho dynamický pohyb,
jednak statické stání. Na pozemních komunikacích je tak zapovězen jak pohyb, tak stání
silničních vozidel bez registrační značky, a to
bez ohledu na jejich momentální technický
stav. Tato vozidla však ještě nemusí být vždy
„vrakem“ v technickém slova smyslu. Může
se též jednat o vozidlo dočasně vyřazené
z evidence (a tím i dočasně nezpůsobilé
k provozu na pozemních komunikacích) na
žádost provozovatele. Ustanovení § 19 odst.
2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb. pak výslovně
zakazuje na veřejných komunikacích a jejich
příslušenstvích a součástech odstavovat ta
vozidla, která jsou trvale technicky nezpůsobilá k provozu a nejsou opatřena registrační
značkou nebo jsou zjevně trvale nezpůsobilá
k provozu, tedy vraky v technickém slova
smyslu. Odstranění takového vraku je upraveno v následujících odstavcích 3 a 4.
Pokud provozovatel odstaví své vozidlo bez
registrační značky na pozemní komunikaci, může tímto jednáním naplnit skutkovou podstatu přestupku proti veřejnému
pořádku (§ 47 odst. 1 písm. g) zák. č. 200/
1990 Sb. o přestupcích) tím, že neoprávněně
zabere veřejné prostranství, za které zákon
č. 565/1990 Sb. považuje též místní komunikace. Za takovéto jednání je pak možno
uložit sankci až do výše 50 000 Kč. Jelikož
však z dotazu není zřejmé, že by se ve vašem
případě mělo jednat o vozidlo vyřazené
z evidence (ať už dočasně či trvale), nepřichází zde do úvahy vaše sankcionování za
umístění přívěsného vozíku na parkovišti
před domem.

Právní úprava distribuce reklamních materiálů je zakotvena především v zákoně č.
40/1995 Sb. - o regulaci reklamy. Tento právní
předpis zakazuje šíření nevyžádané reklamy
v případech, pokud to vede k výdajům adresáta nebo pokud je tím adresát obtěžován.
Dle ust. § 7 výše uvedeného právního
předpisu jsou orgány příslušnými k výkonu
dozoru nad dodržováním ustanovení tohoto
zákona v případech distribuce nevyžádané
reklamy krajské živnostenské úřady, příslušné
podle sídla nebo bydliště osoby odpovědné za dodržování tohoto zákona. Těmito
osobami jsou jak zadavatel reklamy, tak její
šiřitel či zpracovatel. Krajský živnostenský
úřad může v rámci správního řízení uložit za

porušení zákona o regulaci reklamy podle
závažnosti porušení pokuty, a to i opakovaně. Pokutu lze uložit do jednoho roku
ode dne, kdy se orgán dozoru dozví o porušení zákona, nejpozději však do tří let, kdy
k samotnému porušení došlo. Jakožto orgán
dozoru může nařídit i ukončení reklamy a určit k tomu přiměřenou lhůtu.
Faktickou možností jak se bránit proti zahlcování schránek všemožnými reklamními
materiály, je opatřit schránku viditelným
upozorněním typu „ PROSÍM, NEVHAZOVAT
REKLAMU“. V případech nerespektování
této žádosti ze strany šiřitele reklamy pak
nezbude, než se obrátit na výše uvedený úřad
se žádostí o nápravu situace.

Bydlím v nájemním bytu,
ve kterém jsem před
dvěma lety na vlastní
náklady zrekonstruovala
kuchyň a koupelnu.
Informovala jsem o tom
pronajímatele, který mi
odmítnul na rekonstrukci
jakkoliv přispět s tím,
že ho to nezajímá. Nyní
však po mě začal požadovat vyšší nájemné s tím,
že díky rekonstrukci se
změnila kategorie bytu.
Jsem povinna platit vyšší
nájemné, když pronajímatel na zlepšení bytu nemá
žádnou zásluhu?

V případě existence souhlasu pronajímatele s úpravami bytu na náklady nájemce
se uplatňuje zásada, v minulosti zakotvená
v ust. § 12 odst. 1) Vyhlášky Ministerstva
financí ČR č. 176/1993 Sb., která byla
nálezem Ústavního soudu ČR č. 231/2000
Sb. k datu 31. 12. 2001 zrušena. Zde byla
zakotvena zásada, dle které stavební či jiné
úpravy v bytě, jimiž se zlepšilo jeho vybavení a které jsou provedeny nájemci se souhlasem pronajímatele a bez jeho finanční
účasti, nejsou důvodem pro změnu sjednaného nájemného. Zmiňovaná vyhláška byla
nahrazena Výměrem Ministerstva financí
ČR, publikovaného ve Sbírce zákonů pod
č. 01/2002, kde se objevuje v části I., oddílu
A, čl. 5.4. - Nájem bytu ustanovení které
stanoví, že v případech kdy nájemce se
souhlasem pronajímatele a na svůj náklad
změní kategorii bytu nebo zlepší jeho vybavení, zůstane nájemné zachováno ve výši
před touto změnou. I tento Výměr však byl
zrušen nálezem Ústavního soudu č. 528/
2002 Sb. ke dni 18. 12. 2002 a nyní se čeká
na vydání zákona, který by měl tuto problematiku upravovat.

Dle ust. § 671 odst. 1) občanského zákoníku
je nájemce povinen platit nájemné ve výši
odpovídající hodnotě věci, předané k úplatnému užívání pronajímatelem. Došlo-li
k zhodnocení věci nájemcem, nezakládá
tato skutečnost logicky nárok na valorizaci
nájemného ze strany pronajímatele. Takovýto postup by byl v rozporu s dobrými
mravy, s následky uvedenými v § 39 obč.
zákoníku (takovýto právní úkon - zvýšení
nájemného - by byl neplatný). Naopak
nájemci vzniká nárok na vrácení toho, co
bylo v takovém případě požadováno po něm
v minulosti pronajímatelem bez právního
důvodu, tedy vydání bezdůvodného obohacení v rozsahu uvedeném v ust. § 107 a § 103
občanského zákoníku. Požadavek na úhradu
nájemného přináležející vyšší kategorii bytu,
než jaká je uvedena ve vaší nájemní smlouvě,
je proto v rozporu s platnou právní úpravou
a nejste povinna jej hradit. Současně neuhrazení rozdílu mezi původně stanoveným
nájemným a nově vypočtenou výší nemůže
být důvodem pro podání návrhu na přivolení soudu s výpovědí z nájmu bytu dle § 711
odst. 1 písm. c) občanského zákoníku.

Půjčil jsem si auto od
svého známého a hned
první večer jsem byl
zastaven policejní hlídkou
s tím, že mi nesvítí jedno
světlo. Byl jsem nucen
na místě zaplatit pokutu
2000 Kč pod pohrůžkou,
že mi bude jinak odebráno osvědčení o technickém průkazu. Současně
mi bylo sděleno, že tento
přestupek mi bude zapsán
do karty řidiče. Byl tento
postup oprávněný, když
nejsem majitelem vozidla a vlastníkem jsem
byl ubezpečeno tom, že
vozidlo je po technické
stránce v pořádku?

Od počátku platnosti nového zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích (1.1.2001) policista není
oprávněn, zjistí-li technické nedostatky
u kontrolovaného vozidla, tak jako dříve
na místě zadržet osvědčení o technickém
průkazu. Nyní může být v takovém případě postižen řidič vozidla s technickou
závadou podle ust. § 22 odst. 1 písm. e)
a odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích uložením blokové pokuty ve výši
1 000 Kč.
Podle § 119 zák. č. 361/2000 Sb. obsahuje
registr řidičů mimo jiné evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích, za které byla
uložena pokuta vyšší než 2 000 Kč, a to po
dobu tří let od jejich spáchání. Samotný
registr řidičů sestává z evidenčních karet
řidičů a spisů řidičů.
Z nové právní úpravy tedy mimo jiné jasně
vyplývá, kdy policie okresnímu úřadu
nahlásí, že konkrétní řidič spáchal závažný
dopravní přestupek. Mezi tyto přestupky,
postižitelné záznamem do evidenční karty
řidiče náleží:
- jízda v obci překračující povolený limit
o více než 30 km/h a mimo obec a na dálnici
o více než 50 km/h (tzn. 80, 140 a 180 km/h
- nerespektování světelného signálu či
pokynů policisty
- předjíždění jiného vozidla na přechodu
pro chodce nebo bezprostředně před ním,
popř. způsobem, kdy dojde k ohrožení
jiných účastníků silničního provozu
- nedání přednosti v jízdě vozidlům, jedoucím po hlavní silnici
- vjíždění na železniční přejezd v případě,
kdy je to zakázáno
- způsobení dopravní nehody porušením
povinností plynoucích ze zák. č. 361/2000

Sb., kterou je třeba hlásit policistovi (škoda
nad 20 000 Kč)
Ze shora uvedeného výčtu je zřejmé, že
špatný technický stav vozidla se mezi
přestupky, které se zapisují do karty řidiče
nevyskytuje, proto zanesení tohoto přestupku do karty řidiče by nebylo v souladu
s právní úpravou této problematiky.
Technické požadavky na provoz silničních
vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb. spolu
se souvisejícími a prováděcími právními
předpisy. Podle § 36 tohoto zákona, lze
na pozemních komunikacích provozovat
pouze takové silniční vozidlo, které je
technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona.
Povinnost udržovat v řádném technickém
stavu vozidlo tíží provozovatele, proto
sankce uložené při silniční kontrole řidiči,
který není zároveň provozovatelem vozidla,
je možno ze strany takto postiženého řidiče
uplatňovat po provozovateli.
Lze tedy konstatovat, že pokud byla uložena
řidiči pokuta v blokovém řízení přesahující
částku 2 000 a navíc byla zanesena do karty
řidiče, jedná se o rozhodnutí, které bylo
vydáno v rozporu se zákonem. Je proto
třeba se obrátit na správní orgán nejblíže
vyššího stupně nadřízený správnímu
orgánu, který vadné rozhodnutí vydal s návrhem na přezkoumání rozhodnutí mimo
odvolací řízení dle § 65-68 zákona č. 71/1967
Sb. (správní řád), který takovéto rozhodnutí
může zrušit.
V případě že řidič nesouhlasí s projednáním
přestupku na místě a nezaplatí blokovou
pokutu ani nepřevezme blok na pokutu na
místě nezaplacenou, dojde k projednání
přestupku před správním orgánem (okresní
úřad), kde se může řidič hájit a prezentovat
argumenty ve svůj prospěch.
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Jsem jakožto stavbyvedoucí zaměstnán 20 let
v jedné velké stavební
firmě. Zaměstnavatel mi
předložil k podpisu dodatek k pracovní smlouvě
obsahující konkurenční
doložku. Nevím zda
musím tento dodatek
podepsat a co pro mě
vlastně znamená?

Na prezenční akci jedné
společnosti jsme byli
přesvědčeni k podpisu
„Smlouvy o užívání části
budovy na časový úsek“.
Po jejím následném
prostudování jsme však
zjistili, že se nebude
jednat o „dovolenou snů“,
ale spíše o naší noční
můru (např. slíbený týden
v Chorvatsku si budeme
moci čerpat v lednu).
Můžeme nějakým způsobem ukončit smlouvu
s touto společností?
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Na základě poslaneckého pozměňovacího
návrhu byla novelou zákoníku práce
č. 155/2000 Sb., doplněna stávající úprava
dalších podmínek, které lze sjednat v pracovní smlouvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o tzv. konkurenční doložku.
Možnost sjednání konkurenční doložky je
stanovena v novelizovaném ustanovení
§ 29 odst. 2 zákoníku práce.
Zaměstnanec se proto může zavázat, že po
ustanovenou dobu, nejdéle však jeden rok
po skončení pracovního poměru, nebude
vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo
na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo jinou
činnost, která by měla soutěžní povahu
vůči podnikání zaměstnavatele, a to za
podmínek, za nichž to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat; za porušení
takového závazku může být sjednána
přiměřená smluvní pokuta. Konkurenční
doložka odporující uvedeným podmínkám
je neplatná. Smluvní ujednání o konkurenční doložce musí mít písemnou formu.

Konkurenční doložka se uzavírá především při vzniku pracovního poměru přímo
jako součást pracovní smlouvy. Nic však
nebrání tomu, abyste se svým zaměstnavatelem formou písemného dodatku uzavřel tuto konkurenční doložku v souladu
s výše uvedeným za trvání pracovního
poměru. V tomto případě se však bude
jednat o změnu sjednaných pracovních
podmínek ve smyslu § 36 odst. 1 zák.
práce formou dvoustranného právního
úkonu, a proto je nutné, aby se na tom
zaměstnanec se zaměstnavatelem na tomto
písemně dohodl. V žádném případě Vás
proto zaměstnavatel k podpisu tzv. konkurenční doložky nemůže právní cestou nutit.
Je proto pouze na Vás, zda budete určité
omezení z této doložky ochoten akceptovat. Doporučujeme Vám proto, pakliže tuto
doložku budete chtít podepsat, abyste si
v ní sjednal určitou kompenzaci za omezení při svobodném výběru povolání (např.
násobkem průměrného výdělku) za její
sjednání.

Jak vyplývá z Vašeho dotazu, uzavřeli jste s blíže
nejmenovanou společností tzv. Spotřebitelskou smlouvu o užívání budovy nebo její části
na časový úsek (time sharing). Tato smlouva
zakládá vlastně možnost výměnné intervalové
rekreace a je poměrně běžná v západní Evropě
i USA. Time sharing poskytuje spotřebiteli jako
uživateli budovy nebo její části možnost budovu
či její část užívat za úplatu každoročně a opakovaně v průběhu předem určeného časového
období. Vzhledem k tomu, že i v naší zemi měla
řada občanů negativní zkušenosti se společnostmi poskytující tyto služby, byla na základě
směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/
ES, o ochraně spotřebitelů (zákazníků) s ohledem na některá hlediska smluv o užívání nemovitosti na časové úseky přijata Parlamentem ČR
novela občanského zákoníku č. 135/2002 Sb.,
která zesiluje ochranu spotřebitelů ve vztahu
k těmto tzv. time sharingovým společnostem.Ve
svých ustanoveních §§ 58 až 65 upravuje práva
a povinnosti účastníků této smlouvy. Samotná
smlouva musí být uzavřena písemně a musí být
vyhotovena v českém jazyce, přičemž podrobný
obsah této smlouvy stanovuje § 58 odst. 1.
občanského zákoníku. Dle § 60 občanského
zákoníku je poskytovatel povinen před uzavřením smlouvy písemně poskytnout každé
osobě, která o to požádá, úplné a pravdivé
informace uvedené v § 58 odst. 1 s výjimkou
písmen a), l) a s) a poučení, jak a kde lze získat
další informace. Písemné informace poskytnuté
před uzavřením smlouvy jsou nedílnou součástí
smlouvy. Změny poskytnutých informací,
pokud se strany nedohodnou jinak, mohou
vyplývat pouze z okolností, které nemůže
poskytovatel ovlivnit. Na každou změnu těchto
informací musí poskytovatel spotřebitele
nejpozději 10 dnů před uzavřením smlouvy
písemně upozornit. Údaj, kde lze informace
podle odstavce 1 získat, musí obsahovat rovněž

každá reklama týkající se práva užívat budovu
či její část. Poskytovatel nesmí na spotřebiteli
požadovat žádné jiné platby než ty, které jsou
dohodnuty ve smlouvě. Taktéž nemůže požadovat jakékoli platby před uzavřením smlouvy ani
po dobu, po kterou může spotřebitel uplatnit
právo na odstoupení od smlouvy podle § 63
odst. 1 písm. a) až c).
Občanský zákoník Vám ve svém § 63 dává možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě:
a) 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
bez uvedení důvodu,
b) 3 měsíců od uzavření smlouvy, jestliže
smlouva neobsahuje náležitosti podle § 58
odst. 1; jestliže však jsou chybějící náležitosti
v průběhu této lhůty řádně předány, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy s uvedením důvodu ve lhůtě 15 kalendářních dnů od
poskytnutí těchto náležitostí,
c) 15 kalendářních dnů ode dne uplynutí
tříměsíční lhůty s uvedením důvodu, jestliže poskytovatel neposkytne spotřebiteli
náležitosti podle § 58 odst. 1 ani do 3 měsíců od
podpisu smlouvy a spotřebitel neuplatní právo
na odstoupení od smlouvy podle písmene b),
d) 3 měsíců od sjednaného termínu dokončení
rozestavěné budovy či její části, jestliže nebyla
v tomto termínu dokončena řádně a včas.
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od
smlouvy podle odstavce 1, má poskytovatel
právo pouze na náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy [§ 58 odst. 1
písm. p)]. Uplatnění práva na odstoupení podle
odstavce 1 písm. b), c) a d) nesmí být ze strany
poskytovatele spojováno s žádnými finančními
nároky. Dovolujeme si Vás upozornit, že výše
stanovené lhůty jsou tzv. hmotněprávní a musíte
proto své odstoupení skutečně protistraně
doručit, nestačí proto odevzdat dopis na poště
v poslední den lhůty.

Nevšiml jsem si dopravní
značky a odstavil jsem si
své vozidlo na vyhrazeném parkovišti pro invalidy. Městská policie mi
mé vozidlo odtáhla. Měla
k tomu městská police
oprávnění?

Postup městské policie byl zcela v souladu
se zákonem. S účinností od 1. 1. 2003 získala
městská policie novelou zák. č. 311/2002 Sb.
řadu nových oprávnění. Na základě
§ 67 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích je nejen policista
Policie ČR, ale i strážník městské policie
oprávněn odstranit vozidlo, které neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro
vozidlo označené znakem O 1 (vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce
pohybově postiženou). Vozidlo se odstraní na
Vaše náklady a navíc můžete být za porušení
tohoto přestupku ve správním řízení postižen
pokutou až do výše 5 000 Kč.
Mezi další oprávnění strážníků stanovené výše
zmiňovanou novelou náleží možnost usměrňovat svými pokyny provoz na pozemních
komunikacích v případě, že je to nezbytné
pro obnovení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, a není-li řízení provozu
zajištěno policií nebo v součinnosti s policií.
Zastavovat vozidla může strážník obecní
policie ve stejnokroji, jestliže jejich řidič je
podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
k jehož projednání v blokovém řízení je
obecní policie oprávněna podle zvláštního
zákona. Namátkové kontroly však provádět
nemůže.
Další významnou změnou je oprávnění
strážníků městské policie vyžadovat od
příslušných orgánů z jejich informačních
systémů poskytnutí údajů. Tyto údaje jsou
taxativně vyjmenovány v § 11 zák. o obecní
polici a plně korespondují s rozsahem
úkolů, které podle zákona městská policie
plní.
Rovněž další změna souvisí s rozsahem
plněných úkolů stanovených zákonem, při
kterých je potřeba zjistit totožnost osoby.
Rozšíření oprávnění spočívá ve skutečnosti,

že strážník je mimo jiné oprávněn vyzvat
k prokázání totožnosti osobu na žádost
jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění
totožnosti právní zájem (například revizor
při kontrole jízdenek).
K podstatnému zkvalitnění plnění úkolů
městské policie jistě přispěje oprávnění
zpracovávat osobní údaje, které jsou
potřebné k plnění úkolů podle tohoto nebo
jiného zákona a také poskytování těchto
údajů policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění
jejích úkolů. Nesmí tím však být dotčeno
ustanovení právních předpisů upravujících
ochranu osobních údajů.
Stejně tak ustanovení, že městská policie
je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění
jejích úkolů podle tohoto nebo jiného
zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo
jiné záznamy (tzv. kamerový systém) z míst
veřejně přístupných, popřípadě též zvukové,
obrazové nebo jiné záznamy o průběhu
zákroku nebo úkonu, přispěje ke zkvalitnění činnosti při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku, ochraně bezpečnosti osob a majetku a při odhalování
přestupků a jiných správních deliktů.
Novela zákona v neposlední řadě dává také
možnost, aby strážníci zákonně působili
i v obcích, které si z jakéhokoliv důvodu
vlastní obecní policii zřídit nemohou. Tím,
že obec nebo obce, které nezřídily obecní
policii, mohou uzavřít s jinou obecní policí
v témže kraji, která obecní policii zřídila,
veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě
bude obecní policie této obce vykonávat
úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní
policii nezřídily a jsou smluvními stranami
této smlouvy. Veřejnoprávní smlouva vyžaduje ke své platnosti souhlasu krajského
úřadu.

Jak ušetřit pohonné hmoty ve firmě...
Zdají se vám náklady na pohonné hmoty každý měsíc vysoké, zdá se vám, že každý měsíc vás provoz stojí více? Chcete vědět, jak vaši
zaměstnanci plní své úkoly? Chcete znát rozvozové trasy a chcete kontrolovat, kde jezdí vaše služební auta? Máte strach o bezpečnost
svých zaměstnanců?
Pořiďte si program pro vyhledávání Black Car Box Locator.
BCB Locator je program sloužící pro lokalizaci a zobrazení objektů na digitální mapě za pomocí GSM sítě. Program dokáže hromadně
i jednotlivě rozesílat dotazy na polohy vašich vozidel. Dokáže vytvářet knihu jízd, s různou časovou četností dle přání uživatele. Umí pro
každé sledované vozidlo vytvořit trasu. Všechny získané informace, jednotlivé zastávky, jejich datumy a časy lze uložit do souboru nebo
vytisknout na tiskárně.

Sleva

...a ještě zabezpečit automobil?

pro
D.A.S klienty
.7%

V tomto případě si pořiďte multifunkční informační systém pro zabezpečení aut Black Car Box.
Black Car Box je multifunkční informační systém s mobilním telefonem, určený pro ochranu automobilů
proti krádeži. Slouží jako ochrana automobilů proti odcizení, ale také jako ochrana vnitřního prostoru auta proti
odcizení věcí umístněných uvnitř v jeho prostoru. V zařízení je vestavěn mobilní telefon, který je spojen s ovládací
a řídící elektronikou a jednotlivými čidly.

www.black-car-box.com
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placená inzerce
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... vaše jistota
Podstata mechanického zabezpečení vozidel proti krádeži
CONSTRUCT spočívá v pevném spojení pohyblivých dílů řazení s pevnými částmi vozu, za pomoci masivního mechanického
zabezpečovacího systému. K výhodám patří jeho jednoduchost,
což dává jistotu bezchybného provozu. V interiéru vozu je viditelná pouze zámková vložka trezorového typu GUARD, která je jištěna proti všem známým způsobům překonání. Řadicí páka se
zamyká v poloze zpětného chodu, případně parkování u vozidel
s automatickou převodovkou. Kvalitu výrobků CONSTRUCT
potvrzují získaná ocenění - značka kvality Czech Made, certifikáty TÜV v Německu a Rakousku. Výrobek je vysoce hodnocen
kriminalistickými ústavy a policií v řadě evropských zemí. Od
roku 1997 společnost udržuje systém řízení jakosti s požadavky
normy ISO 9001. Společnost Construct nabízí mechanické
zabezpečení téměř pro všechny typy vozidel. K jejím největším úspěchům patří zařazení zámků řadicí páky Construct
do originálního příslušenství vozů Škoda Auto, a.s., Volvo Car
Corporation a Nissan ČR.

e-mail: info@construct.cz, infolinka: 800 194 100
placená inzerce

KESO Praha spol. s r.o.
komplexní správa nemovitostí
» správa nemovitostí - správa bytů i nebytových prostor pro vlastníky, družstva
i společenství vlastníků, opravy a udržování, zajištění rozúčtování
» technický servis - opravy a udržování strojů a zařízení
» úklidové služby - ruční i strojový úklid kanceláří a skladových hal
» služby požární ochrany a bezpečnosti práce - školení pracovníků,
vypracování dokumentace BOZP a PO, poradenská činnost
Černokostelecká 1623, 251 01 Říčany
tel. 323 621 316, fax: 323 621 189
mobil: 602 220 063, 603 313 667
e-mail: keso@keso.cz, www.keso.cz
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www.pema.cz, e-mail: info@pema.cz

D.A.S. rozšiřuje
pojistnou ochranu

Zdroj | František Kluiber

D.A.S. rozšiřuje
pojistnou ochranu

V Praze dne 1. 4. 2003

u kombinovaného

Rozšíření pojistné ochrany u pojistných smluv se sjednaným kombinovaným pojištěním
právní ochrany rodiny MOTO, s kombinovaným pojištěním právní ochrany rodiny MAX
a u pojištění právní ochrany pro profesní kombinaci Řidič z povolání
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., u pojistných smluv se sjednaným kombinovaným
pojištěním právní ochrany rodiny MOTO, s kombinovaným pojištěním právní ochrany
rodiny MAX a u pojištění právní ochrany pro profesní kombinaci Řidič z povolání, která
zahrnují pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel (dle Zvláštní části pojistných podmínek AFM RMV), poskytne pojištěné osobě pojistné plnění rovněž v případě
prosazování právních zájmů souvisejících s řízením vozidla, jehož vlastníkem, provozovatelem nebo držitelem je tato pojištěná osoba (dále jen „vlastní vozidlo“). Rozšíření
pojistné ochrany dle předchozí věty se nevztahuje na události, ve kterých pojištěná osoba
vystupuje jako vlastník, provozovatel či držitel vlastního vozidla nebo vystupuje v pozici
tomu obdobné.
Tento veřejný příslib se vztahuje na pojistné smlouvy s počátkem pojištění od 16. 3. 2000
do 31. 3. 2003, a to výlučně na pojistné události, které nastanou od 1. dubna 2003.

pojištění právní ochrany
rodiny MOTO, rodina
MAX a u profesní
kombinace řidič
z povolání!
Výše uvedené pojistné
produkty obsahují pojištění právní ochrany pro

Jitka Pokorná Chizzola
člen představenstva
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

řidiče motorových vozidel
a D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a.s., počínaje
dnem 1. 4. 2003 u těchto
produktů rozšiřuje právní
ochranu na události
související s řízením všech
vozidel, bez ohledu na
jejich vlastnictví.
V souvislosti s tím D.A.S.
pojišťovna právní ochrany, a.s.,
vyhlašuje tento veřejný
příslib:

Pojistné smlouvy uzavírané od 1. 4. 2003 mají
výše uvedené rozšíření již zapracované do
smluvních ujednání a kombinovaná pojištění
právní ochrany jsou nabízena pod názvy
Rodina MOTO, Rodina MAX a Řidič PROFI.
D.A.S. osobám pojištěným těmito produkty
poskytne právní ochranu v případě právních
problémů souvisejících s řízením jakéhokoli
motorového vozidla, bez ohledu kdo tato
vozidla vlastní a bez ohledu na to, zda se
jedná o služební či soukromou jízdu.
Příklad č. 1: Pojištěný řidič je účastníkem
dopravní nehody, kterou nezavinil. Tato skutečnost je doložena policejním protokolem.
Při dopravní nehodě pojištěný řidič utrpěl
zranění a v jeho důsledku také ztrátu na ušlé
mzdě/ušlém zisku. Pojištěný řidič se obrátí
o pomoc na právníky D.A.S., doloží lékařem
stanovené bodové ohodnocení úrazu a výši
vzniklé finanční ztráty.
D.A.S. v rámci pojištění právní ochrany
svému pojištěnému zajistí uplatnění nároku
na odškodnění u viníka dopravní nehody,
respektive u pojišťovny, u které má viník
dopravní nehody sjednané pojištění odpovědnosti za způsobené škody.
Příklad č. 2: Pojištěný řidič je účastníkem
složité dopravní nehody, při které není zřejmé
zavinění jednotlivých účastníků. Z tohoto
důvodu se zavinění dopravní nehody bude

zjišťovat při dalším správním řízení. Pojištěný
řidič má tu výhodu, že D.A.S. mu na jeho žádost
zajistí a uhradí právníka, který ho při správním
řízení bude zastupovat. Pojištěná osoba tak
získá jistotu, že její argumenty budou vzaty
v úvahu, což může mít za důsledek nižší postih,
případně zproštění viny. Pojištěný řidič si
i může, za podmínek stanovených v pojistných
podmínkách, právníka sám zvolit.
Pojištěný řidič má v celé Evropě nárok na
právní ochranu vždy, kdy proti němu bylo
zahájeno řízení správním orgánem nebo
orgánem činným v trestním řízení v důsledku
jednání nebo opomenutí, které může mít za
následek postih podle přestupkového nebo
trestního zákona. Pouze však v případě, že se
jedná o nedbalostní trestný čin nebo přestupek související s řízením jakéhokoli motorového vozidla.
Příklad č. 3: Pojištěný řidič při dopravní
nehodě utrpěl úraz a požádal pojišťovnu,
u které má sjednané úrazové pojištění, o příslušné pojistné plnění. Pojišťovna odmítla
pojistné plnění vyplatit. I v tomto případě má
pojištěná osoba nárok na právní ochranu.
D.A.S. zajistí prosazování zájmů pojištěného
řidiče ve sporech vzniklých s ostatními pojistiteli, pokud pojistná událost souvisí s řízením
jakéhokoli motorového vozidla a současně
i s osobou pojištěného řidiče.
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Společnost Hamburg-Mannheimer
působí na českém finančním trhu
od prosince roku 2000

Sídlo pojišťovacího koncernu
Hamburg-Mannheimer
Versicherungs-AG

Hamburg-Mannheimer
se představuje
Hamburg-Mannheimer, s. r. o.,
je dceřinou společností německého pojišťovacího koncernu
Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG. Spolu se členstvím
v pojišťovací skupině ERGO
zaručuje více než stoletá tradice,
ohromná finanční síla a know-how tohoto jediného společníka klientům vysokou kvalitu
a profesionalitu při finančním
poradenství vycházejícím z jejich potřeb.
Společnost Hamburg-Mannhei-mer působí na českém finančním trhu od prosince roku 2000.
Svým klientům nabízí především
životní a úrazové pojištění a dále
hypoteční úvěry v kombinaci

s životním kapitálovým pojištěním a stavební spoření.
Kooperačními partnery v oblasti životního, důchodového
a úrazového pojištění je Victoria-Volksbanken, pojišťovna, a. s.
V současné době se přisuzuje
velký význam otázce vlastního
bydlení. Hamburg-Mannheimer v této oblasti spolupracuje
s přednímy bankovními ústavy
v ČR:
» HVB Bank Czech Republic
» ČMHB, a. s.
» Komerční banka, a. s.
» Hypo stavební spořitelna, a. s.
Jezdíte na dovolenou k moři, na
hory za zimními sporty?

Právě pro Vás je pak určené celoroční pojištění
léčebných výloh pro cesty a pobyt v zahraničí bez
omezení pojistného plnění již za cenu 600 Kč/
rok. Možnost připojištění Vašich dětí za ještě
výhodnějších podmínek. Uzavřete - li si celoroční
pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt v zahraničí, můžete jezdit do zahraničí a nemusíte
myslet na to, zda jste před každou cestou uzavřeli
pojištění!
Máte - li zájem o další podrobnosti k cestovnímu
pojištění, neváhejte a kontaktujte nás na níže
uvedené adrese.
Hamburg-Mannheimer, spol. s r. o.
Francouzská 28
120 00 Praha 2
tel. 221 585 601, fax: 221 585 610
e-mail: info@hamburg-mannheimer.cz
www.hamburg-mannheimer.cz

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. je od roku 2002 koproducentem pořadu na ČT 1 “Neznalost neomlouvá”
Tento pořad je zaměřený na posílení právního vědomí a orientaci v právních vztazích a jeho cílem je upoutat co
nejširší veřejnost v České republice.
V souvislosti s tímto pořadem byla vydána kniha Neznalost zákona neomlouvá, jejímiž autory je Pavla
Benátčanová a Ivo Jahelka. Tato kniha je jakýmsi “Průvodcem džunglí zákonů” a to velmi dobře vysvětlí
problematiku právní ochrany. První vydání této knihy vyšlo před dvěma měsíci v nákladu 2500 ks a který je již
téměř vyprodán. Kniha má 224 stran a její doporučená cena je 199 Kč.
Pokud budete mít o knihu zájem, máte možnost si ji zakoupit na jednotlivých expoziturách D.A.S. nebo
u obchodních zástupců D.A.S. pouze za částku 129 Kč. Knihu je také možné si objednat na dobírku
s doplatkem za poštovné cca 55 Kč na adrese: R + H spol. s r. o. nakladatelství MOTTO, Spolupráce 4, 140 00
Praha 4. Při objednávce je v rámci slevy nutné požádat o knihu v obalu modré barvy společnosti D.A.S.
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V současné době má naše
oddělení vlastní moderní archiv,
celkem pracujeme v 5 kancelářích

Správa pojistných smluv
O rozhovor na toto téma jsem
požádala vedoucí oddělení správy
pojistných smluv Zdenku
Jinkovou.
Jaký má význam Vaše oddělení
a jak dlouho existuje v D.A.S.?
V roce 1995 úspěšně zrealizovala
naše paní ředitelka Jitka Pokorná
Chizzola vstup D.A.S. pojišťovny
právní ochrany na český trh.
Nezbytným předpokladem pro
provozování obchodní činnosti
bylo i fungování ostatních oddělení, mezi něž patřilo i oddělení
správy pojistek. Již od počátku
naše oddělení velice úzce spolupracovalo s oddělením právním,
ekonomickým, obchodním a oddělením výpočetní techniky.
V lednu 1996, kdy jsem nastoupila do D.A.S. a začala pracovat
na oddělení správy pojistných
smluv, mělo toto oddělení dvě
pracovnice a 1 kancelář. Ta byla
zároveň i místem, kde byly uloženy
všechny pojistné smlouvy. Rychlý
nárůst pojistného kmene si však
postupně vynutil i změny na
našem oddělení, které se začalo
postupně rozrůstat. V současné
době má naše oddělení 8 pracovnic, vlastní moderní archiv a celkem pracujeme v 5 kancelářích.
Rozvoj celé naší společnosti si
vyžádal změny také v našem oddělení. Zdokonalili jsme některé pracovní postupy a práce jednotlivých
pracovníků se více specializovala.

Co je hlavním smyslem práce
Vašeho oddělení?
Těžiště naší práce spočívá v administrativním zpracování pojistných
smluv a plateb pojistného. Po
doručení pojistné smlouvy na naše
oddělení je pojistná smlouvy zaevidována, důkladně zkontrolována
a po té zpracována. Výsledkem
jsou podklady pro tisky pojistných
smluv a identifikačních karet, které
jsou rozesílány klientům. Zpracováním pojistné smlouvy dochází také
k automatickému předpisu provizí
našich obchodních zástupců.
Samozřejmou součástí naší práce
je i zpracování změn pojistných
smluv. Samostatnou kapitolou je
zpracování došlých plateb.
Snažíme se o co nejkvalitnější
a rychlé zpracování smluv, změn
a přijatého pojistného tak, aby
klient obdržel smlouvu rychle a ve
správném znění. Pojistné smlouvy
jsou po zpracování uloženy do
archivu, kde jsou k dispozici v případě pojistných událostí našich
klientů právnímu oddělení a slouží
i jako podklad při zpracování případných změn.
Která oddělení jsou pro Vás důležitá a s kterými nejčastěji spolupracujete?
Při péči o celý pojistný kmen velice
úzce spolupracujeme s právním
oddělením, střediskem zákaznických služeb, ekonomickým
oddělením a samozřejmě s odděle-

ním výpočetní techniky. Díky spolupráci s oddělením
výpočetní techniky se neustále zdokonalují jednotlivé
pracovní postupy tak, abychom mohli flexibilně reagovat na přání našich klientů.
Velice úzké pracovní vazby máme i na naše obchodní
oddělení. Obchodní zástupci s námi konzultují případné dotazy týkající se administrativního zpracování pojistných smluv a jejich změn. V některých
případech jsme v kontaktu přímo s našimi klienty.
Nejčastěji s klienty řešíme otázky týkající se plateb
pojistného nebo změn pojistných smluv, o které nás
klienti žádají. V některých případech je potřeba tyto
žádosti doplnit. Vždy se snažíme najít co nejrychlejší
způsob řešení .
Na počátku rozhovoru jste se již zmínila o zpracování
pojistných smluv. Jak to probíhá v rámci uzávěrek?
Pro nás nejnáročnějším obdobím je termín měsíční
uzávěrky, kdy nám jsou doručeny pojistné smlouvy ze
všech našich expozitur. Ačkoliv jsou smlouvy zpracovávány průběžně, v době měsíční uzávěrky naše
práce svým způsobem kulminuje. Celá naše práce
předpokládá velkou pečlivost a dvojnásobně to platí
o tomto období.
Vzhledem k tomu, že D.A.S. působí v České republice
již devátý rok, v poslední době se velmi rozšiřuje
pojištění právní ochrany do povědomí našich občanů
a tím se také zvyšuje zájem o tento druh pojištění.
Máte nějaké přání do budoucna?
Cílem naší práce je rychlé a velice kvalitní zpracování
všech dat. Snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům našich klientů tak, aby byli s pojištěním právní
ochrany spokojeni. Mým osobním přáním je rychlý
a dynamický růst pojistného kmene a mnoho spokojených klientů. Pro naše klienty bych si přála jízdy bez
nehod a život bez problémů, myslím těch právních.
Vždyť když si uzavírám např. úrazové pojištění, také si
přeji, aby mě úrazy spíše nepotkaly.
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Písničky, které pohladí
Inka Rybářová je zpěvačka, která patří
v současné době mezi
nejvýraznější ženské
osobnosti v oblasti textařské skladatelské písničkové tvorby pro děti. Má
na svém kontě již čtyři
vydaná autorská CD a díky
své umělecké a tvůrčí
činnosti i vysoké profesionální úrovni, kterou dosahují její pořady, je jedním
z nejvíce obsazovaných
umělců u nás.

Její písničky plné pohody, rytmických
melodií a vtipných textů zpívají děti ve
školkách, cvičí podle nich v Sokole a tátové je prozpěvují s kytarou v létě u táboráku. Maminky je shání po všech koutech
republiky a paní učitelky je opisují jedna
od druhé jako drahocenný tahák, aby
je pak mohly naučit své žáky. Inka dnes
patří ke špičkám českého hudebního
světa a v současném šoubyznysu je označována za Královnu dětské písničky.
Inko, kdy vás napadlo, že byste mohla své
písničky pro děti sama vydávat?
Když jsem marně obcházela česká
hudební vydavatelství a přesvědčovala
je, aby se pustila do projektu pro děti.
Většinou mi všichni tvrdili, že do toho
nepůjdou, protože na dětech se nedá
tolik vydělat a že stejně vydávají desky
jen zaručeným a osvědčeným interpretům. Byla jsem úplný zelenáč a tak
jsem možná nebyla tak přesvědčivá, ale
hlavně, neumím sama sebe chválit. Tak
jsem si nakonec najala studio, arrangera
a založila vlastní firmu.
Zní to tak jednoduše. Co bylo nejtěžší?
Naučit se pracovat s reklamou, hledat
nové distribuční cesty k zákazníkovi
a prodat prvních tisíc desek. Mnohokrát
jsem se spletla a narazila na podvodníky.
Nebylo s kým se poradit. Ještě dnes se
učím a poznávám to, co zůstává obyčejným lidem, za rouškou popularity, skryto.
Ale naštěstí už mám mnoho pomocníků
a velkého rádce DAS.
Proč jste se rozhodla právě pro DAS?
Z počátku to bylo pro to, že jsem stále
na cestách. Někdy uděláme za měsíc i 75
koncertů. Na DAS jsem slyšela jen samou
chválu a tak jsme nechali sepsat smlouvu
na právní ochranu pro celý agenturní
Inka- team. Také nemám čas oběhávat
právníky. DAS mi dává šanci jen zvednout
telefon a zdarma se poradit s nejlepšími
odborníky. Ale netušila jsem, jak brzy to
budu potřebovat.
Pomohl vám DAS v nouzi?
Ano. Při cestě autem na jeden z mých
koncertů jsme na frekventované dvouproudové silnici zůstali stát před přechodem a dávali přednost chodcům. Zezadu
do nás nečekaně narazil plnou rychlostí
náklaďák. Byla to taková rána, že se celé
naše auto zlomilo, zdeformovalo a naše
děti museli ze zadních sedadel vystřihávat
hasiči. Z auta se stal vrak a pojišťovák konstatoval totální škodu. Jenže později nám
pojišťovna odmítla plnou ztrátu zaplatit,
přestože šlo celé auto na odpis. Manipu-
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lovala s jakousi odčitatelnou položkou.
Obrátili jsme se na DAS a do čtrnácti dnů
se všechno vyřešilo v náš prospěch. Sama
jsem byla překvapená, jak to funguje!“
Zdědily po vás vaše děti umělecké
sklony?
Andrew chodí do třetí třídy a jeho koníčkem je kouzlení. Je to komik a vystupování na jevišti se mu ohromně líbí.
Kačenka krásně zpívá, skládá si vlastní
písničky a zdědila i velkou lásku a cit pro
malé děti. Přestože je o dva roky starší
než bráška, neudělá bez něho ani krok.
Mají se moc rádi a k mé radosti stále
táhnou za stejný provázek.
Kam se chystáte letos na dovolenou?
Máme v plánu velké obří koncertní turné
po českých kempech. Už několik let jezdíme jako účinkující do rekreačních středisek, kde jsou rodiny s dětmi. Prázdniny
jsou časem setkání s našimi fanoušky, ale
i s těmi, co nás ještě neznají. Celý rok se
k nám pak na různých místech republiky hlásí lidé, kteří nás poznali právě na
těchto akcích. Pro moje děti je to příležitost, jak zažít velké dobrodružství s maminkou a tátou, kteří jsou stále někde na
vystoupeních a být jako rodina konečně
všichni spolu.
Jak se na vaši práci dívá manžel?
Můj muž je herec a patří do Inka -teamu.
Jsme spolu 24 hodin denně a moc mi
pomáhá. Je ke mně velmi kritický, ale má
radost z každého mého úspěchu. Někdy
se zdá, že stojí jen tak opodál a dívá se na
ten fofr při autogramiádách, tiskovkách
a rozhovorech s diváky. Ale sotva jsme
sami, chová se zcela majetnicky, přitulí se
a šeptá mi do ucha: „Inuško, všichni by tě
chtěli, ale mám tě jenom já!
Inka Rybářová je stále v jednom kole. Cestuje od města k městu, od dětí k dětem.
V jejích písničkách zaznívá něha i krása
dětského světa i slůvka plná ryzí češtiny,
s citem poskládaná do veršů. Okouzlí každého, ale jejich opravdový půvab je právě
v tom, že našim dětem pomáhají snadněji
vyrůstat, harmonicky se rozvíjet a poznávat svět. Neměly by chybět v žádné
rodině, kde jsou děti vychovávány s něhou a citem k lásce a fantazii.
Inčiny pořady doprovází mluvící zvířátka
i velký maňásek skřítek Filda a opičátko
Juwík z kouzelného domečku, kterého
ovládá technikou břichomluvectví. Inka
je vynikající zpěvačkou, herečkou i moderátorkou a její pořady, které se vyznačují
hravostí, lehkostí a rychlými proměnami,
musí pořadatelé objednávat i s ročním
předstihem.

Poznáte, děti, kterou kytičku
natrhal klaun Dendy panence Ince?

Správnou odpověď nám pošlete na adresu: agentura Dendy, Národní obrany 49, 160 00 Praha 6, tel.: 224 314 159
Deset z vás, kteří se ve vyřešení nespletou, získají MC a CD s písničkami Inky Rybářové.
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Anketa
Vážení klienti, připravili jsme pro Vás, čtenáře a klienty
současně, několik otázek. Věříme, že díky této anketě
získáme Vaše zajímavé názory a pohledy, popřípadě podnětné impulsy k naší práci. Všechny kompletně vyplněné

anketní lístky doručené na adresu D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a.s., Benešovská 40, 101 00 Praha 10, do konce
měsíce srpna 2003, budou slosovány o věcné ceny:
1 x sada Twist (Siemens SA50), 10 x pouzdro na brýle

1. Jaký byl Váš hlavní motiv pro uzavření smlouvy s D.A.S.?
 Budu mít pojištěny právní náklady pro případ, až to budu
potřebovat.
 D.A.S. mi pomůže v okamžiku, kdy se dostanu do problémů.
 Jsou to specialisté na právní ochranu.
 Obchodní zástupce mě „ukecal“.
 Jiné důvody-jaké..................................................................................

Pokud dáváte známku horší než 3, prosím doplňte slovně
Vaše výhrady

2. Využil(a) jste již D.A.S.?
 Pouze právní poradu na telefonu.
 Právní poradu písemnou.
 Zastupování při řešení problému.
 Tísňovou linku 603 500 005 v nouzi.
 Nevyužil(a)

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

7. Máte ještě jinou, dosud neuvedenou zkušenost z poskytnutím služby D.A.S.? Prosím sdělte nám ji zde a ohodnoťte
opět známkou jako ve škole:
........................................................................................................................
........................................................................................................................

3. Pokud jste využil(a) právní poradu po telefonu, jak jste
byl(a) spokojen(a) s přístupem:
 pracovnic na spojovatelně? .............
 příslušného právníka? .............
(hodnoťte známkou 1-5 jako ve škole)
Pokud dáváte známku horší než 3, prosím doplňte slovně
Vaše výhrady:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

9. Máte jeho telefon ve svém mobilu?

........................................................................................................................
4. Pokud jste využil(a) písemnou právní poradu, jak jste
byl(a) spokojen(a) s rychlostí a obsahem porady:
a) rychlost ....................
b) obsah porady ............
(hodnoťte známkou 1-5 jako ve škole)
Pokud dáváte známku horší než 3, prosím doplňte slovně
Vaše výhrady (případně i číslo pojistné události):
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

8. Znáte jméno „svého“ obchodního zástupce u D.A.S.?
(prosíme, uveďte jeho jméno)
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
10. Pokud jste řešil(a) nějakou pojistnou událost, požádal(a)
jste o pomoc při sepisování Oznámení pojistné události
„svého“ obchodního zástupce?
Ano
Ne
(škrtněte, co se nehodí)
11. Pokud jste se na „svého“ obchodního zástupce obrátil(a), jak byl vstřícný a ochotný Vám pomoci?
.........................

(hodnoťte známkou 1-5 jako ve škole)

Pokud dáváte známku horší než 3, prosím doplňte slovně
Vaše výhrady
........................................................................................................................

5. Pokud jste využil(a) zastupování při řešení problému, jak
jste byl(a) spokojen(a) s komunikací a přístupem:
 právního oddělení D.A.S. ....................
 pověřeného právníka .........................
(hodnoťte známkou 1-5 jako ve škole)
Pokud dáváte známku horší než 3, prosím doplňte slovně
Vaše výhrady (případně i číslo pojistné události):
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................
12. Vyhovuje Vám nabídka produktů D.A.S.?
a) vyhovuje
b) rád(a) bych měl(a) možnost využít právní ochranu např.
pro oblast (zde prosím vypište všechny náměty)

........................................................................................................................
........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................
Číslo poj. smlouvy:...................................................................................
6. Pokud jste využil(a) tísňovou linku 603 500 005 v nouzi,
jak jste byl spokojen s poskytnutou pomocí?

Jméno a příjmení (obch. jméno):.......................................................

..............................

Adresa:....................................................................................................
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(hodnoťte známkou 1-5 jako ve škole)

............................................................Podpis:..............................................

placená inzerce

Křížovka
Tajenkou je citát, jehož autorem je Euripides.
Primát

Začátek
tajenky

Kypřit
pole

Tělocvičný
prvek

Značka
india

Polynéský
ostrov

Části
vozu

Symetrála

Značka
jednotky
jasu

Vodní
sportovec

Název
milánského
klubu

Konec
tajenky

Zařízení
k odchytu

Někdejší
student.
ústav

Opotřebovat
nošením

Belgické
lázně

Trvalka

St.polní
míra
Předložka
Vládnouti

Napájet se

Dvorana

Zaúpění

Řecké
písmeno

Vojenský
útvar

Trávov.
bylina

Dětská
rouška

Literární
dílo

Pevná
část těla

Plemeno
psa

Zkratka
ampérzávitu

Bílé víno

Suchá
tráva

Kilogram
Zn. miliampéru

Dým

Sáním
nabrati

Dámský
klobouček

Francouzský
malíř

Sedmá
velmoc

Řecké
písmeno

Solmizační
slabika

Tělní
tekutina

Provinění

Druh
revolveru

Podnik
v Sušici

Kulatý
náboj

Francouzská
řeka
Německé
město

Ptačí
pero (ob.)

Pobídka

Čtvrka
papíru

Spojka
Plošná
výměra

Ukazovací
zájmeno

Oprašovat

Mocné

Železniční
trať

Souhlas

Hryzati
Skup. 5
nástrojů

Český
literát

Pivovar.
surovina
Domácky
Anatol

Společenský
večer

Píle

Křidélko

Předložka
Výtka
(zast.)
Konec
šach. hry

Mrav
Maloměšťák

Řecké
písmeno

A sice

Podřadné
zboží

Něm. muž.
jméno

Vymezené
území

Vodivý
prvek

Části
vozů

Hudební
citoslovce
Kovonos.
hornina

Cenové
rozpětí

SPZ voz.
Klatov

Latinská
spojka

Lesní
strašidlo

Druh
elektronky

Dívčí
jméno

Evropanky

Sumerský
bůh podzemních
vod

Pomůcka:
alura;
linum;
porok

Vyluštěnou tajenku zašlete na korespondenčním lístku na adresu:
Agentura M-S-P, s.r.o., Drahobejlova 52, 190 00 Praha 9, nejpozději do 31. 8. 2003.
1. cena: zahradní altánek, 2.-5. cena: oleje Valvoline, 6.-10. cena: dárkové předměty

www.das.cz
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Zdroj | archív

Soutěžící změří své schopnosti
v přesném manévrování vozidla...

...a prověří své znalosti v teoretických
a praktických testech

Soutěž pro řidiče
nákladních automobilů
Společnost Scania pořádá
v letošním roce dosud největší
soutěž pro řidiče nákladních
automobilů v Evropě. Poprvé
se také stává partnerem takovéto akce Evropská unie.
Bezpečnost silničního provozu
a úspornost spotřeby paliva,
to jsou hlavní cíle, které chce
soutěž propagovat.
Kromě toho změří soutěžící
své schopnosti v přesném manévrování vozidla a prověří své
znalosti v teoretických a praktických testech. Soutěž se uskuteční
v 15 členských zemích Evropské
unie a také v České a Slovenské
republice, Norsku, Polsku a ve
Švýcarsku. Hlavními celoevropskými sponzory jsou společnosti
Michelin, Shell a IRU.
„Velice nás těší, že se Evropská
unie stala partnerem v této důležité kampani,“ řekl viceprezident
Scania Group Kaj Lindgren.
„V roce 2001 jsme náš program
poprvé představili na bruselské
konferenci společnosti Scania
o bezpečnosti silničního provozu. Již tehdy jsme doufali, že
se nám podaří získat podporu
Evropské unie. Jsem si jistý, že
díky tomuto partnerství a silným
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sponzorům, může naše soutěž
pomoci zvýšit bezpečnost provozu na silnicích a zlepšit povědomí o bezpečnosti mezi profesionálními řidiči v celé Evropě.“
V dokumentu „Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas se
rozhodnout“ určila Komise pro
dopravu Evropské unie jako cíl
své práce v oblasti bezpečnosti
silničního provozu snížení počtu
obětí dopravních nehod z dnešních 40 000 na 20 000 osob ročně. Podle zmíněného dokumentu by tento cíl měl být splněn do
roku 2010. Protože nehody na silnicích jsou hlavní příčinou smrti
u věkové skupiny od 14 do 25 let,
přišla Scania s nápadem oslovit
mladé řidiče kamionů s cílem
zvýšit jejich povědomí o bezpečnosti na silnicích. Zaměření soutěže se tak shoduje s politikou
Komise pro dopravu EU.
„Soutěž oslovuje řidiče těžkých
nákladních automobilů do 30 let.
Chtěli bychom tak investovat do
bezpečnosti silničního provozu
v blízké budoucnosti,“ pokračuje
K. Lindgren. „Očekáváme, že se
soutěže v celé Evropě zúčastní
30 až 35 tisíc řidičů. Byli bychom
velice rádi, kdyby se nám tímto
způsobem podařilo přispět ke

snížení počtu úmrtí a zranění při nehodách s těžkými vozidly v příštích letech.“
„Bezpečnější provoz těžkých vozidel na silnicích
bude mít také pozitivní dopad na životní prostředí. Menší počet nehod přispěje ke snížení ekologických škod tím, že se sníží ztráty nebo úniky
nákladů. Méně nehod bude rovněž znamenat
plynulejší provoz. Bezpečný styl řízení automaticky šetří palivo a zároveň snižuje škodlivé emise,“
uzavírá K. Lindgren. Soutěž bude zahájena na jaře
místními kvalifikačními koly. Nejlepší řidiči z každé země se pak v létě utkají v národním finále.
Evropské finále nejlepších řidičů ze všech dvaceti
zúčastněných zemí se bude konat ve Švédsku v září tohoto roku.
» Jak bude soutěž v ČR probíhat?
Po vyhodnocení testů bylo vybráno 60 nejúspěšnějších soutěžících, kteří postoupili do regionálních kol. Ta se budou konat 14. června v Příbrami
a 21. června ve Vyškově. V regionálních kolech
čeká na soutěžící kromě teoretického testu také
jízda zručnosti a praktické zkoušky ze znalosti
vozidla. Z každého kola pak bude vybráno 5 nejlepších, kteří se zúčastní národního finále. To se
uskuteční 23. srpna na Autodromu ve Vysokém
Mýtě. Soutěžními disciplínami zde budou opět
testy z teorie (pravidla silničního provozu, bezpečnost a technické znalosti vozidel) a jízda zručnosti,
navíc přibude soutěž v úsporné jízdě. Vítěz získá
nejen hodnotnou cenu, ale má i otevřenou cestu
na evropské finále, které se bude konat 20. září ve
Švédsku. Dokáže-li zvítězit i tam, bude odměněn
nezapomenutelným zájezdem do Brazílie.

Nová adresa expozitury
Ke dni 1. července 2003 se
po osmi letech stěhuje jedna
z nejdéle působících expozitur
v současném Královéhradeckém
a Pardubickém kraji, expozitura
HRADEC KRÁLOVÉ. Na nové
adrese bude D.A.S. působit blíž
centru města, v místě, kde se
stáčejí ulice V Lipkách a Nerudova do ulice Šafaříkovy. Nová
adresa expozitury je Nerudova
863, 500 02 Hradec Králové.
Pro kontakt zůstávají platná

původní telefonní čísla, tj.
tel./fax: 495 523 360,
tel.: 495 521 913, 495 538 982,
mobilní spojení: 603 159 002
e-mail: hradec_kralove@das.cz

Reflexní vesty
1. 1. 2003 vstoupilo v platnost
nařízení vlády číslo 168/2000 Sb.,
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen
zajistit při provozování dopravy
dopravními prostředky.
Z něho vyplývá mimo jiné povinnost používání výstražných vest
s vysokou viditelností při odstraňování poruch, ke kterým došlo při
jízdě na pozemních komunikacích.
Podobné nařízení se připravuje

v Itálii s tím rozdílem, že povinnost
používání speciálních vest bude
platná pro všechny motoristy. Lze
také očekávat, že obdobné úpravy
zákonů v dalších zemích EU na
sebe nenechají dlouho čekat.
Nejen z těchto důvodů vám nabízíme výstražné vesty s reflexními
pásky značky 3M za speciální
cenu 339 Kč.
Kontakt: obchod@reflexnivesty.cz,
tel.: 326 971 546, 326 971 547, fax: 326 971 547, mobil: 737 806 222

D.A.S. pomáhá lidem
D.A.S. pojišťovna právní ochrany
poskytuje pomoc nejen svým
klientům, ale pravidelně se snaží
podporovat zdravotně postižené
lidi ať již v dospělém věku nebo
i děti.
V letošním roce se jí podařilo
sponzorským darem pomoci
jedenáctileté krásné holčičce
s dlouhými vlasy a modrýma
očima, Kateřině Vaníčkové.
Darem byl počítač, což je pro
toto děvče velkou podporou
a pomocí, aby se mohla i doma
cvičit na speciálních výukových
programech pro postižené děti,
které užívají ve stacionáři, kam
Kačenka pravidelně dochází.
Vzhledem k tomu, že postižené

zdraví malých dětí stojí jejich rodiče hodně psychických i fyzických sil, tento dárek byl jakousi
podporou i pro rodiče Kačenky.
Do počítače byly uloženy programy MÉĎA 99. Tvorba těchto
programů byla vytvořena ve
spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Ostravě-Kunčicích, Střediskem rané
péče v Olomouci a Mgr. Libuší
Kubovou a poté byla konzultována s psychology, speciálními
pedagogy, vychovatelkami
i dětmi. Programy jsou určeny
především pro rodiny s postiženými dětmi a pro zařízení, která
se zabývají výchovou a vzděláváním postižených dětí. Lze je
ale také využít i pro výuku dětí

na mateřských školách a na prvním stupni
zvláštních škol. Tvorba a distribuce těchto
programů byla podpořena Nadací rozvoje
občanské společnosti z Phare Programu rozvoje občanské společnosti Komise Evropská
Unie. Finančně projekt podporuje i Konto
BARIÉRY Nadace CHARTY.
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Vylosovaní výherci
křížovky D.A.S. 2/2002
1. cena - poukázka
na nákup pneumatik
v hodnotě 5 000 Kč
Miroslav Zátka
2. až 4. cena - navigační
software Pocket Kim
Miroslav Paul
Alena Vašková
Zdeněk Loskot
5. až 9. cena - upomínkové
předměty D.A.S.
Věra Novotná
František Haluza
Martina Eichlerová
Jaroslav Vykydal
Jan Vašíček
Bohumila Janitová

D.A.S. jezdí po Liberci
Neřeším, neplatím, pojistil jsem se
Tento reklamní citát je velmi vtipný, jednoduchý
a pravdivý. Od 1. května 2003 je zviditelněn na
autobusu městské hromadné dopravy v Liberci.

Lodě & karavany
Pátý ročník tradiční specializované výstavy lodí,
karavanů, potápění, windsurfingu a příslušenství
se konal ve dnech 21. - 23. března 2003 ve výstavním areálu v Praze 9 - Letňanech. V poslední době
se pravidelně zvyšuje zájem vystavujících firem
a návštěvníků z celé České republiky i ze zahraničí.
Této výstavy se za D.A.S. zúčastnily všechny pražské expozitury se svými obchodními zástupci.
Výstavní stánek naší společnosti byl zhodnocen
velmi pozitivně, neboť se zde projevil velký
zájem o pojištění právní ochrany a navíc tu byly
přímo sjednány i pojistné smlouvy.
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V Liberci se uskutečnilo 7. února 2003 setkání
10 nejlepších obchodních zástupců a inspektorů
jednotlivých expozitur s ředitelkou společnosti
D.A.S. paní Jitkou Pokornou-Chizzola. Obchodním zástupcům byly předány odměny za práci
v loňském roce a dále byli vyhlášeni členové
DAS TOP KLUB 2003. V odpoledních hodinách
všichni odjeli do tréninkové golfové haly, aby
měli možnost vyzkoušet si držení golfové hole
a odpalování míčků.

Španělsko bylo odměnou
V rámci vyhodnocení obchodních zástupců
za práci v loňském roce byli tři nejúspěšnější
pozváni na týdenní pobyt do Španělska. Jednalo
se o Marcelu Studničkovou z expozitury Liberec,
Pavla Skořepu z expozitury Praha 120 a Vlastislava Štěpničku z Ústí nad Labem. Kromě těchto
obchodních zástupců získalo tuto odměnu
navíc ještě pět inspektorů z expozitur Liberec,
Chomutov, Brno, Olomouc a Ostrava, kteří měli
v loňském roce také velmi pozitivní výsledky.

