Vážení klienti a obchodní přátelé,
otevíráte již jedenácté číslo D.A.S. magazínu, časopisu, který pro Vás
připravuje kolektiv zaměstnanců a spolupracovníků D.A.S. pojišťovny
právní ochrany, a.s.
Věřím, že i toto číslo bude pro Vás zajímavé. Naši klienti si už
nedovedou představit, že by nedostali dvakrát do roka náš magazín.
Tento úkaz mne velmi těší a byl potvrzen z nezávislého průzkumu,
který si D.A.S. nechala vyhotovit.
Tento fakt nám dává novou inspiraci a sílu pro ještě kvalitnější
informace pro Vás, milí klienti a obchodní přátelé.
Rok 2004 je plný novinek. Od prvního května patří Česká republika
do Evropské unie.
Změna přinese nejen pozitiva, ale také negativní vlivy. Těch se ale
nesmíme obávat. Každá nová věc se musí usadit. Pro nás pojistitele
i pro Vás klienty znamená vstup do Evropské unie něco nového. My,
jako pojistitelé, se musíme přizpůsobit novým zákonům nebo jejich
novelizacím. Jedná se zejména o zákon o pojistné smlouvě, zákon
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákon o pojišťovnictví
a zákon o zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných smluv.
Některé změny, a je jich většina, jsou pozitivní, ale na některé si
budeme muset teprve zvykat, jak pojistitelé tak pojistníci. Ale největší
změny nás čekají od 1. 1. 2005.
Budeme se snažit Vás, milí klienti, co nejvíce informovat o všech
změnách, jak přes naše webové stránky, tak i v příštím čísle tohoto
časopisu.
A nyní, co pro Vás připravila naše redakce. Určitě najdete mnoho
zajímavých informací.
Jako vždy jsou to jak legislativní perličky, tak otázky a odpovědi
z našeho právního oddělení. Zejména pro muže máme připraveno jak
se jezdí v Mercedesu a test roku 2003 – Mazda 3. Před prázdninami je
určitě dobré si přečíst něco o asistenčních službách. Některé čtenáře
možná zaujmou články o historii automobilů nebo o módních
trendech. Samozřejmě nemůže chybět ani naše křížovka. Zároveň
blahopřeji všem výhercům z minulých čísel a držím Vám palce při
luštění nové křížovky, protože ceny jsou určitě zajímavé.
Pěkné a ničím nerušené jarní a letní dny
Vám přeje

Jitka Pokorná Chizolla
člen představenstva
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Ani po vstupu ČR do EU se
pro stará auta silnice neuzavřou
Automobily
Známé Trabanty z bývalé NDR nebo už
vysloužilá česká auta Škoda 120, která
samozřejmě nemají katalyzátor, nevyhovují ekologickým předpisům Evropské unie.
Přesto se pro ně od května evropské silnice
neuzavřou. Podle Ministerstva dopravy lze
provozovat všechny osobní automobily zaregistrované v jednotlivých státech Evropské unie pod podmínkou, že auto prošlo

technickou prohlídkou v dané zemi a je
řádně pojištěno. To znamená, že už jmenovaný trabant vyrobený například v roce
1975 může být provozován, pokud ve
zkouškách splní emisní limity a technický
stav požadovaný právě v roce 1975.
Pokud chce majitel staršího vozu pracovat
delší dobu v cizí zemi, ale v rámci EU, a tam
s tímto automobilem jezdit, může požádat
o registraci ve státě, kde chce nadále působit, což je ale hodně složité. Místní úřady
důkladně prověří technický stav vozidla
a může se stát, že nebude vyhovovat jejich
požadavkům. Je proto výhodnější ponechat
si původní registraci a v jiném státě jezdit
s českou poznávací značkou.
Tabulky se státní poznávací značkou se
od května měnit nemusí, ale mohou se
doplnit o rozlišovací emblém Evropské
unie s identifikačním piktogramem naší
republiky v modrém obdélníku s kruhem
žlutých hvězdiček.
Řidičské průkazy
Při cestách do unie potřebujeme k automobilu osvědčení o technickém průkazu,
osvědčení o emisích, o technické prohlídce
a doklad o zaplaceném pojištění. Řidiči
potom stačí pas nebo schválený občanský průkaz, cestovní pojištění a řidičské
oprávnění. Od května však bude Česká
republika vydávat řidičské průkazy podle
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vzoru Evropského společenství. Současné
české se budou postupně vyměňovat a to
ve třech etapách:
• Pro řidičské průkazy, vydané do konce
roku 1993, je lhůta výměny stanovena do
konce roku 2007.
• Držitelé řidičských průkazů vystavených
do konce roku 2000 musí požádat o nové
doklady nejpozději do 31. prosince 2010.
• Všichni ostatní s průkazy vydanými po
roce 2000 je musí vyměnit
nejpozději do konce roku
2013.
Po rozšíření bude v unii
celkem 130 typů řidičských
oprávnění a proto Evropská
komise uvažuje o zavedení
jednotného
dokumentu.
Budoucí evropský řidičák by
měl být zalitý do plastové
fólie, vybavený elektronickým čipem a platnost omezenou na deset let.
Pro řidiče starší 65 let by
se obnovoval každých pět
let. S potřebou jednotného dokladu řidičského osvědčení přišla komisařka Loyla de
Palacio, která poukázala na to, že velké
množství národních průkazů je pro policii
v jiných zemích nečitelné a nepochopitelné
a lze je snadno padělat. Od jejich sladění
si slibuje také vyšší bezpečnost na evropských silnicích.
Cestování se zvířaty
Výraznější změny také čekají majitelé různých domácích miláčků jako jsou například
psi, kočky a fretky, kteří svá zvířata berou
s sebou na cesty do zahraničí. Zatímco doposud stačilo mít u sebe pro zvíře vydaný
mezinárodní očkovací průkaz, od července
budou celníci na hranicích zemí Evropské
unie požadovat pasy pro zvířata, podléhající povinnosti očkování proti vzteklině.
Tyto pasy mají v České republice vydávat
veterináři a jejich cena by neměla být vyšší
než jeden tisíc korun. V pase zvířete bude
uvedeno identifikační číslo shodné s identifikačním čipem, který veterinář kočce nebo
psovi vpíchne pod kůži. Po dobu osmi let
po vstupu naší země do Evropské unie
bude stačit i dosavadní identifikace zvířete
tetováním.
Autoservisy
Po vstupu ČR do Evropské unie by měly zákazníci očekávat od autoservisů lepší služ-

by a ve městech tvrdší konkurenci. Někdy
se stávalo, že prodejce odmítne poskytnout
záruku za opravu nového automobilu v neznačkovém autoservisu. Tato skutečnost už
nesmí mít dopad na záruku jako takovou.
Pouze v případě, že by nezávislý autoservis
provedl práce nekvalitně a mělo by to za
následek plnění z titulu záruky, výrobce
či importér by to poté mohl odmítnout.
Musel by ale prokázat příčinnou spojitost
s nekvalitní prací autoservisu.
Bezprostředně po vstupu naší země do
unie se počty autoservisů příliš nezvýší.
Menší část autorizovaných prodejců a servisů nebude asi schopná plnit poměrně
náročné standardy a tak ztratí dealerskou
smlouvu s importérem, ale jiní zase přibudou. Podstatně větší pohyb nastane
pravděpodobně až po 1. říjnu 2005, kdy
v Evropské unii začne platit takzvaná lokalizační klauzule. Ta dovoluje kterémukoli
dealerovi, aby si kdekoliv v Evropské unii
otevřel svoji pobočku. Silné prodejní a servisní řetězce k nám bezpochyby nastoupí
v silné sestavě. Konkurovat jim bude pro
menší prodejce velmi obtížné, ne-li nemožné. Tito silní hráči by se ale měli na
daném trhu soustředit na větší městské
aglomerace.
Obecně lze přitom říci, že nová pravidla
pro autoservisy budou nákladná. Servisy
budou muset splnit nové prodejní a servisní standardy. Mimo jiné si budou muset
doplnit některé přístroje, zařízení a speciální vybavení opatřené certifikací dle norem
kvality a jakosti ISO.
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Mazda 3
vzrušení bez kompromisu
Po velice úspěšné Mazdě 6, která získala v novinářské anketě v ČR titul Auto roku 2003, přichází na náš trh další zdařilý
přírůstek z této japonské rodiny - Mazda 3. Trojka titul obhájila a opět získala pro letošní rok první místo od českých
motoristických novinářů. V evropské anketě pro rok 2004 se umístila Mazda 3 na druhém místě za Fiatem Panda. Nová Mazda
představuje svěží a spolehlivou alternativu v tomto segmentu a zvyšuje očekávání zákazníků ostatních značek. Zatím je Mazda 3
uvedena na trh ve dvou karosářských provedeních – dynamický a sportovní hatchback a elegantnější a rafinovanější sedan.
Svalnatá přední část
Pětidveřový
hatchback
přináší
do
C-segmentu evropského trhu, kam patří,
nezaměnitelný styl a vysokou úroveň
konstrukční kvality. Přední část automobilu
se tváří opravdu svalnatě a agresivně.
Zásluhu na tom mají mohutný prolis kapoty
do V, zasahující do masivního nárazníku
a vystupující blatníky se skupinovými
světlomety. Také již zmiňovaný nárazník
není žádným drobečkem, pod maskou
chladiče v něm totiž zeje obrovský nasávací

otvor pro přívod vzduchu k chlazení
krytý mřížkou. Automobil ještě rozšiřují
kulaté mlhovky integrované po stranách
nárazníku.
Elegantní, ale přesto sportovní linie
Z boku je to hatchback se vším všudy. Linie
vystupujících předních blatníků plynule
přechází z ostré hrany do zaoblené,
která se na zadních dveřích opět vrátí do
původního tvaru a pokračuje až do zadní
části karoserie, kde končí na světlech,
které svým špičatým okrajem zasahují až
do boku vozu. Rozhodně elegantní je také
tvar střechy, která se mírným obloukem
pozvolna svažuje k zádi, kde končí
poměrně výrazným spoilerem. Originální je

umístění okénka v C sloupku, který naopak
umocňuje dynamický nádech Mazdy 3.
Robustní záď
Zadní části bezesporu dominují páté
výklopné dveře, které svou spodní částí
rozdělují koncové svítilny kryté čirým
plastem na dvě poloviny. Dalším výrazným
prvkem zádě je rozměrný nárazník, který
jakoby vystupuje z karoserie a chromová
koncovka výfuku.
Vzrušující interiér
Po usednutí za volant na vás okamžitě
dýchne sportovní prostředí, i když jen
v uvozovkách. Tento pocit umocňují
hluboké tubusy nejdůležitějších měřicích
přístrojů orámované kovovou obroučkou.
Rovněž kůží obšitý tříramenný volant
v sobě nese sportovní prvky. Středový panel
s audiosoustavou, displejem palubního
počítače či ovladači topení a klimatizace
je přehledný a řidičem snadno ovladatelný.
Umístění řadící páky a její tvar je velice
příjemný. Samotné řazení rychlostních
stupňů je přesné v krátkých drahách.
Přední sedadla jsou pohodlná, přesto
dostatečně tvrdá s dobrým bočním vedením.
Při delších cestách oceníme bederní opěrku.
Na zadních sedadlech se pohodlně usadí
tři spolucestující, ale prostřední je trochu
v nevýhodě, protože střední část sedáku je
vyvýšena. Ve spojení s menší opěrkou hlavy
je proto místo vhodnější jen pro dítě.
Místo pro zavazadla
Zavazadelník Mazdy 3 právě neoplývá
velikostí. Svými 360 litry patří spíše

k průměrným. Nicméně pro čtyřčlennou
rodinu na dovolenou je plně dostatečný.
Pohonné jednotky
Pod kapotou Mazdy 3 se mohou ukrývat tři
zážehové a jeden vznětový motor. Jedná se
o moderní agregáty MZR o objemu 1.4 litru
a výkonu 62 kW/84 k, 1.6 litru a výkonu
77 kW/105 k a 2.0 litry o výkonu 110
kW/150 k. Naftový motor nese označení
1.6 MZ-CD a poskytuje výkon 80 kW/109
k. Vznětový motor bude přitom k dispozici
pro obě karosářské verze, ale zážehový 1.4i
je určen výhradně pro hatchbacky. Klasicky
je do Mazdy 3 montovaná pětistupňová
převodovka s manuálním řazením.
Samočinná čtyřstupňová ,,Activematic“ se
dodává pouze v kombinaci se zážehovým
motorem 1.6i MZR.
Jízdní vlastnosti
Kdo už jednou s Mazdou 3 jel, jistě mi dá
za pravdu, že se jedná o nadmíru poslušný
a pohodlný automobil vhodný i na dlouhé
cestování. V zatáčkách přesně drží stopu
a bez problémů se s ním můžeme pustit
i do technických úseků pěkně pod plynem.
Rovněž chování vozu při vyhýbacím
manévru je na velmi slušné úrovni díky
nové podvozkové platformě. Prostě jízda
s Mazdou 3 je opravdovým požitkem nejen
pro sportovně laděné řidiče.

Základní technické údaje

Motor:

1.4i

1.6i

2.0i

1.6 MZ-CD

Objem motoru cm3:

1349

1598

1999

1560

Max. výkon kW/k:

62 /84

77/105

110/150

80/109

Max. rychlost km/h:

170

182

200

185

Zrychlení z 0 na 100 km/h:

14,5 s

11,0 s

9s

11,5 s

7,2

8,2

5,0

Kombinovaná spotřeba l/100km: 7,1
Cena

podle výbavy od 419 900 Kč až 619 900 Kč
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Mercedes-Benz Třídy C
s novými akcenty
Čtyři roky po svém uvedení zhodnocuje Mercedes-Benz svojí úspěšnou Třídu C v oblasti techniky, výbavy a designu.
Podvozek, řízení a šestistupňová ruční převodovka dostaly sportovnější odladění, takže nyní nabízí Třída C ještě agilnější
zážitek z jízdy. Od února 2004 doplňuje 141 kW /192 k čtyřválec přeplňovaný kompresorem nabídku motorů pro limuzínu
a kombi. O 5 kW (7 k) zvýšený výkon na aktuálních 110 kW (150 k) dává nyní motor modelu C 220 CDI. Poprvé se ve Třídě C
objevuje také osmiválec, kterým je nový C 55 AMG s výkonem 270 kW /367 k.
Ještě hodnotnější je interiér s novým designem a automatickou klimatizací THERMATIC, která je součástí sériové výbavy.
K ní patří nyní také krycí lak vyvinutý na
základě nano-technologie s větší odolností proti poškození. Dalšími technickými
novinkami jako jsou například bi-xenonová světla s funkcí rozšířeného osvětlení
při odbočování, ovládání automatické
převodovky tlačítky pod volantem nebo
nové audio-navigační systémy lze na přání
doplnit výbavu vozu.
Nově vytvořená čelní partie s nárazníky,
maska chladiče a světlomety této modelové řady, tvořené limuzínou, kombi
a sportovním kupé, již při prvém pohledu
prozrazuje její dynamický charakter.
Třída C si svojí moderní technikou, komfortem při jízdách na dlouhé vzdálenosti
a sportovní dynamikou získala od května
2000 na celém světě přes 1,26 milionů
zákazníků. Nikdy předtím se nepodařilo,
aby Mercedes-Benz prodal za tak krátkou
dobu takové množství automobilů jedné
modelové řady.
Intenzivním přepracováním Třídy C nyní
stuttgartská automobilka dále prohloubila
její osvědčené vlastnosti a zároveň přišla
s novinkami zvláště v dynamice komfortu
a užitné hodnotě.
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Exteriér: nově vytvořená
čelní partie, širší pneumatiky
a odolnější krycí lak
Dynamičtější
vzhled dodávají vozům
Třídy C především nově vytvořené přední
nárazníky s markantním spodním vstupem vzduchu připomínající sportovní
vozy a nová maska chladiče opticky
rozšířená třemi lamelami silového charakteru. Podle modelu a jeho výbavy jsou
tyto lamely provedeny v laku nebo mají
sportovní strukturu s děrováním. Sériově
budou všechny modely Třídy C dodávány
se světlomety s čirou optikou.
Také rozšířený rozchod kol ze 1493 mm
na 1505 mm, sériová šestnáctipalcová
kola a nízkoprofilové pneumatiky rozměru 205/55 R 16 dále prohlubují dynamický
vzhled Třídy C. Navíc mají výbavové linie
CLASSIC a ELEGANCE sportovní dveřní
prahy a model AVANTGARDE sportovní
zadní nárazník.
Pro ještě trvalejší lesk karoserie jsou vozy
opatřeny nově vyvinutým krycím lakem
využívajícím
nano-technologii,
který
lépe odolává mechanickému poškození
i chemickým vlivům a dále tak zvýrazňuje
příslovečnou dlouhodobou kvalitu vozů
Mercedes. Tento lak je aplikován u všech
vozů sériově.

Interiér: Nový design kokpitu
a další jeho zhodnocení
S velkou pečlivostí a s láskou k jednotlivým detailům zhodnotili designéři
Mercedesu interiér Třídy C. To je patrné
nejen z decentních chromových ozdob na
různých ovladačích palubních přístrojů,
ale také na nově vyvinutých spínačích
a modifikovaném designu sedadel. Tyto
změny tak lépe charakterizují jednotlivé
výbavové linie a posádce nabízejí ještě
vyšší komfort.
Centrum kompletně nově uspořádaného
kokpitu tvoří čtyři přehledné, bíle osvícené kulaté přístroje ve stylu cenných
chronometrů. Na centrálním displeji mezi
rychloměrem a otáčkoměrem dostává řidič informace, které korespondují s funkcemi vyžádanými tlačítky multifunkčního
volantu a umožňují také rozmanité individuální nastavení. Dále zlepšená byla forma a funkce automatické klimatizace. Její
ovládání nyní ulehčuje velký přehledný
otočný regulační člen, který také přispívá
k novému pohledu na moderní interiér.
Již základní model CLASSIC je vybaven
novými ozdobnými prvky z ušlechtilého
dřeva, které tak zvýrazňují provedení
střední konzole a obložení středového
tunelu. U provedení AVANTGARDE je
použit hliník, ale na přání může zákazník
volit také dřevo ušlechtilé odrůdy javoru.
Sedadla této modelové varianty jsou potažena klasickou látkou kombinovanou
s novým materiálem ARTICO.
Sportovní kupé Třídy C zvýrazňuje svůj
svěží dynamický charakter ještě navíc novým tříramenným volantem s ovládacími

tlačítky ve stříbrné barvě, hliníkovými ozdobami na střední konzoli a sportovními
sedadly.
Podvozek: nápravy, řízení
a převodovka se
sportovním odladěním
Pro dosažení ještě perfektnější jízdní
dynamiky vozů Třídy C došlo k různým
technickým zásahům na jejich podvozku,
řízení a manuální převodovce. K tomuto
souboru opatření s názvem DIRECT CONTROL patří nově vyvinuté uložení přední
a zadní nápravy, které umožňuje agilnější
průjezdy zatáčkou aniž by tím utrpěl jízdní komfort, přímější převod v řízení a zesílený stabilizátor na zadní nápravě. Sériová šestistupňová manuální převodovka
se vyznačuje značnou přesností řazení.
U modelu C 320, dále pak u modelů
s výbavou Sportpaket/Sportpaket AMG
a EVOLUTION AMG (Sportcoupé) je použita sportovně odladěná převodovka
s výrazně kratšími drahami řazení.
Motory: Nový silný benzínový
agregát a vyšší výkon pro model
C 220 CDI
Nabídku motorů pro limuzínu a kombi
rozšiřuje Mercedes-Benz o kompresorem
přeplňovaný čtyřválec o výkonu 141 kW
/192 k, který dosud sloužil pouze k pohonu kupé. S nejvyšším točivým momentem
260 Nm je tento motor schopen zrychlit
C 230 KOMPRESSOR během 8,1 s z nuly
na 100 km/h (kombi: 8,7 s) a umožňuje
maximální rychlost 240 km/h (kombi:
235 km/h). Využitím systému TWINPULSE,

který kombinuje různé technologie jako
kompresor pro přeplňování, vyrovnávací
hřídele, chladič stlačeného vzduchu, variabilní natáčení vačkových hřídelí a čtyřventilovou techniku, dosahuje tento motor
spotřebu pouhých 8,9 l/100 km (kombinovaná spotřeba podle normy; kombi
9,3 l/100 km).
Výkon osvědčeného vznětového čtyřválce v modelu C 220 CDI se zvýšil na 110
kW/150 k (dosud 105 kW/143 k). Tento
moderní motor je vybavený přímým vstřikováním Common-Rail druhé generace
a použitím vyrovnávacích hřídelí vykazuje
minimální hlučnost. Spotřeba paliva na
100 km jízdy je podle podmínek normy
v kombinovaném provozu pouhých 6,1 l/

100 km (kombi 6,6 l/100 km). Použitím
technicky náročného filtračního systému
pro odstraňování pevných částic ve spalinách bez použití aditiva splňují modely
se vznětovými motory C 200 CDI a C 220
CDI limity škodlivin normy EU-4, jejíž
platnost začíná rokem 2005.
C 55 AMG: Nové špičkové
výkony v této automobilové třídě
V novém modelu C 55 AMG se poprvé
do aktuální Třídy C dostává osmiválcový
motor, který svojí výkonovou dimenzí
útočí na čistokrevné sportovní vozy: 270
kW/367 k a 510 Nm jsou v této automobilové třídě hodnoty dosud nedosažené.
Z klidu zrychluje nový C 55 AMG za pouhých 5,2 s na 100 km/h a svým sériovým
sportovním podvozkem AMG, pětistupňovou automatickou převodovkou, jejím
ovládáním tlačítky pod volantem a funkcí
AMG-SPEEDSHIFT zaručuje sportovní zážitek z jízdy na vysoké úrovni.
Zvnějšku se C 55 AMG odlišuje osobitým
designem čela s eliptickými zdvojenými
světlomety a oproti ostatním modelům
Třídy C prodlouženou přední částí. Tento
zásah byl nutný pro použití výkonného
motoru V8. Mimořádný charakter tohoto
vozu poháněného osmiválcem dále zvýrazňuje individuální ztvárnění dveřních
prahů, krytu zavazadlového prostoru
a zadního nárazníku. Osmnáctipalcová
kola z lehké slitiny, pneumatiky rozměrů
225/40R 18 (vpředu) a 245/35R 18 (vzadu), sportovní sedadla AMG s potahem
Alcantara a sportovně uspořádaný kombinovaný přístrojový panel s číselníky ve
stříbrné barvě jsou další pozoruhodnosti
nového modelu C 55 AMG, který je k dispozici jako limuzína nebo kombi a nahrazuje dosavadní model C 32 AMG.
Technika: premiéra nově
vyvinutého světla pro odbočování
Svojí pověst nositele moderních technologií v tomto tržním segmentu potvrzuje

Třída C inovacemi dále zvyšujícími bezpečnost a komfort. To se týká například
výbojkových světlometů typu bi-xenon,
které Mercedes-Benz kombinuje se speciálním světlem pro odbočování. To je
poprvé integrováno do mlhovek a osvětluje oblast v širokém úhlu vedle a před
vozem, takže řidič při odbočování daleko
snadněji postřehne chodce nebo cyklisty.
Lépe osvětlené jsou také úzké zatáčky.
Počínaje jarními měsíci 2004 se ve Třídě
C objeví také nová generace ještě výkon-

nějších autorádií. Kromě kombinace rádia
a CD přehrávače Audio 20 CD budou
k dispozici dva nové přístroje s integrovanou navigací: Audio 50 APS a COMAND
APS. Ty umožňují cestování po Evropě
s dynamickým cílovým průvodcem, který využívá aktuální dopravní informace.
Špičkový model COMAND APS má kromě
toho ve výbavě navigaci DVD, přehrávač
CD, barevný monitor (6,5‘‘) a čtyřikrát 50
W zesilovač. Tímto přístrojem je možné
přijímat zprávy SMS i e-maily a také na
ně odpovídat.
Nový ve Třídě C je také 320 W sound-systém a hlasové ovládání LINGUATRONIC, které na přání ovládá autotelefon
i řadu funkcí audiopřístroje akustickým
příkazem. Mercedes-Benz je jediná automobilová značka, která v této třídě nabízí
hlasové zadávání cílů pro navigaci.
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10. výročí založení D.A.S.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. se sídlem v Praze 10, Rostovská 25, byla založena 18. července 1994.
V této společnosti působím od jejího založení jako ředitelka a jsem také členem představenstva.
Od 20. května 2002 je centrála naší společnosti v nové budově v Praze 10, Benešovská 40.
Letos v červenci tedy oslavíme 10. výročí založení D.A.S. pojišťovny v České republice.
Dne 23. 12. 1994 rozhodnutím Ministerstva financí ČR bylo D.A.S. pojišťovně
právní ochrany, a.s. uděleno povolení
k podnikání v oblasti pojišťovnictví.
Dne 26. 1. 1995 byla společnost zapsána
do obchodního rejstříku v Praze.
Rok 2004 je desátým rokem působení
naší společnosti na českém pojistném trhu
a vzhledem k hospodářským výsledkům,
kdy je D.A.S. od roku 2000 již pouze v černých číslech, můžeme ji označit za obchodně velmi úspěšnou.
Stoprocentním akcionářem naší společnosti je D.A.S. International Mnichov.
Na začátku příštího roku 31. ledna 2005
nás čeká oslava desetiletého výročí převzetí licence od ministerstva financí a druhý
den, 1. února 2005, budeme určitě slavit
deset let aktivního prodeje právní ochrany
v České republice.
Ale vraťme se na začátek D.A.S. a na její
vývoj na českém trhu.
Od 1. 2. 1995 začíná D.A.S. působit na
českém pojistném trhu a stává se tak první
společností na území České republiky nabízející produkt pojištění právní ochrany
– „Pojištění právní ochrany pro vlastníky
a řidiče motorových vozidel“, který vyvolává nemalý zájem motoristické veřejnosti.
Dá se říci, že D.A.S. vyrostla na „zelené
louce“. Na začátku své činnosti měla pouze 7 zaměstnanců a 10 obchodních zástupců. Na konci roku 1995 bylo u D.A.S.
již 153 obchodníků.
Od roku 1996 jsme začali rozdělovat obchodní zástupce do jednotlivých expozitur
v celé naší republice, aby měli naši občané
možnost blízkého kontaktu s D.A.S. V současné době existuje celkem 13 expozitur
a 4 obchodní agentury v České republice.
Celkový počet kvalitních obchodních zástupců vzrostl na 300 osob a to je pro naše
klienty velice výhodné.
Do dnešního dne jsme pro tisíce našich
pojištěných klientů vymohli náhradu škody
z dopravních nehod, a to i v případech, kdy
bylo nutné prosadit jejich nároky v České
republice nebo v zahraničí soudní cestou,
vyřešili jsme v jejich prospěch stovky sporů
s jinými pojistiteli, leasingovými společnostmi, autoopravnami a dalšími subjekty.
Pro stovky řidičů jsme zajistili obhajobu
v přestupkových či trestních řízeních. Někdy se jednalo o zdánlivé maličkosti, jako
je např. posouzení oprávněnosti pokuty
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za špatné parkování, ale v mnohých případech se naši klienti ocitli ve vážnějších
situacích, např. při zaviněných dopravních
nehodách se zraněním osob. Díky kaucím,
které D.A.S. zaplatila z pojištění právní
ochrany, se již celá řada našich klientů
– řidičů vyhnula i pobytu ve vyšetřovacích
vazbách, a to jak v České republice, tak
i v zahraničí. Prostředky, které naši klienti
díky pojištění právní ochrany ušetřili, jdou
již do desítek miliónů.
Na začátku naší obchodní činnosti v roce
1995 jsme se potýkali s problémy. Do té
doby v historii českého pojišťovnictví byl
tento nový produkt pojištění právní ochrany pro naše občany absolutně neznámý.
Byli jsme první, kteří v České republice
a v celé východní Evropě vytvořili Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění právní
ochrany a s podporou našich zahraničních partnerů jsme se jako první museli
vypořádat s neznámým prostředím a být
schopni zajistit ekonomickou prosperitu
společnosti. V České republice neexistoval
do té doby pochopitelně také ani jediný
pracovník, který by měl jakékoliv zkušenosti z prodeje pojištění právní ochrany
nebo z likvidace pojistných událostí a v neposlední řadě rovněž pro českou veřejnost
bylo toto pojištění zcela neznámým pojmem. Bylo nutné vyvinout opravdu velké
úsilí, abychom seznámili českou veřejnost
s tímto novým druhem produktu.
V průběhu dalších let jsme pravidelně rozšiřovali nabídku našich pojistných produktů
a v současné době je obsah pojištění právní
ochrany absolutně kompletní. D.A.S. nyní
poskytuje právní ochranu ve
všech důležitých
oblastech života
– od běžného
soukromého rodinného života
přes motorismus
a zaměstnání až
po podnikání.
Novým podmínkám jsme se
snažili
přizpůsobit také horní
hranici pojistného krytí, které
bylo na počátku
naší
obchodní

činnosti limitováno pojistnou částkou
200 000 Kč, avšak od 1. ledna 2004 byla
pojistná částka zvýšena i v soukromém
pojištění osob na 500 000 Kč.
Do dnešního dne dalo důvěru naší společnosti více než 35 000 klientů, kteří mohou
očekávat, že jim v případě potřeby pomůžeme domoci se jejich práv a oprávněných
zájmů, bez toho, aby museli sami vynakládat nemalé prostředky na vedení sporu.
Pro zajímavost je možné uvést, že v celé
Evropě je pojištěno u D.A.S. již více než
9 miliónů klientů.
Z množství žádostí o poskytnutí právní
ochrany lze zejména v posledních letech
usuzovat na to, že klienti dokáží uzavřeného pojištění efektivně využívat, o čemž
svědčí mimo jiné téměř 20 000 žádostí
o poskytnutí právní ochrany, které naši
pracovníci vyřizovali v roce 2003. Nutno
podotknout, že za pomoci našich sesterských společností v Německu, Rakousku,
Španělsku, Itálii, Nizozemsku, Belgii,
Lucembursku, Anglii, Irsku, Řecku, Švýcarsku, Slovensku, Polsku, Maďarsku a advokátních kanceláří v dalších evropských
zemích, zajišťujeme pro naše klienty právní
ochranu na celém území Evropy.
Naší prioritou zůstane i v budoucnosti kvalita služeb, pro jejíž hodnocení je nejlepším
měřítkem spokojenost našich pojištěných
klientů. Vedle toho chceme pochopitelně
i nadále rozšiřovat naši nabídku, a to jak
pro soukromé osoby, tak pro podnikatele.
Jsme rovněž připraveni reagovat na nové
požadavky trhu, zejména pak po našem
začlenění do Evropské unie.

Zkušení učitelé jsou základ
Štěpánka Maňhalová, ředitelka SPUSA, říká, že vzdělání je investice.
Vzdělávací středisko SPUSA se zabývá komplexní výukou angličtiny pro
firmy i pro veřejnost. Jak se měnícím
potřebám trhu práce vaše organizace přizpůsobuje?
Maňhalová: SPUSA byla v roce 1989
jednou z prvních organizací, jež nabízela výuku výhradně s rodilými mluvčími,
kteří měli patřičné pedagogické minimum. To v té době rozhodně nebylo
obvyklé. Samozřejmě i u nás docházelo
v průběhu let ke zdokonalování výuky,
rozšiřování nabídky výukových programů i k zavádění moderních výukových
metod prostřednictvím audiovizuální
techniky či internetu. Laťka kvality však
u nás byla nastavena poměrně vysoko
již od samého počátku. Hlavní posun
vidím především v rozšíření výuky
o specializované kursy a v diferencovaném přístupu ke studentům podle
úrovně jejich znalostí. To se týká zejména výuky v podnicích, kam naši lektoři
docházejí.
Ve firmách vyučujete nejen obecnou
angličtinu, ale také angličtinu obchodní a odbornou. Když posoudíme záběr vašich firemních zákazníků, pak to klade na lektory opravdu
vysoké nároky…
Maňhalová: Podle naší zkušenosti je
při výuce obchodní angličtiny potřeba kombinovat výuku gramatiky a jazykových struktur s výukou obchodní
tematiky, odborné slovní zásoby, frází
a následným procvičováním témat,
týkajících se zaměření studentů.
Učebnice Business English doplňujeme materiály konkrétního podniku
nebo společnosti tak, aby výuka
byla pro studenty skutečně efektivní
a prakticky použitelná.
Zmínila jste diferencovaný přístup
ke studentům podle stupně jejich
pokročilosti. Jak se vám daří tento přístup uplatňovat právě při
výuce v menších firmách s méně
zaměstnanci? Samozřejmě se nabízí možnost individuální výuky,
ta je však nepochybně o poznání
dražší…
Maňhalová: Cena výuky pro firmy
je 400 korun za 45 minut nezávisle
na tom, zda se vyučuje jeden student
individuálně, nebo skupina a zda studenti docházejí k nám do Vzdělávacího střediska, nebo zda výuka probíhá
ve firmě. Pokud je v některé z úrovní

málo studentů, vyplatí se nabídnout
zaměstnancům účast ve standardních
kursech, jejichž cena je podstatně nižší.
Kursy jsou pololetní a je možné do nich
kdykoliv přistoupit na základě rozřazovacího testu. Klasické individuální kursy
nabízíme také za stejných podmínek
jako kursy firemní a musím říci, že
zejména v poslední době jejich obliba
značně roste.
Jak si narůstající zájem o soukromé
kursy vysvětlujete? Přece jen jsou
finančně náročnější…
Maňhalová: …a samozřejmě také
intenzivnější a efektivnější. Myslím, že
stále více lidí si uvědomuje, že vstup
České republiky do EU poněkud rozčeří
poklidnou hladinu na našem pracovním
trhu, a je neoddiskutovatelným faktem,
že angličtina se v dnešní době stává
naprostou nezbytností. U značného
procenta našich klientů jde o racionálně
zvažovanou formu osobní investice, investice do vzdělání, zvyšování kvalifikace, které se v budoucnosti odrazí ve zvýšení či alespoň udržení jejich atraktivity
na trhu práce. Pro takto uvažující klienty
většinou hraje důležitou roli čas, a proto
také vítají nabízenou možnost docházení našich lektorů za nimi v době, která
jim nejlépe vyhovuje.

Pokud hovoříme o uplatnění na
trhu práce, většina zaměstnavatelů
vyžaduje co možná nejobjektivnější
zhodnocení uchazečových jazykových znalostí ve formě mezinárodně
uznávaného certifikátu.
Maňhalová: Středně pokročilí a pokročilí studenti mají možnost skládat cambridgeskou zkoušku FCE (First Certificate
in English). Při žádostech o práci v České
republice i v zahraničí je tento certifikát
velice respektován. Na tuto zkoušku navazují další cambridgeské zkoušky CAE
(Certificate in Advanced English) a CPE
(Ceertificate of Proficiency in English),
která dokládá profesionální úroveň
studentovy angličtiny, jeho schopnost
komunikace v obchodním i akademickém světě. Kromě toho zajišťujeme také
přípravu na americké testy TOEFL (Test of
English as a Foreign Language) a GMAT
(Graduate Management Admission Test),
který je vyžadován pro přijetí do programu Master of Business Administration
(MBA) ve školách po celém světě.
Co kvalifikační předpoklady učitelů
SPUSA?
Maňhalová: Tým našich lektorů je složen jednou třetinou z českých učitelů
a ze dvou třetin z rodilých mluvčích.
Lektoři mají mezinárodně uznávaný
certifikát pro výuku cizího jazyka,
jsou absolventy zahraničních univerzit a mají zkušenosti s výukou
cizinců. Všichni učitelé procházejí
přísným výběrovým řízením a vedení
Vzdělávacího střediska provádí během roku pravidelné kontroly výuky.
Mluvili jsme zatím jen o angličtině, ale neomezujete se pouze
na ni?
Maňhalová: Ano, doplňkově nabízíme rovněž výuku dalších jazyků,
jako například ruštiny, holandštiny,
češtiny pro cizince a individuálně
rovněž němčinu a francouzštinu.
Z angličtiny i z uvedených jazyků
dále zajišťujeme také překlady a korektury textů. Výuka angličtiny ale
tvoří hlavní náplň naší činnosti a trochu nadneseně se dá říci našeho
poslání, neboť Vzdělávací středisko
je neziskovou organizací. Veškeré
finanční zisky se tak vrací zpět do
vzdělávacích programů, čímž se
neustále zlepšuje jejich kvalita a rozšiřuje jejich nabídka.
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Zdroj | Tomáš Pudil, týdeník AUTO7

EU a ceny - nikdo nic neví
S největším napětím byl mezi českými motoristy očekáván vliv vstupu do Evropské unie na ceny nových
a ojetých automobilů. Projevilo se to i na jarním prodeji nových vozů, který byl za první čtyři měsíce roku 2004
zřetelně nižší než ve stejném období v roce 2003 (pokles o 10 procent). Kupci čekali…

Ceny mohlo změnit několik faktorů. Na prvním místě to je snížení sazby DPH ze 22 %
na 19 %. Rozdíly to nejsou velké – u vozu
za 250 000 Kč cca 6000 Kč. Významnější vliv
může mít změna celních sazeb pro automobily z Asie a zámoří (ze 17 na 10 procent),
která při promítnutí úlevy do konečné ceny
automobilů z Japonska, Koreje i Spojených
států díky konkurenci může ovlivnit i ceny
evropských výrobců i tuzemské značky. (Obchodníci však poukazují na význam změn
kursu koruny - například jeho zpevnění
o 2 Kč u vozu za 50 000 dolarů v zásadě
ruší vliv nižšího cla.) Celkovou sumu za automobil ovšem mohou ovlivnit také změny
v leasingu, u něhož došlo naopak ke zvýšení
sazeb DPH. První zkušenosti již existují.
Mnoho importérů nových automobilů do
ČR promítlo snížení sazby DPH do konečné
ceny automobilů, většinou v rozsahu kolem
2,5 %. Snížení celní sazby o sedm procent
(automobily z USA, Japonska a Koreje) se
naopak promítá méně často, přičemž je
třeba vzít v úvahu, že ne všechny modely
asijských automobilek se vyrábějí v zámoří.
Řada modelů vzniká na území EU (např.
nissany Primera a Micra v britském Sunderlandu, Toyota a Honda rovněž na britských
ostrovech) a výhodnější celní sazby nemají.
Postup tedy nemusí být jednotný ani v rámci
jediné značky, přičemž další roli hraje tlak
EU, aby se co nejvíce sjednotily ceny automobilů v unijních zemích. Říká se tomu
harmonizace a nejdál v tomto směru jsou
někteří prodejci luxusnějších vozů (např.
BMW). Rozdíly jsou však nadále značné.
Nejdražší automobily prodávají ve Velké
Británii (levostranné řízení omezuje konkurenci z kontinentu), dráž je také v Rakousku
a Německu, levně například v Řecku. Čech
může koupit po 1. květnu 2004 nové auto
(mladší 6 měsíců, najeto méně než 6000 km)
kdekoliv v EU bez DPH a při dovozu zaplatí
jen DPH (19 %). Pokud tento vůz má homologaci ES, tak je registrován bez jakýchkoliv
dalších testů a kontrol. Důležité však je, že
domácí servisy nyní budou muset pro tyto
vozy respektovat bez výjimky záruky a poskytovat jim předepsané služby.
Právě rozdílné daňové zatížení jednotlivých
členských zemí bude hrát podle odborníků
největší roli v odlišnosti konečných prodejních cen. Výše sazby daně z přidané hodnoty
je v podstatě ponechána v národní působnosti členských zemí. S ohledem na směrnice
EU nemusí Česká republika sazby DPH měnit.
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Pokud český zákazník koupí vůz například
v Německu, odečte se mu německá daň
a v tuzemsku zaplatí z ceny DPH podle českých předpisů.
Situaci na trhu s automobily však může
ovlivnit změna systému prodejů, kdy distributorem nových automobilů se může stát
a splnění určitých podmínek kdokoliv, tedy
již to nemusí být dealer schválený importérem. Automobilky ovšem vypisují pro prodejce vesměs velmi přísná kritéria a teprve
ten, kdo je splní, bude moci prodávat vozy
příslušné značky. Legislativa EU také umožňuje, aby jeden dealer mohl prodávat více
značek najednou. Může to přinést rozšíření
„obchodních domů“, tedy že jeden dealer
bude prodávat víc značek najednou. Podle
expertů se bude problematika týkat zejména
aut nižších cenových kategorií, vozy vyšších
tříd si zřejmě ponechají svoji exkluzivitu. Slučovat se budou také spíše koncernové značky. Stejně tak bude moci značkový servis
opravovat více značek najednou. Je ovšem
otázkou, zda se při dnešní hustotě dealerské
sítě a kupní síle obyvatelstva vůbec vyplatí do
takového rozšíření služeb investovat. V rámci EU se jistě objeví i firmy, které budou těžit
z rozdílných cen nových automobilů v různých členských zemích a „redistribuovat“.
To může ovlivnit konečné ceny automobilů
nejen v ČR, ale v celé Evropské unii. Po vstupu do EU se na českém trhu postupně objeví
prostřednictvím nových distribučních kanálů
také ještě více ojetin.
Přechod na legislativu EU v oblasti distribuce
a servisování bude znamenat další liberalizaci
trhu a tím i zvýšení konkurence. Zákazník
by tedy měl těžit ze zlepšení poskytovaných
služeb.
Ojetiny jednodušeji
Dovoz ojetých vozů je po vstupu do Evropské
unie jednodušší. Pokud má automobil homologaci ES, už jeho dovozu nebrání věkový
limit. To znamená, že s touto homologací lze
dovézt i vůz třeba 10 let starý. Podle svého
stáří se však musí podrobit kontrolní prohlídce (jakási přísnější STK). Podle stáří vozu (do
8 let, nad 8 let) se však liší zkušebny ověřující,
zda nedošlo k nějakým technickým změnám.
Na automobily bez osvědčení ES platí i nadále limit maximálního stáří 8 roků a požadavek
na splnění emisních limitů Euro 2. DPH se
platí v zemi nákupu, nově však podle zákona
o odpadech byl zavedl jednorázový poplatek
5000 Kč na likvidaci autovraků.

Leasing našel cestu
K datu vstupu do EU nastaly změny také
v leasingu. Důvodem přeřazení leasingu do
vyšší skupiny DPH však nejsou požadavky EU,
nýbrž rozhodnutí české vlády. Podmínky pro
leasing nejsou v Evropské unii sladěny a liší se
od sebe dokonce v Rakousku i Německu. Zatímco v první zemi jsou obdobné s českými,
v Německu se nevyskytuje nejobvyklejší český
typ – finanční leasing. Vedle operativního leasingu, tedy pronájmu vozu se všemi službami,
tam funguje vlastně klasický úvěrový systém.
Leasingové firmy však různými opatřeními
dokázaly vliv zvýšení DPH, zrušení možnosti
odpočtu DPH z finančních služeb a zákaz přijmout první splátku formou zálohy eliminovat
a zdražení leasingu od 1.května je v řádu 1 až
3 %. Přesto všechny velké leasingové společnosti posílily i nabídku úvěrů.
Rychlé pojišťovny
Pravidla EU respektují české pojišťovny již od
začátku roku 2004. Vyšší limity pojistného
(minimum 35 milionů při škodách na zdraví,
18 milionů při věcných škodách) se promítly
již do letošních sazeb tzv. povinného ručení.
K výhodám vstupu do EU patří i zrychlení
vyřizování nároků z pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla (povinného ručení). V Evropské unii existuje povinnost pojišťoven uzavřít případ (výjimku představuje např. čekání
na expertízy soudních znalců) do 3 měsíců od
pojistné události.
Menší riziko představuje po vstupu do EU
výjezd do zahraničí. Na území EU neodkladné lékařské ošetření nyní musí na základě
mezistátní smlouvy uhradit vlastní zdravotní
pojišťovna, tedy není již tak nezbytné uzavřít
cestovní připojištění. Vyžaduje to však předem vyplnit formulář, kde cestovatel ohlásí cíl
i tranzitní země. Po 1. červnu tuto proceduru
nahradí Evropská karta zdravotního pojištění.
K bezplatnému ošetření je nutné se prokázat
některým z těchto dokladů. Platba ovšem
nadále nebude zahrnovat úhradu veškerých
služeb – nehradí se v řadě evropských zemí
obvyklá finanční spoluúčast pacienta a zejména se tento způsob pojistky nevztahuje na
transport zraněných nebo obětí domů. Tady
nadále hrozí statisícové náklady. Bude tedy
vhodné se nadále zajímat o cestovní pojištění. Častým cestovatelům a zejména aktivním
lidem se vyplatí zajímat o členství v rakouském
Alpenvereinu, který za roční členský příspěvek zajišťuje celosvětově velmi kvalitní služby
i v případě adrenalinových sportů!
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Co nás čeká, co nás nemine
Značka s modrým pruhem
Česká republika po vstupu do EU nemá povinnost měnit vzhled tabulek s registrační
značkou na vozidlech (dále jen „RZ“), ale
tabulky s krajským kódem budou doplněny
o modrý pruh v levé části tabulky se znakem EU (12 reflexních žlutých pěticípých
hvězd uspořádanými do kruhu. Pod znakem
EU je umístěna rozlišovací značka státu České republiky – bílá písmena „CZ“. EU také
požaduje, aby v mezinárodním provozu v
zemích EU bylo vozidlo vybaveno buď RZ
s tzv. modrým pruhem a rozlišovací značkou
státu nebo pokud není tento pruh součástí
RZ, musí být vozidlo vybaveno dodatečnou
tabulkou rozlišovací značky státu (bílá elipsa
stanovených rozměrů s písmeny „CZ“ pro
vozidla registrovaná v ČR). Značka musí být
široká nejméně 175 a vysoká nejméně 115
milimetrů. Podklad značky musí být proveden v bílé barvě (tedy nesmí být podklad
třeba v podobě české vlajky) a písmena CZ
musí být černá. Znaky by měly být vysoké
nejméně 80 mm a šířka čar nesmí být menší
než 10 mm. Na obvodu značky musí být
černá čára široká nejméně 4 mm. V praxi
se však drobné doplňky tolerují, stejně jako
tzv. průhledné nebo zlaté RZ.
Podle nařízení Rady ES č. 2411/98 je
označení vozidla s rozlišením státu v RZ
s modrým pruhem s hvězdičkami povinně
uznáváno pouze ve státech EU, ale neplatí
mezinárodně. Státy, které nepatří do EU,
vyžadují u vozidel v mezinárodním provozu
vedle na RZ i samostatnou tabulku rozlišovací značky státu. Ministerstvo dopravy
zajistí výrobu nových tabulek s RZ s rozlišením státu v modrém pruhu. Po vstupu
České republiky do EU se budou postupně
přidělovat tabulky s registrační značkou
s modrým pruhem (nové série RZ budou
po vstupu ČR do EU vyráběny jen s modrým
pruhem a uživatelům budou přidělovány
až po vyčerpání zásob starých RZ, které se
budou vydávat podle typu TRZ nejdéle do
konce roku 2007).
Dolepování již platných RZ dodatečným
modrým pruhem nebude povoleno. Modrý pruh má v nařízení Rady ES č. 2411/98
definované přesné rozměry a umístění,
a proto zde vzniká v případě povolení individuálního dolepování značné riziko vytvoření
velkého množství variant RZ.
Další možností bude upevnění stávající
klasické TRZ s krajským kódem (rozměr
520 x 110 mm) do plastové podložky,
jejíž součástí bude modrý pruh se znakem
Evropské unie s rozlišovací značkou České
republiky, tj. písmeny „CZ“. Před jejich zavedením do prodeje a do silničního provozu
na vozidlech bude nutné jejich vyzkoušení

v pověřené zkušebně a následné schválení
Ministerstvem dopravy.
Svícení ve dne
Povinné svícení i za dne po celý rok platí
v těchto státech EU: Dánsko, Estonsko, Finsko, Itálie (jen na dálnicích a rychlostních komunikacích), Lotyšsko, Maďarsko (jen mimo
obec), Slovinsko, Švédsko. Pro motocykly a
mopedy: Belgie, Česko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko. Jen v zimě:
Česko, Litva, Polsko. V Řecku je svítit ve dne
v zastavěných oblastech zakázáno!
Řidičské průkazy
Nové „evropské“ průkazy ve velikosti
a zpracování kreditní karty se vydávají od
3. května 2004. Fotografie i podpis jsou
digitalizovány. Vzhledem k centrální výrobě
na jednom místě je lhůta na vydání cca tři
neděle, cena 50 Kč (výměna ovšem zdarma). Všechny dosavadní české řidičské průkazy zůstávají po různou dobu v platnosti,
řidiči je však časem musí inovovat. Mezinárodní řidičské průkazy budou sice nadále
vydávány, ovšem v zemích Evropské unie
je český občan nebude potřebovat – stačí
národní doklad.

(40mi/h)!! Kypr vyžaduje na řidičích, aby
měli během jízdy obě ruce na volantu.
Zajímavost z oblasti povoleného limitu
alkoholu. V dechu povoluje 39 miligramů,
v krvi 0,9 promile…
Další důležité pokyny? Jeden zásadní. Ačkoliv se zde jezdí vlevo, přednost – pokud
situaci neřeší značky – se dává rovněž
zprava. Pokud jedete s vozem s evropským řízením, pak jistou pomůckou, jak
se udržet na správné straně, je zásada mít
krajnici hned vedle sebe. Nejnebezpečnější
jsou pro Evropana v zemích s levostranným
řízením okruhové objezdy. Po příjezdu do
státu s levostranným provozem je třeba
seřídit světlomety - ve Velké Británii za
zanedbání této povinnosti hrozí pokuta až
1000 liber. V Londýně bylo zavedeno mýto
pro vjezd do centra města.
Pro spočítání rychlosti

1 míle

1609 m
2

3

Belgie

Stát

B

1

0,5

50/100/130

Česko

CZ

0,0

50/90/130

Dánsko

DK

0,5

50/80/110

Doba vydání

Výměna

Estonsko

EST

0,2

60/90/110

po 1.7.1964

do 31.12.2007

Finsko

FIN

0,5

50/80/120

1994 – 1997

do 31.12.2010

Francie

F

0,5

50/90/130

2001 – 5/2004

do 31.12.2013

Itálie

I

0,8

50/90/13

Irsko

IRL

0,8

48/96/112

Kypr

CY

0,9

50/80/100

Litva

LV

0,0

60/90/110

Lotyšsko

LT

0,5

50/90/110

Volant vpravo = jezdí se vlevo
Jízda vpravo není zdaleka tak samozřejmá,
jak se většina evropských řidičů domnívá.
Ve světě je víc než padesát států, kde má
většina aut volant vpravo a jezdí se vlevo.
Jsou mezi nimi například Austrálie a Nový
Zéland, Indie, Pákistán a Bangladéš, Jihoafrická republika, ale i Japonsko, Thajsko
a Malajsie. Většinou se jedná o státy bývalého Commonwealthu. Čtyři z „levostranných“ zemí z nich jsou dokonce členy
Evropské unie. Kromě Velké Británie a Irska
mezi toto kvarteto náleží i dva malé ostrovy.
Kypr a Malta.
Kromě základní informace, že vlevo, motoristé si musí dávat pozor na další věci.
Rychlostní limity jsou zde udávány v mílích,
což znamená, že 50 km/h = 30 mi/h, 96
km/h = 60 mi/h a dálniční limit ve Velké
Británii (112 km/h) je v mílích 70 mi/h.
Na obou ostrovech je velmi důležité, aby
řidič měl k dispozici sluneční brýle. Zvláštní
varování platí na dobu zapadajícího slunce
a jízdu z východu na západ, kdy oslnění
řidiči mohou způsobit nebezpečné situace. Na Maltě je však v obci limit rychlosti
40 km/h (25 mi/h), mimo obec jen 64 km/h

Lucembursko L

0,8

50/90/120

Maďarsko

H

Malta

M

0,8

40/64/-

Německo

D

0,5

50/100/+130

Nizozemsko

N

0,5

50/80/120

Polsko

PL

0,2

60/90/120

Portugalsko

P

0,5

50/90/120

Rakousko

A

0,5

50/100/130

Řecko

GR

0,5

50/90/120

Slovensko

SK

0,0

60/90/130

Slovinsko

SLO

0,5

50/90/130

Španělsko

E

0,5

50/90/120

Švédsko

S

0,2

50/70/90-110

0,8

48/96/112

Velká Británie GB

50/90/120

1 - registrační značka, 2 - povolený alkohol
3 - rychlosti (OA)
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Agentura D.A.S. v Přerově
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vám představili agenturu regionálního manažera
pana Dalibora Krbílka v Přerově, který s D.A.S. spolupracuje od roku 1997.
Setkáváte se s tím, že Vás lidé oslovují „pojišťovák“ a připadá Vám to
hanlivé?
Nepřipadá. Beru to jinak, pojišťování není
nic jiného než obchod a já se jako obchodník cítím a neuvěřitelně mne to baví.
Sjednávat pojistné smlouvy je samozřejmě
mnohem těžší než prodávat hmatatelný
produkt, na straně druhé to, proč tuto
práci mám rád, je skutečnost, že buduji
dlouhodobý obchodní vztah. Mít svého
spokojeného klienta sedm let je přece
krásný pocit.

Kdy a kde jste se poprvé setkal
s D.A.S.?
S logem D.A.S. jsem se poprvé setkal
při svém pracovním pobytu v Itálii v roce
1990. A protože mne toto logo zaujalo,
ptal jsem se italských kolegů, co se za ním
skrývá? Po návratu do Čech jsem se zajímal
o to zda D.A.S. působí na českém trhu,
protože jsem byl přesvědčen, že se jedná
o dobrou věc.
Jakou činností jste se zabýval před tím,
než jste začal spolupracovat s D.A.S.
v roce 1997?
Po návratu z Itálie jsem pracoval pro americkou společnost a zabýval se obchodně
marketingovou činností, dá se tedy říci, že
se již deset let živím obchodem.
Vaše agentura patří mezi „nejstarší“
agentury D.A.S. v České republice, co
Vás vedlo k jejímu otevření?
Dvě věci. V zásadě si nedovedu představit
vést agendu a mít šanony a vůbec celou
administrativu doma v obýváku a druhá věc
je styk s klientem, důvěra a reprezentace
společnosti v regionu. Z mého pohledu by
měla být agentura, jakožto obchodní místo jen taková, která je klientům k dispozici
každý den, proto bych si neotevřel agenturu, aniž bych měl asistentku. Nedovedu si
představit obchodní místo, ve kterém sedí
obchodníci a nejsou v „terénu“ k dispozici
klientům, samozřejmě s výjimkou obchodních jednání přímo v agentuře. Stejně tak
si nedovedu představit, že by přišel někdo
do agentury, sáhnul na kliku a pak hledal
„úřední hodiny“.
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Jaký vidíte obecný rozdíl mezi zaměstnancem a obchodníkem na volné noze?
Pokud jste na volné noze, tak Váš úspěch
záleží na tom, jakým způsobem hospodaříte se svým časem a máte prakticky
neomezenou možnost své vlastní kariéry.
Pokud bych byl zaměstnanec, tak mi firma možná jednou za čas zvýší plat a budu
možná postupovat po kariérním žebříčku,
ale někde se to zastaví a tam setrvám do
důchodu, a to mne neláká. Na „obchodničině“ mne baví to, že každý den je jiný,
neustále se setkávám s novými lidmi,
získávám nové informace a sám ovlivňuji
svoji kariéru. A pokud budu porovnávat
jistoty, tak jednoznačně cítím větší jistotu
tam, kde to závisí na mně a na výsledcích
mé práce.
S D.A.S. spolupracujete od roku 1997,
agenturu v Přerově máte od roku
2001, jaké je povědomí o D.A.S. na
Přerovsku?
Myslím si, že dobré. Logo D.A.S. je obecně
dobře známo, povědomí o právní ochraně
jako takové, již méně, ale to je moje práce. Nejlepší reklamou je spokojený klient,
který využil D.A.S. a ta mu pomohla vyřešit
problém. Takový klient mi pootevře dveře
k dalším klientům. Jako důkaz, že mám na
čem stavět, jsou ročně tři šanony řešených
pojistných událostí.
Jakou tedy máte úspěšnost při uzavírání pojistných smluv?
Řídím se pravidlem deset kontaktů na jednu uzavřenou pojistnou smlouvu a od této
logiky je také odvozeno nasazení, pokud
chci být úspěšný. Důležité je, nenechat se
odradit neúspěchem a jít dál. Strašně důležitá je důslednost a efektivní plánování.
Řádově před třemi lety jsem začal používat
telemarketing. I když jsem byl zpočátku

skeptický, musím uznat, že je to velmi
efektivní.
Jak často se stane, že schůzka sjednaná telefonem se neuskuteční a zjistíte
to až na místě?
Ano, stává se to, je to vždy nepříjemné, ale
na druhé straně jsou to mnohdy pochopitelné důvody a nepovažuji to za něco,
co by mne mělo odradit. A protože mám
vždy naplánovaná další jednání nebo klienta v sousedství tak, jak se říká „jdu pak
o dům dál“ a někdy se mi povede víc, než
jsem od toho dne vůbec čekal.
Jak hodnotíte podporu Vaší činnosti ze
strany D.A.S., ať se již jedná o propagační předměty či tiskoviny všeho druhu a jakým způsobem je využíváte?
Byl jsem zvyklý si kupovat reklamní předměty, ostatní materiál a dokonce i reklamní letáky a naučilo mne to zbytečně
s nimi neplýtvat. Ze strany společnosti
vnímám dostatečnou podporu, ale za
nejdůležitější považuji vždy zanechání
tzv. „pachové stopy“, čímž mám na mysli
vizitku. Obsah letáku je vždy tématem obchodního rozhovoru. Velmi důležité je mít
stále stejné telefonní číslo. Dnes mi volají
klienti, kterým jsem zanechal svoji vizitku
před několika lety a to, že můj mobilní
telefon je stále aktuální a já spolupracuji
stále s D.A.S., v nich vzbuzuje obrovskou
důvěru.

Také je pro mne je důležité cítit oporu v oblastním vedoucím prodeje, kterým je pan
Miroslav Špunda. Zavolám a potřebuji operativně řešit problém či odpověď na otázku. Vím, že mohu zavolat třeba i o víkendu
a nikdy mne neodmítne. Neméně důležitá
je pro mne pohoda v obchodním týmu naší
expozitury, možnost vypovídat se a mít se
s kým podělit o každodenní radosti a starosti. To pro mne znamená mnohdy víc než
hmotná odměna.
Dnes máte téměř tisíc klientů, jakým
způsobem zvládáte „klientservis“?
Snažím se být se svými klienty ve stálém
kontaktu. Stává se i to, že někteří klienti
nezávazně přicházejí do mé agentury jen
tak na dobrou kávu a kus řeči. Samozřejmé je to, že nedokážu všech svých tisíc
klientů navštívit. Důležité ale je to, že vědí,

kde mám agenturu a znají mé neměnné
telefonní číslo, vědí prostě, že jim jsem
k dispozici.
Jakým způsobem reagujete na nepříjemnou stránku ve vaší práci, kdy přicházíte o klienta ukončením pojistné
smlouvy?
Ano i to se stává. A to z jakéhokoliv důvodu, ať už zanikne firma, nebo klient nemá
dostatek prostředků na to, aby v daném
okamžiku hradil pojištění, nebo považuje
právní ochranu za nepotřebnou. Je to pochopitelné a je třeba to respektovat. Mám
takové pravidlo, že každého ztraceného
klienta se snažím nahradit třemi novými.
Jsou i klienti, kteří se po měsících či letech
za mnou vrací, bohužel až poté, co mají
problém a znovu zjišťují, jak potřebné je
pojištění právní ochrany.

Považujete se za zralého obchodníka?
Říká se, že obchodníkem se stávají
lidé, kteří dělají obchod alespoň 5 let.
Já tvrdím, že až po více než 10 letech.
Ani já tedy nejsem vyzrálým obchodníkem D.A.S. a stále se musím učit novým
věcem, nikdy není pozdě. Když si vzpomenu na dobu, kdy jsem začínal, měl
jsem starou škodovku a nebyly mobilní
telefony. Když jsem jel na jednání, tak
jsem někdy raději parkoval o ulici dál,
znal všechny telefonní budky v okolí
a i tak úspěšně prodával. Tím chci říct,
že když někdo dnes začíná s obchodem,
musí chtít a být pilný a na tom, jaké má
auto apod. nezáleží, důležité je chtít něčeho dosáhnout.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám
jen to dobré.

Agentura Praha
Úřední hodiny:

Pondělí:

8 – 12

Středa:

13 – 17

Agentura
Nový Jičín
Regionální manažer - Pavel Skořepa
ul. 5. května 72/804, 140 00 Praha 4
mobil: 603 553 421
tel.: 261 224 705
fax: 261 224 706

Regionální manažer - Petr Erben
ul. 5. května 72/804, 140 00 Praha 4
mobil: 603 481 531
tel.: 261 224 704
fax: 261 224 706

Agentura Pardubice
Regionální manažer - Jana Pilařová
Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice
tel./fax: 466 714 115
mobil: 777 164 026 - Holečková Hana (obch. zástupce)
mobil: 602 261 430 - Pilařová Jana

Regionální manažer - Zdeněk Šrámek
Úzká 13, 741 01 Nový Jičín
mobil: 777 105 510
tel.: 556 714 713
Úřední hodiny:

Úřední hodiny:

Po:

8.30 - 17.00

PO:

13 - 16 hod.

St:

8.30 - 17.00

13 - 15 hod.

Pá:

8.30 - 15.00

13 - 16 hod.

Út a Čt po dohodě

9 - 12

Ut - Čt :
Pá:

9 - 12
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Zdroj | Mgr. Tomáš Beran, JUDr. Viktor Hodek

Otázky a odpovědi
stanoví, že přestupku se dopustí ten,
kdo překročí nejvyšší dovolenou rychlost
o více než 30 km/h v obci a o více než
50 km/h mimo obec. Pouhým pohledem
na toto ustanovení a ostatní ustanovení
§22 odst. 1 zákona o přestupcích (který
dále překračování rychlosti neupravuje)
došlo patrně k nesprávnému závěru, že
jiná překročení rychlosti nemohou být
penalizována, ačkoli je tento závěr mylný.

Před nějakou dobou jsem se v novinách
dočetl o tom, že se za přestupek
nepovažuje
překročení
nejvyšší
dovolené rychlosti o méně než 30 km/h
v obci a o méně než 50 km/h mimo obec
a že tedy pokud nepřekročím rychlost
o více než o 30 km/h v obci a o více než
50 km/h mimo obec, nemohu dostat
pokutu. Je to pravda? Mohu opravdu
do určité míry beztrestně překračovat
nejvyšší dovolenou rychlost?
Uvedená problematika je předmětem
diskusí již od počátku, kdy novela
zákona o přestupcích, která toto zavedla,
vešla v účinnost společně se zákonem
o provozu na pozemních komunikacích
(od 1. 1. 2001). Nejprve je třeba uvést, že
shora uvedený závěr ohledně možnosti
překračovat
beztrestně
rychlost
se
zakládá na mylné interpretaci příslušných
ustanovení zákona o přestupcích. Tato
interpretace patrně vznikla přehlédnutím
a nepochopením systematiky §22 odst. 1
zákona o přestupcích, který tuto
problematiku upravuje.
§22 odst. 1, písm. a) zákona o přestupcích

Přestupkový zákon neobsahuje výčet všech
přestupků, neboť obsahuje i tzv. zbytkové
(generální) klauzule, které jsou spádovým
ustanovením pro další přestupky. Takovým
ustanovením je i ustanovení §22 odst. 1,
písm. f) zákona o přestupcích, které výslovně
stanoví, že přestupkem je i další (shora
neuvedené) jednání, kterým je porušen
zvláštní předpis (např. zákon o provozu
na pozemních komunikacích). Takovým
dalším jednáním (tedy porušením zvláštního
předpisu) je i porušení §18 zákona o provozu
na pozemních komunikacích, který stanoví
maximální dovolenou rychlost. Překročení
rychlosti o méně než 30 km/h v obci a o méně
než 50 km/h mimo obec je tedy přestupkem
podle §22 odst. 1, písm. f) zákona
o přestupcích a lze za něj uložit pokutu až do
výše 2000,- Kč (na místě do 1 000,- Kč).
Moje manželka je v současné době na
rodičovské dovolené, neboť pečuje
o našeho dvouletého syna. Já jsem
zaměstnán, avšak v současné době
jsem obdržel výpověď z důvodu
nadbytečnosti podle §46 odst. 1,
písm. c) zákoníku práce. Může mi
zaměstnavatel dát výpověď z tohoto
důvodu, když moje žena pečuje
o našeho dvouletého syna?

Ve smyslu ustanovení §48 odst. 1, písm.
d) zákoníku práce platí, že zaměstnavatel
nesmí
dát
zaměstnanci
výpověď
v ochranné době, do které patří i doba,
kdy zaměstnanec nebo zaměstnankyně
trvale pečuje o dítě mladší tří let. Současný
přístup soudů a nauky je takový, že pojem
trvalé péče je vykládán šířeji a neznamená
nutně pouze celodenní péči o dítě, nýbrž
je vykládán i jako péče rodiče, který je
současně zaměstnán. Z toho plyne, že
i manžel ženy, který pracuje a jehož žena
je na rodičovské dovolené, nemůže dostat
výpověď z důvodu nadbytečnosti podle
§46 odst. 1, písm. c) zákoníku práce
a pokud taková výpověď podána byla, byla
by neplatná.
Současně je však třeba upozornit na to,
že ze shora uvedeného zákazu výpovědi
existují výjimky. Uvedený zákaz výpovědi
se tak nevztahuje na výpověď danou
pro organizační změny podle §46 odst.
1, písm. a) a b) zákoníku práce (rušení
nebo přemísťování zaměstnavatele nebo
jeho části), dále na výpověď z důvodu,
pro který může zaměstnavatel okamžitě
zrušit pracovní poměr, pokud nejde
o zaměstnankyni na mateřské dovolené
nebo o zaměstnance v době čerpání
rodičovské dovolené do doby, po kterou
je žena oprávněna čerpat mateřskou
dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni
nebo zaměstnanci z tohoto důvodu
výpověď
před nástupem mateřské
dovolené (rodičovské dovolené) tak, že
by výpovědní doba uplynula v době této
mateřské dovolené (rodičovské dovolené),
skončí výpovědní
doba
současně
s mateřskou dovolenou (rodičovskou
dovolenou).

Vznik pracovního poměru
s přihlédnutím k některým změnám provedeným zák. č. 46/2004 Sb.
Ve svém příspěvku bych se rád alespoň
stručně dotkl velmi frekventované
otázky našich pojištěných, kterou je
vznik pracovního poměru.
Pracovní poměr vzniká mezi zaměstnanci
a zaměstnavateli. Zaměstnavatelem mohou
být nejen osoby právnické (např. akciové
společnosti, společnosti s ručením omezení,
nadace, apod.), ale i osoby fyzické. Pracovní
poměr však nemůže vzniknout mezi manže-

ly. Pracovní poměr vzniká na základě platně
uzavřené pracovní smlouvy. Dále pracovní
poměr vzniká volbou či jmenováním. Zákoník práce taktéž upravuje tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní
činnosti). Za zaměstnance v rámci pojištění
dle AFM PPS se považují i osoby ve služebním poměru (např. zaměstnanci státu, krajů
či obcí, policisté, vojáci, hasiči, zaměstnanci
vězeňské a justiční stráže, apod).
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Zdroj | Mgr. Miroslav Ježek

Naopak osoby, které vykonávají svoji
činnost na základě jiného zákona než
zákoníku práce nebo zákona o služebním
poměru, nelze považovat za zaměstnance
a ochrana pracovního poměru stanovená
v zákoníku práce na tyto osoby nedopadá.
Jedná se o osoby „pracující“ na smlouvy
dle občanského či obchodního zákoníku (např. na smlouvu o dílo, o obchodním
zastoupení, smlouvu o provozu dopravního prostředku, dealerskou smlouvu).
Pracovní poměr lze sjednat na dobu určitou
nebo neurčitou. Pokud v pracovní smlouvě
není uvedeno, zda se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou či určitou, platí, že
je sjednán na dobu neurčitou.
Novelou zák. č. 46/2004 Sb. bylo reagováno na problematiku tzv. řetězení pracovních poměrů. Dle nového znění § 30 zák.
práce lze pracovní poměr na dobu určitou
mezi týmiž účastníky sjednat nebo dohodou účastníků prodlužovat celkem na
dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku
tohoto pracovního poměru; to platí i pro
každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž
účastníky. Pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou
uplynula doba delší než šest měsíců,
k předchozímu pracovnímu poměru na
dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. Zákon stanoví určité výjimky např.
pro pracující důchodce či při náhradě za
zaměstnankyni na mateřské a rodičovské
dovolené.
Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem
pracovní poměr na dobu určitou, ačkoliv
nebyly splněny výše uvedené podmínky,
a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím
sjednané doby písemně zaměstnavateli,
že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával,
platí, že pracovní poměr byl sjednán
na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda
byly splněny tyto podmínky, může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit
u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců
ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit
uplynutím sjednané doby.

Zároveň došlo ke zrušení zákazu sjednávání pracovního poměru na dobu určitou
s absolventy škol.
Pracovní smlouvu je nutno uzavřít písemně. I když však nedojde k písemnému vyhotovení pracovní smlouvy, neznamená to
neplatnost této smlouvy, resp. pracovního
poměru. Vždy je však nutno zaměstnancům i zaměstnavatelům doporučit písemné vyhotovení tohoto dokumentu, aby
se předešlo případným nesrovnalostem.
Pokud se jedná o sjednání pracovního
poměru na dobu kratší než jeden měsíc,
je zaměstnavatel povinen uzavřít písemnou pracovní smlouvu, jen jestliže o to
zaměstnanec požádá nebo jde-li o zaměstnance, který byl rozhodnutím soudu
zbaven způsobilosti k právním úkonům
nebo jehož způsobilost k právním úkonům
byla rozhodnutím soudu omezena. Jedno
vyhotovení písemné pracovní smlouvy
je samozřejmě zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci.
Pracovní smlouva musí obligatorně obsahovat:
a) druh práce, na který je zaměstnanec
přijímán
b) místo výkonu práce
c) den nástupu do práce
Mimoto lze v pracovní smlouvě dohodnout
další podmínky, na kterých mají účastníci
zájem. Dle novelizovaného ustanovení
§ 29a zákoníku práce, který vstoupil v účinnost 1. 3. 2004 může zaměstnavatel se
zaměstnancem uzavřít písemnou dohodu
(nazývanou taktéž konkurenční doložkou),
kterou se zaměstnanec zavazuje, že se
po určitou dobu po skončení pracovního
poměru, nejdéle však po dobu jednoho
roku, zdrží výkonu výdělečné
činnosti,
která by byla
předmětem činnosti
zaměstnavatele nebo která by měla vůči
němu soutěžní povahu.
Dohodu může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, jestliže to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem

na povahu informací, poznatků, znalostí
pracovních a technologických postupů,
které získal v pracovním poměru u zaměstnavatele a jejichž využití by mohlo
zaměstnavateli závažným způsobem ztížit
jeho činnost; jestliže byla se zaměstnancem sjednána zkušební doba, lze dohodu
uzavřít nejdříve po uplynutí zkušební
doby, jinak je neplatná.
V dohodě může být sjednána peněžitá
částka, kterou je zaměstnanec povinen
zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek
poruší. Zaplacením peněžité částky závazek zaměstnance zaniká. Výše peněžité
částky musí být přiměřená povaze a významu výše uvedených podmínek.
Jako určitou kompenzaci za újmu způsobenou dodržováním této dohody je zaměstnavatel povinen se zavázat, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání,
nejméně ve výši průměrného měsíčního
výdělku, za každý měsíc plnění závazku.
Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za
měsíční období.
Zaměstnavatel může od dohody odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Zaměstnanec může
dohodu vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání
(nebo jeho část) za příslušný měsíc do 15
dnů po uplynutí jeho splatnosti; dohoda
zaniká prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi.
V pracovní smlouvě (a jen v ní) může
být sjednána zkušební doba. Zkušební
doba musí být uzavřena nejpozději při
uzavírání pracovní smlouvy, nikoliv až po
vzniku pracovního poměru. Pod sankcí
neplatnosti musí být sjednána písemně
a může činit maximálně 3 měsíce. Tuto
dobu nelze dodatečně prodlužovat, a to
ani v případě, že původně byla sjednána
např. na 2 měsíce a zaměstnavatel ji chce
prodloužit ještě o jeden měsíc do celkové
výše 3 měsíce.

D.A.S. řešila
Klient z titulu odpovědnosti za vady
prodané věci uplatnil nárok z odpovědnosti
za vady (reklamaci), v záležitosti vyskytující
se vady na vozidle. Vada spočívala ve vrzání sedadla řidiče. Prodávající odmítal vadu
bezplatně odstranit na svůj náklad s poukazem na skutečnost, že odpovědnost
z titulu kupní smlouvy není dána a jedná
se o běžné provozní opotřebení. S touto
argumentací se klient nespokojil a na základě oznámení pojistné události D.A.S.
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pověřila vyřizováním věci právního zástupce, který uplatnil nárok z odpovědnosti
za vady u prodávajícího a navrhl rovněž
konkrétní způsob odstranění vady (výměna
vadné věci, resp. její části za bezvadnou).
Na základě této intervence prodávající své
zákonné povinnosti dobrovolně splnil. Náklady na mimosoudní vyřizování 7 500 Kč.
Pronajímatel bytu klienta, se kterým
byl klient v řádném nájemním vztahu,

Zdroj | Mgr. Tomáš Beran

podal soudně návrh na přivolení soudu
k výpovědi z nájmu bytu. Tomuto soudnímu návrhu soud vyhověl a pravomocným
rozhodnutím uložil klientovi povinnost
vyklidit předmětný byt a tento předat do
15ti dnů od zajištění přiměřeného náhradního bytu. Následně pronajímatelka
klientovi sdělila, že mu již přiměřený náhradní byt zajistila a vyzvala jej k vyklizení
bytu původního. Po prohlídce nabízeného
náhradního bytu však klient zjistil, že tento se mu nejeví jako přiměřený. V rámci
oznámení pojistné události se obrátil
na D.A.S. pojišťovnu, která vyřizováním
věci pověřila právního zástupce. Ten provedl právní rozbor věci, situaci prověřil
a konstatoval, že bytová náhrada není
přiměřená ve smyslu rovnocennosti k bytu vyklizovanému. Právní zástupce proto
v zastoupení klientů D.A.S. bytovou ná-

hradu z těchto důvodů odmítl, do doby
zajištění přiměřeného náhradního bytu ve
smyslu soudního rozhodnutí. Náklady na
vyřizování případu 13 000 Kč.
Klientka D.A.S. na základě smlouvy
o půjčce zapůjčila svému známému částku 107 000 Kč. Dlužník ani na základě mimosoudních výzev k dodatečnému plnění
dluhu svou povinnost ze smlouvy nesplnil. Klientka se obrátila s žádostí o řešení
věci na D.A.S. pojišťovnu, která v rámci
řešení pojistné události pověřila hájením
jejích právních zájmů právního zástupce,
který nárok ze smlouvy o půjčce uplatnil
soudně. Platebním rozkazem ve spojení
se soudním rozsudkem byla dlužníkovi
uložena povinnost zaplatit klientce částku 107 000,- Kč s odpovídajícím úrokem
z prodlení z této částky a rovněž také

náklady řízení. Následně bylo zjištěno, že
dlužník je zcela nemajetný, s dluhy z podnikání převyšující částku 3 000 000 Kč.
Současně bylo zjištěno, že dlužník provedl
různá opatření, aby znemožnil dobytnost
pohledávky, především převedl svoji chatu na svoji matku a z tohoto důvodu byla
následně podána žaloba na odporovatelnost právního úkonu, aby bylo možno
efektivně provést výkon rozhodnutí. Žalobě o odporovatelnosti právního výkonu
soud v plném rozsahu vyhověl, exekuce
byla následně vedena na tento nemovitý
majetek (chatu) a ve věci byla nařízena
dražba nemovitosti. Před vlastní realizací
dražby došlo k zaplacení celé pohledávky
ze strany rodinných příslušníků dlužníka,
a to včetně nákladů nalézacího řízení
i nákladů oprávněného k exekuci. Náklady na vyřízení věci 35.000 Kč.

Odpovědnost zaměstnavatele
za škodu vzniklou zaměstnanci
při úrazu na zahraniční služební cestě
Článek byl vypracován pro velkou dopravní společnost, která je klientem D.A.S.
Právní úprava odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci při zahraniční služební cestě je primárně obsažena
v zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.),
a to zejména v ustanoveních §190 a následujících ve spojení s ustanovením §205d
tohoto zákona. Dílčí úprava je obsažena
v ustanovení §25 nařízení č. 108/1994 Sb.,
kterým se provádí zákoník práce.
Shora uvedené ustanovení §190 zákoníku práce stanoví odpovědnost zaměstnavatele v těch případech, kdy při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s nimi dojde k poškození
zdraví nebo ke smrti zaměstnance úrazem (tzv. pracovní úraz). Co se rozumí
plněním pracovních úkolů a skutečnostmi, které jsou v přímé souvislosti
s plněním pracovních úkolů, upravuje
shora zmiňované ustanovení §25 odst. 1
nařízení č. 108/1994 Sb., které stanoví:
“Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru, jiná činnost vykonávaná na
příkaz zaměstnavatele a činnost, která je
předmětem pracovní cesty.“
Podle tohoto ustanovení se plněním
pracovních úkolů tedy rozumí i pracovní
cesta, včetně zahraniční pracovní cesty.

Obecně lze tedy konstatovat, že zaměstnavatel odpovídá za škodu zaměstnance
vzniklou při pracovním úrazu i na zahraniční pracovní cestě.
Případy, kdy by se zaměstnavatel úplně
zprostil odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem, jsou upraveny
v ustanovení §191 odst. 1 zákoníku
práce. Aby se však zaměstnavatel úplně
zprostil odpovědnosti, musela by škoda
být – stručně řečeno – způsobena buď
výhradně a výlučně porušením bezpečnostních předpisů, jejichž dodržování
bylo soustavně kontrolováno anebo
pokud byla škoda způsobena výhradně
v důsledku opilosti nebo zneužití návykových látek a zaměstnavatel nemohl
škodě zabránit. V jiných případech se
zaměstnavatel může zprostit částečně
např. tehdy, kdy byla některá ze shora
uvedených skutečností jednou z příčin
škodní události.
Rozsah náhrady škody vzniklé zaměstnanci je upraven v ustanovení §192
zákoníku práce. Ve smyslu tohoto ustanovení hradí zaměstnavatel zaměstnanci
škodu v podobě:
• ztráty na výdělku
• bolestného a ztížení společenského
uplatnění
• účelně vynaložených nákladů spojených
s léčením

• věcné škody
Jestliže zaměstnanec následkem pracovního úrazu zemře, hradí zaměstnavatel
ve smyslu ust. §197 zákoníku práce tyto
náklady:
• náhradu účelně vynaložených nákladů
spojených s jeho léčením
• náhradu přiměřených nákladů spojených
s pohřbem
• náhradu nákladů na výživu pozůstalých
jednorázové odškodnění pozůstalých
náhradu věcné škody
S ohledem na shora uvedené tak lze
dovodit, že zaměstnavatel hradí veškeré
účelně vynaložené náklady spojené s léčením zaměstnance, to znamená i náklady na léčení, které vznikly při zahraniční
pracovní cestě, které mohou být ve výši
přesahující standard pro plnění v rámci
zdravotního pojištění v České republice.
Ačkoli pro účely plnění ze zdravotního
pojištění je výše pojistného plnění pro
náklady léčení v zahraničí limitována výší
plnění, která by byla vyplacena za léčení
v České republice, neplatí tato skutečnost
pro případy odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz zaměstnance na zahraniční pracovní cestě.
Při plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
způsobenou zaměstnanci při pracovním
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úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen
„zákonné pojištění“) však mohou vzniknout rozličné komplikace a právní spory
(např. nízké pojistné plnění, regresní
řízení apod.). Náklady na tyto eventuální
spory lze minimalizovat sjednáním pojištění právní ochrany pro podnikatele u pojišťovny D.A.S. Toto pojištění pojištěnému
zaměstnavateli pomáhá takovéto spory
řešit a z titulu pojištění právní ochrany
jsou hrazeny náklady těchto pojistných
sporů.
Postup zaměstnance, kterému byla
způsobena škoda takovýmto pracovním
úrazem, následně spočívá v uplatnění nároku na náhradu škody, a to proti kterékoli osobě, která za škodu odpovídá. Pro
zaměstnance to znamená, že záleží výlučně na jeho volbě, zda se obrátí přímo na
osobu, která mu škodu způsobila (např.
na jiného zaměstnance) nebo se obrátí
na zaměstnavatele, který mu za škodu
odpovídá anebo škodu uplatní přímo
u pojišťovny. V takových případných sporech z titulu náhrady škody nebo v pojistných sporech zaměstnance proti shora
uvedeným osobám by D.A.S. pojišťovna
právní ochrany svého klienta zastoupila, jeho nároky uplatnila a až do výše
500 000,- Kč uhradila náklady jeho právního zastoupení. Shodně tak by D.A.S.
zastoupila zaměstnavatele v jeho pojistném sporu s pojišťovnou.
To znamená, že pokud budou účelně
vynaložené náklady na léčbu v zahraničí

výrazně vyšší (např. z důvodu vyšších cen
za zdravotní péči v zahraničí), je zaměstnavatel povinen škodu ve výši i takto
vysokých nákladů uhradit za podmínky,
že byly účelně vynaloženy. Samozřejmě
v daném případě uplatní zaměstnavatel
zaměstnancův nárok ze svého zákonného
pojištění, aby pojišťovna částku náhrady
škody uhradila z titulu zákonného pojištění. Tato pojišťovna je následně povinna
ve smyslu ustanovení §2 odst. 1 vyhlášky
č. 125/1993 Sb. škodu v té výši, ve které
ji zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil, zaměstnavateli uhradit.
K samotné otázce cestovního pojištění lze
uvést, že toto pojištění není pojištěním zákonným, jde tedy o pojištění dobrovolné.
Skutečnost, že zaměstnanec nemá sjednané cestovní (úrazové) pojištění není překážkou tomu, aby zaměstnavatel uhradil
škodu v plné výši. V daných souvislostech
tedy neexistuje povinnost zaměstnance
ani zaměstnavatele povinně uzavírat tento
druh pojištění, neboť náklady, které vzniknou při pracovním úrazu jsou – jak bylo

shora uvedeno – hrazeny ze zákonného
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
za škodu způsobenou zaměstnanci při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
podle §205d zákoníku práce.
Závěrem lze konstatovat, že zaměstnavatel
nemůže nutit zaměstnance, aby uzavíral
cestovní pojištění (jak bylo shora uvedeno,
byl by takový postup nadbytečný vzhledem k tomu, že částka náhrady škody je
hrazena ze zákonného pojištění), nicméně není vyloučeno, aby si smluvní strany
sjednaly takové pojištění jako jednu ze
součástí pracovní smlouvy. Otázka hrazení
tohoto pojištění je shodně jako otázka
jeho samotného sjednání otázkou dohody
zaměstnance a zaměstnavatele a záleží výlučně na vůli smluvních stran, zda takovou
skutečnost a v takové podobě do pracovní
smlouvy zahrnou. Nicméně i v případech
sporů z uzavřeného cestovního pojištění
by zájmy zaměstnance nebo zaměstnavatele, byly v případě sjednání pojištění
právní ochrany hájeny prostřednictvím
D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

www.das.cz
800 10 55 10

Dotazy od vás, našich klientů.
Historicky cenná vozidla, pro která je
sjednáno pojištění právní ochrany
pro vlastníky motorových vozidel
Jsem majitelem vozidla Škoda Felicia,
rok výroby 1965. Vzhledem k jeho
stáří jej považuji za veterána, sám
jsem jej opravil, a za ne malých finančních nákladů. Vozidlo je opatřeno SPZ,
je po STK a používám jej v normálním
silničním provozu.

Komerční pojišťovny mi odmítly uzavřít
vzhledem ke stáří vozidla a jeho amortizaci v případě nehody, havarijní pojištění,
takže pro vozidlo mám sjednáno pouze
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou tímto vozidlem.
Jak by mě mohla být užitečná pojišťovna D.A.S.
v případě, že jsem nehodu nezavinil a požaduji
na viníkovi, resp. jeho odpovědnostní pojišťovně, náhradu škody na vozidle? Obávám se, že
pojišťovna viníka bude uplatňovat tzv. amortizaci, přestože oprava takového vozu vzhledem
k jeho stáří a nedostupnosti náhradních dílů je
velice časově i finančně náročná.
Právě právní oddělení D.A.S. vám zajistí,
aby rozsah a výše odškodnění odpovídaly platné právní úpravě. Výši škody u historických vozidel je však často nutné stanovit
znaleckým posudkem.
D.A.S. vám zajistí vůči viníkovi škody (respektive vůči odpovědnostní pojišťovně viníka)
uplatnění vašich oprávněných nároků na
náhradu škody, zakládajících se na ustanoveních o mimosmluvní zákonné odpovědnosti.

|16|

V případě sporu s „odpovědnostní“ pojišťovnou viníka D.A.S. zajistí také řešení
sporu mimosoudně, a v případě potřeby
i soudně. D.A.S. s ohledem na konkrétní
situaci zajistí a uhradí:
a) poradenskou činnost,
b) finanční úhradu nezbytných výdajů,
pokud je tyto zapotřebí účelně vynaložit
v souvislosti s hájením oprávněných zájmů pojištěné osoby, a to konkrétně:
• obvyklé a přiměřené odměny a výlohy
právních zástupců,
• poplatky a náklady na soudní řízení,
• výdaje za soudně nařízené znalecké
posudky,
• výdaje a náklady protistrany a státu,
které je pojištěná osoba povinna uhradit
na základě soudního rozhodnutí,
• náklady pojištěné osoby na cestu
k soudnímu řízení, pokud je její přítomnost nařízena soudem.
Máte-li pro vaše vozidlo sjednán
rozšířený rozsah pojistného plnění,
potom D.A.S. provede nejen úhradu

Zdroj | František Kluiber

soudně nařízených znaleckých posudků,
ale také úhradu výdajů za znalecké posudky, pokud je jejich zpracování nezbytné
pro efektivní mimosoudním vyřizování
věci, např. při stanovení výše škody, apod.
Kombinované pojištění právní
ochrany RODINA MOTO a vozidla
pojistníka registrovaná na IČ
Mám uzavřené pojištění Rodina MOTO
a k podnikání užívám také své dva osobní
automobily, které jsou registrovány na mé
jméno, příjmení a na mé IČ. Vztahuje se
pojištění Rodina MOTO i na tato vozidla?
Jestliže ano, za jakých podmínek.
Ano - u kombinovaného pojištění RODINA
MOTO se právní ochrana vztahuje i na
tato vaše osobní vozidla. Evidence
vozidla na „IČ“ není rozhodující. Rozhodující je, že dle technického/registračního
průkazu jste vlastníkem/provozovatelem
osobního vozidla.
V kombinovaném pojištění RODINA
MOTO jsou automaticky pojištěna
všechna osobní vozidla, motocykly
a mopedy klienta, a to i v tom případě,
že jsou registrována na jméno, příjmení a IČ našeho klienta. Pojistné plnění je
poskytováno v rozsahu zvláštní části všeobecných pojistných podmínek AFM MV
s přihlédnutím k omezením ve článku IV.2.
Smluvních ujednání pro právní ochranu
„soukromých osob“.

• v případě vozidel, která dlouhodobě
užívají jiné osoby než osoby pojištěné dle
AFM ROD,
• v případě vozidel, která převážně užívají
zaměstnanci pojištěné osoby,
• v případě vozidel registrovaných v zahraničí.
Jiné druhy vozidel nejsou v produktu
RODINA MOTO pojištěny.
Pojistník odlišný od pojištěné osoby
Mám sjednáno pojištění Rodina MAX, a jelikož jste mi několikrát pomohli, ráda bych
sjednala právní ochranu pro svého vnuka, který si právě udělal řidičský průkaz.
Jak to mám udělat?
Navštivte naší nejbližší expozituru
nebo se spojte se s naší centrálou (telefon 800 10 50 10) či se svým obchodním zástupcem - a příslušnou pojistnou
smlouvu s vámi uzavřeme. U pojištění
právní ochrany řidiče, právní ochrany pro
vlastníky motorových vozidel a kombinovaného pojištění právní ochrany ŘIDIČ
PROFI je to běžná praxe.
Pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech, právní ochrany při úrazu,
právní ochrany nemovitosti a všechny
druhy pojištění právní ochrany rodiny nemůžete pro vašeho vnuka sjednat sama,
ale vašeho vnuka můžete zastupovat. Tedy
pojistnou smlouvu uzavřít jménem vašeho
vnuka, pokud vám poskytne k uzavření pojistné smlouvy písemné zmocnění. Rovněž
uzavření pojistné smlouvy v zastoupení je
běžné a ověřené podpisy na plné moci
nevyžadujeme.
Pojištění právní ochrany dle zvláštní
části pojistných podmínek AFM ROD
a invalidní dítě pojistníka

Článek IV.2. Smluvních ujednání:
V případě kombinovaného pojištění právní
ochrany Rodina MOTO a MAX, které zahrnuje pojištění právní ochrany pro vlastníky motorových vozidel (dle AFM MV),
se toto pojištění vztahuje na všechna
osobní vozidla, motocykly a mopedy,
jejichž
vlastníkem/provozovatelem
dle technického/registračního průkazu jsou osoby pojištěné dle AFM
ROD, vyjma pomocných sil v domácnosti
pojistníka. Tato právní ochrana se však
neposkytuje:
• při uplatňování náhrady škody související
s podnikatelskou činností, pokud nemá
příčinu ve škodě na zdraví,
• v případě vozidel taxislužby, kurýrní
služby, autoškoly, určených k najímání či
půjčování (vyjma leasingu),

Naše rodina má sjednané pojištění právní
ochrany rodiny, kterým byl pojištěn tak náš
plně invalidní syn. Náš syn minulý měsíc
dovršil 26 roků svého věku. Skutečně již
není s námi pojištěn?
Dle zvláštní části pojistných podmínek
pro pojištění právní ochrany rodiny jsou
v pojištění právní ochrany rodiny skutečně
pojištěné děti do dovršení 26. roku jejich
věku, které žijí s pojistníkem ve společné
domácnosti, pokud jsou svobodné a doposud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost.
Na základě vaší žádosti jsme rozhodli, že oproti ustanovení zvláštní části
pojistných podmínek váš syn po dobu
jeho trvalé invalidity zůstává nadále pojištěn vaší pojistnou smlouvou,
o čemž jsme vás informovali samostatným dopisem.

Pojištění právní ochrany dle zvláštní
části pojistných podmínek AFM ROD
a šikana dítěte
Vztahuje se právní ochrana na šikanu
dítěte pojistníka dle AFM ROD?
V případě, že důsledkem šikany je dítěti způsobená škoda (a to na majetku nebo zdraví
dítěte), potom D.A.S. pojištěnému dítěti
poskytne právní ochranu a zajistí uplatnění náhradu škody v rozsahu dle zvláštní části
pojistných podmínek AFM ROD.
Pojištění právní ochrany
v pracovněprávních sporech dle zvláštní
části pojistných podmínek AFM PPS
a voják z povolání
Jsem vojákem z povolání a pro naši rodinu
máme sjednané pojištění právní ochrany
RODINA STANDARD, jehož součástí je také
pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech. Byl jsem obviněn z nedbalostního trestného činu (zranění třetí osoby), kterého jsem se dopustil při vojenském výcviku.
Poskytnete mi právní ochranu?
Ano – pojištěním právní ochrany v pracovněprávních sporech jsou pojištěné
rovněž osoby ve služebním poměru
a tedy v případě, že proti vám je zahájeno
přestupkové/trestní řízení pro nedbalostní trestný čin, bude vám poskytnuta
právní ochrana v plném rozsahu dle
zvláštní části pojistných podmínek AFM PPS.
Ve vašem konkrétním případě vám zajistíme a uhradíme obhajobu v trestním
řízení. Podmínkou pro poskytnutí právní
ochrany je, že nejde o událost související
s válečnými událostmi či vnitřními nepokoji
a že řešení této události podléhá soudům
České republiky.
Spoluúčast dle smluvních ujednání
k pojištění právní ochrany
podnikatelů dle zvláštní části
pojistných podmínek VPPP/ZČ
Mám sjednané pojištění právní ochrany
pro svoji podnikatelskou činnost. Jestliže si
v případě pojistné události zvolím vlastního
právního zástupce, budu hradit spoluúčast
za toto právní zastoupení. Jak a komu tuto
spoluúčast budu hradit?
Spoluúčast budete hradit přímo svému
právnímu zástupci. Po vašem oznámení
pojistné události vám i vašemu právnímu
zástupci zašleme dopis, ve kterém bude naše
vyjádření k pojistné události a informace
o tom, že přebíráme náklady vašeho právního zastoupení s tím, že spoluúčast budete
hradit přímo vy vašemu právnímu zástupci.
Na základě předloženého vyúčtování za vaše
zastoupení je právnímu zástupci uhrazena
částka nákladů po odečtení spoluúčasti.
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Hospodářské výsledky D.A.S.
pojišťovny právní ochrany, a.s.
Od roku 2000 je D.A.S. již pouze v černých číslech. V roce 2000 bylo předepsané pojistné 102 milionů Kč, v roce
2001 bylo 122 milionů Kč, v roce 2002
se zvýšilo na 144 milionů Kč a v loňském
roce 2003 jsme přijali pojistné ve výši
161 milionů Kč.
Každý rok se zvyšuje předepsané pojistné
cca o 20%. Pokud jde o zisk, v roce 2000
D.A.S. vykázala 761 tisíc Kč, v roce 2001
vzrostl zisk na 2 miliony Kč, což je nárůst
o 163 %, v roce 2002 dosáhl zisk 4 miliony Kč, to je zvýšení o 104 % a v loňském roce 2003 byl hospodářský výsledek
1,4 milionu Kč.
Pokud jde o náklady na pojistné plnění (tj. náklady na právníky, soudní zastoupení, poplatky spojené s vyřízením případů ať již soudních

či mimosoudních), v porovnání s rokem 2000
se náklady na pojistné plnění zvýšily v roce
2001 o 42%, v posledních dvou letech se
tyto náklady zvýšily v průměru o 30-31%.
Vzhledem k nízkým cenám pojistného
rok

právní ochrany se jedná o roční nárůsty
pojišťovny D.A.S. v milionových, nikoliv
miliardových částkách. Průměrné roční
pojistné na jednu pojistnou smlouvu činí
cca 4 000 Kč.

2000

předepsané pojistné

102 mil. Kč

hospodářské výsledky

761 tis. Kč

náklady na pojistné plnění

18 mil. Kč

2001

2002

122 mil. Kč

144 mil. Kč

2 mil. Kč

161 mil. Kč

4,09 mil. Kč

25,5 mil. Kč

Letos očekáváme další růst předepsaného
pojistného o více než 14,5 % až na 184
mil. Kč. Hospodářský výsledek plánujeme
na + 3,4 mil. Kč. Náklady na pojistné plnění letošních škod je plánováno o 31% vyšší

2003

33 mil. Kč

1,4 mil. Kč
43 mil. Kč

než v roce 2003 a také plnění na škody
z minulých období stoupnou asi o 40%.
V tomto roce předpokládáme, že právní
oddělení poskytne více než 20 000 pojistných porad a případů.

Allrisk, s. r. o.; makléřská společnost
(držitel licence POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ vydanou Ministerstvem financí ČR)

oficiální partner D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s.

provozuje firma Allrisk, s. r. o.

KO N TA K T Y

• životní pojištění
• pojištění majetku a odpovědnosti občanů
• pojištění průmyslu a podnikatelů
• likvidace pojistných událostí (asistence)
Sídlo firmy:
Allrisk, s. r. o.
Kounicova 67 a
(budova VUT)
602 00 Brno
tel./fax: 541 144 112

Kancelář:
Merhautova 1
(budova KB, a. s.)
613 00 Brno
tel.: 545 110 341
tel./fax: 545 110 342

specialista na pojištění motorových vozidel
povinné ručení, havarijní pojištění
VÝBĚR Z NABÍDEK VŠECH POJIŠŤOVEN
• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla (povinné ručení)
• havarijní pojištění včetně doplňkových připojištění
Kancelář:
Národní třída 20
(pasáž U Tomáše)
695 01 Hodonín
tel./fax: 518 370 005

webové stránky:

www.mo-ce.cz
e-mail: das@mo-ce.cz

KO N TA K T Y

komplexní servis v oblasti pojištění občanů,
podnikatelů a firem

Vstříc klientům D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a. s.
Klientům D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a. s., chceme nabídnout něco navíc. První a zásadní výhodou, kterou naše firma nabízí
klientům (občanům, podnikatelům i firmám) D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a. s., je přezkoumání jejich stávajících pojistných smluv
a předložení návrhů na jejich nové uspořádání z hlediska rozsahu a ceny pojištění. Tuto službu vám poskytneme zdarma. Dále pro
vás máme připraveny výhody a bonusy.
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Fashion cars 2004
První ročník akce nazvané Fashion cars 2004 se uskutečnil druhý květnový víkend v motoristickém areálu
ve Vysokém Mýtě. Pěkné počasí a důkladná propagace přilákaly na toto setkání příznivců tuningu nejen značný
počet diváků, ale především více než 400 upravených vozů.

Současně probíhala obdobná akce v Mimoni
a krátce po poledni se v Mýtě objevovala
vozidla, která přijížděla z „mimoňské války“.
Své tu sehrála nejen na první pohled dobře
zvládnutá organizace Fashion cars 2004, ale
především kvalita některých vystavených
vozů. Takže pohotové „mobilní“ zpravodajství spokojených účastníků z Vysokého Mýta
zajistilo vskutku rekordní účast. Pořadatel
vyhlásil soutěže v kategorii nejlepší tuning
a nejlepší car-radio. Porota byla sestavena
z redaktorů nového týdeníku Auto 7, který
na akci měl rovněž nemalé zásluhy. Vybrat
ty nejlepší v obou kategoriích nebylo vůbec
snadné. Vždyt´ samotná prohlídka vystavených vozů zabrala několik hodin času.
V soutěži o nejlepší tuning nakonec zvítězila
Škoda 110 R a v kategorii o nejlepší ozvučení obsadil první místo maličký Renault Clio.
Určitě ale byli spokojeni i ti, kteří nezvítězili.
Pro „fandy“ i příznivce tak velké setkání

bylo především příležitostí pochlubit se svým
výtvorem, poohlédnout se po konkurenci
a něco nového si zakoupit z bohaté nabídky
tuningových dílů přímo na místě.
Úspěšně se prezentovala pojišťovna právní
ochrany D.A.S. Pojízdná expozice se těšila
zájmu návštěvníků, kteří tak zde získali potřebné informace. Celou akci zaznamenávali
nejen redaktoři televize Prima, ale také pracovníci dalších motoristických a regionálních
médií sbírali zajímavůstky pro své rubriky.
V podvečer setkání proběhlo nejen vyhlášení vítězů, ale také vždy přitažlivé slosování
vstupenek všech návštěvníků. První cena
byla pro „tuningové“ motoristy zajímavá.
Štastný účastník si odnesl poukázku na litá
kola v hodnotě 20 000 Kč. To už se nad hlavami všech majestátně vznesl horkovzdušný
balón a zazněla příjemná hudba k poslechu
i k tanci. Na ploše areálu bylo možné přespat v karavanech nebo stanech a zdařilá

akce končila až k ránu. Zvláště těm mladším imponovala hudba kapel Jahoda Jam a
Vypsaná fixa. Skalní motoristé v hloučcích
diskutovali o spojlerech, křídlech a ostatních
tajemstvích tuningového světa. Při ranních
odjezdech bylo slyšet: „Neškodilo by, kdybychom se mohli na podzim setkat znovu.“
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Zdroj | Mgr. Michal Hadrava

Španělsko – dálková
nákladní doprava
V poslední době naše právní oddělení zaznamenalo množící se případy zahájených
přestupkových řízení ve Španělsku proti
mnohým klientům D. A. S. pojišťovny právní ochrany, a. s. Ve snaze předejít tomu,
že si novou úpravu španělských předpisů
vyzkouší na vlastní kůži další čeští dopravci,
přinášíme Vám stručný přehled nejvýraznějších změn, jak jej pro nás připravil spolupracující advokát Dr. Andreas Schomerus
z advokátní kanceláře Fahnebrock.

Změny v přestupkovém řízení v nákladní
dálkové dopravě vycházejí ze zákona číslo
29/2003 ze dne 8. října 2003, který vstoupil v platnost dne 29. října 2003. Tímto
zákonem byl novelizován stávající zákon
číslo 16/1987, o podnikatelské dálkové
nákladní dopravě. Nový předpis aktualizuje
jednotlivé výměry pokut a provádí jejich
podrobnější diferenciaci.
V prvé řadě tak z nové právní úpravy
vyplývá, že za veškeré přestupky vůči španělským správním orgánům je výlučně odpovědná dotyčná společnost (provozovatel
vozidla), a to i tehdy, dopustí-li se sankcionovaného jednání řidič vozidla (takovým
typickým jednáním je překročení doby řízení či naopak nedodržení doby odpočinku,
manipulace s tachografem nebo s omezovačem rychlosti, atd.). Nedotčená možnost
uplatnění nároku na náhradu škody vůči
zaměstnanci pak bohužel bývá pro nejednoho zaměstnavatele slabou útěchou.
V novém znění jmenovaného španělského
předpisu je dále výslovně stanoveno, že
policie je v případě podezření z přestupku
oprávněna doprovodit vozidlo do příslušných dílen nebo do kontrolních bodů na-
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cházejících se na trase nebo nejsou-li vzdáleny více než třicet kilometrů od plánované
trasy, a to za účelem provedení nezbytné
prohlídky. Náklady této prohlídky jdou
opět k tíži obviněné společnosti, potvrdí-li
se podezření policie. V opačném případě je
převezme správní orgán.
V platnosti zůstává i nadále rozlišování
přestupků na lehké, těžké a velmi těžké.
Každá ze jmenovaných kategorií přitom
zahrnuje dlouhý katalog různých přestupků, přičemž sazby pokut za jednotlivé přestupky byly razantně zvýšeny.
V praxi to znamená, že za lehké přestupky
hrozí pokuty do 400 EUR, těžké přestupky
jsou trestány pokutami od 401 EUR do
2 000 EUR a velmi těžké přestupky mohou
znamenat trest v rozmezí 2 001 EUR až
6 000 EUR. Další výrazné zvýšení pokuty
bude uplatněno automaticky v případě,
kdy v předchozích dvanácti měsících již
byl zjištěn jiný velmi těžký přestupek a ve
správním řízení vydaný pokutový výměr
v mezidobí nabyl právní moci. Uvedená
skutečnost může při opakovaném obvinění
ze spáchání velmi těžkého přestupku vést v
krajním případě až k uložení pokuty v rozmezí od 6 001 EUR až těžko představitelných 18 000 EUR. Recidiva nejzávažnějších
provinění posléze může vyústit v omezení
oprávnění nebo povolení pro mezinárodní
dálkovou nákladní dopravu, a to jak na
dobu určitou, tak neomezeně.
Další změny se týkají lhůt, jimiž jsou španělské správní orgány vázány. Zatímco
dosud byly správní orgány - v závislosti na

závažnosti přestupku - povinny do šesti
měsíců, resp. jednoho roku či dvou let,
ověřit přestupky zjištěné kontrolními orgány a během těchto lhůt oznámit dotyčné
společnosti rozhodnutí o zahájení přestupkového řízení, nová úprava stanoví jednotnou jednoletou lhůtu pro všechny druhy
přestupků. Následně má být správním
orgánem vydáno definitivní rozhodnutí,
a to opět v jednotné jednoleté lhůtě od
rozhodnutí o zahájení přestupkového řízení. Pokud se tak nestane, pokuta propadá.
Vzhledem k tomu, že obviněný má být
správním orgánem informován písemně,
řeší nová úprava také otázku doručování.
Není-li možné doručení na zaznamenanou
zahraniční adresu, může být realizováno
zasláním příslušnému ministerstvu třetí
země za účelem předání korespondence
konkrétní společnosti.
A na závěr alespoň jedna relativně příznivější změna. V případě dobrovolné úhrady
uložené pokuty ve lhůtě patnácti dnů po
doručení oznámení o zahájení přestupkového řízení bude totiž zamýšlená sankce
snížena o 25 %. Tato novinka se může
pozitivně odrazit v případech, kdy nakonec
nebude možno popřít porušení předpisů,
ale peněžitý trest se bude jevit nadsazený.
Vzhledem k tomu, že nový katalog pokut
je koncipován podstatně konkrétněji než
tomu bylo v minulosti a dosažení snížení
ukládaného trestu se tak stane výrazně
obtížnějším, lze očekávat, že uplatnění
popsaného nového způsobu řešení přestupkových řízení bude široké.

5. reprezentační ples
podnikatelů a manažerů
V Obecním domě v Praze se 28. února
2004 uskutečnil již 5. reprezentační ples
podnikatelů a manažerů, jehož hlavním sponzorem je D.A.S. pojišťovna
právní ochrany.

Hlavním cílem této
společenské akce je
vytvořit
příjemnou
atmosféru pro navazování
neformálních
kontaktů mezi hosty
– vrcholovými manažery, majiteli významných či perspektivních
a prosperujících podniků, představiteli vlády
a centrálních institucí,
vysokými
státními
úředníky, poslanci a senátory. Tohoto plesu
se pravidelně účastní
významné
osobnosti
politického i hospodářského života. Na této prestižní podnikatelské akci se sešlo téměř tisíc hostů z Čech,
Moravy a Slezska, kteří kolem osmé hodiny
zaplnili všechny taneční sály této secesní
památky. Zástupcem naší společnosti D.A.S.
je každý rok na tomto krásném plese paní
ředitelka Jitka Pokorná Chizzola.
Herec Tomáš Hanák jako moderátor provázel plesovým programem kultivovaně

a vtipně. S úskalími si poradil pohotově
a s přehledem. Po půlnoci dokonce i zazpíval. A dobře.
Program v letošním roce byl opravdu
bohatý. Půlnočním vyvrcholením byla
tombola, kde 15 šťastlivců získalo hodnotné ceny. Hosté se rozcházeli většinou
až hluboko po půlnoci plni příjemných
zážitků.

Tisková konference
Dne 12. února 2004 se konala tisková
konference D.A.S. pojišťovny právní
ochrany, a.s. Této konference se zúčastnilo třináct novinářů ze dvou deníků a jedenácti časopisů.

Po skončení obou projevů zástupců naší
společnosti odpovídali na otázky zaměřené na pojistné produkty předseda dozorčí
rady pan Peter Wiegand, členka představenstva paní Jitka Pokorná Chizzola

a vedoucí právního oddělení pan
JUDr. František Machálek. Atmosféra na
tiskové konferenci byla velmi příjemná
a po jejím skončení i během pohoštění pokračovaly vzájemné rozhovory s novináři.

Hlavními účastníky této tiskové konference byl předseda dozorčí rady pan Peter
Wiegand a členka představenstva paní
Jitka Pokorná Chizzola. Na začátku úvodního projevu pana Wieganda byla 5-ti
minutová filmová prezentace společnosti
D.A.S., která oslavila v dubnu loňského
roku 75. výročí založení v Německu. Pan
Wiegand ve svém projevu informoval
novináře o mezinárodním vývoji společnosti D.A.S. a o významu pojištění
právní ochrany. Poté měla úvodní slovo
členka představenstva paní Jitka Pokorná
Chizzola. Ve svém projevu informovala novináře o vývoji naší společnosti, o hospodářských výsledcích a také o tom, jaká je
představa naší společnosti v budoucnosti.
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Zdroj | Jan Kvartek

Autobus par excelance
Nový model Scania Irizar PB je luxusní autobus s atraktivním designem. Také jeho
dynamické vlastnosti, pohodlí a bezpečnost cestujících je na velmi vysoké úrovni.
Pomalu se blíží čas dovolených a tak nastal
čas uvažovat nejen o místě, kam chceme
vyrazit, ale i o vhodném dopravním prostředku. I když hodně lidí používá k přepravě osobní auta a letadla, jiní dávají naopak
přednost autobusu. Přestože prázdniny začínají zhruba za dva měsíce, rozhodli jsme
se už teď představit jeden z nejmodernějších autobusů ze švédsko – španělské produkce, Scanii Irizar řady PB. Scania Irizar je
na silnici naprosto nepřehlédnutelný nejen
svou celkovou robustností, která ovšem
nepostrádá elegantní linie, ale i usmívající
se přední částí karoserie.
Už při nástupu do autobusu si všimneme
jedné zvláštnosti. Celá jeho pravá strana
se totiž nakloní k cestujícím, aby mohli pohodlněji nastupovat či vystupovat. Pak je
takový nástup do čtrnáct metrů dlouhého
a bezmála čtyři metry vysokého autobusu
i pro malé děti doslova hračkou. Veselému výrazu přední části dopomáhá velké
čelní prosklení a dvojice zpětných zrcátek
ve tvaru hmyzích tykadel. Úsměvnou linii
nepostrádá ani maska a úzké trojúhelníkové světlomety, které se dají jednoduchým
způsobem vyklopit. Při pohledu z boku autobus připomíná luxusní koráb na kolech.
Zejména prosklení přední části a její tvar
podtrhují jeho nadčasový design skloubený s perfektním výhledem a komfortním
cestováním.
Interiér
Autobus disponuje 51 pohodlnými sedadly
a jedním pro doprovod. Sedadlo řidiče
RECARO je všemožně seřiditelné včetně
loketní opěrky. Vtipně konstruktéři vyřešili
umístění řadící páky, která připomíná spíše
joystick. Řidič má možnost ovládat převodovku buď sekvenčně, pohybem vpřed
a vzad, nebo se o vše postará automat.
Ale rozjíždět nebo zastavit lze jen pomocí
spojkového pedálu. Tento systém se nazývá Opticruise.
Za všestranně stavitelným volantem s velkým věncem jsou umístěny dobře čitelné
budíky tachografu a otáčkoměru. Ostatní
ukazatele jsou podobné jako v osobních
vozech. Velice důležitým prvkem u autobusů je pomocná motorová brzda, která
se pohodlně ovládá malou páčkou v pravé části přístrojového štítu. Palubní deska
pokračuje stříbrným středovým panelem
ve velice elegantní linii, na kterém jsou
umístěny ovládací prvky audiosoustavy,
videa či výkonné klimatizace. Nechybí ani
displej zadní kamery vlevo na sloupku.
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V takovém autobusu samozřejmě nesmí
dič dokonalý přehled o dění kolem celého
chybět pro ukrácení dlouhé chvíle video.
autobusu.
Jedna pořádně rozměrná, moderně řešená obrazovka je vpředu nahoře a druhá
Motor
na pravé straně uprostřed autobusu.
Autobus Scanii Irizar pohání přeplňovaný,
Sedadla pro všechny cestující jsou skvěle
kapalinou chlazený turbodiesel se šesti válci
tvarovaná a bezesporu pohodlná. Nao zdvihovém objemu 12 litrů, přičemž jeho
víc se dají vysunovat do uličky. Loketní
maximální výkon má hodnotu 309 kW. Ale
opěrky by ale mohly být polstrované. Nad
díky omezovači můžeme s autobusem dosáhhlavami cestujících vidíme ovladače ventinout rychlosti pouze 100 km/h. Zajímavostí
lace a bodová světla. Jinak je celý vnitřek
tohoto autobusu je, že podvozek a hnací
prosvětlen příjemným ledovým světlem
agregát pocházejí ze Švédska a nástavba má
u stropu po celé délce autobusu. Zajímapůvod v severošpanělském San Sebastianu.
vě jsou tvarovány výklopné letecké boxy,
Když jsme se už zmiňovali o podvozku, musíkteré pojmou dostatečné množství drobme zmínit i tu skutečnost, že z osmdesáti proných zavazadel. U zadních výstupních
cent je naprosto identický s tahačovou řadou.
dveří se navíc skrývá automat s teplými
Dostatek místa nabízí zavazadlový prostor
a studenými nápoji. Hned naproti je skryv bocích autobusu. Za prakticky výsuvnými
tá chemická toaleta, kde se nalezne vše
poklopy se ukrývá objem 14 tisíc litrů.
potřebné. Mýdlo, tekoucí voda, zrcadlo
Jak jsme se mohli přesvědčit, cestování s tai papírový ručník. O dobrém odhlučnění
kovým autobusem je víc než příjemné. Když
autobusu svědčí i fakt, že hladina hluku,
k tomu připočítáme náklady na jízdné a popronikajícího do kabiny, činí pouhých 66
hodlí, není co řešit.
decibelů. To je ještě méně než například
A je jen dobře, že i čeští dopravci mají o pou většiny osobních aut. Velice důležitým
dobné autobusy zájem. I když na větší množprvkem při dlouhých cestách je rovněž
ství podobných autokarů si v České republice
vnitřní teplota, a proto je tento autobus
budeme muset bohužel ještě nějakou dobu
vybaven výkonnou klimatizací Tropical.
počkat.
Tak například, jestli venku vládne
teplota minus 50 stupňů, klimatizaScania Irizar PB ( 420 k )
ce dokáže uvnitř udržet 25 stupňů
Maximální výkon: 309 kW
tepla. Naopak, když je venku plus
50, v prostoru pro cestující lze
Maximální rychlost: díky omezovači 100 km/h
udržet teplotu 18 stupňů. Neméně
Zrychlení z 0 na 100 km/h: neudává se
významným prvkem z hlediska bezKombinovaná spotřeba: 26 l/100 km
pečnosti je výhled řidiče vpřed, do
Objem úložného prostoru: 8-15 m3
stran a vzad. K tomu mu slouží soustava zpětných zrcadel v předních
Základní cena: 265 000 EUR
tykadlech a zpětná kamera, tzv. rybí
Cena testovaného vozu: 280 000 EUR
oko, nad zadním oknem. Tak má ři-
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Projekt zdraví - život
V úterý dne 6. dubna 2004 se uskutečnilo na transfúzním oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze 10 další
pokračování akce k darování krve v rámci projektu ZDRAVÍ-ŽIVOT. Jeho cílem je podpora primární prevence sociálně patologických jevů jako jsou kriminalita, zneužívání návykových látek, sexuální zneužívání, týrání dětí, šikana, projevy agresivity
apod., formou volnočasových aktivit pro žáky a studenty na základních a středních školách na území hlavního města Prahy.
Naše společnost D.A.S. je již druhý rok
účastníkem tohoto projektu ZDRAVÍ-ŽIVOT, jehož koordinátorem je Otakar Vaníček, který byl krátkodobě obchodním
zástupcem D.A.S. Je také několikaletým
dárcem krve, 16 let pracoval u Policie
České republiky a čtvrtým rokem je zaměstnán u Městské policie hlavního města Prahy. Dá se říci, že skoro 20 let pracuje
u bezpečnostních sborů.

Za tuto dobu se setkal s mnohými případy trestné činnosti dospělých osob, ale
i mládeže. Podle jeho názoru by nemuselo k řadě negativních jevů vůbec dojít,
kdyby byla prevence sociálně patologických jevů důsledněji a v potřebné kvalitě
uplatňována ve výchovně vzdělávacím
procesu a při působení na mládež. Všichni víme, jaká je současná situace v oblasti
školství. Rodiče nemají na děti dostatek
času a zájmové kroužky jsou pro mnohé
rodiny finančně nedostupné. Domnívá
se, že se rozbil výchovný kruh okolo dětí
a mládeže.
Při zahájení tohoto projektu bylo v loňském roce mimořádně velmi rušno na
transfúzním oddělení Vinohradské nemocnice. Kromě běžných dárců krve sem
totiž zamířili i lidé podporující projekt
nazvaný Život bez závislosti. Darováním
krve chtěli upozornit na nebezpečí užívání drog zejména mezi mládeží.
Dárcovství krve je pro nás - pro všechny

občany naší republiky velmi důležité,
neboť je podporou pro naše zdraví. Záštitu nad celým tímto projektem převzal
filmový režisér pan Zdeněk Troška, který
se v rámci časové možnosti těchto akcí
účastní a svojí přítomností při zahájení
akce podpoří dárce krve. Této humanitární akce se v loňském roce zúčastnili čtyři
zaměstnanci D.A.S. a úspěšně darovali
vlastní krev. Na transfúzní oddělení do
Vinohradské nemocnice přijde v průměru
70 dárců denně.
Vzhledem k možnosti spádové dostupnosti, hustoty obyvatelstva k tradici
transfúzních zařízení byla vybrána dvě
transfúzní oddělení, a to Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
10 a Fakultní Thomayerova nemocnice
v Praze 4 v Krči.
Akce k darování krve jsou organizovány
pravidelně čtyřikrát za rok, a to vždy
k významným mezinárodním a světovým
dnům Valného shromáždění OSN. V Praze
10 jsou akce pořádány dvakrát ročně, tj.
k 7. dubnu na Světový den zdraví a k 5.
prosinci na Mezinárodní den dobrovolníků, pomáhajících trpícím. Stejně se tak
dvakrát za rok uskuteční v Praze 4, a to
k 11. únoru na Světový den nemocných
a k 26. červnu na Světový den proti drogám. Všechny tyto akce trvají dva týdny,
a to v době od 8 do 11 hodin.
Po mnoha jednáních se státními i nestátními institucemi se autoři projektu
pan Otakar Vaníček, komisař Městské
policie hlavního města Prahy a pan
PhDr. Mgr. Karel Valášek rozhodli přispět ke snadnější a intenzivnější realizaci
primární prevence dětí a mládeže na
pražských školách. Konkrétně se jedná
o zviditelnění problému sociálně patologických jevů formou darování krve
čelných představitelů vybraných resortů,
Magistrátu hlavního města Prahy, Městské policie a Policie ČR, ředitelů škol
a školských zařízení na území hlavního

města Prahy, ale i nejširší veřejnosti.
Významnou událostí pro další podporu
projektu je současný vstup Policie České
republiky na území hlavního města Prahy
jako systematického podporovatele myšlenky dárcovství krve a prevence sociálně
patologických jevů.
Je to přesně jeden rok, co byl uveden do
života tento projekt, kterým jeho tvůrci
a protagonisté chtějí vytvořit jednu z forem ke zdravému životnímu stylu nejenom našich dětí a mládeže, ale i dospělé
populace.
Je ještě krátká doba na bilancování, ale
dle slov manažerky náboru dárců krve
z Vinohradské nemocnice, paní Jarmily
Ondráčkové, lze konstatovat, že po prvním roku pravidelného a opakovaného
působení, zejména na školní veřejnost,
došlo ke zvýšení počtu nových, dá se říci,
již pravidelných dárců krve z řad mladých
lidí. Tím se podařilo naplnit cíl první části
projektu ZDRAVÍ-ŽIVOT.

O projekt ZDRAVÍ-ŽIVOT začínají projevovat zájem i jiné regiony České republiky, proto autoři projektu počítají
do budoucna s jeho rozšířením na celé
území ČR.
Veškeré dotazy a informace o akci i projektu poskytne koordinátor projektu
ZDRAVÍ-ŽIVOT, pan Otakar Vaníček, na tel.
608 239 958, e-mail: vanicek.ota@zdravi-zivot.cz,www.zdravi-zivot.cz.

800 10 55 10
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Mladá Boleslav
město automobilů
Druhý díl seriálu o českých městech a věhlasných výrobcích, které jsou s nimi spojeny, je věnován automobilům Škoda
a jejich kolébce Mladé Boleslavi. V naší republice bylo před rokem 1945 známých automobilek více, ale na Pragovku,
Aero či Tatru a jejich úspěšné modely dnes můžeme už jenom vzpomínat…

Od kola k limuzíně
Dva Václavové knihkupec Klement a zámečník Laurin začali v roce 1895 spolu se
dvěma dělníky a jedním učněm vyrábět jízdní kola. O tři roky později po Klementově
návštěvě Paříže se továrnička rychle přeorientovala na výrobu motocyklů, které během
pěti let získaly uznání po celé Evropě. V roce
1905 továrna opět změnila sortiment. Začíná vyvíjet první automobily, na Pražském
autosalonu o rok později už slaví úspěch
dvouválcová Voituretta. V roce 1908 se automobilka stává akciovou společností, aby
získala finanční prostředky a mohla držet
krok s konkurencí. Ze stejného důvodu, po
ničivém požáru v roce 1924, který továrnu
finančně oslabil, prodává Klement se souhlasem Laurina podnik plzeňským Škodovým závodům, a.s. V prosinci 1925 je sice
firma Laurin a Klement vymazána z obchodního rejstříku, ale budoucnost automobilky
je zachráněna. Koncem roku 1936 se Škoda
dostala na první místo mezi domácími výrobci aut a už nikdy ho neopustila. Po válce
na podzim 1945 byla automobilka znárodněna a přišlo centrální rozhodnutí vyrábět
zde pouze osobní vozy nižších tříd. Po řadě
více či méně úspěšných modelů s motorem
vzadu konečně v roce 1987 spatřila světlo
světa populární Škoda Favorit, odpovídající
době, tedy s motorem vpředu a pohonem
předních kol. I díky tomuto úspěšnému modelu projevil o automobilku zájem německý
koncern Volkswagen, zařadil ji do svého
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týmu a od roku 1991 mladoboleslavská
Škoda začala psát novou, velmi úspěšnou,
kapitolu své existence.

rovněž vstupní bránou do turistické oblasti
Českého ráje.
Automobilovou historii města připomíná
Muzeum Škoda Auto naproti nádraží Mladá
Boleslav-město, v místě nového nadjezdu
místo závor, které představovaly dlouhou
dobu neuralgický bod dopravy města. Vidět
je zde možné dokonce Voiturette Typ A,
první automobil, který Laurin s Klementem

Středisko Jednoty bratrské
Původně osada s dřevěným hradem byla
roku 1334 povýšena na město, v roce 1660
dokonce královské. Za husitských dob se stalo střediskem Jednoty bratrské, což se projevilo i v architektuře města,
významná je třeba budova
Škoda v číslech
bratrského sboru z roku
1554. Jejím centrem byl
také hrad z poloviny 13.
Laurin a Klement
století, během třicetileté
Škoda
války pobořený. Uprostřed
Škoda/VW
18. století byl přestavěn na

Období

Počet automobilů

1905 – 1925

13 418

1925-1991

5 255 124

od 4/1991

4 250 000*

Výroba celkem
9 505 124*
vojenská kasárna a tomuto
účelu sloužil do roku 1918.
Výroba/Prodej
2003
437 554/449 758
V současnosti je zde regiExport
2003
378 236
onální muzeum. Původní
Největší import (Německo)
70 055
opevnění města připomínají zbytky Pražské brány.
*Škoda Auto vyrábí denně cca 1850 vozů. Souhrnné číslo
Stará renesanční radnice
(a produkce Škoda od r. 1991) zahrnuje výrobu do konce roku
pochází z let 1554-59,
2003 s hrubým odhadem produkce k 1. 5. 2004.
nová radnice byla postavena v novorománském stylu v letech 1865-68.
v roce 1905 vyrobili. Kromě muzejních
Významné jsou rovněž církevní památky,
prostor je nyní přístupný rovněž depozitář
např. arciděkanský kostel Nanebevzetí P. Mas mnoha desítkami pozoruhodných vozů
rie je z 15. stol. nebo původně barokní kostel
včetně studií (např. kupé Škoda Tudor), ve
sv. Jana Nepomuckého z r. 1727 v minulosti
kterém čeká řada vozů na rekonstrukci. Muzrušený, ale roku 1816 opět obnovený. Zazeum je otevřeno denně (!) včetně pondělí,
jímavé jsou domy, některé s podloubími, na
v roce 2004 bude zavřeno jen 24., 25. a 31.
Staroměstském náměstí. Mladá Boleslav je
prosince. Vstupné je 40 Kč (děti , studenti
a zaměstnanci Škoda Auto 20 Kč), rodina
zaplatí dohromady 90 korun. Vzácné privilegium – v muzeu Škoda Auto jsou povoleny
soukromé amatérské snímky bez použití stativu, blesku či osvětlovacích těles. Z návštěvy
je tedy možné mít zajímavou památku.
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Dunlop SP Sport Maxx
pro vozy s vysokým výkonem
Dunlop, přední světový producent pneumatik pro vozy s vysokým výkonem, uvádí nový špičkový typ pro svou sérii letních
pneumatik SP Sport Maxx. Jedná se o pneumatiku s mimořádně jistou ovladatelností zejména na suchém povrchu. Pneumatika
SP Sport Maxx je navržena pro luxusní sportovní automobily a nabízí se také v rozměrech vhodných pro tuningované vozy.

Díky velice náročné technologii MRT (Multi
Radius Tread) posiluje SP Sport Maxx pozici Dunlopu v segmentu pneumatik pro
silné sportovní automobily, ve které dosud
vládla úspěšná předchůdkyně SP Sport
9000. Nová technologie MRT již prokázala
své kvality v prestižním německém šampionátu cestovních vozů DTM, pro který je
Dunlop exkluzivním dodavatelem závodních pneumatik.
„Zákazníci těží nejen ze značných investic Dunlopu do vývoje a výzkumu,
ale také z našeho úspěšného působení v závodech,“ řekl Jean Kaszács,
marketingový
manažer
pro
střední
a východní Evropu. „Nová SP Sport Maxx
umožňuje řidiči dopřát si skutečnou závodní technologii při každodenním jezdění.“
S typem SP Sport 9000 nastavil Dunlop v roce 1997 nová měřítka v kategorii pneumatik
pro vozy s vysokým výkonem, získal velmi
dobré renomé po celém světě a úspěšně se
zúčastnil testů publikovaných mnoha prestižními motoristickými časopisy.
„Byla to skutečně výzva zdokonalit tak špičkovou pneumatiku, která dosud patří na
vrchol v téměř všech důležitých oblastech
a která je stále oblíbená mezi našimi zákazníky,“ vysvětlil Kaszács. „Zaměřili jsme svůj
výzkum a vývoj především na ovladatelnost
na suchu, protože sportovně orientovaní
řidiči očekávají od svých pneumatik to nejlepší hlavně za těchto podmínek,“ dodal.
Zároveň však kvůli velice přísným požadavkům od automobilových výrobců nemohl
Dunlop přistoupit na jakékoli kompromisy
v ostatních oblastech. Nová SP Sport Maxx
je stejně jako její předchůdkyně určena
také k prodeji v rámci sítí, které nabízejí
značkové příslušenství. Kvůli svému širokému uplatnění proto musí nová pneumatika předvádět excelentní chování také
za mokra a nabízet vysokou odolnost vůči
aquaplaningu. A Dunlop dosáhl těchto
protichůdných požadavků díky doslova dramatickému vylepšení směsi a konstrukce.
Technologie MRT zajišťuje
vynikající ovladatelnost
na suchém i mokrém povrchu
Nová technologie MRT (Multi Radius Tread,
dále multiprofilový tvar běhounu) umožnila

|26|

konstruktérům navrhnout s mimořádnou
přesností ten nejvhodnější profil pneumatiky. Čím přesněji je spočítán tvar běhounu,
tím lepšího lze dosáhnout rozložení tlaku na
vozovku. Z toho vyplývá i důslednější kontakt celé plochy pneumatiky s povrchem.
Čím větší je plocha, která zajišťuje kontakt
s povrchem, tím jistější jsou jízdní vlastnosti na suchém povrchu. Dále to usnadňuje
hladší přechod z přímé jízdy do zatáčení.
Nejvíce se všechny výhody technologie
MRT uplatní za extrémních podmínek,
například při prudkém zatáčení nebo ve
vysokých rychlostech.
Pevné průběžné středové žebro
zlepšuje stabilitu ve vysoké rychlosti
Vývojový a zkušební tým Dunlopu úspěšně
zdokonalil podélnou stabilitu ve vysoké
rychlosti, a to díky průběžnému, velmi
pevnému středovému žebru, které je navíc
velmi elegantním a nápadným rozlišovacím prvkem nové pneumatiky. Tento velice
tuhý a odolný středový blok dále přispívá
k vynikající přesnosti řízení.
Přesazení bloků
pro sníženou hlučnost
Výsledkem dlouhodobého testování Dunlopu v laboratořích je podstatné omezení

valivého hluku, na čemž má podíl dezén
pneumatiky s variabilním řazením jednotlivých bloků. Pět těchto bloků s různou
délkou a řazením snižuje hlučnost, a posouvá tak jízdní komfort na velmi vysokou
úroveň.
Přesně navržená běhounová
směs zdokonaluje akceleraci
a brzdění
Výkonnost pneumatiky je dána nejen
její konstrukcí a provedením běhounu,
ale také vhodnou volbou běhounové
směsi. Hlavními faktory, které ovlivňují
charakteristiku této směsi, jsou polymery
a plnidla.
Polymery jsou mimořádně dlouhé chemické řetězce uhlovodíků a tvoří jakousi
páteř chemického vzorce. Vlastnosti
nové směsi mohou být dále vylepšeny
množstvím a kvalitou plnidla, které se
do ní přidává. Inženýři Dunlopu vyvinuli
speciální technologii, která umožňuje
nastavení řetězců uhlovodíků do takové
mřížky, jež nejlépe odpovídá požadavkům
na budoucí pneumatiku.
Jakmile je potom mřížka nastavena podle
budoucího určení, plnidla jako je silika
nebo saze se použijí k jejímu vyztužení.
Nová SP Sport Maxx obsahuje v běhounu
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více siliky, než je obvyklé, a to 88 procent. Silika garantuje nízký valivý odpor
a špičkové záběrové vlastnosti za mokra.
Na druhou stranu bylo nutné zajistit odpovídající záběr také na suchu, a proto
konstruktéři Dunlopu použili do směsi
pečlivě strukturované saze, které byly původně navrženy pro závodní pneumatiky
používané v DTM.
Poměr 88 ku 12 procentům představuje
ideální řešení pro takto specifickou směs,
která dostala označení Silica Plus. Jejím
hlavním přínosem je zlepšení akceleračních a brzdných vlastností.

dvou řad a svým tvarem připomínají vlny.
Proto dostalo toto uspořádání název Twin
Hydro Paddle (dvojité vodní lopatky). Dále
se tímto řešením dosáhlo nižší hladiny hluku a velmi rychlého odvodu vody ze stopy
bez vzniku rušivých turbulencí.
Nový Dunlop SP Sport Maxx je prvotřídní
vysokovýkonnou pneumatikou „premium“
segmentu, která byla speciálně navržena
pro vysoké nároky automobilových výrobců
a sportovně orientovaných řidičů.
S typy SP 30, SP Sport 01 a SP Sport Maxx
nabízí Dunlop kompletní řadu letních
pneumatik vhodných pro výkonné vozy.
„Dunlop zmodernizoval od základů svoji
nabídku v tomto segmentu během posledního roku a půl, kdy dosáhl obrovského
úspěchu zejména s typem SP 01,“ uvedl
Kaszács. „V roce 2004 na to navazujeme
s novým vzorem Sport Maxx.“

Technologie Twin Hydro Paddle
odolává aquaplaningu
Vzhledem k tomu, že mezi dnešními hlavními nároky jak automobilek, tak majitelů
vysoce výkonných automobilů na rychlostní pneumatiky je jejich vynikající ovladatelnost za sucha při současné odolnosti vůči
aquaplaningu, tyto dva požadavky byly
při vývoji nové SP Sport Maxx zohledněny
společně. Dunlop znovu použil osvědčený
směrový dezén, který se tolik prosadil na
mokrém povrchu. Jedním směrem uspořádané odvodné kanálky jsou rozloženy do

Nabídka 32 různých rozměrů
Díky široké paletě 32 různých rozměrů
připravených pro rok 2004 zahrnuje
nová pneumatika Dunlop SP Sport Maxx
více než 70 procent segmentu vysokovýkonných vzorů s rychlostním indexem
W, Y a Z.

Automobilové rodiny
V polovině 90. let předpověděl Ferdinand Piëch (Volkwagen), že na začátku 3. tisíciletí bude na světě
jen šest až sedm automobilek. Automobilový průmysl se sice koncentruje, ale k tak velkému zúžení ještě nedošlo.
Jak tedy vypadají současné automobilové rodiny?

Nejznámějším automobilovým koncernem
v Česku je Volkswagen Group. Kromě společnosti, která dala celé skupině jméno, do
ní patří Audi, Seat a Škoda. Méně známé
však je, že pod Volkswagen nyní patří i tak
proslavené značky jako jsou Lamborghini,
Bentley a Bugatti.
Největším automobilovým koncernem na
světě zůstává nadále americký General
Motors, který kromě amerických značek
(Cadillac, Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile,
Buick, GMC, Saturn a Hummer) vlastní
rovněž společnosti Opel/Vauxhall a Saab.
V Asii kromě Suzuki a Isuzu nedávno získal
Daewoo, patří mu tam i podíl na firmě Fuji
(Subaru), v Austrálii zase vlastní nejrozšířenější místní značku Holden. GM má vliv
a podíl také v italském Fiatu, jemuž zase
patří Alfa Romeo, Lancia i Ferrari.
O druhou příčku velmi těsně soutěží Ford
a Toyota, přičemž postup je diametrálně
odlišný. Zatímco Toyota svou pozici posiluje takřka osamoceně (patří pod ni jen
Daihatsu, které zrušilo před několika lety
v Česku zastoupení a rovněž speciálně vy-

tvořená značka pro luxusní vozy – Lexus),
tak koncern Ford náleží mezi „sběratele“
různých zámořských i evropských značek.
Již desetiletí mu patří Mercury a Lincoln,
dále diriguje Mazdu, Volvo, Jaguar, Land
Rover a Aston Martin. Z japonských
automobilek drží samostatně i Honda,
naopak Nissan jisté potíže vyřešil aliancí
s s Renaultem (tomu patří i Dacia a korejský Samsung). Pod jednu střechu se vešly
také francouzské značky Citroen a Peugeot (PSA).
Samostatnost drží s obdivuhodnou jistotou
(odbyt stále roste) BMW, jenž ustálo i krátký a nevydařený pokus o expanzi na britské
ostrovy (Rover). Za kanálem La Manche se
mu však i dařilo – výsledkem toho je nový
Mini a také zisk nejslavnější značky historie
(Rolls Royce). Příkladem vzdoru proti koncentraci však může být automobilka Porsche. Patří mezi nejmenší, ovšem současně
stabilně mezi nejziskovější. Korejskou automobilovou scénu ovládl koncern Hyundai (získal automobilku KIA). Ruskému trhu
vládne nadále Lada (Avtovaz, cca 75 %),

ovšem vliv tu získává GM. Do velké šestky (GM, Ford, Toyota, Renault/Nissan,
Volkswagen Group) patří ještě koncern
DaimlerChrysler, v němž se sloučily dvě
automobilky zaměřené na luxusnější pojetí
vozů. Do jeho portfolia dále patří i malý
Smart a luxusní Maybach, ke Chrysleru
patří zase Jeep a Dodge. Z asijských výrobců patří do konglomerátu DaimlerChrysler
pak Mitsubishi. Mimochodem, tato velká
šestka vyrobila loni přes 33 milionů osobních automobilů, což téměř 70 procent
světové produkce.
Koncentrace je tedy ohromná, i když ještě
nedosáhla hodnot věštěných Ferdinandem
Piëchem. Tím víc si zaslouží obdiv samostatně působící automobilky. Kromě již zmíněných Porsche a BMW sem patří MG Rover,
bojující o záchranu po experimentu s BMW,
a na britských ostrovech řada dalších malých značek (např.Lotus, London Taxi, TVR,
Morgan, Bristol, Jensen). Jejich výroba se
ovšem počítá od desítek kusů (např. Ultima
loni/68) přes pár stovek (Morgan/600) k několika tisícům (London Taxi/2414).
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I do auta ve správném obutí
Velmi důležité pro bezpečné a kvalitní cestování je bezesporu „obutí“ každého automobilu. Stejně je tomu i u jeho řidiče.
Zatímco vozidla „obouvají“ v zásadě dva druhy pneumatik v závislosti na ročním období, u řidičů je škála podstatně
rozmanitější. Ne vždy lze ovšem to, v čem usedají za volant, označit jako obuv vhodnou pro řízení.

Nejlépe se řídí ve sportovních polobotkách
nebo teniskách, kterých je na trhu nepřeberné množství. Důležitá je především
měkká ohebná podrážka. Je-li příliš vysoká nebo tvrdá, nedokáže přenést cit do
nohy řidiče. Problémové jsou letní sandály
a pantofle, kde se pata nemá o co opřít
a noha může z boty i vyklouznout, což
může v nevhodném okamžiku zapříčinit
velmi nebezpečnou situaci. Stejně tak se
nedoporučuje řídit bosýma nohama, jelikož déle trvající tlak na chodidlo je nepříjemný i bolestivý a problémem je potom i
nutnost „dupnutí“ na brzdu. Může dojít i
ke zranění nohy o pedál. V zimním období
by se řidiči měli vyvarovat jízdy v botách do
sněhu, které bývají velice masivní a s tlus-

tou podrážkou a někdy je obtížné vůbec
takto obuté nohy mezi pedály vměstnat.
Vhodné nejsou ani společenské polobotky s hladkou, často koženou, podrážkou,
která může z pedálu řízení sklouznout.
U řidiček je výběr obuvi ještě složitější,
protože většina žen si ji vybírá podle
oblečení a slušivosti a v neposlední řadě
i podle módního diktátu. Právě tolik oblíbené a slušivé lodičky na vysokém podpatku rozhodně nelze řidičkám doporučit.
Mnohým ženám se v této obuvi i obtížně
chodí – natož řídí… Jsou však mezi ženami mistryně, které bravurně zvládají chůzi
i řízení. Pokud však chybička při chůzi
skončí zlomeným podpatkem, podvrknutým kotníkem či maximálně scénkou

vhodnou do „Neváhej a toč!“, pak podobný omyl za volantem může mít fatální
následky. V dámské letní módě už několik
let kralují nejrůznější modely pantoflíčků, které jsou rovněž nevhodné, jelikož
noha z něj může snadno vyklouznout.
Stejně tak obuv na extrémně vysokých
podrážkách není správná, řidička nemá
v noze potřebný cit. Naštěstí tyto boty
nejsou právě v módě. I u žen tedy platí:
sportovní polobotky, mokasíny nebo tenisky a je velice praktické mít jeden starší
už málo používaný pár v autě a v případě
potřeby se do něho přezout. Vlastně, proč
starší a nemoderní… Třeba i úplně nové
boty podle posledních požadavků, ovšem
vhodného typu.

Brýle nejen podle módy
Módě podléhá vše, co nosí lidé na sobě: oděvy, obuv, šperky, účes a v neposlední řadě také brýle, ať už dioptrické nebo
sluneční. O svém nositeli hodně napoví, při pozdravu a pohledu do očí jsou tím prvním, čeho si na dotyčném všimneme.
Podívejme se tedy, jaké jsou současné módní trendy v této oblasti.

Dámské brýlové obruby mají rozmanité
a nápadité tvary všech barevných kombinací. Objevují se i výrazné barvy, nejčastěji modrá, zelená i fialová. Oblíbená
je zlatá a stříbrná v matném provedení.
Moderní jsou menší jemnější tvary obrouček, což je praktické vzhledem k výsledné hmotnosti brýlí, která je tak nižší.
Nejčastěji používaným materiálem je ocel
nebo lehoučký titan. Největším módním
hitem jsou vrtané obruby, neboli brýle
bez obrouček, pouze se straničkami
a nosníkem. Výhodou je jejich nízká
hmotnost a možnost změny tvaru vsazených brýlových čoček.
U pánských obrub tradičně převládají
nenápadné barvy a strohost, důraz se
klade spíše na funkčnost. Z materiálů je
opět nejčastěji používaná ocel a titan.
Zapomenuty nejsou ani plastové obruby,
vhodné zvláště při vyšším počtu dioptrií.
Pro konzervativní muže jsou na trhu i obroučky, které se ve stejném provedení
vyrábějí mnoho let a jsou stále žádané.
Důležitý pro výběr obrub je materiál
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brýlové čočky. Skleněné jsou tvrdší, nejodolnější proti poškrábání, nevýhodou
je ale velká hmotnost a rozbitnost. Stále
oblíbenější jsou plastová „skla“, která
jsou podstatně lehčí a téměř nerozbitná.
Důležitá, především pro řidiče, je antireflexní vrstva, která zamezuje odleskům
od protijedoucích aut nebo pouličního
osvětlení. Člověk za volantem rovněž
ocení samozabarvovací brýlové čočky, jak
skleněné tak plastové. S jejich pomocí se
dá snadno vyřešit výměna čirých brýlí za
tmavé při změně situace na obloze. Netrvá to dlouho, ale pozor, průjezd kratším
tunelem změna barvy nestihne.
Samostatnou kapitolou jsou sluneční
brýle, bez nichž se obejde jen málokdo
a jsou významným módním doplňkem.
Vždyť často lze spatřit celebritu i obyčejného člověka s tmavými brýlemi posazenými na hlavě v čase, kdy po slunečních
paprscích není ani památky… Módní
jsou barevné brýle větších velikostí. Tyto
mohutnější plastové obruby jsou také
vhodné pro dioptrické sluneční brýle.

Jen pro odvážné lze doporučit veliké kulaté brýle, které ale nepadnou každému.
Podstatně slušivější novinkou jsou brýle
hranatého tvaru často bez obrouček se
světleji tónovanými „skly“. Ještě důležitější než momentální módnost brýlí je to,
zda obsahují kvalitní sluneční filtr, který
chrání před nebezpečným ultrafialovým
zářením. Pro maximální ochranu očí jsou
vhodné brýle, které pohlcují minimálně
98% UVA a UVB záření. Tato informace by na nich měla být uvedena. Stále
populárnější jsou polarizované sluneční
brýle, které filtrují ostré a třeba pro řidiče nebezpečné odlesky, které vznikají
odrazem slunečního záření například od
hladké nebo mokré silnice. Především
sportovci a rodiče malých dětí by měli
vybírat brýle, které jsou ošetřené speciálními vrstvami, zabraňují poškrábání,
ale hlavně roztříštění na malé kousky.
Překvapivá je skutečnost, že i sluneční
brýle u stánků na tržištích mívají UV filtr.
Ovšem o kvalitě použitých materiálů by
se dalo polemizovat.
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Od auta k autu
Máchovo jezero
Mezi nejatraktivnější turistické cíle u nás patří Máchovo jezero, které v roce 1367 založil Karel IV.
Dnešní název získal někdejší Velký rybník oficiálně až v roce 1961. Projděme se kolem (ale ne dokola) Máchova jezera.
Původní hladina měla plochu 350 ha, později
byla uměle snížena na dnešních 284 hektarů.
Z hladiny vystupují dva ostrůvky: Myší zámek
a Kachní ostrov, jako významné ornitologické
lokality jsou však nepřístupné. V současné
době jezerní voda ještě nemá tu správnou
teplotu na koupání a je tedy vhodný čas
k výletům do okolí. Nejvíc se nabízí proslulý
a blízký Bezděz, ovšem existují i alternativní
řešení.

Příjezd k městečku Doksy, které leží v bezprostřední blízkosti jezera, končí zpravidla
na silnici č. 38 Mladá Boleslav - Česká Lípa.
Ve směru od Mladé Boleslavi raději minete
obě odbočky do Doks a zaparkujete až po
pár stech metrech u hotelu U jezera. Důvod? Regulérní parkovací možnosti jsou ve
městě vesměs placené a v sezóně mnohdy

i zaplněné. Od hotelu vás červená turistická
značka dovede do prázdninovými rekreanty
vyhledávaných Starých Splavů, kde po roce
1918 vyrostlo mnoho luxusních vil, penzionů
a později i podnikových rekreačních objektů.
Na bývalé návsi se dochovalo několik původních roubených stavení. Za vyhledání jistě
stojí i pension Rut, jeden z prvních ve městě.
Byl v majetku rodiny Formanových a řadu
prázdnin v něm jako dítě trávil světoznámý
režisér Miloš Forman.
Tady také změníte barvu trasy - pokračujete po
žluté značce k vrchu Šroubený (375 m n. m.)
s pěkným výhledem a s příkopy, které zbyly
ze středověkého hrádku Rabenstein. Scházíte
k hotelu Borný. Dále kolem srubové osady
dojdete na širší cestu (je třeba hlídat značku,
která několikrát mění směr) až dospějete
k vrchu Borný (446 m n.m.), ze kterého je
nádherný výhled na Máchovo jezero. Stále po
žluté značce se dostanete k osadě Břehyně.
Zdejší (Břehyňský) rybník, který byl založen
takřka o sto let dřív (1287) než Velký rybník,
je součástí národní přírodní rezervace a nesmí se zde koupat ani rybařit. Značka dále
pokračuje ke skalní průrvě, kterou protéká
Robečský potok, jenž ústí do Máchova jezera
a k pěkné roubené myslivně. Kus jdete po silnici, pak po pískové cestě k odbočce na Králův stolec, kde prý odpočíval a vyhlížel do kraje sám Karel IV. a dál na náměstí v Doksech.

Město založil roku 1264 Přemysl Otakar II.
Kromě válek a loupežných nájezdů jeho
současnou podobu poznamenaly především dva ničivé požáry v letech 1750
a 1842, kdy lehly popelem všechny domy
na náměstí, většinou roubené s podloubími včetně radnice. Celkem tehdy shořelo
81 domů - třetina města. Jako zázrakem
vždy vyvázl dům z roku 1669 na rohu
křižovatky ulic Komenského, Valdštejnské a Máchovy. Tato roubená stavba se
šindelovou střechou a věžičkou původně
sloužila jako panský špitál. Nyní zde sídlí
Muzeum K. H. Máchy, romantického básníka, s jehož jménem jsou Doksy a okolí
těsně spjaty. Pověsti a náměty z místní historie se staly částmi dějové osnovy Máje.
Posledním držitelem Doks byl Karel z Valdštejna, který do roku 1945 obýval zdejší
zámek, postavený v renesančním stylu
koncem 16. století. Dnešní podobu získal
přestavbou na přelomu 19. a 20. stol. Zámek není přístupný, nachází se zde zemědělské učiliště. Další významnou stavbou je
kostel sv. Bartoloměje, původně gotický
ze 14. stol., v roce 1638 zcela přestavěný
a v polovině 18. stol. doplněný o dvě kaple. Zařízení je raně barokní s rokokovými
doplňky. Nacházejí se zde varhany z roku
1627 ze zdevastovaného kostela v Kruhu.
Uprostřed náměstí stojí barokní mariánské
sousoší z roku 1685.
Doksy jako turistické centrum mají pochopitelně dostatečnou nabídku občerstvení
nejrůznějšího typu.
Naše trasa pokračuje na křižovatce pod náměstím u Muzea K.H. Máchy, odkud vede
červená turistická značka kolem hotelu
Grand k nádraží a dále k hotelu U jezera
a automobilu.
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Křížovka
Tajenkou je citát, jehož autorem je Voltaire, francouzský filozof, dramatik, básník, historik a encyklopedista.
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Vyluštěnou tajenku zašlete na korespondenčním lístku na adresu:
Agentura M-S-P, s.r.o., Drahobejlova 52, 190 00 Praha 9, nejpozději do 30. 9. 2004.
1.-3. cena: autokosmetika Sonax, 4.-5. cena: oleje Fuchs, 6.-10. cena: dárkové předměty společnosti D.A.S.
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Čím zahnat žízeň?
V nadcházejících letních měsících je pečlivé dodržování pitného režimu za volantem obzvlášť důležité.
Řidič, kterému chybějí tekutiny, je rychle unavený, nepozorný a je pro něj obtížné v klidu sedět.
Nezůstane však jen u nepohodlí. Později se
může přidat bolest hlavy či křeče v dolních
končetinách, což už je opravdu vážným
varováním organismu, kterému hrozí dehydratace. V horkých dnech člověk ztrácí
více než tři litry tekutiny, které by měl podobnou denní dávkou zase doplnit.
Nabízí se otázka čím. Tím nejvhodnějším
je bezesporu čistá stolní voda, která může
být ve voze bez problémů stále k dispozici. Pouze je třeba dávat pozor, aby nebyla
dlouho na přímém slunci a při vysoké
teplotě, potom hrozí pomnožení bakterií,
které mohou citlivějším lidem způsobit
zdravotní potíže. Tomu lze zabránit díky
zvyšujícímu se komfortu řady vozů (chlazené schránky v přístrojové desce), případně
přenosnou ledničkou. Vhodné jsou také
ovocné či bylinkové čaje. Přijatelné jsou
minerální vody, ovšem pouze v omezeném
množství. Při zvýšeném pocení doplňují
ztracené minerály, pokud toto nehrozí,
stačí denní dávka maximálně půl litru.
Doporučit nelze ovocné a jiné limonády,
které obsahují velké množství cukru. Tyto
prázdné kalorie mohou zapříčinit mnohdy
nevítaný přírůstek hmotnosti. Nápoje bychom neměli konzumovat příliš ledové,
neboť zatěžují organismus, který musí
vydat energii na vyrovnání teplotního šoku
a led nesvědčí ani mnoha orgánům v těle. Vhodnější je také popíjet celý den po
menších dávkách než vyprázdnit půl láhve
tekutiny naráz.

Zcela nepřijatelné jsou za volantem samozřejmě alkoholické nápoje. Proto je na
cestách nutné obezřetně vybírat i z jídelního lístku. Po vepřové s knedlíkem a se
zelím si málokdo dovede představit něco
jiného než vychlazený půllitr piva. Tady
jako náhrada může dobře posloužit
stále oblíbenější nealkoholické pivo,
které již naštěstí nabízí velká většina restaurací i čerpacích stanic.
Doba, kdy bylo v nabídce pouze
ne příliš chutné Pito, je dávno
pryč a české pivovary se trumfují v nabídce kvalitních piv bez
alkoholu. Ve většině evropských
zemí je sice dovoleno 0,5 až 0,8
promile alkoholu při řízení vozidla, což ovšem znamená jen zapití
jídla pivem či vínem. Alkohol nelze použít jako povzbuzující prostředek. Na krátký čas možná
pomůže, poté se dostaví útlum,
snížená pozornost a zpomalení
reakcí.
V případě únavy je na
místě šálek dobré kávy.
Pozor, její účinek je zcela
individuální. V každém
případě překročení rozumné denní míry není
vhodné. Káva může podráždit žaludek, způsobit
pálení žáhy a nespavost. Při
dlouhodobém pití zvýšené-

ho množství silné kávy může docházet
k poruchám trávení nebo podrážděnosti,
zvyšuje se cholesterol. Z tohoto hlediska
je „bezpečnější“ černý čaj, který má podobné účinky jako káva, lze ho však bez
následků vypít daleko větší množství.
Musí být ovšem čerstvý, při delším
stání se zvyšuje podíl některých látek
a účinek je mnohem intenzivnější.
Proto je nevhodné celodenní popíjení čaje z termosky. Oba tyto
povzbuzující nápoje mají jednu
nevítanou vlastnost: jsou močopudné. Tělo tak zbytečně ztrácí
pracně dodané tekutiny. Navíc
málokterý řidič je nadšený z neustálého vyhlížení toalet u silnice
či dálnice. Pokud to neřeší způsobem některým mužům vlastním
– kde cítí potřebu, tam bezostyšně zastaví. To už je ale jiné
téma…

Nové identifikační karty
pro klienty D.A.S.
Pro klienty D.A.S. jsme letos v lednu připravili
nové „identifikační kartičky“. Obsahují telefonní číslo pro kontakt našich klientů s D.A.S.
a mají platnost po celou dobu trvání pojistné
smlouvy. Tyto nové identifikační karty nemají
již uvedenu registrační značku. Po sepsání pojistné smlouvy předá obchodní zástupce tuto
kartičku svému klientovi, který si po obdržení
originálu této smlouvy zapíše její číslo do vyhrazeného obdélníku na kartičce. V případě telefonického kontaktování s D.A.S. je totiž nutné,
aby klient uváděl číslo pojistné smlouvy.

Při změně v pojistné smlouvě, jako je
například změna registrační značky
pojištěného vozidla, prodej původního vozidla a koupě nového vozidla
apod., není nutné původní kartičku
měnit, neboť číslo pojistné smlouvy včetně spojení s D.A.S. zůstává
shodné. Účelem této kartičky je, že
klient má na ní uvedena důležitá
telefonní čísla, a to nejen na centrálu
D.A.S., ale také na svého obchodního
zástupce.
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Vylosovaní výherci
křížovky D.A.S. 2/2003
1. cena – pneumatiky
v hodnotě 10 000 Kč
Irena Bubeníková, Komunardů
18, 170 00 Praha 7
2.-4. cena – olej Q8
Radek Šindelář, Cihlářská 3,
678 01 Blansko
Ladislav Klecan, Nad Rokoskou
33, 182 00 Praha 8
Alois Chmela, Biskupice 157,
763 41 Biskupice
5.-10. cena - dárkové
předměty D.A.S. pojišťovny
právní ochrany a. s.
Emil Vojta, Denkova 3601,
767 01 Kroměříž
Jiří Plaček, Smetanova 733,
533 04 Sezemice
Mgr. Kamil Soldán, Nová
2882, 407 47 Varnsdorf
Lubomír Legut, Dobrá 446,
739 51 Dobrá

Úspěšní obchodní zástupci
V Praze 3 v hotelu Arcotel Teatrino se
uskutečnilo 12. ledna 2004 setkání 50
nejlepších obchodních zástupců a inspektorů jednotlivých expozitur s ředitelkou
společnosti D.A.S. Jitkou Pokornou
Chizzola. Za kvalitní práci v loňském roce
byly předány odměny obchodním zástupcům a poté byli vyhlášeni členové DAS
TOP KLUB 2003.

Lodě & karavany
V letošním roce se konal již šestý ročník
mezinárodní výstavy lodí, karavanů, potápění, windsurfingu a příslušenství ve
dnech 19. - 21. 3. 2004 ve výstavním areálu v pražských Letňanech. Pořadatelem
této výstavy je společnost YACHT, s.r.o.
Trh lodí a karavanů v České republice má
vzestupnou tendenci. Výstavu navštěvuje cíleně vybraná skupina zákazníků.
Každým rokem se zvyšuje nejen počet
vystavovatelů, ale také počet návštěvníků
z celé České republiky i ze zahraničí. Již

Jan Fencl, Na kopci 1233,
363 01 Ostrov
Karel Roubal, Ke Stadionu 45,
582 63 Ždírec nad Doubravou
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Portugalsko
za odměnu
V rámci vyhlášení členů DAS TOP KLUB
2003 dosáhla nejlepšího výsledku obchodní zástupkyně Marcela Studničková
z expozitury Liberec. Jako odměnu za
toto vyhodnocení získala pozvání na týdenní pobyt v Portugalsku.

čtvrtý rok navštěvuje výstavu přibližně
14 000 návštěvníků, někdy i více. V loňském roce bylo s úrovní výstavy spokojeno
92% vystavovatelů a 96% návštěvníků.
Inspektoři pražských expozitur D.A.S. se
svými obchodními zástupci jsou účastníky této výstavy již třetí rok. Ve výstavním
stánku naší společnosti mají návštěvníci
možnost získat veškeré informace o pojištění právní ochrany. V poslední době se
pravidelně zvyšuje zájem občanů o tento
druh pojištění.

