Vážení klienti a obchodní přátelé,
končí rok 2004 a opět si říkáme, kde jsou ty dny, týdny a měsíce
tohoto roku. Pro některé z nás to budou pěkné vzpomínky a ti druzí
budou rádi, že se blíží další rok a doufají, že ten následný bude lepší.
Jak si občas říkáme „to je život“. My všichni se ale snažíme, aby ten
celý rok byl dobrý. Někdy se to povede více, někdy méně. Já doufám,
že jste měli, Vy všichni, milí čtenáři, alespoň několik dnů v tomto roce,
na které budete rádi vzpomínat.
D.A.S. si bude tento rok určitě pamatovat. Je to rok plný změn
a příprav. Jak jsem již v minulém čísle naznačila, čeká nás několik
změn. Tou první je, že Česká republika má konečně zákon o pojistné
smlouvě. Je to průlom ve vztahu klienta a pojišťovny. Konečně je tady
celistvý výklad o tom, co to je vztah mezi pojistníkem a pojišťovnou.
Na tento zákon jsme dlouho čekali a je platný od 1. 1. 2005.
Další změnou je zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích, makléřích
a likvidátorech pojistných událostí. Tento, na první čtení ne zcela jednoduchý výklad, je nastavením pravidel pro všechny zprostředkovatele, makléře a likvidátory pojistných událostí. Je to opět krok dopředu.
Náš pojistný trh se s těmito změnami určitě posílí.
Nejužší vedení D.A.S. pracuje již v těchto dnech na přípravách oslav
k desátému výročí naší společnosti. Přesně 1. února 2005 oslavíme
jubileum, na které jsem velmi hrdá. Stojím v čele této společnosti již
od roku 1994 a chci poděkovat všem zaměstnancům, obchodním zástupcům, ale hlavně Vám, našim klientům, za dlouholetou důvěru.
Jsem přesvědčena, že rok 2005 bude pro nás mimořádným rokem.
Co vše se připravuje, se určitě dozvíte včas. V tuto chvíli nemohu nic
víc prozradit, protože by nebylo žádné překvapení. Ujišťuji Vás, že se
máte na co těšit.
Teď se vraťme zase na stránky našeho magazínu. Naše redakce připravila opět hodně zajímavých článků. Já doufám, že budete spokojeni.
Na Vaše náměty jsme vždy připraveni, takže pište, co Vás zajímá a co
byste rádi, aby se v časopisu objevilo. Tento časopis je tu pro Vás, milí
klienti.
Doufám, že už všichni máte jasnou inspiraci na vánoční dárky a začínáte myslet na Vánoční svátky klidu a pohody.
Vám všem přeji pohodu, klid a zdraví nejen o Vánočních svátcích, ale
i v celém roce 2005.

Jitka Chizzola
člen představenstva
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Segmentace vítězí pomalu
Jednomu motoristickému pojištění se nevyhne žádný majitel automobilu.
Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tzv. povinnému ručení.
Donedávna bylo prakticky stejné pro všechny. Situace se pomalu – ale velmi zvolna – mění.
S jednotným povinným ručením jsme se
rozloučili před čtyřmi roky, kdy byl zrušen
monopol České pojišťovny. Otevření trhu
však nebylo úplné, po další tři roky existovala státní regulace. Ministerstvo financí
ČR určovalo spodní i horní hranici sazeb
a v tomto rozmezí jednotlivé subjekty
nasazovaly ceny svých produktů. Před
určením sazeb na rok 2003 padla i tato
regulace, takže všechny pojišťovny působící v této oblasti mohou takřka libovolně
určovat, kolik peněz budou požadovat za
„povinné ručení“ a s jakými podmínkami
bude spojeno. Všechny tyto změny tedy
otevřely dveře k tomu, aby se nabídka
pojišťoven mohla lišit a hlavně, aby došlo
k rozlišení jednotlivých řidičů. Dávají předpoklady, aby začala důkladná segmentace.
Přes tuto šanci k velkým změnám nedošlo.
Většina pojišťoven zachovává stará pravidla, případně je jen mírně rozšiřuje.
Evropa rozlišuje motory
Ačkoliv to motoristická veřejnost tak
nevnímá, segmentace vlastně existovala
i v původním takřka jednotném povinném
ručení. Bylo to dosud existující rozdělení
sazeb podle hmotnosti vozu a hlavně
objemu motoru vozidla. Ačkoliv byl a je
tento přístup zpochybňován, obdobně
rozdělují klienty (podle objemu nebo
výkonu motoru) v této oblasti pojištění
prakticky všechny evropské státy. Chybou
původního českého (československého)
přístupu byla skutečnost, že to bylo hledis-

ko takřka jediné… Rozhodně by prospělo
podrobnější členění a modernizace s přihlédnutím i k výkonu motoru, případně by
mělo být bráno v úvahu i palivo (benzin,
nafta). Existují však i další prvky ovlivňující
výši plateb. Aniž si to většina motoristické
veřejnosti uvědomuje, do segmentace náleží i systém bonus/malus.
Téměř třicet segmentů
Moc prvků to však opravdu není. Odborníci na tento typ pojištění sledují téměř 30
hlavních segmentů, přičemž takřka v každém si lze vymyslet další podskupiny. Mezi
hlavní prvky rozlišení v Evropě patří kromě
objemu motoru i rozdělení benzin/diesel,
dále věk a zkušenost řidiče, samozřejmě
bonus a malus, velmi významnou roli hraje
regionalita. Důležitý je i počet najetých
kilometrů, tonáž vozidla, vlastník vozidla
(soukromá osoba/podnikatel). Postupně
mizí i tam, kde se to uplatňovalo, rozlišení
muž/žena. Vedlejší důsledek rovnoprávnosti, nelze totiž prý diskriminovat ženy
ani pozitivně… Mnohde ovlivňuje výši
pojištění i barva vozu, jak je používán
(denně k cestám do práce nebo jen výjimečně). V Německu jsou pojišťovny, které
prakticky „šijí“ pojištění přímo na každého
majitele vozu. Zdánlivě nejspravedlivější
způsob, který je však podle řady odborníků až moc podrobný. Představuje prý spíš
marketingový nástroj. Otázkou je také, jak
je účinný, protože detailní rozpitvávání
podmínek představuje pro majitele vozu

mnohdy značné omezení. V rámci těchto
podrobných podmínek se třeba zohledňuje, zda s vozem jezdí jen jeho majitel,
nebo i další členové rodiny, případně zda
za volant někdy usedne cizí člověk. V praxi to tedy znamená, že v případě nouze
(a nemusí to být jen ohrožení života, stačí
třeba důležitý rodinný problém) majitel
riskuje, pokud pověří syna nebo souseda,
aby jel s jeho vozem něco vyřídit. V případě nehody by totiž mohla pojišťovna
činit potíže, neboť nebylo dodrženo jedno
z dohodnutých pravidel.
Malus zatím mimo hru
Segmentace by tedy měla být i účelná
a jednoduše uplatnitelná. V českých
podmínkách podrobnější rozčlenění klientů postupuje jen zvolna. Kromě oficiálně určených podmínek (objem motoru,
bonus/malus) mají detailnější pohled na
řidiče jen dvě (tři) pojišťovny, přičemž
uplatnění systému bonus/malus hodně
pokulhává. Zatímco slevy pojišťovny v zájmu získání klientů uplatňují stoprocentně,
malus prakticky neexistuje. Brání v tom
nejen obava pojišťoven ze ztráty klientů,
nýbrž i skutečnost, že neexistuje registr,
případně předávání informací o dosavadních „výsledcích“ klienta. Pokud někdo
ztratí nárok na bonus a současně by na
něj měl být uplatněn malus, rychle změní
pojišťovnu a u nové začíná s čistým listem.
Hned další rok tedy získá opět nárok na
slevu, zatímco u původní pojišťovny by byl
na nule až tři roky, případně by měl být
trestán za škodu malusem.
Dvě vlaštovky
S prvním výraznějším typem segmentace
(na rok 2004) přišly společnosti Allianz
a ČSOB Pojišťovna. Allianz rozlišuje klienty
podle místa bydliště do tří skupin. Cílem
bylo spravedlivěji odlišit rizikovost jednotlivých skupin řidičů. Nejvyšší sazby má
Praha, ve druhé skupině jsou obyvatelé
měst nad 90 000 obyvatel (Brno, Ostrava,
Plzeň, Olomouc, Ústí n.L. atd.), následuje
segment C (menší města a venkov). Podle
statistiky Allianz pražští řidiči častěji než
občané z jiných regionů bourají i mimo
území hlavního města! Tato pojišťovna
však začala uplatňovat i přístup z hlediska
věku řidiče, jiné podmínky má pro soukromé i právnické osoby a se segmentací
míní nadále pokračovat. ČSOB Pojišťovna
zase vedle regionálního členění (také ona
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zavedla nejvyšší sazby pro Prahu) zvolila
málo obvyklý prvek – stáří automobilu.
Snižuje pojistné majitelům vozů straších 10
let o plných 20 procent. Důvodem pro toto
opatření je nejen menší počet kilometrů,
které většina jejich majitelů najezdí, nýbrž
i styl jízdy. Další výhodu získá řidič, který
nepoužívá svůj automobil k podnikání.
Rychlejšímu a plošnému zavedení segmentace brání podle pojišťovacích odborníků také nedostatek informací. Rozhodnout o tom, že z určitého hlediska je
správné snížit nebo zvýšit sazbu, vyžaduje
poměrně hodně údajů. Produkt povinné
ručení patří totiž k velmi rizikovým a nedá
se upravovat od stolu. Většina pojišťoven
sleduje svůj „kmen“ teprve čtvrtým rokem. Z tohoto hlediska je zajímavé, že
Česká pojišťovna s nejdelšími zkušenostmi
v tomto směru na českém automobilovém
trhu segmentaci zatím nezavedla.

Sazby povinného ručení ovlivnil i náš vstup
do Evropské unie. Musely se zvednout
horní hranice limitů odškodnění, jak na
majetkové, tak zejména škody na zdraví.

Samozřejmě s tím narostly i pojistné platby. Tím důležitější je segmentace, která
rozliší rizikového řidiče od ostatních slušných šoférů.

Extrémní případ segmentace zkouší ve Velké Británii pojišťovna Norwich Union, která pod heslem „Plaťte podle toho, jak jedete“ (Pay as you drive) dala řidičům pod
kapotu něco jako černou skřínku v letadlech. Ta hlídá čas jízdy, registruje nejen hodinu jízdy, nýbrž i počet najetých kilometrů a rychlost a pozici automobilu. Veškeré
údaje předává on line pojišťovně, která tak může pomoci rovněž v případě odcizení
automobilu. V tomto režimu je zatím pouze 5000 dobrovolníků, přičemž pojišťovna
chce měnit platbu na pojištění v závislosti na způsobu provozu vozidla každý měsíc.
Pojišťovna Norwich tvrdí, že tak reaguje jen na výsledky průzkumu, že devět z deseti
lidí by nejraději platilo pojištění podle toho, jak jezdí a na jaké cesty auto používají.
Výsledkem prý budou spravedlivější sazby. Nezanedbatelným důsledkem může být
i výrazně odpovědnější chování řidiče, jenž je neustále pod dozorem. Tento systém
představuje samozřejmě extrém a možná víc než praktický výsledek bude mít marketingový význam. Rozhodně však ukazuje možnosti v oblasti povinného ručení,
pokud je zapojena nejmodernější technika.

Jak poznám ty správné
Řeč je o autodílech, jejichž prodej a značení se od letošního 1. listopadu zásadně změnily. Umožnila to tak zvaná bloková výjimka,
která po přechodném období začala definitivně platit. Dovoluje nejen prodej nových automobilů třeba v hypermarketech nebo
naopak též u malých prodejců, kteří nemají servis, ale skoncovala i s monopolem originálních náhradních dílů.
Výrobci automobilů museli ustoupit z pozice,
kdy jediný plnohodnotný náhradní díl byl ten,
který nesl jejich značku. Evropské nařízení
č. 1400/2002 - tedy ona bloková výjimka totiž uvolnilo trh a upřesnilo pojmy.
Takové upřesnění postupně znemožní prodávat dosavadní originální díly dvoj- i vícenásobně dráže než díly ostatní, kterým jsme
navykli říkat neoriginální. Originálními díly se
nyní rozumí všechny díly stejné kvality jako
díly použité či používané pro montáž nového
vozidla a vyrobené podle specifikací a výrobních požadavků stanovených výrobcem
motorového vozidla. To znamená též díly
vyráběné na stejném výrobním zařízení.
Není-li prokázáno něco jiného, považují se
za originální náhradní díly rovněž takové,
u nichž jejich výrobce potvrdí, že dosahují
kvality dílů, které jsou používány při výrobě
nového vozidla, a byly vyrobeny podle výše
zmíněných specifikací výrobce automobilů.
Za kvalitativně rovnocenné jsou považovány
náhradní díly vyráběné výrobcem náhradních
dílů, který je kdykoliv schopen dodat potvrzení, že tyto díly dosahují kvality dílů použitých
při montáži nových vozidel.
Nejenom opravny, ale také jednotliví motoristé, mají-li si vybírat mezi konkurenčními
náhradními díly, musí mít možnost identifikovat jejich výrobce. Z toho plyne další nařízení
blokové výjimky, že totiž výrobce motorových
vozidel už nemůže výrobcům náhradních
dílů nebo původních náhradních dílů bránit
v umisťování jejich obchodní značky či loga

na tyto díly tak, aby byly dobře viditelné. Už
si dejme tomu nemusíme kupovat tlumiče,
spojky ani díly brzd značky Ford nebo Škoda,
ale díly renomovaných výrobců, kteří většinou
dodávají do prvovýroby i na aftermarket. Použití vlastních dílů může výrobce automobilu
vyžadovat jen při opravách v záruční době,
anebo při tzv. svolávacích akcích, kdy odstraňuje vadu vyskytující se hromadně na určitém
modelu či výrobní sérii automobilu. Správné
díly tedy poznáme podle toho, zda jsou označeny jménem renomovaného výrobce.
Budou díly levnější?
Nové nařízení umožňuje všem opravnám
nabízet koncovým spotřebitelům konkurenční náhradní díly – tedy původní díly i díly
srovnatelné kvality, a to obvykle od různých
výrobců.
Společně se zavedením dvouleté záruky by
nařízení mělo přispět ke sbližování cen ori-

ginálních a neoriginálních dílů. Automobilky
si již nemohou dovolit držet rozdíly sto nebo
i více procent, když se prakticky jedná o dodávky dílů od stejného výrobce, pouze jinak
označené. Pokud nejde o záruční dobu a autorizovaný servis nenabídne jiný díl než originální, zkuste požádat o náhradní alternativu
sami. Měli by vám vyhovět, pochopitelně
pouze dílem rovnocenné kvality, ale za nižší
cenu. Výrobce ani importér vozů už nemůže
určovat svým dealerům ceny náhradních dílů.
Může určit pouze nejvyšší prodejní ceny anebo doporučené prodejní ceny.
Kupujete-li díl sami, řeknete prodavači značku a model svého vozu a díl, který chcete
koupit. Prodejce otevře katalog některého
významného dovozce, který mu katalogy dodává, a pokud tam najde model i ročník vašeho vozu, nabídne vám díl ke koupi – obvykle
jak originální tak i neoriginální za různé ceny.
A podobně by to mělo být i v servisu.

Co bloková výjimka umožňuje

• uvolnila prodej nových automobilů, může je prodávat i ten, kdo nemá servis, musí ho však mít
zajištěn smluvně
• prolomila monopol na originální náhradní díly a jejich neúměrné ceny
• zajistila i neautorizovaným servisům přístup k technickým informacím o nových vozech
• výrobcům aut zakázala omezovat počet svých autorizovaných prodejců, a těmto prodejcům
zakazovat prodej i jiných konkurenčních značek automobilů
• přinesla novinku v tom, že i majitel vozu v záruce má možnost nechat jej opravit v neautorizovaném servisu
• způsobila, že naši prodejci a servismani budou moci od konce října 2005 zakládat své pobočky
kdekoliv v Evropě
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Francouzský sníh
Český lyžař si rychle zvykl jezdit na zahraniční sníh. Velkou oblibu si získala Francie, kde je možné vybírat
z pobytů a lyžování hned v několika pohořích. Vedle nejrozsáhlejších Severních Alp se nabízejí Jižní Alpy, Pyreneje,
Jura, Vogézy a další, v nichž je roztroušeno přes 350 lyžařských středisek.
Všechna nabízejí ubytování v hotelích,
tradičních rezidencích, úsporných studiích i větších apartmánech. Ve většině
případů je možné nasadit lyže rovnou před
vchodem a vyrazit na dlouhé kilometry
sjezdovek. Mnohé sousedící oblasti jsou
vzájemně propojeny lanovkami a na jeden
skipas je možné projezdit stovky kilometrů
sjezdovek různé obtížnosti.
Typickým lyžařským rájem oplývajícím několika nej je oblast Tři údolí (Les 3 Vallées).
Je největší propojenou oblastí, nabízí totiž
600 kilometrů sjezdovek a během týdenní
dovolené ji ani nelze celou poznat. Při
čelním pohledu na celý areál v pravém
údolí se nachází nejvýše položené středisko v Evropě (2300 m n. m.) Val Thorens.
Patří mezi nejsportovnější střediska Francouzských Alp díky množství náročných
sjezdovek a drsnějšímu vysokohorskému
klimatu. Některé vleky a lanovky z místního areálu končí nad hranicí 3000 m n. m.
Spoustu možností zde najdou rovněž
snowboardisté. V prostředním údolí a tudíž s nejvýhodnější výchozí polohou do
celé oblasti jsou propojená střediska Méribel a Mottaret. Levé údolí má pověst poněkud luxusnějšího a dražšího ubytování.
Jedním ze tří zdejších středisek je Courchevel, známé podobně jako některá další
v této oblasti Savojských Alp ze ZOH 1992
v Albertville. Pyšní se hodnocením střediska s nejlépe upravovanými sjezdovkami.
Vede odtud velmi navštěvovaná kabinová lanovka na vrcholek Saulire (2738 m
n. m.), proto i přeplněné sjezdovky zpět
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hlavně v dopoledních hodinách vyžadují
maximální pozornost, což trošku kazí
nádherný požitek z jízdy. Vzhledem k popularitě a oblíbenosti oblasti Tři údolí zde
narazí na problém přeplněných sjezdovek
alespoň někdy většina lyžařů, pokud vyloženě nevyhledávají odlehlé sjezdovky či
volné terény.
Mezi oblíbená střediska s nejvyšším
stupněm lyžařské vybavenosti patří Alpe
d´Huez, rozlehlý jižně orientovaný areál
s množstvím terénů celé škály obtížnosti.
Nejlepší lyžaři preferují černé sjezdovky
z vrcholu Pic Blanc v 3330 m n. m.. Proslulý je několik kilometrů dlouhý sjezd ze
Sarenne – cesta dolů terénem trvá bez vleků kolem 1,5 hodiny. Ještě v jarním teplém
počasí je zde kvalitní sníh, zabezpečený
sněhovými děly. V okolí Alpe d´Huez je
rovněž množství zelených sjezdovek, tedy
terénů pro lyžaře-turisty či začátečníky. Za
pozornost stojí propojené středisko Oz,
odkud vede kabinová lanovka na Dome
des Petites Rousses (2800 n. m.). Z tohoto
vrcholu je možný dlouhý sjezd buď zpět do
Oz nebo přímo do centra Alpe d´Huez.
Některé lyžařské areály jsou specializované
na pobyty rodičů s dětmi a nesou označení „Malí horalé“. Výběrová kritéria jsou
přísná a vycházejí z bezpečnosti, lékařské
služby v místě, musí disponovat ubytováním vybaveným dětským nábytkem
a speciálními cenami pro rodiny, jeslemi
pro děti od 18 měsíců, hlídací službou pro
děti od 3 do 6 let nebo službou „hledání
ztracených dětí“. Mezi tyto areály patří na-

příklad rozlehlé La Plagne, známé ze ZOH
1992. Tehdy zde probíhaly soutěže bobistů a sáňkařů. K dispozici jsou sjezdovky
všech obtížností, vloni byla dokončena
lanovka spojující La Plagne se sousedním
Les Arcs. Celkově oblast La Plagne nabízí
225 kilometrů sjezdových a 90 kilometrů
běžeckých tratí a v celém ubytovacím areálu platí, že je na ně možné vyrazit rovnou
ve výstroji přímo ode dveří.
Lyžování ve francouzských horách je
opravdovým zážitkem. Znepříjemnit je
mohou ve srovnání s jinými alpskými ze-

měmi (s výjimkou Švýcarska) nadále se
zvyšující ceny v pohostinských zařízeních,
což bylo nejmarkantnější zvláště při přechodu z francouzských franků na euro.
Také na rozdíl například od Itálie se zde
vůbec netoleruje v restauraci (na terase
u ní) konzumace vlastního jídla. Další nevýhodou je větší vzdálenost - na rozdíl od
Rakouska či Itálie, dalších oblíbených cílů
českých lyžařů, sem trvá cesta podstatně
déle. Proto také není praktické jezdit na
lyžařský zájezd do Francie na víkend nebo
na čtyři až pět dnů, jak je tomu při cestách do Rakouska nebo Itálie. Francie se
vyplatí rozhodně na celý týden, přičemž
vzhledem k délce cesty je třeba počítat
s desetidenním pobytem – odjezd autobusu bývá v pátek večer, návrat z Francie pak
až v neděli kolem poledne. Nástupy do
ubytovacích zařízení bývají v sobotu po 16
h., vyklidit se musejí opět v sobotu do 10
h. Počítat je třeba s vratnou kaucí, z níž se
odpočítávají částky za případné poškozené
nebo rozbité věci. Proto je třeba při nástupu důkladně vše zkontrolovat, včetně vybavení kuchyňky a funkčnosti zařízení.
Důležitá je i volba termínu. Čechy velmi
oblíbené období na konci zimy (od začátku března) sice slibuje pěkné počasí,
ovšem jarní slunce dokáže sjezdovky
v nižších polohách rychle proměnit v typickou nepříjemnou jarní břečku. Není
sice problém najít kvalitní tratě na výše
položených severních svazích, je však
třeba se zamyslet nad odpoledním návratem. Kdo dbá na lyže, nejspíš zvolí cestu
vzduchem – tedy lanovkou. K orientaci
hodně pomůže každodenní bulletin, který
francouzsky a anglicky informuje o počasí
a nabízí i předpověď na několik dní dopředu. Rovněž obsahuje informaci o stavu
sjezdovek, a to nejen zda jsou otevřené,
nýbrž také zda byly upraveny. Mezi velké
výhody Francie náleží možnost lyžování
mimo sjezdovky – volných terénů je zde

dost a zejména snowboardisté rádi využívají volného terénu.
Tradiční cestování autobusem je na ústupu. Roste počet těch, kteří dávají přednost
individuální dopravě, přes značnou vzdálenost (Val Thorans je od Prahy 1200 km)
starost o vůz a jeho parkování v místě
pobytu (někdy se musí vůz zanechat v níže
položeném středisku, rozhodně je třeba
Místo

Lyžařský areál (n.m)

počítat s parkovným). Autobus ovšem
nabízí cestu bez únavy za volantem,
s možností odpočinku a spánku. Vlastním
vozem je cesta rychlejší a dává větší volnost zastávek. Připravit se je třeba ovšem
také na možnost kolon ve francouzských
horách, a mít dostatečnou časovou rezervu. Zvyšuje se však i počet těch, kteří za
lyžováním létají…
Délka sjezdovek (km)

(%)

Les 2 Alpes

1400 – 3568

220/54

17/14/48/21

Ale d´Huez

1120 – 3330

238/87

12/27/29/32

Les Arcs

1200 – 3250

200/54

18/30/50/1

Areches Beaufort

1050 – 2300

50/15

9/52/27/12

Chatel

800 – 2466

130/58

8/38/30/23

Flaine

800 – 2500

140/28

8/42/37/13

Les Menuires

1450 – 3200

160/40

11/41/42/6

Meribel

1300 – 3200

150/53

12/31/46/11

Morillon

800 – 2500

140/48

13/33/45/9

Montchavin

1250 – 3250

220/108

7/28/57/8

La Norma

1350 – 2750

65/18

7/41/22/30

La Plagne

1250 – 3250

225/108

7/25/59/8

La Rosiere

1200 – 2650

150/37

15/38/39/8

Tignes

1550 – 3456

300/95

12/25/47/16

Val Cenis

1400 – 2800

80/18

14/42/23/21

Val d´Isere

1450 – 3456

300/95

12/25/47/16

Valloire

1430 – 2600

150/32

7/40/28/25

Valmeinier

1450 – 2600

150/32

7/40/28/25

Val Thorens

1300 – 3230

170/30

7/46/34/12

Vaujany

1100 – 3330

50/20

10/31/31/28

Isola 2000

1810 – 2610

120/24

9/31/44/16

Les Orres

1550 – 2720

88/23

9/56/18/18

Orcieres Merlette

1850 – 2725

100/28

11/38/36/15

Praloup

1500 – 2600

180/53

7/41/26/26

Puy Str.Vincent

1400 – 2750

67/16

/35/42/16

Risoul

1850 – 2750

180/57

10/36/38/16

Serre Chevalier

1200 – 2800

250/74

13/41/27/18

Val d´Allos

1500 – 2600

180/53

7/41/26/26

Valberg

1458 – 2066

90/25

12/42/25/21

Vars

1650 – 2750

180/57

10/36/38/16
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Bez řetězů do hor nelezu
I když u nás zimní pneumatiky ani sněhové řetězy nejsou povinné, stále víc motoristů si takovou výbavu pořizuje. Kdo už si
jednou řetězy, třeba jen za pětistovku, koupí, ten je před cestou na hory do kufru přidat nezapomene. A o to jde. Řetěz znamená jistotu, že můžeme využít parkovací místo i v hlubším sněhu, že naše napůl ojeté (byť i zimní) pneumatiky, které ráno
na zmrzlém povrchu dobře zabíraly, se nezačnou na poledním slunci protáčet, že nás nezaskočí ani vánice se závějemi.
Pohodlí především
Hmotnost kolem 4 – 5 kilogramů a uložení v plastovém pouzdru nám újmu nezpůsobí. Výrobcům řetězů se již povedlo
nabídnout relativně pohodlné a jednoduché navlékání a svlékání řetězů a jejich
upevnění na pneumatiky. I když musíme
jít do dřepu, případně pokleknout, s automobilem není třeba nijak popojíždět.
Jeden konec vnitřní „obruče“ tvořené
opouzdřeným ocelovým lankem, na kterém je pletenec řetězů v pravidelných
odstupech upevněn, provlékneme pod
autem za vnitřním bokem pneumatiky,
vytáhneme i s „provázky“ řetězů nahoru
na vnější stranu pneumatiky a tam oba
konce patentním uzávěrem spojíme.
U většiny řetězů musíme po krátké jízdě
zastavit a kontrolovat jejich přilehnutí
k pneumatice, případně je více utáhnout.
Řetězy vyšší cenové kategorie mají i samonapínací zařízení.

dopravy 8SD, bychom neměli používat
vůbec, připomíná Nerad. Renomovaní
výrobci řetězů jako například Pewag či
Weissenfels mají německé atesty TÜV
i dalších západoevropských zemí. Máme
-li ale drahý automobil nejmodernější
konstrukce, musíme se připravit na eventualitu, že běžný řetěz nebudeme moci
použít. To se týká nyní třeba vozů Mazda
6 nebo Audi A6, kde je minimální prostor
mezi kolem a jeho tlumicí jednotkou.
Proto jsou v nabídce také řetězy s tenčími
články z pevnější oceli, které na moderní
vozy používat lze. Kvalitní řetězy jsou
dnes vyráběny ze speciální legované oceli
s různými přísadami a povrchovým tvrzením. V čem ale levné výrobky zaostávají
a drahé vynikají, je propracovanost drobných součástek a mechanismů upínání
a napínání řetězů. Kvalitní sněhové řetězy
dnes stojí od 1200 korun výše. Pokud ale
chcete mít maximální pohodlí a nestrachovat se, že se vám během jízdy něco

uvolní a narazí do blatníku nebo poškrábe
litá kola, pak musíte ještě k ceně řetězu
připočíst dalších dvanáct stovek, aby se
řetězy automaticky – pomocí maličkých
navijáčků - samy napínaly a na kolech
a rovnaly do souměrnosti. Tím pádem už
ani po namontování nemusíte po krátké
jízdě, když se řetěz usadí, zastavovat, napnutí regulovat, případně polohu řetězu
upravovat. Samonapínacím řetězům se
říká Clack and Go.
Slabiny a záruka
Kvalitní řetězy obvykle nabízejí též pneuservisy. Kvalitní proto, že nechtějí mít
problémy s vyřizováním reklamací. Kvalitní
řetězy na Škodu Fabii či Octavii ale přijdou
alespoň na 1800 korun. Kdo užívá řetězy
častěji a na delší trasu, měl by obětovat
peníze za ty kvalitnější. Kdo je využije
spíše výjimečně jednou dvakrát do roka,
tomu stačí ty levnější, jejichž obsluha není
tak pohodlná a u kterých častěji prasknou

Rady na cestu

Rozhodující je velikost pneumatiky
Ještě před nákupem musíme zjistit všechny údaje o velikosti pneumatiky na vozidle
tedy např. 165/70 R 13. Správný řetěz nemůže být univerzální a obvykle pasuje pouze
na tři až čtyři rozměry pneumatik, které jsou na obalu uvedeny.
Podívat se do návodu k obsluze vozu,
zda tam není nějaký speciální pokyn týkající se například největší povolené tloušťky
(obvykle 12 –14 mm) řetězu respektive vzdáleností pneumatiky od pevných nebo pohyblivých částí podvozku.
Nakupovat ve speciálce
Nakoupit pokud možno ve specializované prodejně nebo přímo u prodejce nových
vozů, kde by měli umět poradit, podívat se do katalogů renomovaných výrobců řetězů.
Zkouška na sucho je nutná
Po nákupu rozhodně nevynechat suchou montáž pod střechou třeba na vyjmuté rezervní kolo, abychom měli natrénováno, až budeme řetěz nasazovat ve sněhu.

Pozor na Mazdu a Audi
Petr Nerad, ředitel společnosti Partspoint,
která dodává řetězy mnoha velkým prodejcům autopříslušenství i nových vozů
tvrdí, že kvalitu řetězů běžný motorista
rozezná obtížně. V podstatě však platí, že
vyšší kvalita odpovídá vyšší ceně.
Řetězy, které nemají atest Ministerstva
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Jaký řetěz je dobrý
Dobrý řetěz by měl jit nasadit za pár minut, na kole vytvářet tzv. H stopu, která vede
kola i v přímém směru, a neměl by způsobit poškrábání disků litých kol. Pokud s ním
jedeme do zahraničí, měl by mít také atest zahraniční tedy německý či rakouský.
Střídáme strany řetězu
Ojetý řetěz montujeme vždy opotřebovanější stranou na pneumatiku. Je-li opotřebení
vyšší než 50 % hrozí roztržení řetězu. Záruka výrobce se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou montáží, překročením povolené nejvyšší rychlosti 50 km/h, a jízdou
na pevných površích bez sněhu..

některé součástky upínání. Ty lze v nouzi
vyrobit svépomocí a nahradit lze i napínací
pryžovou část. I když se tím funkce napínání
zhorší, řetěz bude dál použitelný. Dvouletá
záruka samozřejmě platí i na řetězy. Pokud
vám tedy na konci zimní sezóny něco praskne, máte čas přes léto výrobek reklamovat
a dostat náhradní řetěz nebo originální součástku prostřednictvím prodejce.

Řetězy a předpisy
Použití řetězů - až na pár míst, kde se již
objevují příkazové značky z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 30/2001 Sb.,
a to značky C 5a, kde na modrém terči
je negativně bílá pneumatika protkaná
výraznou pavučinou řetězových článků,
- je věcí rozhodnutí řidiče. Například v Rakousku, kam čeští motoristé jezdí v zimě

nejčastěji, je - na rozdíl od naší republiky
- povoleno na sněhu a náledí používat
u automobilů s celkovou hmotností do
3,5 tuny zimní pneumatiky s kovovými
hroty. Nemáte-li však pneumatiky s hroty,
musíte pokud to značka přikazuje, v některých úsecích v horách použít sněhové
řetězy. Rakouský autoklub OAMTC provozuje také půjčovny řetězů.
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Zdroj | Petr Minařík

Bavorská automobilka útočí
Mnichovská automobilka BMW letos slaví. Právě před 75 lety se totiž na ulicích poprvé objevily malé,
v licenci vyráběné automobily, jejichž kapotu zdobila právě tato tři písmenka. O tom, kam až se modrobílá značka,
jejíž výrobky dnes představují na silnicích a dálnicích jakési automobilové aristokraty, po tři čtvrtě století své existence
dostala, ale není nutné nikoho přesvědčovat. Na zářijovém pařížském autosalonu to ostatně charakterizovaly hned
tři modely, představující současnost bavorské automobilky téměř dokonale.
Tím prvním je bezesporu vůz BMW M5
poslední - tedy čtvrté – generace. Automobilový dravec s uhlazenou vizáží,
disponující v mnoha směrech technikou
známou z formule 1, který na silnice vyrazí
počátkem příštího roku a bude patřit k vů-

bec nejrychlejším sedanům světa. Kdosi ho
už dopředu nazval expresem pro manažery
a dobře věděl o čem hovoří. Agresivní vůz
s nekompromisně sportovním chováním,
poháněný pětilitrovým desetiválcem, totiž
na 36 metrech a během 4,7 sekund dokáže,
že ručička na rychloměru se přesune z nuly
na číslici 100 a za méně než 13 sekund už
si to pofrčí dvoustovkou. Mnichovská šelma
s výkonem 500 k, dotýkající se zemského
povrchu pomocí efektních devatenáctipalcových kol, je sice momentálním sportovním vrcholem sériových vozů BMW, jejichž
image je založena právě na sportovních
vlastnostech, ovšem bavorská automobilka
představila v Paříži i další ze svých tváří:
dlouho očekávané modely nejmenší řady 1,
směřující do prodejního segmentu, jenž
byl doposud pro vozy BMW tabu. A i když
na odhad prodejních výsledků automobilu,
který se v těchto dnech dostává na silnici, je
samozřejmě ještě brzy, nikdo nepochybuje,
že bavorská automobilka tímhle modelem
nešlápla vedle. Naopak. Vozy s ideálním rozložením hmotnosti, zatím čtyřmi pohonnými
jednotkami (zážehové motory o objemu 1,6
a 1,8 l a vznětové motory 1,8 a 2,0 l) a nespornými výhodami klasické koncepce po-
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honu zadní nápravy, totiž mají natolik výtečné
jízdní vlastnosti, že nejspíš donutí konkurenci
v této třídě k vážnému zamyšlení. A rozhodně dokáží mnichovskou značku etablovat
také v tomto - konkurencí doslova nabitém,
ale pro BMW zcela novém – automobilovém
segmentu.
Třetí
pařížská
novinka – rekordní vozidlo,
jehož
palivem
je vodík - je pro
většinu lidí stále
prozatím
tak
trochu science
fiction. Navzdory tomu, že
vodíkové automobily (vodík je
v jejich nádržích
uchováván
při
teplotě –253° C)
už dávno nejsou
kdovíjakou novinkou a v Německu už pro ně
na mnichovském letišti existuje i čerpací stanice. Možná že právě proto chtělo BMW na
tenhle svůj projekt alternativního paliva znovu upozornit. Nepochybně i proto, že rekordní automobil H2R, jehož vodíkovým srdcem
je upravený šestilitrový dvanáctiválec z vozu
BMW 760i a který ve francouzském Miramas

překonal hned devět rychlostních rekordů
(nejvyšší hodnotu z nich – 300,19 km/h – má
rekord na kilometr s letmým startem) a dosáhl nejvyšší rychlosti 302,4 km/h, by měl stát
na počátku další pozoruhodné iniciativy. Totiž
automobilu, který by v časovém horizontu nějakých pěti let disponoval motorem,
schopným jezdit jak na vodík, tak v případě,
že nebude k dispozici čerpací stanice na toto
palivo, tak také na benzin.
Nás tyhle vodíkové šarády sice zatím nečekají, nicméně dva první ze tří zmiňovaných modelů, se hosty našich silnic v jednom případě
už staly a v tom druhém brzy stanou. Tím
ale obchodní atak BMW Group rozhodně
nekončí. Prostřednictvím svých dealerů, kterých po povinném uzavírání nových smluv
po celé Evropě ubylo (ne každý je schopen
se s předepsanými podmínkami vyrovnat),
totiž realizuje nový a jednotný systém prodeje i oprav, který povyšuje pomocí logistiky
tuto činnost na umění. Ve Vestci jsme se
u našeho nejstaršího dealera mnichovských
vozů – firmy BMW-Bychl - navíc přesvědčili
i o zcela nové kvalitě v pojetí prodeje ojetých bavorských vozů, kterou automobilka
s modrobílým emblémem prosazuje: v nových prostorách se tam totiž dají koupit
automobiloví šlechtici v nejlepších letech za
přijatelný peníz.
Zdá se tedy, že bavorská ofenzíva, která začala v jubilejním roce automobilky, je téměř
dokonalá…

Zdroj | archív

Profesionální výroba krmiv
pro psy a kočky
Vývoj a výroba extrudovaných krmiv vycházejí z dlouhodobých zkušeností profesionálních chovatelů, veterinárních lékařů a
odborníků na výživu. Jak dokazují statistické průzkumy, extrudovaná krmiva nacházejí v posledním desetiletí stále větší oblibu
mezi chovateli a zároveň přispívají ke zdravému a spokojenému životu našich psích přátel.
Současná úroveň výroby krmiv v České
republice z hlediska používaných surovin,
výrobních technologií a kvality finálních
výrobků nás řadí na jedno z předních míst
v Evropě. Většina českých výrobců nachází
pro své výrobky uplatnění i na zahraničních
trzích. Renomovaní výrobci mají zaveden
systém zabezpečení jakosti dle ISO 9000 a
kvalita jejich výroby odpovídá parametrům
zemí Evropské Unie.
Jedním z nejvýznamnějších výrobců extrudovaných krmiv v České republice je
společnost VAFO PRAHA s.r.o. Společnost
se zabývá vývojem, výrobou a distribucí krmiv pro psy a kočky již od roku 1994. V roce
2002 zahájila provoz moderního výrobního
areálu, který je vybaven nejnovější výrobní
a expediční technologií. Moderní výrobní
technologie, originální výrobní postup za
použití čerstvého drůbežího masa a pečlivá kontrola výrobního procesu od vstupní
suroviny až po expedici zajišťují vysokou
kvalitu výrobků a jejich úspěch na českém
trhu i trzích zahraničních.
Sortiment krmiv VAFO je navržen tak, aby
jednotlivé druhy krmiv uspokojily i ty nejnáročnější potřeby čtyřnohých zákazníků.
Premiová řada krmiv pro psy BRIT komplexně pokrývá individuální nutriční potřeby
všech psů. Kompletní krmiva BRIT jsou
vyrobena za použití výhradně čerstvého
drůbežího masa a vyznačují se optimálními
nutričními parametry, vysokou stravitelností

a výjimečnou chutností. Vzhledem k těmto
výjimečným vlastnostem neustále roste
jejich obliba na domácím trhu i na trzích
zahraničních.
Neméně úspěšným výrobkem je i kompletní
krmivo pro psy Astor, široce rozšířené zejména na českém trhu.
Z nabídky krmiv pro kočky je nejúspěšnějším
produktem výběrové krmivo MÍCA Premium
s drůbežím masem, zeleninou a taurinem.
Jeho vynikající nutriční vlastnosti a výjimečná chutnost úspěšně konkurují premiovým
značkám renomovaných výrobců.
Jedním z hlavních cílů společnosti VAFO
PRAHA s.r.o. je zajistit maximální spokojenost zákazníků z hlediska jakosti výrobků.
Vývoj nových produktů probíhá v souladu
s nejnovějšími trendy v oboru petfood a
požadavky zákazníků.
V letošním roce slaví společnost VAFO PRAHA s.r.o. již 10. výročí existence. Po deseti
letech vývoje je VAFO významnou společností s moderním zázemím, know-how
výroby krmiv a produkty, které jsou plně
konkurenceschopné v porovnání s kvalitními světovými značkami. Sortiment VAFO
zahrnuje více než 100 druhů krmiv v různých typech balení od 0,35 – 15 kg. Krmiva
VAFO se exportují do 13-ti evropských zemí
včetně Německa, Rakouska, Francie, Řecka
a Itálie.
Do dalších let se VAFO PRAHA s.r.o. zaměří
zejména na zvýšení prodeje, tržního podílu

Řada krmiv BRIT patří z hlediska kvality vstupních surovin, technologie
zpracování a nutričních parametrů k nejkvalitnějším na českém trhu.

Moderní provozní hala na výrobu pet food.

a povědomí o krmivech VAFO v ČR a Evropě
a na zlepšení informovanosti zákazníků o
správném použití extrudovaných krmiv.
Přehled výrobků VAFO PRAHA s.r.o.

BRIT Optimal - Kompletní krmivo pro
dospělé psy všech plemen v normální
fyzické zátěži
BRIT Large Bits - Kompletní krmivo pro
dospělé psy velkých plemen v normální
fyzické zátěži
BRIT Choice - Kompletní krmivo pro
dospělé psy všech plemen v nižší fyzické
zátěži a pro seniory
BRIT Activity - Kompletní krmivo pro
aktivní psy, mladé psy (1-3 roky) a psy
s potřebou zvýšit tělesnou hmotnost
BRIT Junior - Kompletní krmivo pro štěňata všech plemen (3-12 měsíců) a kojící
a březí feny
BRIT Lamb & Rice - Kompletní krmivo
pro hypoalergenní výživu, alergické psy,
psy se zažívacími problémy a pro psy, kteří
preferují jehněčí maso
BRIT Kitten - Kompletní krmivo s vysokým obsahem energie pro koťata ve věku
2-12 měsíců a kojící a březí kočky
BRIT Adult Chicken - Kompletní krmivo
pro dospělé kočky obohacené o přírodní
vlákninu pro prevenci vzniku chlupových
bezoárů
ASTOR - Kompletní krmivo pro dospělé
psy vyrobené za použití čerstvého drůbežího masa
MÍCA Premium - Kompletní krmivo
pro kočky s drůbežím masem, zeleninou
a taurinem
ALÍK - Kompletní krmivo pro psy
MOUREK - Kompletní krmivo pro kočky
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Zdroj | archív

Nový hráč na českém trhu
s energetickými nápoji
S nastávajícím obdobím zvýšené konzumace nealkoholických nápojů se na českém trhu energetických nápojů
objevují nové značky s rozdílnými ambicemi získat podíl na trhu i odlišnými komunikačními strategiemi.
Jeden z nich – Power Horse - je pro český trh novinkou, ve světě však patří mezi ty dlouhodobě úspěšné.
Power Horse je druhým nejprodávanějším
energetickým nápojem a na některých
trzích zaujímá pozici lídra trhu. Strategickým cílem Power Horse je zaujmout
druhou pozici na lokálních trzích. Zahájení
prodeje v České republice je proto velmi
důležité, i z toho důvodu, že je to jedna ze
sousedních zemí Rakouska, kde sídlí centrála firmy Power Horse. Česká republika
leží v centru Evropy a díky vstupu do EU
a měnícím se návykům spotřebitelů se dá
předpokládat velký úspěch této značky na
českém trhu.
Společnost POWER HORSE Energy Drinks
GmbH, dceřiná společnost S. Spitz KG
(společnost S.Spitz je již více než 150 let
významným výrobcem potravin) je mladou
a inovativní společností se sídlem v Linci,
která úspěšně vyváží svůj energetický nápoj do mnoha zemí světa. POWER HORSE
Energy Drink byl uveden na rakouský trh
v roce 1993. Byl vyvinut a vyráběn panem
Spitzem, který je dodnes vlastníkem obchodní značky.
Mezi marketingové aktivity spojené s nápojem Power Horse patří vedle televizních a rozhlasových kampaní sponzorská
činnost, která zahrnuje nejen kulturní a
společenské události a kampaně, ale také
sportovní akce. Příkladem společenských
kampaní jsou akce jako „Připoutejte se“
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či protidrogová kampaň. Mezi sportovní
aktivity se řadí téměř všechny vytrvalostní
sportovní disciplíny od košíkové, potápění, fotbalu, squashe, tenisu, maratonu,
triatlonu, plavání, jízdy na kole a mnoho
dalších až po volejbal a horolezectví. Firma
Power Horse také významně podporuje
automobilový sport. Sponzoruje například
populární závod „Jet Ski“ a vlastní tým
rallye, který se účastní mezinárodních zá-

vodů jako např. Akropolis rallye a mnoha
dalších. Power Horse se také zapojuje do
závodů formule BMW se svým vlastním
týmem.
K této strategii vede značku sama podstata tohoto energetického nápoje. Power
Horse je nezbytným pomocníkem na cestě
k úspěchu, při potřebě dlouhodobě zvýšeného výkonu, koncentrace a schopnosti
reakce.
Power Horse patří mezi nealkoholické
osvěžující nápoje s přísadou kofeinu, které
zvyšují fyzickou a psychickou výkonnost a
které tělu okamžitě dodávají potřebnou
energii a vitamíny – s nezaměnitelnou a
osvěžující chutí. Power Horse je jedinečný
energetický nápoj. Okamžitě zlepšuje výkon a má prodloužený efekt poskytování
energie. Během dne prochází křivka fyziologického výkonu různými vrcholy a poklesy. Power Horse – pokud ho pijeme ve
správnou dobu – předchází těmto výkyvům
a poskytuje energii pro stabilní výkon.
Celkově lze říci: soustředění, schopnost
reakce a vytrvalost se výrazně zlepšují!
Power Horse je energetickým nápojem pro
všechny! Navíc je také atraktivní neobvyklým designem plechovky pro tuto kategorii
nápojů.
Vše, co v sobě tento nápoj skrývá, vyjadřuje slogan POWER HORSE – KEEPS YOU
ALWAYS ON.

Zdroj | Tereza Pudilová

Turnov – město českých granátů
Třetí díl seriálu o českých městech a věhlasných výrobcích, které jsou s nimi spojeny, nás zavede do Turnova,
města drahých kamenů a šperků. Ty, do nichž je zasazen ohnivě červený kámen – český granát,
jsou oblíbené u nás i po celém světě již několik staletí.
Tento drahokam, který prý přináší zdraví,
sílu a veselou mysl, se těží pouze v České republice ve dvou dolech u Turnova
a Litoměřic. Oba jsou majetkem Družstva
umělecké výroby Granát v Turnově, které
vzniklo v roce 1953 sjednocením drobných
živnostníků – šperkařů. V současné době
má na 500 zaměstnanců (zlatnická a stříbrnická výroba, broušení kamenů, příprava
kovových polotvarů i těžba granátů, vývoj
i prodej a marketingu) na 500 lidí. Pokračuje tak v tradici výroby šperků a broušení
drahých kamenů v Čechách, která sahá až
do 14. století. Již od dob císaře Rudolfa II.
zdobí šperky s českými granáty mnohé členy královských rodin po celé Evropě.
Město s osmi obyvateli
Město založili Markvartici kolem roku
1250, název Turnov se objevuje o 22 roků
později (1272). Město mající v současné

Od baroka po současnost
Družstvo umělecké výroby Granát v Turnově
je nositelem a pokračovatelem staleté tradice šperkařských řemesel. Na téma jeho současnosti i budoucnosti odpovídal ředitel prodeje a marketingu Mgr. Václav Kolombo.
Kde je největší zájem o vaše výrobky?
Nyní vyvážíme naše výrobky asi do 35 zemí
celého světa. Největší oblibě se těší
v USA, Německu, Japonsku, Francii.
Jsou české granáty stále oblíbené i u
nás nebo jsou považovány za šperky
našich babiček a prababiček?
Nakupují je především turisté, ale v posledních dvou letech se k nim začínají
vracet i čeští zákazníci. Moderní vzory
jsou oblíbené u mladých dívek.

době téměř 15 000 obyvatel je krásnou
vstupní bránou do západní části Českého
ráje s nedotčenou přírodou, blízkými skalními městy, lidovou architekturou a hrady
a zámky v okolí. Turnov několikrát doplatil
na svoji polohu na frekventované obchodní cestě. V roce 1424 vypálil Jan Žižka zdejší dominikánský klášter, o 44 let později jej
vyplenili lužičtí křižáci. V době třicetileté
války (1643) mělo město dokonce pouhých osm stálých obyvatel. Architektonické památky se nacházejí především na
náměstí a v blízkém okolí. Stojí zde raně
barokní kostel sv. Františka z Assisi ze
17. století, upravený empírově s bývalým
františkánským klášterem a původně gotický děkanský kostel sv. Mikuláše z poloviny 14. století, po požáru přestavěný
renesančně a poté barokně. Z roku 1708
pochází vedlejší barokní fara. Cenná je
rovněž budova městské radnice z roku
1526, původně renesanční, přestavěná na
sklonku 19. století ve stylu novorenesance.
V měšťanském domě z konce 16. století je
Muzeum Českého ráje s ojedinělou expozicí drahých kamenů. Tradice zpracování
drahých kamenů, které se nacházely odnepaměti na nedalekém vrchu Kozákov, je
v Turnově stále živá. Je zde známá střední
škola na umělecké zpracování kovu a kamene. Na náměstí Českého ráje je možné
zakoupit šperky z českých granátů v prodejně Družstva umělecké výroby Granát.
Na severním okraji Turnova vpravo od

silnice na Železný Brod stojí zámek Hrubý
Rohozec, který vznikl přestavbou původního gotického hradu, založeného Markvartici kolem roku 1280. Jeho objekty v sobě
spojují několik stavebních slohů: od gotiky
přes renesanci, baroko a empír až k novogotice. Při prohlídce je možné shlédnout
interiéry s částí původního desfourského
zařízení, expozici bydlení a odívání od renesance po secesi.

Vzory granátových šperků tedy obměňujete nebo vyrábíte stále i vzory
staré několik desetiletí?
Každý rok vytvoříme kolem 300 nových
modelů, ale ve vzorování se vracíme zpět
i několik století, např. k baroku. Oblíbená
je secese a artdeco. České granáty zasazujeme do stříbra, pozlaceného stříbra i
14 a 18-ti karátového zlata.
Lze šperky s českými granáty u nás
koupit pouze ve vašich podnikových
prodejnách Granát?
Samozřejmě dodáváme i dalším prodejcům, ale je třeba dát si velký pozor na
napodobeniny, které se vyskytují poměrně často. Naše šperky se prodávají s certifikátem a puncovní značkou. Nejjistější
je tedy nákup v některé z deseti našich
podnikových prodejen.

|11|

Zdroj | Otakar Šaffek

Cobra Transport a D.A.S.
Mezinárodní a vnitrostátní kamionové dopravě a zasilatelství se věnuje firma Cobra Transport, s.r.o., která
sídlí v Dolním Újezdě nedaleko Litomyšle. Vznikla v roce 1997 a její vlastník pan Radek Bartoš se krátce
po jejím založení stal klientem pojišťovny právní ochrany D.A.S.
Od uzavření smlouvy nepřetržitě spolupracuje Cobra Transport, s.r.o. s expoziturou D.A.S. v Hradci Králové a jmenovitě přímo s regionálním manažerem
panem Ladislavem Zelenkou, který dělá
vynikající jméno této pojišťovně. Dlouhodobá spolupráce se vztahuje na právní
ochranu motorových vozidel celé firmy,
která dnes se šestnácti kamiony a čtyřmi
osobními vozy patří mezi naše spolehlivé
dopravce. Zejména v oblasti mezinárodní
dopravy je pro Cobru Transport, s.r.o.
neocenitelná jistota, že D.A.S. poskytne
skutečně operativně a účinně právní
pomoc kdekoli v Evropě. A nutno říci, že
pojišťovnu D.A.S. v Evropě znají.
Jedním z mnoha příkladů učinné pomoci v zahraničí byla nezaviněná nehoda
kamionu firmy Cobra Transport, s.r.o.
v Belgii. Na parkovišti u Bruselu nacouval do jejich vozu nepozorný belgický
řidič a značně poničil přední část jejich
tahače. Pojišťovna D.A.S. zajistila hladký průběh vyšetření nehody a uplatnění
komplexních nároků poškozené firmy
Cobra Transport, s.r.o. a to ve velice
krátkém čase. „Pokud bychom se vůbec
pokusili vyřídit celou záležitost sami,“
řekl nám majitel firmy pan Radek Bartoš,
„nevím, jak dlouho by složité jednání
s belgickou policí a úřady trvalo, roz-
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hodně bychom však měli daleko vyšší
náklady a více starostí s velmi nejistým
výsledkem.“ Také provozní náklady, platy
zkušených řidičů, skladové prostory a vše
kolem silniční kamionové dopravy tvoří
nezanedbatelnou položku. To vše vedlo
uvážlivého podnikatele pana Radka Bartoše k tomu, že dnes by svá vozidla na
silnici bez označení D.A.S. nepustil. Kuriózním případem právní pomoci D.A.S.
bylo vniknutí utečenců z Čečenska do
kamionu firmy Cobra Transport, s.r.o. na
čerpací stanici před vjezdem do Velké
Británie. Při čerpání pohonných hmot do
kamionu, utečenci seskočili ze střechy čerpací stanice na střechu kamionu, rozřízli
ji a ukryli se uvnitř. Když byli utečenci při
kontole na hraničním přechodu objeveni,
šokovaný řidič byl prvním, kdo pomoc
D.A.S. velmi ocenil. Cobra Transport,
s.r.o. zajišťuje také vnitrostátní přepravu,
včetně kompletního servisu dopravy zboží. I na našem území dochází k událostem, při kterých je právní pomoc D.A.S.
nezbytná. Složitý byl případ, kdy kamion
strhl telefonní vedení, které křižovalo silnici. Zpočátku to vypadalo, že policií bude
obviněn a jako viník označen řidič. Právníci z D.A.S. však poradili, jak přesně postupovat a zjistilo se, že telefonní vedení bylo
prověšeno po větrné vichřici. Nebezpečné

místo nebylo opatřeno příslušnou dopravní značkou a spor byl nakonec vyřešen
ve prospěch firmy Cobra Transport, s.r.o.
a o zajištění jejich nároků se opět postarala D.A.S. „Je vůbec něco, čím by se dala
vzájemná spolupráce ještě zlepšit?“, zeptal jsem se pana Bartoše. „Vždycky je to
v lidech a s panem Zelenkou se nám spolupracuje výborně. Je perfektní vizitkou
spolehlivosti D.A.S. pojišťovny. Jediné, co
mi do dnešního dne nemohl nabídnout,
je právní pomoc při vymáhání pohledávek od některých neplatících zákazníků,
ale vím, že tato služba zatím překračuje
možnosti celého našeho pojišťovnictví.
V rámci uzavřené smlouvy jsme opravdu
velmi spokojeni.“
Když jsem opouštěl za nevlídného sychravého počasí sídlo firmy, vyjížděly na
daleké cesty mohutné soupravy Cobra
Transport, s.r.o. Nenápadná modrá
kruhová nálepka s bílými písmeny DAS
zasazená ve zlatém rámu, bude dělat po
celou cestu nezbytného společníka, jak
kamionům, tak posádkám. A koneckonců i majiteli firmy panu Radku Bartošovi.

Zdroj | JUDr. Tomáš Beran, Mgr. Barbora Langová

Otázky a odpovědi
uplatnit. Jak však bylo již shora uvedeno, prokazovat, že škoda byla způsobena zvířetem,
které uprchlo z obory, bude nadmíru těžké a
proto zpravidla náhradu škody nebude možno uplatnit vůči nikomu.

Nejprve je třeba předeslat, že zvíře v lese
obecně nepatří nikomu a jedná se o tzv. věc
ničí. Otázku odpovědnosti za škodu, kterou
způsobí divoká zvěř nicméně upravuje ust.
§52 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
Tento zákon přisuzuje určitý rozsah odpovědnosti uživateli honitby, kde honitbou se
rozumí určitý počet pozemků, na kterých
je povoleno právo myslivosti. Uživatelem
honitby je tedy určitý subjekt, kterému toto
právo bylo uděleno. Tento subjekt v určitém
rozsahu za škodu způsobenou zvěří odpovídá. Podle dikce shora citovaného zákona tak

uživatel honitby odpovídá za: škodu, kterou
v honitbě na honebních pozemcích nebo na
polních plodinách dosud nesklizených, vinné
révě, ovocných kulturách nebo na lesních
porostech způsobila zvěř.
Jak plyne ze shora uvedeného, je odpovědnost uživatele honitby omezena na škodu,
která vznikne přímo na honebních pozemcích anebo plodinách, lesních porostech a
ovocných kulturách. Honebními pozemky
se však nerozumí pozemní komunikace a
proto pokud z honitby zvíře uteče a způsobí
škodu na motorovém vozidle, nejedná se o
odpovědnost dle shora uvedeného a uživatel
honitby nebude povinen škodu nahradit.
Obecně tak uživatel honitby za škodu majiteli vozidla neodpovídá a tato bude muset jít
k jeho tíži.
Jediným případem, kdy by odpovědnost být
dána mohla, je případ podle §52 odst. 3 téhož zákona, podle kterého škody způsobené
zvěří, která unikla z obory, je povinen hradit
uživatel obory. Oborou se rozumí druh honitby s podmínkami pro intenzivní chov zvěře s
obvodem trvale a dokonale ohrazeným nebo
jinak uzpůsobeným tak, že chovaná zvěř z
obory nemůže volně vybíhat. Pokud se tedy
bude jednat o zvíře uprchlé z obory (což po
důkazní stránce prokazovat nebude nejjednodušší), pak by uživatel obory tuto škodu
byl povinen vlastníkovi vozidla nahradit. Současně se však uživatel obory může zprostit
odpovědnosti, pokud prokáže, že uniknutí
zvěře bylo umožněno poškozením ohrazení
obory neodvratitelnou událostí nebo osobou, za niž neodpovídá. Pokud by se však
uživatel obory nebyl schopen zprostit odpovědnosti ze shora uvedených důvodů, bylo by
možno vůči němu nárok na náhradu škody

Jak mám postupovat, když mi pojišťovna
odmítla vyplatit pojistné plnění za odcizení jízdního kola mé dcery. Kolo bylo
pojištěné v rámci pojistky domácnosti
s max. výší pojistného plnění 5.000,- Kč.
K odcizení došlo před budovou gymnázia, kde dcera studuje, poté, co zde ráno

kolo uzamkla ve stojanu a odešla na vyučování. Po skončení poslední vyučovací
hodiny se dcera vrátila ke stojanu, kde
zjistila, že kolo bylo odcizeno. Přivolaná
hlídka Policie ČR o celé události sepsala
protokol, který jsem společně s dokladem
o koupi kola zaslal pojišťovně k vyřízení
pojistné události a výplatě pojistného plnění. Pojišťovna ve své konečné likvidační
zprávě zkonstatovala, že nebyly splněny
podmínky pro výplatu pojistného plnění,
konkrétně se jednalo o nedodržení čl. 5
odst. 3 písm. 3 Všeobecných pojistných
podmínek – místo pojištění a možnost
bezprostředního nakládání s věcí.
Ke stanovení správného postupu při vyřizování uvedeného pojistného sporu je nezbytné
prostudovat příslušné Všeobecné pojistné
podmínky, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a na něž je v likvidační zprávě
odkazováno při zamítnutí výplaty pojistného

plnění. Článek 4 ve svém prvním odstavci
stanoví:
„Je-li pojištěn soubor zařízení domácnosti,
týká se pojištění pojistných událostí, které
postihnou pojištěné věci
a) v bytě uvedeném v pojistné smlouvě,
b) v bytě, do něhož se pojištěný během trvání
pojištění přestěhoval,
c) na jiném místě, jen jde-li o věci, které pojištěný měl v okamžiku pojistné události u sebe
nebo je odložil na místě k tomu určeném
nebo obvyklém, aniž se zbavil možnosti s nimi bezprostředně nakládat.
Kontrolou pojistné smlouvy je nutné zjistit,
zda předmětné jízdní kolo bylo zahrnuto
v souboru zařízení domácnosti a v jaké výši
bylo stanoveno maximální pojistné plnění
v případě pojistné události týkající se kola.
Z popisu pojistné události dále vyplývá, že
tato nastala na tzv. jiném místě (před gymnáziem, které dcera klienta navštěvuje).

Při jízdě nákladním automobilem na pozemní komunikaci mi vběhlo do cesty divoké prase, na které číhali v záloze myslivci při honu. Střetu se zvířetem jsem
nemohl zabránit a zvíře jsem usmrtil.
Současně na mém vozidle vznikla škoda ve výši 150 000,- Kč. Myslivci si zvíře
odvezli s tím, že je jejich, nicméně na mé
nároky na úhradu škody nereagovali.
Mohu se domáhat náhrady škody proti
myslivcům nebo proti jinému subjektu?

Před několika lety jsme zakoupili starší
dům na venkově, který jsme se rozhodli
rekonstruovat. Vzhledem k tomu, že
jsme rekonstrukci pojali jako komplexní,
včetně změny vjezdu a výjezdu z tohoto
domu, nastal nám nečekaný problém.
V místě, kde byla původně zeď domu,
která sousedila s přilehající pozemní komunikací, se nachází sloup elektrického
vedení. Tento sloup dříve v uvedeném
místě ničemu nevadil, nicméně v našem
projektu chceme právě v onom místě,
kde je umístěn sloup, zajistit vjezd do
garáže, což samozřejmě díky umístěnému sloupu nelze. Požádali jsme provozovatele energetické sítě, aby sloup umístil
jinam, ten však po nás nyní požaduje
náklady přemístění sloupu – má na to
nárok?
Přemístění sloupu elektrického vedení je tzv.
přeložkou zařízení přenosové a distribuční
soustavy ve smyslu ust. §47 zákona č. 458/
2000 Sb., energetický zákon. Uvedené zařízení je ve vlastnictví elektrárenské společnosti
a proto bude tuto přeložku realizovat právě
elektrárenská společnost. Ve smyslu ust. §47
odst. 2 citovaného zákona se však tato přeložka bude realizovat na náklady toho, kdo
tuto přeložku požaduje. Jestliže tedy změnu
umístění sloupu navrhuje stavebník, musí její
náklady rovněž uhradit a proto půjdou náklady přemístění sloupu k Vaší tíži.
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Zdroj | JUDr. Viktor Hodek

V takovém případě je zapotřebí posoudit,
zda byly splněny všechny další podmínky spojené s pojistnou událostí na tzv. jiném místě,
tj. zda kolo bylo odloženo na místě k tomu
určeném a zda se jeho odložením na dobu
vyučování klientova dcera nezbavila možnosti
s věcí bezprostředně nakládat.
K tomu, aby posouzení těchto ryze právních
otázek bylo dostatečně podložené, lze použít
rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 29. 4. 1998, který rozhodoval obdobný případ – odcizené jízdní kolo odložené
před stadionem, kam žalobcův syn docházel
na hokejový trénink. Ve svém rozhodnutí
soud mimo jiné dospěl k závěru, že
• odložení kola před budovu zimního stadionu, v němž se konal trénink syna žalobce,
naplňuje znaky „místa obvyklého“ tak jak je
uvedeno ve Všeobecných pojistných podmínkách (odložení kola dcery poškozeného před
budovou gymnázia, ve kterém se konala její
výuka je nepochybně analogický, stejně jako
v rozsouzeném případě bylo také kolo před
gymnáziem zajištěno proti odcizení zámkem
– potvrzeno v policejním protokolu)

• pojem odložení věci je definován v bodu 17
čl. II smluvních ujednání jako krátkodobé a
účelné přerušení užívání věci pojištěným, související s jeho pobytem mimo pojištěný byt,
aniž by se zbavil možnosti s těmito věcmi
bezprostředně nakládat. Výraz „bezprostředně“ obvykle znamená v těsné blízkosti, a to
podle okolností buď místní nebo časové.
Ze souvislosti s ostatním textem ustanovení
čl. II. bodu 4 písm. d) smluvních ujednání
vyplývá, že v daném případě se těsnou blízkostí nerozumí blízkost místní, neboť pak
by rozlišení mezi věcmi, které má pojištěný
„u sebe“, a věcmi, které „odložil“, pozbývalo smyslu. Těsná blízkost místní je právě
pojmovým znakem stavu, kdy pojištěný
měl věc „u sebe“. U odložených věcí jde o
těsnou blízkost časovou. Vzhledem k prvé
části čl. II. bodu 17 smluvních ujednání, kde
za odložení věci je považováno krátkodobé
a účelné přerušení užívání věci, je třeba časovou těsnou blízkost - tedy bezprostřednost
- vázat na moment, kdy pominul účel odložení. To znamená, že pojištěný by se zbavil
možnosti s věcí bezprostředně nakládat

tehdy, kdyby poté, co pominul účel odložení,
se odložené věci neujal a místo toho by se
věnoval něčemu jinému, než co bylo původně účelem odložení. V případě našeho
klienta, resp. jeho dcery se nedá o zbavení
se možnosti s kolem bezprostředně nakládat
uvažovat, jelikož výuka končila v 15,50 a
jmenovaná se kola chtěla ujmout v 16,00
hod, kdy zjistila, že toto bylo odcizeno (viz
policejní protokol)
• nárok žalobce v uvedeném případě byl
posouzen jako oprávněný, protože naplňoval všechny znaky pojistné události dle
čl. I odst. 4 VPP a čl. II bodu 17 smluvních
ujednání, a proto Krajský soud shledal,
že žalobce má právo na pojistnou náhradu podle § 788 a § 806 ObčZ, jakož
i podle čl. I. bodu 3 písm. c) a bodu 4 písm. d)
smluvních ujednání, a to ve výši 5 000 Kč.
S ohledem na značnou podobnost obou
uváděných pojistných událostí jsou vyhlídky
na úspěch našeho klienta vysoké a lze proto
doporučit, aby se prostřednictvím advokáta
pověřeného D.A.S. obrátil na příslušný soud
s žalobou o zaplacení pojistného plnění.

Některé změny pracovního
práva a zaměstnanosti

Stalo se již téměř tradicí, že D.A.S. magazín informuje své klienty a obchodní
partnery o některých novinkách v právních předpisech. V tomto svém článku
se proto budu opět věnovat změnám
v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti.
K dílčí novelizaci zákoníku práce došlo
již k 1. 3. 2004 (viz článek Vznik pracovního poměru s přihlédnutím k některým
změnám provedeným zák. č. 46/2004
Sb., D.A.S. Magazín č. 1/2004). Dne
1. října 2004 nabyla účinnosti další novela zákoníku práce (zák. č. 436/2004 Sb.)
a nový zákon o zaměstnanosti (zák. č.
435/2004 Sb.).
Hlavní novinkou je změna v úpravě do-
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volené na zotavenou. Dle § 108 odst. 1
zák. práce dobu čerpání dovolené určuje
zaměstnavatel podle plánu dovolených
stanoveného s předchozím souhlasem
příslušného odborového orgánu tak, aby
si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat
zpravidla vcelku a do konce kalendářního
roku, pokud dále není stanoveno jinak.
Dle § 109 odst. 2 zák. práce jestliže si
zaměstnanec nemohl dovolenou vyčerpat v kalendářním roce z naléhavých
provozních důvodů
nebo proto, že
zaměstnavatel neurčil její čerpání, nebo
pro překážky v práci, je zaměstnavatel
povinen poskytnout ji zaměstnanci tak,
aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku. Zaměstnavatel je
však povinen určit zaměstnanci, jehož
pracovní poměr k témuž zaměstnavateli
trval po celý kalendářní rok, čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v kalendářním
roce, pokud na ně má nárok. Neurčí-li
zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou
podle věty druhé ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou
dovolenou nebo její část první následující pracovní den, pokud zaměstnanci
v nástupu dovolené nebrání překážky
v práci uvedené v § 108 odst. 3 větě

první zák. práce (tj. především nemoc,
mateřská či rodičovská dovolená). Nevyčerpá-li zaměstnanec dovolenou podle
věty druhé ani do konce příštího kalendářního roku, nárok na tuto dovolenou
zaniká. Pokud zaměstnanec nemohl z
důvodů uvedených ve větě první vyčerpat dovolenou, která přesahuje 4
týdny, ani do konce příštího kalendářního roku, může být s jeho písemným
souhlasem tato část dovolené vyčerpána
do konce dalšího kalendářního roku.
Náhradu mzdy za 4 týdny nevyčerpané dovolené je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pouze
v případě skončení pracovního poměru.
Náhradu mzdy za tu část nevyčerpané
dovolené, která přesahuje 4 týdny,
je zaměstnavatel povinen poskytnout
nejen v případě skončení pracovního
poměru, ale i v případě, že zaměstnanec
nemohl tuto dovolenou vyčerpat do doby
uvedené v § 109 odst. 2 větách první a
páté zák. práce.
Nejlépe je novou úpravu přiblížit na
příkladu: Jestliže zaměstnanec 4 týdny
dovolené za rok 2003, které jsou převedeny do roku 2004 nevyčerpal do 31.
října 2004, nastoupil automaticky 1. 11.
2004 na dovolenou. Jestliže však např.

Zdroj | Mgr. Miroslav Ježek

pro nemoc nemohl tuto dovolenou vyčerpat ani do 31. 12. 2004, nárok na tuto
dovolenou zaniká.
Výše uvedená úprava vychází z evropského práva ve snaze ochránit zaměstnance. Dovolená totiž slouží k regeneraci
zaměstnance, nikoliv k dalšímu získání
peněžních prostředků.
Další důležitou novinkou je úprava tzv.
agenturního zaměstnávání. Dle § 38a zák.
práce agentura práce na základě povolení
úřadu práce, může svého zaměstnance
dočasně přidělit k výkonu práce k jinému
zaměstnavateli jen na základě písemného ujednání v pracovní smlouvě nebo
v dohodě o pracovní činnosti, kterým
se agentura práce zaváže zajistit svému
zaměstnanci dočasný výkon práce podle
pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní

činnosti u jiného zaměstnavatele, a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat
podle pokynů uživatele a na základě
písemné dohody o dočasném přidělení
zaměstnance agentury práce, uzavřené
mezi agenturou práce a uživatelem.
Mezi novinky, které přináší nový zákon
o zaměstnanosti náleží úprava činnosti
dětí mladších 15 let, resp. starších 15
let, avšak před ukončením povinné školní
docházky. Dítě může vykonávat pouze
uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost pro právnickou nebo fyzickou
osobu, jen jestliže je tato činnost přiměřená jeho věku, není pro něj nebezpečná,
nebrání jeho vzdělávání nebo docházce
do školy a účasti na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský

rozvoj. Dítě může tuto činnost vykonávat
jen na základě jednotlivého povolení
úřadu práce vydaného pro určité dítě
a určitou činnost.
Mezi další změny lze uvést prodloužení
podpůrčí doby pro nezaměstnané ve
věku 50-55 let na 9 měsíců a pro občany
nad 55 let na 12 měsíců U nezaměstnaných do 50 let zůstává její délka na
6 měsících. Absolventi (stejně jako všichni
ostatní) však k tomu, aby dostali podporu
v nezaměstnanosti musí odpracovat v posledních 3 letech alespoň 12 měsíců. Výše
podpory činní po první tři měsíce 50 procent mzdy, později nově 45 procent.
Lidé si budou moci k podpoře přivydělat
do výše poloviny minimální mzdy, tj. nyní
3350 Kč. Přivydělávat si mohou maximálně do 20 hodin týdně.

D.A.S. řešila

Odpovědnostní pojistitel („povinné
ručení“) klienta D.A.S. uplatnil vůči němu
nárok na úhradu částky, kterou vyplatil poškozenému z titulu pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla
s odůvodněním, že klient, který způsobil
dopravní nehodu, porušil ustanovení § 47
odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích, neboť nehodu neoznámil orgánům policie. Klient
D.A.S. se obrátil na právní oddělení, které
provedlo rozbor věci a zjistilo následující
skutečnosti. Jednalo se o dopravní nehodu na území Turecka, jejímiž účastníky byli
provozovatelé dvou vozidel registračních
značek České republiky. Na základě zjištěných skutečností byl vznesený nárok shledán jako neoprávněný, D.A.S. vstoupila
do jednání s odpovědnostním pojistitelem
svého klienta a poukázala na rozhodné
skutečnosti pro posouzení oprávněnosti
nároku odpovědnostního pojistitele. Zejména bylo namítáno, že klient oznámil
dopravní nehodu místnímu policejnímu
orgánu, avšak ten předmětnou dopravní
nehodu nešetřil s odkazem na nízkou
hranici vzniklé škody. Současně však bylo
shledáno, že ačkoliv se jednalo o pojistnou událost, resp. škodu, která vznikla

střetem provozů dvou vozidel s českými
registračními značkami a je tedy dána
příslušnost tuzemského pojistitele, nelze
na dopravní nehodu mimo území České
republiky aplikovat ustanovení právních
předpisů České republiky a dovozovat
tedy také současně jejich porušení právní
povinnosti, které by zakládalo možnost
regresního nároku odpovědnostního
pojistitele na úhradu vyplacených částek
z titulu pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla. Na základě této argumentace odpovědnostní pojistitel („povinné ručení“) klienta D.A.S.
od regresního nároku v plném rozsahu
upustil.
V bezprostřední blízkosti nemovitosti
klienta D.A.S. byly prováděny výkopové práce, a to takovým způsobem,
že v případě přívalových dešťů hrozilo
porušení statiky nemovitosti a poklesu
části stavby. Na základě oznámení pojistné
události D.A.S. pověřila na své náklady
vyřizováním věci právního zástupce. Ten
vstoupil do jednání se zhotovitelem stavby,
který výkopové práce prováděl, a věc se
podařilo smírně vyřídit dohodou účastníků,
které předcházelo místní šetření za přítomnosti klienta, právního zástupce a zástupce
zhotovitele stavby. Byl projednán systém
zabezpečovacích opatření, která byla následně učiněna, a při místním šetření byla
shledána jako dostatečná. Zhotovitel se
zavázal provést povrchové terénní úpravy
v bezprostřední blízkosti stavby klienta a
současně byla poskytnuta garance v délce
36 měsíců na bezplatné odstranění vad
v případě negativních vlivů na nemovitost
klienta. O těchto skutečnostech byl sjednán
předávací protokol, při čemž tyto skuteč-

nosti byly uvedeny i v příslušném finálním
kolaudačním rozhodnutí stavby. Náklady na
mimosoudní vyřizování 6500 Kč.
Klient D.A.S., jakožto nájemce obecního bytu, zjistil výskyt závad v bytě, a
to v podobě plísně na obvodových zdech
bytu. Proto se z titulu nájemního vztahu obrátil na pronajímatele, který však
vzniklou situaci odmítl řešit s poukazem
na skutečnost, že ze strany nájemce
dochází v průběhu topné sezóny k nedostatečnému vytápění bytu. Klient se
obrátil na D.A.S, která pověřila vyřizováním pojistného případu spolupracující
advokátní kancelář. Advokátní kancelář
ve spolupráci s klientem zajistila znalecký
posudek, na základě jehož závěrů bylo
konstatováno, že ze strany vlastníka bytu
došlo již v počátku k pochybení, když
bytové jednotky byly kolaudovány počátkem měsíce září, a to bez kontroly vlhkosti a bezprostředně poté byly byty pronajaty. Současně bylo zjištěno, že nájemci
museli vynakládat zvýšené prostředky na
vytápění, byt prakticky vysoušet, neboť
tento nebyl po stavební stránce vyzrálý.
Na základě zjištěných skutečností právní
zástupce vstoupil do jednání s vlastníkem
nemovitosti a domáhal se jednak odstranění závad v nemovitosti a současně
poskytnutí přiměřené slevy na nájemném. Na základě projednání věci byla
uzavřena dohoda, kdy vlastník nemovitosti současně provedl nezbytná stavební
opatření ve formě zateplení obvodové
zdi a zajištění zlepšené cirkulace vzduchu
v bytě klienta. Současně pronajímatel
poskytl přiměřenou slevu na nájemném.
Náklady na mimosoudní vyřizování
8 000 Kč.
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Dotazy od vás, našich klientů
Jak má řidič při silniční kontrole postupovat, pokud si není vědom toho,
že se dopustil dopravního přestupku
(např. překročení rychlosti). Může
po policistovi požadovat předložení
důkazů (např. záznam z radaru) nebo
musí na místě zaplatit?
V případě, kdy řidič vozidla po zastavení
hlídkou Policie ČR je přesvědčen o tom,
že přestupek nespáchal, je na místě, aby
si od policistů vyžádal důkazy ohledně
jeho porušení povinnosti a na základě
těchto důkazů případně přehodnotil
stanovisko ohledně jeho zavinění dopravního přestupku. Policie – shodně
jako obecní úřad, který by přestupek projednával ve správním řízení – je povinna
prokázat porušení povinnosti ze strany
obviněného a předložit důkazy o vině
obviněného vždy a v každém případě.
Za důkaz může ve smyslu ust. §34 odst.
1 a 2 správního řádu (zákon č. 71/1967
Sb.) správní orgán použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný
stav věci a které jsou v souladu s právními předpisy. Důkazy jsou zejména
výslech svědků, znalecké posudky, listiny
a ohledání a další prostředky. V případě
překročení nejvyšší dovolené rychlosti se
za hodnověrný důkaz považuje zpravidla
pouze obrazový záznam (zpravidla fotografie) zařízení, které je spojeno s měřícím zařízením (radarem), které musí
současně splňovat podmínku ověření
správnosti tohoto měření (tzv. kalibraci).
Za důkaz bývá někdy považováno i svědectví policisty, který hodnoty z měřícího
zařízení odečítá vizuálně bez existence
objektivního záznamu. Tento druh důkazu ovšem může vzbuzovat důvodné pochybnosti o jeho objektivitě a není proto
vyloučeno, že by jej správní orgán nebo
soud nepovažoval za dostatečný.
Lze tedy jednoznačně doporučit, aby
řidič požadoval předložení objektivního
záznamu o spáchaném přestupku. Pokud
mu tento důkaz předložen není nebo není
přesvědčen o jeho důkazní přesvědčivosti
či hodnověrnosti, je na místě odmítnout
přestupek, projednat v blokovém řízení
a nechat věc projednat ve správním řízení
obecním úřadem. Na tento postup má řidič právo vždy, neboť projednat přestupek
v blokovém řízení lze jen tehdy, pokud
s tím řidič souhlasí. V takovém případě je
třeba nepřebírat pokutový bloček ani složenku pro zaplacení. Převzetím takového
dokumentu řidič souhlasí s projednáním
v blokovém řízení a posléze již prakticky
nelze věc změnit.
Lze tedy uzavřít s tím, že řidič není povinen na místě uhradit pokutu, nicmé-
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ně je třeba v této souvislosti upozornit
na to, že ve správním řízení může být
pokuta vyšší a současně pokud se řidiči
prokáže přestupek, je povinen vedle
pokuty uhradit i náklady řízení ve výši
1000 Kč. V jednotlivém případě je tedy
na zvážení každého, zda je postoupení
věci do správního řízení a vystavení se
riziku vyšší pokuty a povinnosti uhradit
náklady řízení účelné a smysluplné.
Shora uvedené komplikace při posuzování a napadání hodnověrnosti důkazů
lze překonat např. pojištěním právní
ochrany řidičů a vlastníků motorových
vozidel u pojišťovny D.A.S., které zahrnuje úhradu nákladů právního zastoupení při jednání před správním orgánem,
kdy odborná fundovanost pověřeného
právního zástupce je neodmyslitelnou
podmínkou úspěchu v takovém řízení.
Vzhledem k tomu, že náklady právního
zastoupení v takových případech výrazně
převyšují pokuty, které lze uložit a vzhledem k tomu, že úhradu nákladů právního zastoupení proti správnímu orgánu
uplatnit nelze, a to ani v případě, kdy je
obviněný zproštěn obvinění z přestupku, je pojištění právní ochrany u D.A.S.
vhodnou investicí jako záruka proti shora
uvedeným případům.
Jak postupovat v případě, že majitel
půjčí auto známému, ten se dopustí
přestupku, který je zachycen stacionárním radarem nebo kamerou
a vlastníkovi vozu přijde výzva k zaplacení pokuty?
K tomuto případu je třeba nejprve uvést,
že odpovědnost za přestupky je ve smyslu ust. §2 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, odpovědností za
zavinění, což znamená, že za přestupek
odpovídá pouze ten, kdo jej doopravdy
spáchal a nikoli například vlastník vozidla, který vozidlo v okamžiku přestupku
neřídil. Vlastník vozidla není odpovědný
za přestupky řidičů jeho vozidla, na rozdíl
např. od odpovědnosti za neoprávněný
zábor veřejné komunikace, kde je odpovědnost dána provozovateli vozidla bez
ohledu na to, kdo vozidlo na uvedeném
místě nechal stát.
Postup vlastníka vozidla v okamžiku,
kdy je předvolán k podání vysvětlení pro
přestupek (toto předvolání bude vždy
předcházet výzvě k úhradě pokuty, neboť
správní orgán neuloží pokutu dřív, než

bude jasno ohledně toho, kdo vozidlo
řídil), který byl spáchán jeho vozidlem,
může spočívat v následujícím postupu:
Na jedné straně může vlastník vozidla
odmítnout podat vysvětlení za podmínky, že by tímto vysvětlením způsobil
nebezpečí stíhání osobě blízké. To znamená, že v případě, kdy např. vozidlo řídí
manžel/manželka, dítě nebo jiná blízká
osoba vlastníka vozidla, který je k podání
vysvětlení předvolán, je právem předvolaného odmítnout podat vysvětlení
právě s odkazem na to, že by jeho další
vysvětlení mohlo způsobit nebezpečí stíhání blízkých osob, aniž by pochopitelně
tyto blízké osoby jakkoli vymezoval. Odvolání se na toto ustanovení tak ochraňuje vlastníka před postihem z důvodu
neposkytnutí vysvětlení, když je shora
uvedený důvod legitimním důvodem pro
odmítnutí vysvětlení.
Okruh blízkých osob je vymezen např.
v ust. §12 odst. 3 zákona č. 283/1991
Sb., o Policii ČR, nebo v ustanovení
§11 odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii anebo ust. §68 odst. 4
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
„Známého“ by proto do této definice
bylo možno zahrnout jenom v případě,
kdy by újma jemu způsobená stíháním
byla právem pociťována osobou podávající vysvětlení jako újma její vlastní.
Zde je tedy rozhodně skryt prostor pro
širokou interpretaci, nicméně pokud by
správní orgán dospěl k závěru, že odkaz
na toto ustanovení nelze spravedlivě
a odůvodněně požadovat, byla by osoba
podávající vysvětlení povinna vysvětlení
podat. Odmítla-li by jej přesto podat,
vystavovala by se nebezpečí postihu pořádkovou pokutou až do výše 1000 Kč za
každé takové odmítnutí.
V uvedeném případě je tedy obecně
povinností předvolané osoby vysvětlení
poskytnout, ledaže by se mohla důvodně
odvolat na shora uvedená ustanovení
upravující možnost vysvětlení odmítnout
podat.
I v těchto případech však lze rozhodně
doporučit mít sjednáno pojištění právní
ochrany u pojišťovny D.A.S., neboť argumentace ve vztahu ke správního orgánu
o tom, že konkrétní osoba je osobou
blízkou, je nepochybně úkolem pro osobu odborně připravenou tj. pro právníka
(advokáta), jehož náklady by byly uhrazeny z pojištění právní ochrany u D.A.S.

www.das.cz

Zdroj | Květoslava Voglová

Sponzorem projektu
BICYCLE HELP je D.A.S.
Projekt Bicycle Help je zaměřený na vznik
cyklistického týmu v čele se špičkovým
handicapovaným závodníkem Jiřím Ježkem, který je v tomto týmu již několik let.
Jiří Ježek, současný nejlepší handicapovaný cyklista na světě, mistr světa, Evropy
a paralympijský vítěz ze Sydney se v loňském roce soustředil také na konfrontaci
se zdravými závodníky.

XII. Letní paralympijské hry začaly v Aténách 17. 9. 2004. České barvy hájilo
sedm desítek reprezentantů. Představili se
na stadionech, které byly známy z přenosů předtím skončené letní olympiády.
Suverénně nejúspěšnější výpravou na
paralympijských hrách byla Čína. Její sportovci získali v Aténách 141 medailí, z toho
63 zlatých.
Čeští reprezentanti získali v Aténách 31
medailí, z toho 16 zlatých, 8 stříbrných
a 7 bronzových, což jim vyneslo dvanácté
místo. Před čtyřmi roky v Sydney dosáhli
Češi 15 zlatých, 15 stříbrných a 13 bronzových medailí a skončili jedenáctí.
Nejúspěšnějším českým sportovcem v Aténách se stal plavec Martin Kovář s třemi tituly. Zvítězil v nových světových rekordech
ve všech třech individuálních kraulařských
závodech, kterých se zúčastnil.
Cyklista Jiří Ježek vyhrál a spřádal plány.
Vzápětí jej čekal moderátorský mikrofon.
Pořádný záběr měl během paralympiády
v Aténách, na níž se v samém závěru
dočkal po stříbru z dráhy i zlata, jež mu
dal součet dvou prvních míst z klasického
silničního závodu jednotlivců a časovky.
„Všechno jsem letos vrhl na cyklistiku,
vyplatilo se to“ liboval si. I s podkolenní
protézou závodil v sezóně hlavně s nepostiženými, neboť příprava na paralympiádu pro něj byla hlavní.
Na prvenství útočil už na velodromu
v úvodu aténských soutěží. Ve stíhačce jej

předstihl Španěl Alcaide, kterému vše vrátil na silnici. Na dráhovém kilometru také
zajel nejlepší čas své kategorie.
Jirka vyhrál čtyři paralympijské závody, má
jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili.
Stal se hvězdou cyklistických soutěží, který po dvou vítězstvích v silničních disciplínách jasně vyhrál kombinaci. „Je to vrchol
mé kariéry. Jsem moc šťastný, protože
cyklistika v kategorii amputovaných je
strašně nabitá. Všichni v první desítce jsou
profesionální sportovci, kteří tomu věnují
úplně všechno. Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát zrovna silniční závody, to je
přece královská disciplína. Dráha mě baví
víc, je spravedlivější, na silnici se může stát
cokoli, je to loterie. Ale když se závod podaří, je to větší vítězství“, radoval se. Má
již dvě zlaté z olympiády v Sydney 2000,
dva tituly mistra světa a čtyři evropského
šampióna.
„Medailí se na paralympiádě musí ubrat,
vždyť to vypadá divně, když třeba Česko
má nějakých třicet medailí“, řekl Jirka. Pro
příští roky jej láká ještě více zápolit s nepostiženými.
„Mistrovství světa handicapovaných je

až za dva roky. Letos jsem celkem slušně
objel dva domácí etapové závody – Lidice
i Vysočinu – a na příští rok jsme se i tady
s kolegy z kategorie domlouvali, že postavíme mezinárodní tým jen z paralympioniků a zkusíme některé etapáky nižší
kategorie. Ale pro mne bude nejdůležitější pokračování v závodech se zdravými
za náš Tým FIAT Smažík,“ spřádal smělé
plány Jirka.
Třicetiletý cyklista Jiří Ježek, kluk z Prahy,
přišel o nohu v jedenácti letech, když ho
srazilo auto. Vyučil se protetickým laborantem a později začal jezdit na kole. Půl
dne pracoval, půl dne trénoval a večer
cestou domů usínal nad řídítky. S pomocí manželky Soni, zpěvačky kapely Blue
Moon, v zimě zformovali vlastní Team
FIAT Smažík. Za rok najezdí 25 000 kilometrů, v diáři má úctyhodných šedesát
závodních dní a ještě k tomu je častým
hostem v televizi nebo rozhlase.
Ježkovým cílem je nejen kvalitní příprava
na další paralympijské hry v Pekingu, ale
také výraznější úspěchy mezi zdravými
sportovci. Už teď se pravidelně účastní
závodů Českého poháru.
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SPORTUJEME S D.A.S.
Každý rok se naše společnost účastní různorodých sportovních klání. Jedná se o tenisové turnaje, bowling
či golf a v neposlední řadě je nutno zmínit FOTBAL. Právě o něm zde bude řeč!

Banka Cup 2003, 2. místo

Vraťme se zpátky tak o dva roky, kdy
fotbalové družstvo D.A.S. pojišťovny
právní ochrany, a.s. bylo teprve u zrodu.
Představte si partu nadšenců v kravatách,
co se rozhodli uskutečnit svůj klučičí sen,
a stát alespoň jedenkrát na stupni vítězů.
Pomalu, ale jistě se začalo tvořit plno
hodnotné družstvo složeno ze zástupců
všech oddělení naší společnosti. Právní,
obchodní, ekonomické….různé povahy… rozdílná taktika…jiné zkušenosti.
A přece!!! Nadšení! Odhodlání! (Chuť
hrát si!) Právě to udělalo z našich kolegů
řádný „fotbalový“ tým. Nejsou Klabzubovou 11 ani Baníkem Ostrava, jsou to lidi,
co si umí hrát!!!
Své první krůčky učinili již 22. 6. 2002
v Dobříši, kdy se účastnili 3. ročníku turnaje v malé kopané o pohár ČESMADU
BOHEMIA. Tenkrát to byla velká zkouška.
Vydrželi, nevzdali se a napřesrok se znovu vydali do boje obhajovat své barvy.
4. ročník Česmadu Bohemia se konal
v Sezemicích u Pardubic, dne 28. 6. 2003.
Byl to velmi krásný a slunný víkend, stvořený pro vítězství. Náš tým postupoval až
s nadpřirozenou rychlostí k stupínkům nej-

vyšším, ale... Byla to náhoda? Nebo snad
Boží prozřetelnost??? Nebo to prostě nevyšlo? Možná to bylo únavou po celodenní
hře, taky možná nenastala ta správná chvíle
… Bylo to o prsa indiánské babičky, bylo
to na dosah… Mohli se postavit na jeden
z piedestalů …
Zklamání netrvalo dlouho, naši hráči se
nenechali odradit. Chtěli víc. Ještě téhož
roku, dne 22. 3. 2003 zabojovali na halovém turnajovém klání Banka Cup 2003.
A tam to přišlo. Druhé místo! Zasloužené,
vybojované, vytoužené! Ten den se vryl do
paměti všem hráčům jako den, kdy D.A.S.
fotbalový tým držel poprvé v rukou jeden
z vítězných pohárů v malé kopané.
Čas plynul, nastoupil rok 2004. S ním nové
soutěže, nové naděje. Společnost I.S.C.
Sports již poněkolikáté pořádala turnajové
zápasy v halové malé kopané pod názvem
GOLDEN TOUR. V letošním roce se i naše
společnost stala jednou z firem, která se

Golden Tour 2004

této akce účastní. Byla vytvořena IV. liga,
ve které jsme se utkali s jedenácti dalšími
firmami. Konkurence byla veliká, kluby
Skansky, Maersk Logictics, Komerční banky
či Tipsportu byli velkým soustem nejen pro
nás. Akce trvala od 12. 1. 2004 slavnostního rozlosování do 20. 5. 2004 slavnostního ukončení a vyhlášení vítězů. Hra jako
taková byla rozložena do čtyř měsíců, kdy
všechny týmy bojovaly o postup.
Naše mužstvo složeno z těch nejlepších
mělo dobrého kapitána, promyšlenou
taktiku, nové dresy, nové posily. Byli připraveni přijít, odehrát a zvítězit. Přišli, skvěle si
zahráli, atmosféra byla výborná, nezvítězili,

ale přesto si vyzkoušeli, jaké to je hrát
s těmi nejlepšími. Nicméně při slavnostním
ukončení GOLDEN TOUR 2004, které se
konalo v Palace Cinemas Letňany, byl náš
tým D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
nominován v kategorii „Fair play“. Po
příjemném programu, módní přehlídce
a malém občerstvení jsme sice odcházeli
bez ceny, avšak s pocitem dobře strávených
víkendů, které jsme mohli věnovat nejen
reprezentaci naší firmy, ale hlavně (a to je
důležité) sportu samotnému.
Poslední akcí roku se pro náš tým stal
5. ročník Česmadu Bohemia konaný v Hranicích na Moravě dne 26. 6. 2004. Už jen ta
představa, jak daleko od domova by měl náš
tým hrát, byla děsivá, ale i přes to se rozhodl
obětovat svému koníčku celý víkend a vyrazit vstříc novým „sportovním“ dobrodružstvím. Jistě se ptáte jak to dopadlo. No! Bylo
to velké, přímo monstrózní klání …. Slunce
moc nehřálo, vítr zalézal pod rozevláté dresy

Česmad Bohemia 2004

našich hráčů... Akce střídaly reakce, padaly
góly, padali hráči... padala i ostrá slova, ale
nikde žádná zloba. Nepostoupili jsme sice
do finále, ale doprovodný program celé akce
nás brzy vtáhl do víru zábavy a my tak mohli
rychle zapomenout na bolestné prohry a radostně plánovat nová vítězství...
Na závěr bych ráda popřála svým kolegům,
celému D.A.S. fotbalovému týmu, aby se
nevzdávali při prohrách, ale čerpali z nich
to nejlepší, aby drželi vždy při sobě a stále
byli tak nabití energií a dobrou náladou. Aby
hráli s čistou hlavou bez nutnosti vítězství,
aby ukázali všem, že není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se!

Složení D.A.S. fotbalového týmu

Brankář: Václav Karásek
Obrana: Bohuslav Tryner, Rostislav Šustek, Marian Bularga, Eduard Bartek, Miloš
Procházka, Štěpán Severin, František Machálek, Miroslav Mikeš
Banka Cup 2003
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Útok:

Michal Fischer, Michal Hadrava, Tomáš Beran, Jan Balihar, Ladislav Eliáš

Zdroj | Alena Pajdová, MUDr. Zuzana Peterová

II. Mezinárodní sportovní hry
D.A.S., 7.–9. 6. 2004
V překrásném prostředí Moravského krasu
se letos v červnu konaly 2. Mezinárodní
sportovní hry D.A.S. Útočištěm v hlubokých
lesích a rozsáhlých lukách nám byl areál hotelu Panorama. Zde se zaměstnanci české i
slovenské D.A.S. pojišťovny právní ochrany
ruku v ruce vydali vstříc víkendovému
dobrodružství. Různorodá sportovní klání
připravila smíšeným družstvům spoustu

legrace a nových poznání. Nová přátelství
prošla zkouškou v boji o přežití, když se
všichni zúčastnění vydali na pochod černým
lesem, rozbahněnou říčkou po kluzkých
kamenech za mocnou čarodějkou zvanou
příroda, jenž nedaleko našeho „řádění“
vytvořila monumentální jeskyni Macocha.
Člověk se cítil tak malý…
Vyvrcholením našich sportovních výkonů

bylo, jak jinak, než vyhodnocení těch „nejlepších“.
Nutno však podotknout, že vítězové byli
všichni z nás a na noční diskotéce, která
následovala, jsme se dobře pobavili.
Velké díky patří těm, kdo jako realizační
tým dokázal zvládnout bandu nadšenců a
připravit jim nezapomenutelné zážitky.
Příště ahoj na Slovensku.

Další léto s psychiatrem
Letos opět s pomocí sponzorů a dotace
mohly být uskutečněny dva pobyty v psychoterapeutickém stacionáři pro dětské
psychiatrické pacienty. První, třítýdenní,
pro děti s nočním pomočováním, byl
v červenci. Pronásledovala nás smůla
– rozbila se pračka, pak čerpadlo na vodu,
takže máchání prádla ve sprchovém koutě
bylo značně nepříjemné, ale jen asi pět
dní, pak bylo vše opraveno.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany a.s. je
již čtvrtý rok sponzorem těchto letních
pobytů dětí s lékaři. Díky sponzorským

darům děti opět jezdily na huculských koních – nejprve na jízdárně, později i v lese
a na loukách. Nepozornost při utahování
pobřišníku stála jednoho chlapce pád, ale
naštěstí bez následků. Hra z období Habsburků děti bavila a ani si nevšimly, že je
do ní zabaleno plno psychoterapie. Počasí
bylo milosrdné a málo jsme mokli.
Srpnová hra byla na motivy knihy Ivanhoe,
takže každý vyráběl svůj erb, sepisoval
historii svého rodu a získání erbu, večer
u ohně postupně vyprávěli velcí i malí.
Nejpřekvapivějším zážitkem byl vzlet balonu, který děti dva dny lepily ze střihového
papíru a plnily nad ohněm. V úžasu jsme
koukali jak balon doletěl až ze zahrady do
koňských ohrad.
Lajdáctví chovatelky dvou jezdeckých koní
v sousední vesnici ohrozilo výcvik dětí,
když na vyjížďce vyrazily dvě obrovské klisny za huculy, kteří se plašili. Podupali jen
cvičitelku, která je chtěla zastavit, děti na
koních vyvázly kupodivu bez pádu. Když
utekli býci z ohrady, s dětmi se nepotkali,
byli včas chyceni. Na farmě Dubová hora
se chová kromě huculů také skot plemene
Galloway a Higland.
Sucho v půlce srpna přineslo další komplikaci – studna nestačila pro nás i koně,

takže týden se děti myly jen u potoka
a koním vodu nosily také z potoka, protože jinak bychom neměli vodu ani na
vaření a pití.
Celodenní výlet se vydařil na obou pobytech. Prošli jsme po značených cestách
údolím pod Čapem, na skalní vyhlídku
Čap, na Tisící kámen, Husí cestou, Kravími doly zpět. Všude jsou skály a krásná
příroda, měli jsme na cestu celý den, takže
všichni zvládli bez naříkání ujít 15 km.
Celkově jako vždy pobyty dětem pomohly ke zlepšení psychické a fyzické
kondice, zlepšení sebevědomí a vztahů
s vrstevníky.
Děkujeme tímto všem, kteří nás podpořili
finančně i jinak.
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Zdroj | Jaroslav Šmíd

Opěrný bod obchodu s díly
Na našem trhu autopříslušenství a dílů působí stovky firem. Jen několik málo z nich je však schopno využít nejširší
světové nabídky a kromě tradičního sortimentu zákazníky stále něčím překvapovat. To dokáže společnost Partspoint.
Náhradní díly
I když Partspoint začínal jako specialista na
náhradní díly pro asijské vozy, dnes je jeho
sortiment mnohem širší a hodí se pro řadu
značek a modelů. Jeho největším dodavatelem je světově proslulá firma Nipparts,
která nabízí náhradní díly od výrobců,
kteří dodávají do prvovýroby. Takové dnes
- podle nového nařízení EU - mohou používat i značkové servisy a jejich cena je
obvykle nižší než originálu. Samozřejmě na
kvalitu takových dílů je vydávána příslušná
certifikace.
Mezi další velké dodavatele Partspointu
patří například výrobce tlumičů Delphi,
které jsou rovněž používány v prvovýrobě
řady automobilů, výrobce filtrů Fleetguard,
autobaterií Delphi, zapalovacích svíček
NGK, které jsou dnes považovány za jedny z nejlepších na světě a vyráběny pro
stovky modelů a značek. Dalším příkladem
velkého dodavatele je švédský výrobce
kloubových hřídelí CEDEX, jehož výrobky jsou již léta používány v síti dealerů
MAZDA. Dalším velice významným dodavatelem firmy Partspoint je německá firma
MEYLE, která je vyhlášená především svým
inovativním přístupem k výrobě a vývoji
náhradních dílů. Výrobky této firmy v sobě
spojují základní vývoj u výrobců automobilů se zkušenostmi z provozu automobilů
– tím vznikají díly mimořádné technické
úrovně, které zajišťují vyšší užitnou hodnotu a životnost než originální díly a jsou
k dostání za velmi rozumné ceny.
Autopříslušenství
Autopříslušenství je obor, který dál inspiruje výrobce k nové tvorbě i technickým
finesám. Partspoint zvolil nabídku jak
těch renomovaných firem ve vyšší cenové
kategorii, špičkového designu i použitých
materiálů, tak těch levnějších výrobků, dostupnějších a zajímavých například z hlediska majitelů ojetých automobilů. Příkladem
mohou být litá kola exkluzivní značky Antera nebo různé modely značky Fondmetal
či Radius. Typickým výběrem mezi dvěma
různými kategoriemi jsou celé komplety
výrobků přídavných nosičů lyží, jízdních kol,
autoboxů od švédské firmy Thule a naproti
tomu obdobných soustav českých výrobců,
především největší české firmy Neumann.
Velké položky v nabídce Partspointu tvoří
audiotechnika především značek Sony
a Blaupunkt, dále handsfree systémy a také
například doplňky pro tuningové úpravy
exteriérů a interiérů automobilů.
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Prodejní místa
Nejznámější pražská prodejní místa jsou
v autosalonech Auto Palace na Spořilově
a v Butovicích, ale také v Shopping Parku
Hostivař. Zboží od Partspointu nabízí též
řada smluvních prodejců dalších firem
jako jsou Kelly nebo Autobenex a desítky
dalších prodejen s autodoplňky a díly po
celé republice.
Minirozhovor
O minirozhovor jsme požádali pana Petra
Nerada, ředitele společnosti Partspoint.
Jak jste dokázali zvýšit obrat na tak
přeplněném trhu, jakým je ten český?
Máte šanci jenom tehdy, když nabídnete něco, co nemají ostatní, ať se jedná
o sortiment služby nebo ceny. My jsme
byli schopni zanalyzovat trh s náhradními
díly a autopříslušenstvím a najít skuliny na
tomto trhu – což například byla nabídka
dílů na japonská a korejská auta. Dalším
příkladem je nabídka dílů, které zúročují
zkušenosti z provozu automobilů. Tato
nabídka taktéž na našem trhu nebyla.
Máte nějaký příklad výrobků či firem,
které jste sami objevili, a vymykají se
běžnému standardu?
Ano máme, jedná se o výrobky německé
firmy MEYLE, která, jak jsem již uvedl, dokázala naplnit onu skulinu na našem trhu,
co se týče inovovaných náhradních dílů
na základě provozních zkušeností. Jako
příklad uvádím obligátní díly řízení na vozy
VW Sharan, Seat Alhambra či Ford Galaxy.
Tyto vozy měly a mají problémy s díly řízení
– což mimo jiné potvrdil oficiální test časopisu AUTO BILD ve spolupráci TÜV, kde
byly prověřovány jízdní vlastnosti vozů kategorie MPV po roce provozu. Vozy měly
opravdu nedobré jízdní vlastnosti zapříčiněné vůlemi v čepech řízení. Na základě
těchto výsledků firma MEYLE vyvinula
nové, zesílené čepy řízení, které zajišťují
dvojnásobnou životnost těchto dílů proti
originálním, čímž je zaručena bezpečnost
jízdy po minimálně dvojnásobný počet
najetých kilometrů.
Jak se osvědčila nabídka vašich služeb
na internetu?
Naše nabídka na internetu - myslím tím
webové stránky – skýtá přehled o námi
nabízeném sortimentu včetně možnosti
stažení ceníků. Naši velcí zákazníci mají
možnost se připojit pomocí internetu pří-

mo do našeho systému, kde si sami vytvoří
objednávku, vidí on-line náš sklad – tato
objednávka je automaticky vygenerována
na našem skladě a zboží odchází na našeho zákazníka – tento systém se obecně
označuje jako B2B.
Pro koncové zákazníky – hlavně se to týká
autopříslušenství – připravujeme systém
B2C – což je obdoba systému, který jsem
uváděl před chvílí – v konečném důsledku
to znamená, že kdokoliv si může u nás potom objednat například střešní box, který
mu bude zaslán na adresu, kterou uvede
do své objednávky.
A co případné reklamace během dvouleté záruky?
Reklamace jsou vyřizovány vždy v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů od nahlášení
této reklamace. V našem sortimentu je
i několik výrobků, na které je výrazně delší
záruční doba, například střešní nosiče
a boxy firmy THULE, na které je záruka 5
let. U některých výrobků na základě našich
zkušeností s kvalitou těchto výrobků po
dohodě s výrobcem prodloužíme záruční
lhůtu, jako příklad mohu uvést naše akumulátory PROFORCE, na které vzhledem
k jejich kvalitě poskytujeme záruku v trvání 30 měsíců.

Kontaktní adresa:
PARTSPOINT k.s.
Bucharova 16
150 00 PRAHA 5
Provozovna:
Areál Airport Logistic Park
Kněževes 185
Pošta Středokluky
PSČ 252 68
Tel.: 233 029 523-28
Fax: 220 950 721
e-mail: info@partspoint.cz
Více informací na www.partspoint.cz

Zdroj | Michael Jon

D.A.S. Liberec Open 2004
V letošním roce „utrpěla“ účast na tomto turnaji hlavně kvůli neúčasti české profesionální špičky.
Naprostá většina profesionálních golfistů totiž ve stejném termínu absolvovala Mistrovství PGAC ve hře na jamky
na druhém konci republiky, v Třinci.
Z profesionálů se představili
pouze (v uvozovkách řečeno) Miroslav
a Luboš Jandové. Nejstarší z obou bratrů,
Jiří, v té době bojoval s dalším pravidelným účastníkem D.A.S. Liberec Open,
Robertem Schovánkem ve finále již zmíněného vrcholu české PGA. Jeden z hlavních organizátorů tohoto turnaje se tak
dostavil až na nedělní program, kterým
byly stejně jako v letech minulých čtyřhry
s výběrovým drivem.
Stejně jako v loňském roce
i letos doznalo Liberecké hřiště několika
změn. Kromě velmi výrazného navýšení
kvality drah i greenů se jednalo hlavně
o prodloužení jamky číslo čtyři. Z velmi
krátkého paru 4, dlouhého 238 metrů,
se stala během roku seriózní záležitost
a v místech dopadů míčů „longhitterů“ je
dnes fairway a nikoliv green. Ten najdete
o nějakých 100 metrů dále. Tím pádem se
změnil i příchod na odpaliště následující
jamky. Už se nechodí proti drajvům kolegů. Na odpaliště se dostanete zezadu.
Šedesát devět
startujících je číslo o dvě menší, než
v loňském roce. Ale počasí, které se letos
rozhodlo ukázat také svoji odvrácenou
tvář, mělo za následek vysoký úbytek přihlášených ještě před samotným zahájením turnaje. Všechny kategorie odstartovaly dle plánu a obloha nakonec ukázala
i svoji příjemnou tvář.
ZK
Třináct účastníků, z toho tři ženy. Nejlepší
výsledek přinesl Petr Janíček (GCNB).

A podle teorie „každá akce vyvolává reakci“ si odnesl z tohoto turnaje čerstvý
handicap 36. Na místě druhém skončil
Roman Daneš (domácí GCLI), kterému
handicap unikl o vlásek o jeden brutto
bod před Antonínem Indruchem (GKL)
28,1-36,0
Další smíšená kategorie. Stejná sestava
jako v té předešlé. Ale také nejúspěšnější
kategorie z hlediska dobývání stablefordových bodů: 3.místo Petr Břicháček
(GCJ) 38 bodů, 2.místo Petr Bláha (1.JČB)
42 bodů a místo první Miloslav Pokorný
(CMR) 48 bodů!
18,1-28,0 ženy
Vzhledem k zimě, která se ozvala dost hlasitě, je už jenom start ženského pohlaví na
tomto turnaji počin hodný potlesku. Deset

dam se s osmnácti jamkami popralo statečně a odvedlo vynikající výkony. Mezi nimi
vynikly od prvního místa: Libuše Krejčová
(GCLI), Dana Brzobohatá (GKL) a „domácí“ Gudrun Ludorf. Domácí v uvozovkách
proto, že Gudrun je majitelkou německého
pasu a na „domácí“ hřiště se dostává skutečně pouze jednou za rok.
18,1-28,0 muži
Nejnabitější kategorie. Osmnáct startujících. První tři hráči opět snížení. 3. místo
Patrik Rödel (GCLI) 38 bodů, 2. místo Zdeněk Voharčík (GKDD) 39 bodů a vítězem
této kategorie se stal host ze sousedního
GC Ještěd, Boris Zakouřil mladší ziskem
41 bodu.
Elita
Smíšená kategorie hcp 0,0-18,0 přinesla
ve svém složení (10 mužů + 3 dámy) kvalitní i méně kvalitní golf. Výsledky oscilovaly mezi několika ranami přes sto až po
výsledek těsně nad sedmdesáti. Také ale
přišlo překvapení, které bylo v celé historii
turnajů D.A.S. Semily Open a nyní D.A.S.
Liberec Open opravdu premiérové. Pavel
Pilip z RGCML (hcp 5,9) zahrál 71 ran (+7),
když dokázal projít obávanou jamku č. 9
v prvním kole v paru a ve druhém double
bogey a jediný par pět na hřišti v kole
prvním také double bogey a ve druhém
zde zahrál berdíka. Tento součet znamenal
vítězství v brutto open soutěži a nechal za
sebou i oba startující profesionály! Na rok
se tak stal držitelem putovního křišťálového poháru, který před ním svíral v ruce
mimo jiné i Alex Čejka...
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Scania uvádí na trh novou řadu
nákladních automobilů
Společnost Scania představila novou řadu nákladních automobilů pro dálkovou dopravu.
Nová vozidla přinášejí inovace a vylepšení v mnoha směrech. Při jejich vývoji byla věnována největší
pozornost kvalitě, úspornému provozu, maximální provozní využitelnosti a prostředí řidiče. Nový motor
Scania 420 vyhovuje emisní normě Euro 4, která brzy vstoupí v platnost.
Nejlepší komponenty ze současné řady Scania tvoří 65 procent nových vozů, ostatní
představují zcela nové nebo inovované součástky a systémy. Výsledkem jsou mimořádně konkurenceschopné tahače a podvozky
s označením R.
„Při vývoji nové řady jsme se soustředili na
vytvoření ještě lepšího prostředí pro řidiče
a zároveň na zajištění větší ziskovosti pro
majitele. Snížili jsme hmotnost vozidel
a zvýšili jejich spolehlivost a výkon, přičemž
jsme zachovali výrazný charakter značky
Scania,“ zdůraznil Leif Östling, prezident
a generální ředitel společnosti Scania.
Spotřeba paliva je až o 3 procenta nižší, kromě jiného také díky zdokonalené aerodynamice a inteligentnějšímu řízení pomocných
systémů motoru. Nové, lehčí komponenty
a nové odpružení zadní nápravy ušetřily až
270 kg na celkové váze vozu. Tato vylepšení
znamenají výrazný nárůst výdělečné kapacity pro provozovatele.
Od září 2004 si zákazníci budou moci vybrat
vůz Scania také s novým motorem 420 hp
Euro 4, jehož emise oxidů dusíku jsou nižší
o 30 procent a emise pevných částic dokonce o 80 procent.
Řada R je rozšířením globální produktové
řady společnosti Scania. Jaké produkty se
budou dodávat na daný trh, určí především poptávka zákazníků a místní předpisy.
Proto Scania postupně nahrazuje stávající
označování vozidel novým celosvětovým
systémem. Identitu nových vozů určuje typ
kabiny a výkon motoru.
„Se svou globální produktovou řadou, flexibilním systémem výroby a silnou celosvětovou organizací je Scania plně připravena
na další expanzi. Posilujeme svou pozici

nejlepšího partnera pro kohokoli, kdo chce
uspět v oblasti nákladní dopravy,“ uzavírá
Leif Östling.
Uvedení nové řady R předcházely náročné

Další hlavní inovace nové řady

• Nový design masky posiluje identitu značky Scania
• Nový interiér kabiny s mnoha promyšlenými prvky, které podporují bezpečné řízení
a zároveň přinášejí řidiči skutečné potěšení z jízdy
• Spací kabiny se třemi různými výškami: nová verze se zvýšenou střechou tvoří mezičlánek mezi standardní spací kabinou a exkluzivní kabinou Topline. Téměř rovná
podlaha poskytuje víc místa v kabině
• Systém elektronického řízení stability (ESP) je součástí volitelné výbavy.
• Elektronické diskové brzdy nové generace
• Motor 420 Euro 4 bude nově v nabídce od září 2004, kromě celé řady motorů
vyhovujících normě Euro 3
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a rozsáhlé provozní zkoušky, jejichž
cílem bylo zajistit
kvalitu ve všech
detailech. Od loňského září Scania vyrobila 600 nákladních
automobilů řady R, aby zabezpečila kvalitu
produktu a výrobního procesu. Byla vyrobena vozidla v nejrůznějších specifikacích
se součástkami od všech dodavatelů. Toto
období zároveň posloužilo pro náběh výrobního procesu.
Výroba vozů pro zákazníky začíná v dubnu
v Södertälje ve Švédsku, od května ve Zwolle v Nizozemí a od června v Angers ve Francii. Během příštího roku se bude nová řada
R postupně rozrůstat o další modely.

Zdroj | Tereza Pudilová

Abeceda vitamínů
Bez vitamínů se žádný člověk neobejde. Potřebuje je ke svému růstu, správnému fungování celého organismu,
udržení zdraví i života. Většinu z nich si však tělo nedokáže samo vyrobit a je proto nutné je
dodávat prostřednictvím pestré stravy. Jaké základní vitamíny lidský
organismus potřebuje a v čem jsou nejvíce obsaženy?
Vitamín A (betakaroten) zajišťuje správnou funkci kůže a sliznic, podporuje růst
a je důležitý pro zdravé oči. Znamením
jeho nedostatku mohou být časté záněty
spojivek, ekzémy nebo akné. Je obsažen ve
vejcích, mrkvi, rajčatech a játrech.
Vitamín B1 (thiamin) je nezbytný pro
fungování nervového systému, jeho nedostatek se projevuje nespavostí, nechutenstvím, neschopností soustředění i depresemi. Jeho hlavní zásobárnou je droždí,
luštěniny, maso a ryby.
Vitamín B2 (riboflavin) je potřebný pro
činnost buněk, při nedostatku dochází
k zánětům kůže a sliznic, objevují se
trhlinky v koutcích úst. Hlavním zdrojem
jsou játra a ledviny, mléko, sýry, ryby a
listová zelenina. Vitamín B6 (pyridoxin)
je důležitý pro tvorbu krve, pomáhá řídit
buňky nervového systému. Nedostatek se
projevuje např. únavou, podrážděností,
poruchami krevního oběhu. Je obsažen
v mnoha potravinách, především v mase
a rybách, vejcích, ovoci a zelenině. Vitamín B12 (kobalamin) je nezbytný pro růst
krvinek v kostní dřeni a pro zdravý nervový systém. Jeho potřeba je malá a při
pestré stravě tak nehrozí nedostatek.
Tento vitamín je obsažen v potravinách
živočišného původu. Vitamín B13 (kyselina orotová) je např. v syrovátce a podmáslí, B15 (pangamin) obsahují kvasnice
a obilné klíčky, dále i žloutky, mozeček
a srdce.

Vitamín D (kalciferol, viosterol, ergosterol) napomáhá ke vstřebávání vápníku do kostí a zubů, jejichž zdraví a kvalita
je při jeho nedostatku ohrožena. Tento vitamín si dokáže tělo vytvořit v kůži při pobytu
na slunci. Dostatek ho je také v mořských
rybách a mléčných výrobcích.
Vitamín E (tokoferol) chrání tkáně a orgány před degenerativními onemocněními,
pomáhá při hojení ran. Jeho nedostatek
snižuje plodnost mužů i žen. Doplnit jej
lze konzumací listové zeleniny, margarínu,
vajec, ryb.
Vitamín K (menadion) je nutný pro
normální krevní srážlivost. Nedostatek se
projevuje sklonem ke krvácení a střevními
problémy. Je obsažen zejména v listové
zelenině, vepřových játrech a žloutku, tvoří ho také střevní bakterie. Především pro
nadcházející zimní období je snad nejvýznamnější vitamín C (kyselina askorbová),
jehož dostatek zvyšuje odolnost organismu
vůči onemocněním dýchacího ústrojí a virovým nákazám. Kromě této hlavní funkce
pomoci imunitnímu systému příznivě ovlivňuje krvetvorbu, využití železa nebo hojení
ran. Při jeho nedostatku dochází ke zvýšené
dráždivosti, únavě, náchylnosti k infekčním
onemocněním a krvácivosti dásní. Vitamín
C je velmi nestálý, ztrácí se při kuchyňské
úpravě pokrmů a styku s kovy. Nejlepší je
proto konzumace čerstvého ovoce a zeleniny s co největším obsahem vitamínu C:
paprik, křenu, rajčat, brokolice, květáku

a citrusového ovoce, kiwi i jablek, ovšem
bez oloupání, protože právě ve slupce se
ho skrývá nejvíce.
V zimním období, kdy je zvýšená potřeba
vitamínů, jídelníček je vzhledem k ročnímu
období chudší a ne každý je schopen zkonzumovat doporučenou denní dávku téměř
půl kilogramu čerstvého ovoce a zeleniny,
je možné sáhnout po vitamínových přípravcích. Jedinci se zdravotními problémy nebo
ti, kteří užívají nějaké léky, by měli nejdříve
tento úmysl konzultovat s lékařem. Většina
vitamínů je rozpustná ve vodě a přebytek
tělo vyloučí močí. Nebezpečí předávkování
hrozí u vitamínů rozpustných v tucích, např.
A, D, E, K a jejich užívání nelze v žádném
případě doporučit bez porady s lékařem.
V některých případech dokáže tělo samo
zničit pracně doplněné vitamíny, případně
jich vyžaduje několikanásobně větší množství. Především při konzumaci alkoholu se
narušuje vstřebávání vitamínů skupiny B,
také pro vyloučení alkoholu a neutralizaci
jedů při kouření je třeba více vitamínu C.
Cigarety také likvidují vitamíny E a B. Časté
pití kávy ničí vitamín B1 a stres veškeré B
vitamíny. Vitamín A z těla odstraní práce
u počítače a pobyt pod zářivkami. Rovněž
užívání léků má vliv na zvýšenou potřebu
některých vitamínů.
Z tohoto přehledu plyne také důležitost
správného dávkování vitamínů pro motoristy. Člověk za volantem by měl být v maximální kondici. Zejména v zimě k tomu
vitamíny mohou významně přispět.
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Zdroj | JUDr. František Machálek

Spory z pojistných smluv
o pojištění odpovědnosti
D.A.S. zastupuje své klienty, kteří uzavřeli s jinou pojišťovnou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody,
prakticky ve všech sporech týkajících se skutečného či domnělého porušování práv a povinností, které pro smluvní
strany z existence příslušné smlouvy vyplývají. Paradoxně se tedy jedná o případy, kdy je klient D.A.S. současně také
klientem pojišťovny, proti které je spor veden.
Tuto kategorii sporů lze rozdělit do tří základních skupin:
a) Spory týkající se vzniku, doby trvání, zániku pojištění a placení pojistného
b) Spory, které se týkají plnění z pojistných
smluv o pojištění odpovědnosti
c) Regresní nároky pojišťoven
Spory týkající se vzniku, doby trvání,
zániku pojištění a placení pojistného
Jedná se o spory, v nichž jedna nebo druhá
strana zpravidla zpochybňuje samotnou
existenci nebo dobu trvání pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody a tím
také svoji povinnost platit pojistné resp.
poskytnout pojistné plnění.
Opakovaně jsme řešili např. spory z tzv.
„Sdružených pojistných smluv“, ve kterých
pojišťovny jednou smlouvou pojistili pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem motorového vozidla a zároveň
také havarijní pojištění, případně některé
další druhy pojištění. V těchto smlouvách
byly pojišťovny nuceny více či méně sjednotit mimo jiné pravidla pro zánik pojištění,
avšak v některých případech se tak dostaly
do rozporu se zákonem, kde jsou pravidla
pro zánik pojištění pevně stanovena.
Řada sporů se týkala také odmítnutí pojistného plnění pojišťovnou s odůvodněním,
že ještě před vznikem pojistné události
došlo k zániku pojištění, většinou z důvodu nezaplacení pojistného. Zde se jednalo
o případy, kdy klient odpovídal za škodu
třetí osobě a odmítnutí plnění ze strany
pojišťovny pro něj znamenalo reálnou
hrozbu, že bude nucen poskytnout poškozenému odškodnění sám.
Kuriózní spory jsme řešili opakovaně v zahraničí, specielně v SRN, v souvislosti s prokazováním pojištění odpovědnosti zelenou
kartou za škodu způsobenou provozem
motorového vozidla. Ačkoliv je praktické,
zejména pro případ zaviněné dopravní nehody, mít při cestách do zahraničí zelenou
kartu ve vozidle, povinnost předkládat
zelenou kartu kontrolním orgánům v zemích, které jsou signatáři příslušných mezinárodních dohod, neexistuje. Jak však
praxe ukazuje, s touto problematikou nejsou dostatečně obeznámeni dokonce ani
někteří němečtí policisté, kteří opakovaně
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zahájili řízení proti našim klientům, jež byli
nuceni zaplatit na místě kauce ve výši od
200-400 EUR. Na základě intervence německých advokátů, kteří museli v jednom
případě podat dokonce žalobu proti státu,
pak byly ve všech případech německé orgány povinny kauce vrátit a vedle toho ještě zaplatit našim klientům náhradu škody
za vícenáklady a ztrátu na zisku.
Spory, které se týkají plnění z pojistných smluv o pojištění odpovědnosti
Jedná se o spory, kdy příslušná pojišťovna
nikterak nezpochybňuje existenci pojištění odpovědnosti za škodu, avšak odmítá
poskytnout za klienta poškozenému
náhradu škody většinou s odůvodněním,
že odpovědnost klienta za škodu a tedy
ani povinnost pojišťovny plnit není dána,
případně se pojištění odpovědnosti na
daný případ nevztahuje. Také v těchto
případech bylo splnění platební povinnosti vyžadováno pochopitelně přímo od
klienta. V této kategorii sporů jsme řešili
nejčastěji spory z odpovědnosti dopravce související s poškozením nákladu při
dopravní nehodě nebo jeho odcizením
a dále spory z pojištění odpovědnosti
řidiče.
Specielně u pojištění odpovědnosti řidiče
se setkáváme poměrně často se dvěma extrémy. Na jedné straně pojišťovny využívají
poměrně často některých ustanovení o výlukách z pojištění (např. zanedbání povinné údržby vozidla) k odmítnutí pojistného
plnění i když je aplikace výluky velmi často
přinejmenším sporná.
Na druhé straně je zase u některých našich klientů mylně zakořeněna představa,
že pojišťovna, u které má řidič sjednáno
pojištění odpovědnosti za škodu, je povinna za něj nahradit škodu v neomezené
výši resp. ve výši limitované pojistnou částkou a neberou v úvahu, že odpovědnost
řidiče a tím i povinnost pojišťovny plnit,
je limitována zákonným rámcem, který
tvoří ve většině případů čtyř a půl násobek
průměrného platu řidiče, kterého dosahoval před porušením právní povinnosti.
Zde nám nezbývá, než naše klienty poučit
a v takových případech logicky žádné spory nevedeme.

Regresní nároky pojišťoven
Relativně velmi často se na nás obracejí
naši klienti, proti kterým uplatňují pojišťovny, u kterých mají sjednáno pojištění
odpovědnosti, regresní nároky. Jedná se
tedy o situace, kdy pojišťovna nahradí
za klienta poškozenému náhradu škody
a následně vyžaduje od klienta vrácení
toho, co za něj plnila, případně část
svého plnění. Právní důvody tohoto postupu jsou různé, nejčastěji však regresní
požadavky opírají pojišťovny o tvrzení, že
klient porušil podmínky pojistné smlouvy
nebo obecně závazných právních předpisů. Vedle případů, kdy lze proti uplatňování regresu těžko něco namítat (např.
nehody zaviněné pod vlivem alkoholu,
jízda motorovým vozidlem bez příslušného řidičského oprávnění apod.) jsme
se setkali s desítkami případů, kdy bylo
uplatnění regresu sporné buď z hlediska
samotného právního základu nebo z hlediska výše uplatňovaného regresu. Mezi
sporné právní důvody lze nepochybně
zařadit např. pozdní ohlášení škodní události nebo zajištění přítomnosti policie na
místě dopravní nehody, zejména v zahraničí, kde policie není povinna některé
dopravní nehody či kolize vůbec šetřit.
Spory o pojistné plnění z pojištění
odpovědnosti
V těchto sporech je klient D.A.S. v pozici
poškozeného a vzhledem k tomu, že vymáhání oprávněných nároků klienta na
náhradu škody je bez výjimky součástí
pojištění právní ochrany ve všech námi
nabízených produktech, patří řešení
těchto sporů v České republice i zahraničí do naší každodenní činnosti.
Spory jsou vedeny v zájmu klienta většinou s pojišťovnou, u které má osoba
odpovědná za škodu sjednáno pojištění
odpovědnosti, avšak výjimkou nejsou
ani případy, kdy je nutné spor řešit přímo s odpovědnou osobou. To zejména
v případech, kdy odpovědná osoba nemá
sjednáno žádné pojištění odpovědnosti
nebo pojištění sjednané má, avšak nikoliv
v dostatečném rozsahu.
Nejčastěji řešíme zejména spory o odškodnění z pojištění odpovědnosti za

škody způsobené provozem motorového
vozidla, které se týkají jak vlastního právního základu nároků, tedy zavinění resp.
míry odpovědnosti za škodu, tak i výše
odškodnění.
Je vhodné poznamenat, že v drtivé většině případů se nám daří vyřizovat spory
o náhradu škody mimosoudní cestou,
avšak není-li mimosoudní řešení možné,
neváháme se obrátit v zájmu pojištěných klientů na příslušný soud. Zejména
v takových případech pak klienti ocení,
že nejsou nuceni spor sami financovat
a současně nést riziko dalších finančních
ztrát. Ačkoliv naši úspěšnost v soudních
sporech o náhradu škody lze odhadovat
na cca 95 %, existují pochopitelně i jednotlivé případy, kdy se nároky
klienta přes vyčerpání všech
dostupných právních prostředků
nepodaří prosadit.
V takových případech pak bývají
náklady právního zastoupení
a soudního řízení velmi často
vyšší než vlastní předmět sporu
a pokud by je byli nuceni zaplatit
samotní klienti, znamenalo by to
mnohdy jejich ekonomickou likvidaci. Jako příklad lze uvést např.
výdaje za znalecké posudky k průběhu dopravních nehod, které
byly prováděny jako důkazy před
německými soudy, za které D.A.S.
zaplatila za klienty po skončení
řízení v přepočtu od 50.000 do
250.000 Kč. Vedle toho, náklady za právní zastoupení v řízení
o náhradu škody se pohybují
ve složitějších případech v řádu
tisíců EUR, přičemž je nutné zdůraznit, že v řadě evropských zemí
neplatí odpovědnostní pojišťovny
žádné, případně pouze omezené
náhrady za právní zastoupení.
Jako extrém mohu uvést např.
nedávné vyúčtování odměny
slovinského advokáta, který za
mimosoudní právní zastoupení
tří našich klientů zraněných při
nehodě vyúčtoval celkem kolem
20.000 EUR.
Náklady za znalecké posudky v celkové
výši téměř 500.000 Kč, které byly zaměřeny na zodpovězení otázky, zda je dána či
nikoliv odpovědnost rakouského státu za
vzniklé škody, uhradila D.A.S. i za české
dopravce v soudním řízení vedeném proti
rakouskému státu v souvislosti s blokádami státní hranice mezi Českou republikou
a Rakouskem, v jejímž důsledku vznikly
našim dopravcům škody. Ačkoliv v tomto
soudním sporu nebylo nakonec dosaženo
plného úspěchu, samotné jeho vedení
prokazatelně odradilo organizátory od
pořádaní dalších podobných akcí. Nepochybně k tomu přispěl i fakt, že se
tento soudní spor těšil velkému zájmu

rakouských medií a že znalecké posudky,
které hovořily poměrně jednoznačně ve
prospěch českých dopravců, zpracovala
nejuznávanější rakouská znalecká kapacita prof. Öhlinger.
Je však třeba zdůraznit, že D.A.S. se
v rámci pojištění právní ochrany angažuje ve prospěch svých klientů nejen ve
velkých kauzách, ve kterých jde o statisíce či dokonce miliony, nýbrž vstupuje
do sporů s odpovědnými osobami nebo
jejich odpovědnostními pojistiteli i v případech tzv. bagatelních škod. Jak nám
často klienti sami sdělují, v minulosti by
podobné spory sami vůbec neřešili, neboť
časové a finanční zatížení by je od vedení
sporu nepochybně odradilo.

V pojištění právní ochrany rodiny jsme
řešili např. již desítky případů, kdy klient
D.A.S. utrpěl škodu vytopením od sousedů, kteří nebyli ochotni nahradit škodu
ani tak dobrovolně neučinila příslušná
odpovědnostní pojišťovna. Poměrně časté jsou také případy, kdy dítěti klienta
D.A.S. byly ve školním nebo sportovním
zařízení odcizeny věci a klient se sám
marně domáhal náhrady škody. V cestovním pojištění se spory nejčastěji týkají
ztracených nebo poškozených zavazadel
při letecké přepravě.
Poměrně časté jsou také případy, kdy
uplatňujeme nároky našich klientů související s poškozením jejich zdraví. I zde

bývá zpravidla ve hře pojištění odpovědnosti, ať už se jedná o případy úrazů našich klientů na lyžařských svazích, za které
nese odpovědnost třetí osoba, pokousání
od psů, neúmyslné postřelení apod.
Zvláštní kategorii pak tvoří případy, zejména v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového
vozidla, ve kterých uplatňujeme nároky
našich klientů na náhradu škody a současně klienta chrání příslušná odpovědnostní pojišťovna před uplatňováním
nároků, které proti němu vznáší druhý
účastník dopravní nehody. V těchto případech nejsme výjimečně protistranou
odpovědnostních pojišťoven, ale snažíme
se naopak o koordinaci naší činnosti tak,
abychom oprávněné zájmy našeho společného klienta co možná
nejlépe ochránili. Z této spolupráce máme velmi dobré zkušenosti a v mnohých případech již
přinesla i konkrétní výsledky.
„Pojišťovna proti pojišťovnám“
Ačkoliv jsou někdy pojišťovny
právní ochrany charakterizovány
jako „pojišťovny proti pojišťovnám“, je nezbytné závěrem
zdůraznit, že v rámci portfolia
škodních případů, které v zájmu
našich klientů vyřizujeme, tvoří
spory s pojišťovnami, jež se týkají pojištění odpovědnosti nebo
dalších druhů pojištění, necelou
jednu desetinu a kromě toho
v žádném případě neusilujeme
o vedení války s ostatními pojišťovnami.
Vždy dáváme naopak přednost
vyřešení sporů na kolegiální bázi,
avšak pokud se právní názory
nebo pohled na vyřešení pojistné
události rozcházejí, nezbývá nám,
než do věci zainteresovat právníky a často i příslušné soudy. Jak je
již o nás známo, za naše klienty
hradíme náklady související s vedením sporu, zejména náklady
právního zastoupení a soudního
řízení až do částky 500.000 Kč na
jednu pojistnou událost.
Poskytování právní ochrany zajišťuje
v rámci naší společnosti tým právníků
a externě využíváme pro spolupráci
několik stovek českých a zahraničních
právníků. Jako doplněk našich služeb se
nám v posledních letech velmi osvědčila
tísňová linka, kterou v zájmů našich klientů provozujeme 24 hodin denně resp.
365 dnů v roce.
Ročně využívá v České republice pojištění
právní ochrany kolem 20.000 klientů. Pro
úplnost je však třeba poznamenat, že ne
každé podání či žádost klienta o poskytnutí právní ochrany znamená automaticky zahájení sporu.
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Divadlo Rozmarýnek Most - Pohádkové odpoledne
D.A.S. pojišťovna právní ochrany podporuje nejen své dospělé
klienty, ale často také pomáhá dětem.
Díky divadélku Rozmarýnek, který získal sponzorský dar od
D.A.S., se letos 29.
srpna
uskutečnila
akce v Blatnu u Jesenice. Bylo to „Pohádkové odpoledne“, na
kterém se místní děti
loučily s volnými dny
prázdnin. Vzhledem
k tomu, že toto
divadlo je založeno
vysloveně na spolupráci
dětských
diváků s herci, děti
zpívaly,
tancovaly,
soutěžily a hráli lidové pohádky. V rámci
soutěží děti dostaly
dárek od D.A.S, což
jim udělalo velkou
radost.
Autoshow Praha 2004
Tradičním místem expozice AUTOSHOW PRAHA je pravidelně
výstaviště Praha v Holešovicích. Tato výstava se uskutečnila v době od 21. do 24. října 2004 a v rámci pozvání k účasti na výstavě
osobních a lehkých užitkových automobilů, karavanů a automobilového designu se této akce zúčastnila opět i D.A.S.

všechny expozitury a také zástupci vedení společnosti. D.A.S.,
která byla opět jedním ze sponzorů této akce.

Mistrovství republiky v orbě v Hustopečích
Termín akce byl 18. 9. 2004 na polnostech společnosti Agro
Hustopeče. Byly zde předány hlavně informační pokyny ohledně
produktů pro podnikatele v zemědělství. Zástupci společnosti
D.A.S. měli k dispozici vystavovatelský přívěs, který byl vyzdoben v barvách pojišťovny.

For Arch Praha 2004
Ve veletržním areálu Praha-Letňany se uskutečnil Mezinárodní
stavební veletrh v době 14. 9.–18. 9. 2004. Této akce se zúčast-

56. Fuchs Oil Zlatá přilba města Pardubic
25. – 26. 9. 2004 se konal
56. ročník FUCHS OIL Zlaté
přilby města Pardubic na
plochodrážním stadionu ve
Svítkově. Tento závod navštívilo téměř 10 000 diváků. Zlatá Přilba je světovou
přehlídkou plochodrážního
sportu a je již mnoho let
vnímána jako vysoce náročný a kvalitní závod.
Účastníky této akce byly
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nili dva oblastní vedoucí prodeje z Prahy se svými regionálními
manažery a obchodními zástupci, kteří v našem stánku prezentovali pojištění právní ochrany a služby D.A.S. U našeho stánku
se zastavovalo velké množství účastníků této výstavy, kteří měli
hlavně zájem o pojištění právní ochrany a někteří zde přímo
uzavřeli smlouvu.
Delta Racing Team
Motokrosový tým DELTA RACING manažera Ervína Krajčoviče
oslavil v letošní sezóně 2004 zisk prvního titulu juniorského mistra
České republiky. V nejnižší objemové třídě do 85 ccm vybojoval
1. místo čtrnáctiletý František Smola a 4. místo patnáctiletý Marek Soukup a Patrik Melichar vyhrál 1. místo NO FEAR UP. Druhé
místo Mistrovství ČR družstev získali jezdci A. Chiodi, A. Bartolini
a S. Cappelini. V třídě 125 ccm získal 5. místo Mistrovství světa
jezdec A. Chiodi a 12. místo jezdec A. Bartolini. D.A.S. již několik
let podporuje tým a těší nás tyto dosažené výsledky.

Dárek pro děti
Zvláštní a Praktická škola v Praze 2 za podpory D.A.S. uskutečnila ozdravný pobyt svých žáků ve Francii v městě Antibes.
Děti byly nesmírně nadšené a vrátily se plné dojmů. Pro velkou
většinu z nich je takový pobyt jedinou možností, jak se vůbec
někam podívat.

Autotec 2004
Letošní Autotec byl jubilejním 10. ročníkem, který se uskutečnil
v době 4. – 9. 6. 2004 v Brně. AUTOTEC 2004 potvrdil svou pozici
jediného specializovaného veletrhu užitkových vozidel v zemích
střední a východní Evropy a jednoho z pěti světových oborových
veletrhů zařazených do kalendáře Mezinárodní asociace výrobců
automobilů O.I.C.A. Zájem o informace z automobilového průmyslu, soustředěné v jednom čase na jednom místě významně narostl
i u zahraničních novinářů.

Výstaviště obsadilo 562 firem
z dvaadvaceti zemí, což svědčí
o rozvoji a zájmu vystavovatelů
předvést svoje žhavé novinky
na novém trhu Evropské unie.
Celková návštěvnost podle
vystavovatelů
dosáhla cca
70.000 návštěvníků a 687
akreditovaných novinářů.
Během prvních pěti veletržních
dnů se na pokladnách zaregistrovalo 4119 zahraničních
návštěvníků ze 32 států. Nejvíce zahraničních odborníků přijelo ze Slovenska, Polska, Německa,
Rakouska, Itálie a Maďarska. Této výstavy se opět zúčastnil tradiční
partner D.A.S.
Autosalon Olomouc
Ve dnech 17 – 19. 9. 2004 se konal na výstavišti FLORA 9. ročník
výstavy automobilů, motocyklů, autopříslušenství, leasingových
a pojišťovacích společností AUTOSALON OLOMOUC, který patří
k nejvýznamnějším odborným výstavám v daném regionu. Této
akce se zúčastnili obchodní zástupci D.A.S., kteří seznamovali návštěvníky s výhodami pojištění právní ochrany řidiče a motorového
vozidla.
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Levný Logan
Renault opět potvrdil svou pověst „tvůrce automobilů“. Tentokrát však na rozdíl od MPV Espace a Scénic
či méně úspěšného modelu Vel Satis nikoliv s designovou novinkou. Renault totiž vrátil na trh velký a levný automobil.
V polovině 90. let zmizela z českého trhu
Škoda Felicia a zdálo se, že většímu automobilu za docela přijatelnou cenu kolem
200 000 korun je odzvoněno. Osm let po
ukončení její výroby se objevuje vůz, který
plní potřebné parametry a současně splňuje
i moderní požadavky.
Konstrukční tým automobilky Renault dostal za úkol zjistit, zda je možné navrhnout
a vyrábět automobil, který bude velký,
moderní a levný. Jako limit byla stanovena
cena 5 000 eur. Hlavním předpokladem
a trumfem pro dosažení této ceny bylo
použití vyzkoušených segmentů z jiných
automobilů Renault. Spolehlivé osmiventilové čtyřválce jsou totiž podobně jako převodovka prověřeny z Clia, z něhož pochází

i přední náprava bez stabilizátoru (zadní
vychází z platformy B aliance Renault/
Nissan). Od Clia přebírá Logan také uložení
motoru se stejnými rozhraními, řízení i zadní brzdy, rovněž přístrojovou desku, kliky
dveří, volant, ovladače… Další prvky zase
„odzkoušelo“ Twingo, ventilátory či rukojeť
řadicí páky pochází z Espace, převodovka
byla použita již v modelech Laguna a Megane. Výsledek? Prostorný automobil době
odpovídajících parametrů za pozoruhodnou
cenu, přičemž nízké by díky prověřeným
komponentům a jejich spolehlivosti měly
být i provozní náklady.
Jaký je Dacia/Renault Logan ve skutečnosti?
Prostorný a pohodlný. Dostatek místa vpředu
i vzadu je jasným důsledkem rozměrů (4247
x 1740 x 1525 mm) a rozvoru (2630 mm). Na
svou třídu nabízí skutečně ohromný prostor
pro nohy, ale i na šířku i nad hlavou. Zejména cestující ve druhé řadě mají na vůz této
kategorie úžasně komfortní sezení. Vzadu
zůstalo dost místa na prostorný kufr (510 l),
jehož velkou nevýhodou jsou pevná zadní
sedadla. Není to jen problém praktičnosti
(v Loganu nelze převážet delší předměty),
nýbrž i případného defektu zámku. Pod víko
se lze pak dostat jen s pomocí mechanika
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nebo zámečníka, jiný přístup neexistuje.
Jistá daň za nízkou cenu.
Dacia Logan je zatím nabízena se dvěma
zážehovými motory (1.4 l/55 kW, 1.6 l/64
kW), v plánu je i naftový motor 1.5 dCi/48
kW. Oba benzinové agregáty na rozměrný
vůz stačí. První tři převody jsou krátké pro
snadnější rozjezd a zrychlení při nízkých
rychlostech, případně pokud je vůz hodně
naložen. Zejména ve městě tedy nejsou
mezi nimi velké rozdíly, diference se objevuje při jízdě na poslední dva stupně a znát je
zejména v kopcích. Příjemná je nízká hlučnost a slušná spotřeba. K výhodám obou
motorů patří jejich soulad s normou Euro4
a současně i schopnost provozu na paliva
s oktanovými čísly 91 i 87.
Cena pro český trh začíná pod hranicí
200 000 Kč (199 900 Kč) pro vůz s motorem 1.4 l. Za tuto cenu má sice řidič airbag,
ovšem leckterý bude postrádat posilovač
řízení. Praxe však ukázala, že s výjimkou
parkování tento deficit není příliš podstatný, přičemž relativně malá hmotnost
vozu (necelých 1000 kg) tuto činnost docela usnadňuje. Při samotné jízdě je pak
příjemnější varianta bez posilovače, který
je hodně účinný a při rychlejší jízdě činí
řízení až příliš lehkým. Víc možná bude
v základní verzi chybět možnost nastavit si
– i když manuálně – vnější zrcátka zevnitř.
Posilovač si lze přikoupit za 10 000 Kč již
pro verzi Ambiente (základ 216 900 Kč, ve
výbavě mj. centrální zamykání a osvětlení
kufru). Nejvyšší výbava Lauréate nabízí za
240 900 Kč i větší 15“ kola, palubní po-

čítač a kontrolku špatně zavřených dveří,
elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější
zrcátka i elektricky ovládaná přední boční
okna a řidič si může výškově nastavovat
své sedadlo. Za silnější motory se připlácí
20 000 Kč. Logan může být vybaven
i klimatizací (32 000 Kč), ABS (16 000 Kč),
airbag spolujezdce (8000 Kč). Nejdražší
Logan včetně autorádia s přehrávačem CD,
metalízy a litých kol přijde na 350 900 Kč.
Logický Logan
V minulém roce se prodalo na celém světě
přibližně 57 milionů nových automobilů.
Většina (80 %) na vyspělých trzích USA,
Japonska a západní Evropy, kde žije pouhých 20 % obyvatel. Většina populace
rozptýlená v různých zemích sice nemá
dostatek peněz na současný standardní
nový automobil, ovšem levnější vhodná
varianta by na těchto trzích měla ohromný
potenciál. Renault tuto skulinu na trhu objevil, vyhlásil projekt X90 a přišel s modelem,
který může ukojit hlad po nových vozech
na trzích jak střední a východní Evropy, tak
Asie, Jižní Ameriky či Číny. Čtyřletý vývoj
modelu Logan byl kompletně v režii Renaultu. Dacia Logan (na řadě trhů ponese
jméno Renault Logan) se kromě hlavního
závodu v Rumunsku (350 000 ročně, z toho
150 000 pro montáž v zahraničí) bude finalizovat také v Rusku, Maroku, Kolumbii, výroba se rozběhne také v Iránu (200 000 ročně)
a jedná se rovněž o produkci v Číně. Nejpozději v roce 2010 se očekává roční výroba
700 000 loganů.

Křížovka
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Tajenkou je citát, jehož autorem je čínský filozof Konfucius.
Jídelní
příbor
(zast.)

1. část
tajenky

Prodloužená
boční zeď

Španělsky
řeka

SPZ voz.
Tachova

Rukavičkářská
useň

Provzdušňování

Hudební
interval

Druh
papouška

SPZ voz.
Mostu

Lopatkové
hnací
kolo

2. část
tajenky

Tanovitý
savec

Postupně
moknout

Nealkoh.
nápoj

Rostlina
s drob.
kvítky

Avšak

Zákaz

Ozvěny

Slaná
min.voda

Cizí žen.
jméno

Domácky
Karel

Pučálkovic
zvíře

Svatební
květina

Ženské
jméno

Lupen

Vřesovec

Nízké
ceny

Značka
radonu

Vydání

Lék
obsahující
opium

Domácky
Olga

Nízká
dvířka
Jihoamerická řeka

Bylina
s bílým
květem

Příběh
Kuchyň.
nádoba
Náš mim

Výměšek
úst

Tisková
ag. USA

Český
režisér

Mytolog.
obluda

Dravá
ryba

Díl

Klamy
Domácky
Antonie

Zpěvohra

Vysoké
karty

Divadelní
závěs

Hlas
trubky

Část
věty

Patřící
Diovi

Škvíra

Zkratka
jihovýchodu

Dokončit
mytí

Zemědělský
stroj

Předpoklad
Indonéský
ostrov

Plátky ze
žebírka

3. část
tajenky

Hůl

Mravověda

Kroky (bás.)

Jitřenka

Dříve (nářeč.)
Polynéský
nápoj

Obal zrna

Kód
Itálie

Japonské
město

Trhací
zápisník
Ptačí
pero

Nadávat

Ocel
(zast.)

Jeřáb

Divadelní
hra

SPZ voz.
K. Varů

Anglický
šlechtic

Hlas
trubky
Obratný
kousek

Třída
obratlovců

SPZ voz.
Teplic

Popěvek

Ochutit
solí

Zábavný
pořad

Šípový
jed

Polévková
zavářka

Pomůcka:
Date,
kuvert,
Pini

Vyluštěnou tajenku zašlete na korespondenčním lístku na adresu:
Agentura M-S-P, s.r.o., Drahobejlova 52, 190 00 Praha 9, nejpozději do 30. 4. 2005.
1.-3. cena: krmivo Brit, 4.-5. cena: oleje Q8, 6.-10. cena: dárkové předměty společnosti D.A.S.

www.das.cz
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Speciální akce pro
stávající klienty D.A.S.
Doporučte nám klienta a získejte dárek!
Klient D.A.S. hledá klienta

1. doporučený klient

2. doporučený klient

3. doporučený klient

Jméno
Příjmení
Bydliště
Telefon

Kontaktní údaje stávajícího klienta D.A.S.
Jméno
Příjmení
Číslo smlouvy u D.A.S.
Datum
Podpis

Za každého doporučeného klienta, který si uzavře
smlouvu u společnosti D.A.S., obdrží stávající klient některý ze zobrazených modelů automobilů.
Vyplněný lístek vystřihněte a zašlete na následující adresu:
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
„Klient hledá klienta“
Benešovská 40
101 00 Praha 10
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Regionální agentury D.A.S.
Agentura PŘEROV

Regionální manažer - Dalibor Krbílek
Horní náměstí 29, 750 02 Přerov
Tel./fax: 581 217 410
Mobil: 603 255 746
E-mail: dalibor.krbilek@seznam.cz
Úřední hodiny: Po - Pá: 9-17

Agentura PARDUBICE

Agentura LIBEREC

Regionální manažer - Jana Pilařová
Masarykovo nám. 1484
530 02 Pardubice
Tel./fax: 466 714 115
Mobil: 602 261 430 - Jana Pilařová
Mobil: 777 164 026 - Jana Holečková,
(obch.zástupce)
Úřední hodiny: Po - Pá: 9 - 12, 13 – 15

Regionální manažer - Marcela Studničková
Sokolská 199/17, 460 01 Liberec 1
Tel./fax: 485 100 532
Mobil: 603 495 328
E-mail: stud@volny.cz
Úřední hodiny: Po: 7.00 - 12.00
14.00 - 19.00
Ostatní dny po dohodě na tel. 603 495 328

Agentura BRNO

Agentura OLOMOUC

Agentura PRAHA

Regionální manažer - Petr Pěkný
Kounicova 67a (budova VUT, č. dveří 428)
602 00 Brno
Mobil: 608 319 743
E-mail: pekny@mo-ce.cz
Úřední hodiny: Po + St: 8:00 - 17:00 hod.
Pá: 8:00 - 17:00 hod.
polední přestávka 12:00 - 13:00 hod.
Ul. 5. května 72/804
140 00 Praha 4
Tel.: 261 224 705
Fax: 261 224 706
Úřední hodiny: Po: 8 – 12
St: 13 – 17
Mimo úřední hodiny volejte:
Pavel Skořepa, regionální manažer
Mobil: 603 553 421
Petr Erben, regionální manažer
Mobil: 603 481 531

Regionální manažer - Roman Přibyl
Kapucínská 1, 779 00 Olomouc
Mobil: 603 343 089
E-mail: das.olomouc@email.cz
Úřední hodiny: po telefonické domluvě

Agentura NOVÝ JIČÍN

Asistentka:
Vendula Řepová, mobil 777 827 850
Tel./fax: 541 144 112
E-mail: repova@mo-ce.cz
Obchodní zástupci:
Jan Zatloukal, mobil 777 562 232
E-mail: zatloukal@mo-ce.cz
Lenka Novotná, mobil 608 822 388
E-mail : novotna@mo-ce.cz
Jaroslav Král, mobil 775 559 967
E-mail : kral@mo-ce.cz

www.das.cz

Regionální manažer - Zdeněk Šrámek
Úzká 13, 740 01 Nový Jičín
Mobil: 775 605 510
Úřední hodiny: po telefonické domluvě
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Vylosovaní výherci
křížovky D.A.S. 1/2004
1.-3. cena – autokosmetika
SONAX + brožura Průvodce
po golfových hřištích v ČR
G2004
Tomáš Mišík, Hlavní třída 39,
736 01 Havířov
Renata Vytlačilová, Nádražní
261, 273 04 Kačice
Václav Hájek, Malovická 2762,
141 00 Praha 4
4.-5. cena – olej FUCHS +
brožura Průvodce po golfových hřištích v ČR G2004
Bojana Tipplová, Ruská 88,
100 00 Praha 10
Jan Dlask, Řepov 103, 293 01
Mladá Boleslav
6.-10. cena – dárkové
předměty D.A.S. pojišťovny
právní ochrany a. s.
Josef MICHAL, Hradecká 49,
500 11 Hradec Králové 11
František Haluza, Na výsluní 21,
362 63 Dalovice

Reklamní spolupráce
Děkuji Vám za reklamní spolupráci!
Nejdříve Vám musím poděkovat za
spolupráci v sezóně 2004, která patřila
z hlediska nákladů k těm náročnějším.
Vaše podpora přispěla k výraznému
zlepšení mého jezdeckého umění a následně dosažených lepších umístění
v jednotlivých závodech. Díky Vám jsem
mohl zvýšit provozní náklady (obutí,
palivo, výstroj atd.) a tím intenzivněji
trénovat.
Děkuji.
S pozdravem

Antonín Steffan
Městečko Trnávka
dne 7. 11. 2004
Východočeský pohár Trutnov

Renáta Pospěchová,
Tř. osvobození 1741/20,
735 06 Karviná – Nové město
Emílie Burgertová, Nerudova
41, 741 01 Nový Jičín
Zdeněk Kec, Dožice 99,
335 43 Dožice

Country cross
Městečko Trnávka
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Logo D.A.S. na výstroji
a motocyklu

800 10 55 10
www.das.cz

