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Vážení klienti,
vážení
obchodní
přátelé,
Vážení
klienti,
vážení obchodní přátelé,

dostává se Vám do rukou již sedmý ročník našeho D.A.S. Magazínu. I v tomto sedmém čísle najdete velmi zajímavé články nejen
z pojišťovnictví, ale také z motorismu, letectví nebo cestování. Za
zmínku stojí i zajímavosti a samozřejmě důležité informace o naší
společnosti.
Na rok 2006 si naše společnost opět dala cíl zkvalitnit a udržet náš
standard v pojištění, který Vám, našim zákazníkům, není neznámý.
Velký cíl pro tento rok je větší efektivita v obchodní službě.
V České republice máme 14 poboček a stále se chceme rozšiřovat.
Proto hledáme nové spolupracovníky pro obchodní službu. Pojištění právní ochrany je pojištění, které je spojeno se stoprocentním servisem a základ je dokonale uzavřená smlouva. Obchodní
službu se snažíme stále zkvalitňovat, aby zákazníci byli stále lépe
informováni o všech novinkách v naší společnosti. V tomto čísle se
dozvíte, jaké to jsou.

Také stále stoupající přísun nových škodních ohlášení je pro nás
potvrzení, že právní ochrana má v České republice svůj prostor.
Právní oddělení i v tomto roce budeme rozšiřovat. Jsou to investice pro Vás, milí klienti, a já doufám, že s naší službou budete
spokojeni. Právní oddělení se podílí se svými příspěvky na kvalitě
tohoto magazínu. Vždy jsou to aktuální články, které Vám pomohou se lépe orientovat v problematice právní ochrany.
Jsem přesvědčena, že i toto číslo bude velmi zajímavé a proto Vám
přeji příjemné čtení.

Jitka Chizzola
člen představenstva
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Pozor na podcenění
tlumičů pérování
T

echnika v moderních automobilech
je stále složitější a složitější.
Technologie, které byly ještě před
nedávným časem vyhrazeny pouze pro
luxusní a drahé vozy, dnes dobývají také
oblast automobilů nižších tříd. Jedno ale
zůstává nezměněno. Je potřeba zajistit
trvalý kontakt vozidla s vozovkou. Tento
kontakt automobilu a povrchu vozovky
se odehrává prakticky již od dob, co
byl automobil vynalezen, na čtyřech
malých kontaktních plochách, dnes
mezi pneumatikou a povrchem silnice, o
velikosti přibližně čtyř dopisních obálek.

Tření na těchto kontaktních plochách zajišťuje například brzdění, akceleraci, směrovou stabilitu při zatáčení apod. A všechny
tyto činnosti jsou výrazně závislé na správné
funkci tlumičů pérování. I ty nejmodernější systémy ABS, ESP či ASR nemohou být
plně funkční při slabším kontaktu kol s povrchem vozovky.

Hlavní funkcí tlumiče pérování je udržovat
za každé situace kontakt kol s podkladem.
Toto nemohou zajistit opotřebené tlumiče,
a tak výše uvedené systémy rychle ztrácejí
na účinnosti. Vůz má tendenci jít do smyku,
na mokru dochází při nižších rychlostech
k aquaplanningu, řidič hůře ovládá vůz při
zatáčení či bočním větru a zvyšuje se opotřebení pneumatik a součástí zavěšení kol
a řízení. Opotřebené tlumiče totiž umožňují větší kmitání komponentů zavěšení,
čímž dochází k vyššímu opotřebení dílů,
jako například pryžových pouzder. Některé
součásti řízení kmitají spolu s komponenty
zavěšení, čímž se zvyšuje opotřebení kulových kloubů řízení. Opotřebené tlumiče
mají rovněž negativní dopad na životnost
homokinetických kloubů a ložisek kol. To
pak může mít velmi vážný dopad na rodinný rozpočet, pokud je potřeba vyměnit
najednou celou řadu dílů. Je proto vždy
výhodnější nechat si pravidelně zkontrolovat tlumiče pérování a opotřebené tlumiče
včas vyměnit.

V posledních několika letech byla provedena řada testů prokazujících vliv tlumičů
pérování na chování vozu při brzdění, které
uskutečnily nezávislé organizace (jednou
z nich byla například TÜV ve spolupráci
s německým Úřadem pro kontrolu vozidel).
Z výsledků vyplynulo, že při srovnání vozu
vybaveného 100% tlumiči vůz s tlumiči
opotřebovanými z 50 % se chová takto:
• pokud je obsazen pouze řidičem, zastaví
z rychlosti 80 km/h na brzdné dráze delší o
2,6 metru;
• pokud je obsazen řidičem a třemi spolujezdci, zastaví z rychlosti 70 km/h na přímé
dráze a na nerovném povrchu o 11,3 metru
dále;
• v testu došlo k aquaplanningu při 109 km/h;
pokud byly tlumiče stoprocentně funkční,
k aquaplanningu došlo při 125 km/h;
• potřebuje o 23 % delší dráhu při nouzovém zastavení na sněhu nebo ledu, a to i se
systémem ABS.
Na dotaz, kterou část vozu je třeba pravidelně kontrolovat, odpovědělo 67,5 % řidičů
brzdy, 62,6 % pneumatiky, 58 % olej, ale
jen 7,5 % tlumiče pérování. Celých 28,9 %
respondentů (a 47 % dotazovaných žen)
nevědělo, kolik tlumičů jejich vůz má, a
93,4 % řidičů si nebylo vědomo nutnosti kontrolovat tlumiče po ujetí každých
20 000 km.
Mohlo by se říci, že tlumiče opotřebené
z 50 % jsou pouze příznakem dosti starého vozu. Tak tomu však není. Opotřebení
z 50% se dosáhne přibližně po 80 000
najetých kilometrů na převážně kvalitních
vozovkách. To je běžná vzdálenost najetá
na voze starém 3 - 4 roky. Průzkumy ukazují, že 20 – 25 % evropských řidičů jezdí
s opotřebenými tlumiči. Ukazují rovněž, že
každý čtvrtý řidič vozí děti do školy a vyjíždí
na víkendy či dovolenou vozem, který může
vystavit jeho rodinu výraznému nebezpečí.
Vlastnosti tlumičů se v průběhu času postupně zhoršují a kilometr po kilometru tak
získávají na nebezpečnosti, aniž by to řidič
zaregistroval. Například oproti brzdovým
destičkám o sobě tlumiče nedávají řidiči
vědět kovovým pískáním. A nejhorší je, že
řidič změnou stylu řízení kompenzuje opotřebení a zhoršující se ovladatelnost vozu.
Tlumič navíc také nepatří k dílům, které se
při přípravě vozu na rodinný výlet kontrolují. Majitelé kontrolují zřejmé věci – tlak
v pneumatikách, olej, chladicí kapalinu, kapalinu do ostřikovače apod., ale zapomínají
na pravidelnou kontrolu a prohlédnutí částí, které nevidí, včetně tlumičů.
Výrobci zabývající se podvozkovými komponenty doporučují, aby majitelé vozidel
nechali pravidelně zkontrolovat tlumiče pérování kvaliﬁkovaným mechanikem vždy po
ujetí 20 000 km. Tímto způsobem je možné účinně zakročit a předejít výše uvedeným nepříjemnostem, a zajistit tak bezpečí
řidiče i jeho rodiny.
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Diesely a výfukové plyny
S

tále se zvyšující obliba vznětových
motorů s sebou přinesla také nutnost
řešit některé nežádoucí vlivy, které tyto
motory mají na naše ovzduší. Emisní
normy výfukových plynů motorových
vozidel jsou v Evropě již více než deset
let realitou.

Zcela samozřejmě předepisují také limitní
hodnoty exhalací pro vznětové motory, a to
u vozidel osobních, nákladních i u autobusů. V roce 2005 tak vstoupila v platnost
norma pro exhalace Euro 4, kterou bude
v roce 2008 následovat norma Euro 5, díky
které budou opět sníženy limitní hodnoty
oxidu dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO),
uhlovodíků (HC) a pevných částic (PM). Pro
předchozí normu Euro 3 zcela postačovaly
konstrukční úpravy motorů. U limitů škodlivin obsažených ve výfukových plynech podle Euro 4 a Euro 5 bude nutné použít nové
systémy čištění výfukových plynů. Proto také
v současnosti intenzivně pracují týmy konstruktérů na jednotlivých technických řešeních. U vznětových motorů není totiž možné současně snížit množství pevných částic
a oxidů dusíku obsažených ve výfukových
plynech. Dojde-li ke vstřiku paliva dlouho
před dosažením horní úvratě, produkce
oxidů dusíku se na základě vysokých teplot
spalování dramaticky zvyšuje. Posune-li se
okamžik vstřiku blíže horní úvrati, zvýší se
podíl pevných částic z důvodu neúplného
spalování. V prvním případě se proto musejí spaliny čistit od oxidů dusíku, v případě

druhém je zapotřebí ﬁltru pevných částic.
Vše se také odvíjí od velikosti vozidla a jeho
motoru, a tak jiný systém bude pravděpodobně použit pro osobní automobil a jiný
pro vozy nákladní.
V současnosti tak přicházejí do úvahy dva
systémy, které jsou určeny pro snížení škodlivin v emisích vznětových motorů. K odstranění i zbytkových částic sazí, které jsou
ještě obsaženy ve výfukových plynech, jsou
vyvíjeny částicové ﬁltry pro vznětové motory (DPF). Ty zadrží více jak 97 procent pevných částic. Tyto systémy jsou připravovány
především pro osobní vozy.
K odbourání oxidů dusíku se pak používají
zásobníkové katalyzátory NOx (NSC) nebo
systémy SCR, které se zakládají na redukčním prostředku AdBlue. V případě systémů
NSC se musí čas od času provést odsíření
zařízení, protože i takzvaná „odsířená nafta“ obsahuje procesně podmíněný nízký
podíl zbytkové síry. Systémy SCR pak tuto
nevýhodu nemají, vyžadují ovšem použití
prostředku AdBlue, kterým oxidy dusíku
transformují na dusík a vodu. Oxidační katalyzátor přeměňuje saze, uhlovodík a oxid
uhelnatý na vodu a oxid uhličitý (CO2). Vstřikovaná kapalina AdBlue pak snižuje množství problematických oxidů dusíku tím, že
je přeměňuje na nezávadné množství dusíku. Tyto systémy nacházejí své uplatnění
u nákladních automobilů. A předpokládá
se, že splnit přísné nadcházející limity exhalací jiným způsobem zatím není technicky
možné.
S AdBlue se již dnes můžete setkat u nejedné čerpací stanice při tankování nafty. Co
to vlastně je? Je to čirá bezbarvá kapalina

sestávající z 32,5 % vodného roztoku močoviny. Močovina vyráběná průmyslovou
syntézou amoniaku a oxidu uhelnatého je
již dlouhou dobu využívána k potlačování škodlivin například v energetice. Široké
využití má také jako hnojivo, přísada do
krmiv a například také v lékařství, textilním
průmyslu, při výrobě pryskyřic apod. A jaké
je její použití ve spalovacím motoru nákladního vozu nebo autobusu? Výše zmíněná
technologie SCR pracuje tak, že ve výfukovém systému vozidla je nainstalován keramický katalyzátor, který v kombinaci s AdBlue přemění oxidy dusíku na neutrální dusík (přirozenou součást vzduchu) a vodu.
AdBlue je netoxická a pro manipulaci snadná chemikálie. Tankuje se do přídavné nádrže, což je stejně snadné jako při naplnění
nádrže naftou. Při běhu motoru se pak AdBlue automaticky přidává do spalin. Pokud
se podíváme na zátěž ovzduší exhalacemi
škodlivin, pak technici spočítali, že zhruba
35 nových nákladních automobilů vybavených technologií SCR/AdBlue vylučuje stejné množství pevných částic jako před deseti
lety jeden jediný vůz bez této technologie.
Sedm vozů s AdBlue pak vylučuje stejné
množství oxidů dusíku jako jeden současný vůz. A ještě jeden argument hovoří pro
tuto technologii. Při používání systému
s AdBlue byl naměřen pokles spotřeby pohonných hmot až o sedm procent. Navíc
provozovatelé vozidel splňujících exhalační
normy Euro 4 a Euro 5 by mohli také například platit nižší daň z vozidla a cenové zvýhodnění by se mělo projevit i při placení za
mýtné na dálnicích (například v Rakousku
a Německu).
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Správně nastavit
opěrku hlavy je důležité
S

oučasné automobily jsou již poměrně
dlouhou dobu povinně vybavovány
opěrkami hlavy, dnes již prakticky na
všech sedadlech. Bohužel však nejsou
v běžném provozu ve většině případů
správně používány, respektive správně
nastaveny. Většinou je možné je vidět, jak
jsou zcela zasunuty, a mohou tak být především při nárazu zezadu jednou z příčin
vážného poranění.

Například jeden z průzkumů uvádí, že
jen v Německu utrpělo za jeden jediný
rok při automobilových nehodách (z valné většiny při nárazech zezadu) více než
200 000 lidí úraz páteře. V současné
době mají již některé vozy v základní výbavě aktivní opěrky hlavy, které výrazně
snižují nebezpečí poranění krční páteře
při nárazu jiného vozidla zezadu. Tento
systém je založen na jednoduché fyzikální zákonitosti - pokud do nás něco narazí
zezadu, pohybuje se naše tělo směrem
vzad. Okamžik poté se tímto směrem
vydá také hlava. Následuje další pohyb
celého těla směrem vpřed. Tlak, kterým
tělo v případě nárazu zezadu působí na
opěradlo, aktivuje mechanismus, který
vysune opěrku hlavy vzhůru a dopředu.
Právě včas, aby opěrka zachytila zpětný
pohyb hlavy, při kterém dochází k nejčastějšímu poranění krční páteře. Vysunutí
opěrky hlavy vpřed a vzhůru se řídí silou
tlaku, jakým tělo působí na opěradlo. To
závisí na hmotnosti pasažéra a síle nárazu. Systém je nastaven tak, aby se aktivoval i při nehodách za poměrně nízké
rychlosti, tedy při srážkách, které automobil sice vážně nepoškodí, mohou ale
nepříjemně poranit krční páteř cestujících na předním sedadle. Celý systém je
mechanický, a tak je možné jej používat
opakovaně. Bohužel ani tyto systémy nejsou samospasitelné, především v situaci,
kdy není možné jejich základní polohu
upravit tak, aby dosahovala nejméně do
výše očí. Vzdálenost zátylku od opěrky
musí být také co nejmenší, a to může být
problém, především u osob s výškou kolem 190 cm.
Již jsme zmínili, že opěrky hlavy jsou v našich vozech součástí povinné výbavy již
celou řadu let. Zkusili jste se ale podívat,

jak se v provozu běžně používají? Řada
řidičů je nechá v základní poloze prakticky od té doby, co si auto koupí. Opěrky
jsou mnohdy zasunuty těsně u opěradla,
takže pokud je někdo vyšší postavy, má
opěrku přesně za krkem v prostoru krční
páteře. Tak je zaděláno na zranění právě
této partie našeho těla již při nepříliš silném nárazu zezadu. Funkce opěrky má
ale být přesně opačná. Má úrazům krční páteře bránit. Pokud je opěrka příliš
nízko, překlopí se hlava kolem její horní
hrany a dochází tak k značnému přetížení krční páteře. Řada testů prokázala,

že opěrka funguje správně jen tehdy, je-li vysunuta tak, aby se o ni hlava opřela, a je-li při normálním posazení těsně
u naší hlavy. Opěrka také nesmí být příliš
měkká. Každopádně byste si to měli co
nejdříve vyzkoušet a opěrky nastavit do
správné polohy. Problémem může být to,
že konstruktéři počítají při výrobě vozu
s tzv. průměrnou postavou, která je vysoká 175 cm a rozsah vysunutí opěrky je
u celé řady vozů příliš malý. Bezpečnou
jízdu si ale zaslouží i ti s vyšší postavou,
a tak i takováto „maličkost“ může rozhodnout třeba při výběru nového vozu.
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Máte správně nahuštěno?
K

aždá desátá nehoda na dálnici
začíná roztržením pneumatiky,
a proto zanedbat péči o správný
tlak v pneumatice může mít velmi
vážné důsledky. Podle statistik jezdí
neuvěřitelných 70 % automobilů se
špatně nahuštěnými pneumatikami. To
je velmi alarmující stav. Vždyť podhuštění
o jeden bar znamená například také čtyři
metry rozdílu v brzdné dráze.

Špatným tlakem v pneumatice riskuje řidič svůj život a navíc i zbytečně prodělává
peníze, protože vinou špatného tlaku se
pláště kol více opotřebovávají a jejich životnost se zkracuje. Nehledě na to, že se
zvyšuje i spotřeba paliva a riziko proražení.
Podhuštěná pneumatika má totiž jiný tvar
kontaktní plochy, špatně rozložený tlak
způsobuje zhoršení jízdních vlastností, prodlužuje brzdnou dráhu na mokrém povrchu
a zvyšuje valivý odpor. Kontrola pneumatik
by měla probíhat přinejmenším jednou za
měsíc a před dlouhými cestami by měla
být samozřejmostí. Hustit je třeba správně
podle rozměru a zatížení automobilu a měli bychom mít na paměti, že za rok ztratí
pneumatika samovolně až 0,5 baru. Někdy
může mít tlak jiné předepsané hodnoty pro
přední a zadní nápravu. U nových aut jsou
hodnoty v tabulce správného huštění uvedeny na víku od nádrže, případně je tabulka umístěna někde na rámu předních dveří.
A navíc, zkontrolovat a případně dohustit

pneumatiky není nijak složitý úkon a zvládne jej i méně zručný motorista a vše je hotovo během několika málo minut. Třeba při
tankování paliva, kdy je u čerpacích stanic
možné dohustit pneumatiky jednoduše ze
stojanu se stlačeným vzduchem.
Zlepšit povědomí o správném huštění pneumatik mezi motoristy, a to i těmi našimi,
se snaží již několik let také významní výrobci pneumatik. Černá čísla ve statistikách
se snaží zmírnit ve svých celoevropských
bezpečnostních kampaních, například s názvem „Nahustěte své pneumatiky“. Z ta-

D.A.S. řešila
Poškození vozidla při odtahu
Klient zaparkoval své vozidlo v místě, kde
to místní úpravou nebylo dovoleno (Zákaz
zastavení), neboť nutně potřeboval zaparkovat a jinde nebylo místo. Při následném
odtahu vozidla došlo k poškození vozidla,
neboť pracovníkům Technických služeb
vozidlo spadlo z nakládací rampy.
Ačkoli ve věci samotného přestupku klient
na právní ochranu nárok neměl, neboť se
jednalo o úmyslné porušení pravidel silničního provozu, v otázce nároku na náhradu
škody požádal o právní ochranu a tato mu
byla poskytnuta. Odtahová služba se bránila, že poškození vozidla v rozsahu, v jakém
jej klient zachytil znaleckým posudkem, nemohlo být způsobeno při odtahu a odmítala částku náhrady škody uhradit.

Následně byla podána žaloba, kde průběh odtahu potvrdilo na sobě několik
nezávislých svědků a další, soudem nařízený, znalecký posudek prokázal, že
rozsah poškození odpovídá původnímu
znaleckému posudku zpracovanému
klientem. Soud následně odsoudil odtahovou službu k uhrazení vzniklé škody,
nákladů znalečného a nákladů právního
zastoupení.
Náklady sporu 28 500 Kč.
Kontrolní vážení
Řidič našeho klienta (dopravce) oznámil
pojistnou událost v podobě zahájení řízení proti němu a proti dopravci z důvodu
přetížení jejich vozidla. Při kontrolním

kovéto preventivní akce, která také u nás
proběhla již poněkolikáté, vyplynulo, že se
Češi postupně ve správném huštění pneumatik zlepšují. Ne všichni se ale předvedli
jako „vzorňáci“. Například nesprávně nahuštěno mělo 40 % řidičů. Pětina z nich
dosáhla kritických hodnot v rozdílu nad
1 bar, což je pro provoz vozidla a jeho okolí
velmi nebezpečné. Naši motoristé na tom
ale nejsou o nic hůře než ti zahraniční. Nejkritičtější hodnoty byly třeba naměřeny při
obdobné akci v Anglii, kde mělo špatně nahuštěné pneumatiky 80 % řidičů.

Zdroj | JUDr. Tomáš Beran

vážení byl řidič vyzván k tomu, aby následoval pracovníky Celní správy do místa
kontrolního vážení. Pracovníci Celní správy sdělili řidiči, že místo vážení je vzdáleno cca 10 km. Řidič takovou zajížďku
odmítl s tím, že neodpovídá zákonným
pravidlům, přičemž mu byla uložena
příkazem pokuta za to, že se nepodrobil kontrolnímu vážení. Klient postoupil
uvedenou událost D.A.S. pojišťovně s žádostí o právní zastoupení. D.A.S. pověřila
právního zástupce, aby zajistil efektivní
obhajobu. Advokátem podaný příkaz
znamenal obrat ve vývoji celého případu a následné zastavení řízení proti řidiči
a dopravci.
Náklady právního zastoupení 10 000 Kč.
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Zdroj | Otakar Šaffek

7

8
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Galileo Everest 2003
Právní ochrana na cesty a pobyt v on-line systému

K

e konci roku 2005 navázala D.A.S.
pojišťovna spolupráci se specializovaným pojišťovacím zprostředkovatelem, firmou TRAVEL SUPPORT SYSTEMS s.r.o., který se zaměřuje na vývoj,
realizaci a provozování on-line systémů
na cestovní pojištění s využitím v cestovních kancelářích, agenturách a u
provozovatelů serverů pro on-line prodej služeb cestovního ruchu v ČR a na
Slovensku. Požádali jsme Luďka Milera,
jednatele společnosti, manažera systémů a systémového analytika v jedné osobě, aby nám odpověděl na pár otázek a
představil nám tak, v rámci evropského
pojistného trhu, ojedinělý projekt on-line pojištění právní ochrany pro cesty a
pobyt.

Galileo Everest 2003…, má název
systému nějaký hlubší význam?
Určitě ano. Naše ﬁrma dlouhodobě spolupracuje se zastoupením globálního rezervačního systému GDS Galileo pro ČR
a Slovensko a vyvíjí v jeho prospěch on-line aplikace pro cestovní pojištění. Proto
„Galileo“, a „Everest“ jsme přidali, protože jsme opravdu vytvořili vrcholné řešení
mezi on-line aplikacemi na cestovní pojištění. V roce 2003 jsme spustili první rok
plnohodnotného provozu. A název byl na
světě.
D.A.S. pojišťovna cestovní pojištění
neprovozuje, přesto byla nalezena
cesta ke spolupráci…
Galileo Everest nespolupracuje a ani
v budoucnu nebude spolupracovat pouze s jednou pojišťovnou. Chceme našim
hlavním uživatelům – cestovním kancelářím a agenturám – nabídnout v systému
takové služby, které mohou využít jejich
klienti na svých cestách. Každá pojišťovna,
která nabízí krátkodobá pojištění pro cesty a pobyt, v něčem vyniká a v něčem je
pouze průměrná. Naším cílem je dát uživateli systému možnost uspokojit potřeby i toho nejnáročnějšího zákazníka a na
cesty a pobyt ho co do pojistné ochrany
plně vybavit. Tomu také podřizujeme nabídku pojistných produktů. S ohledem na
smutné zkušenosti zákazníků cestovních
kanceláří, kteří se na svých cestách setkali
s vážnými problémy právního charakteru,
jsme se rozhodli absenci těchto speciálních pojišťovacích služeb v oblasti cestov-

ního ruchu řešit. Proto vzniknul zcela nový
pojistný produkt Právní ochrana pro cesty
a pobyt.
Splnila D.A.S. pojišťovna vaše představy? Jste s celkovým výsledkem
spokojen?
S každou specializovanou pojišťovnou,
která nedorostla do „gigantických“ rozměrů, se dá dohodnout téměř cokoliv. Setkal jsem se s týmem odborníků a zejmé-

na s porozuměním a podporou v osobě
Aleše Rypa. To je pro rozvíjející se spolupráci to nejcennější. S obsahem pojistného produktu jsem spokojen, stejně tak
s funkčností programového modulu, který
vytvořil pod Tatrami „na Liptove“ náš programátor Karel Větrovský st. Další kroky
budou však mnohem těžší. Potřebujeme
cestou prodejní sítě dostat do povědomí
zákazníků, že si s sebou na cesty a pobyt

mohou nyní vzít také „balíček“ právní
ochrany. Ale naučili jsme je poptávat pojištění storna letenky, naučíme je poptávat
i právní ochranu.
Kolik za „balíček“ právní ochrany na
cesty a pobyt zákazník zaplatí?
Pojistný produkt umožňuje více kombinací. Pojistíme jednotlivce nebo rodinku,
turistickou či služební cestu. Snad není
tajemstvím, že základní sazba pro jednotlivce na turistické cestě v délce trvání do
11 dní stojí 180 Kč. A to si myslím, že je
ve srovnání s náklady při pojistné události
cena za služby zcela zanedbatelná.
Kde získá potencionální nový uživatel
informace o systému GE2003? Kolik
zaplatí za licenci?
Je třeba zdůraznit, že program nikomu
neprodáváme, ale umožňujeme ho využívat na internetu a využívání nezpoplatňujeme. Podrobnější informace s možností
registrace nového uživatele najde zájemce v sekci „On-line systémy – GE2003
Ofﬁce“ na stránkách www.travsupsys.cz
nebo dotazem na e-mailovou adresu administrátora admin@travsupsys.cz. Pro ty,
kteří systém využívat jako prodejci nebudou, ale budou mít zájem vzít si s sebou
na cesty balíček právní ochrany, připravujeme on-line řešení přímo ze stránek
www.das.cz. O aktivaci budeme všechny
čtenáře informovat.
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Zdroj | Mgr. Miroslav Ježek, Mgr. Kamila Hodková, JUDr. Viktor Hodek

Smlouva o prodeji
a koupi motorového vozidla
Obecné zásady
Při uzavírání kupní smlouvy, na základě
které dojde k převodu vlastnictví k motorovému vozidlu, je nutno dodržet určité
obecné zákonem stanovené náležitosti:
• ve smlouvě je nutno přesně speciﬁkovat
předmět smlouvy, smluvní strany, určení
kupní ceny;
• smlouva musí být uzavřena svobodně,
vážně a srozumitelně osobami způsobilými k právním úkonům;
• kupní smlouvu z důvodu právní jistoty
doporučujeme uzavírat písemně.

Prohlídka vozidla
Faktickou prohlídku motorového vozidla
doporučujeme vždy provádět tak, aby bylo
možno skutečné údaje porovnat s těmi,
které jsou uvedeny v technickém průkazu. Pozornost zaměříme především na to,
zda se jedná o totožné motorové vozidlo
a zda prodávající je tou osobou, zapsanou
jako vlastník vozidla v technickém průkazu. Především je potřeba prověřit, zda se
nejedná o vozidlo ve vlastnictví leasingové
společnosti a „prodávající“ není pouhým
nájemcem vedeným v technickém průkazu jako provozovatel. Na webu Ministerstva vnitra ČR v databázi odcizených vozidel doporučujeme ověřit, zda se nejedná
o vozidlo kradené.
Porovnáme údaje v technickém průkazu
o typu vozidla a jeho částí (např. motoru),
údaje o roku výroby, údaje o identiﬁkačních číslech vozidla (VIN). Pozornost věnujeme dále tomu, zda v technickém průkazu není např. zaznamenáno zástavní právo
k vozidlu a podobné právní skutečnosti.
Prohlídka motorového vozidla by měla být
v zájmu obou smluvních stran do nejpodrobnější, tedy např. i včetně prohlídky
na zvedáku. Velkou pozornost věnujeme
prahům vozidla, podlaze a blatníkům, které mohou mnoho prozradit o faktickém
stavu vozidla. Totéž platí o lícování dveří
a karosérie. Takto provedenou prohlídku
doporučujeme doplnit zkušební jízdou, při
které by si však měl kupující počínat zvlášť
obezřetně tak, aby nezpůsobil škodu na
vozidle, které je ještě stále ve vlastnictví
prodávajícího. U dražších vozidel lze doporučit i investici v řádu 2000 až 5000 Kč
na přibrání znalce v oboru motorových
vozidel, který pomůže při výše popsané
prohlídce a zkušební jízdě a může odha-

lit vady, které by následně mohly přidělat
řadu problémů při reklamaci.
Předávací protokol
Stav zjištěný při prohlídce vozidla a zkušební jízdě doporučujeme podrobně zaznamenat do předávacího protokolu
k motorovému vozidlu, který bude tvořit
přílohu kupní smlouvy, resp. její nedílnou
součást.
Dodržení výše uvedeného postupu zvyšuje právní jistotu obou smluvních stran
a je nezbytným předpokladem pro to, aby
v budoucnu nedocházelo ke sporům mezi
nimi, a to především v oblasti odpovědnosti za vady prodaného motorového vozidla.
Odpovědnost za vady prodaného
motorového vozidla
Jde-li o prodej ojetého motorového vozidla, je třeba si uvědomit, že nejde o vozidlo nové, v minulosti dosud nepoužívané,
a z toho důvodu bude jistě mít určité vady.
Platí obecně, že pokud je kupujícím vytýkáno, že automobil má určité vady, pak dle
ustanovení § 596 občanského zákoníku
platí, že má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání smlouvy na ně upozornit. Zákon má
na mysli vady faktické i vady právní. Faktickou vadou se rozumí neexistence takových vlastností nebo projevů věci, které se
u věci určitého druhu a stáří obecně předpokládají a v důsledku nichž je možnost
využití věci podstatně snížena.
Upozornění na vady se musí týkat konkrétní vady (např. olejová netěsnost motoru). Všeobecným upozorněním, že je věc
vadná, povinnost prodávajícího upozornit
na vady, o nichž ví, splněna není. Splní-li
naopak prodávající řádně tuto povinnost,
za vady, na které upozornil, neodpovídá.
Upozornění na vady je prodávající povinen
uskutečnit v době sjednávání smlouvy, tj.
do jejího uzavření. Jestliže kupující přes
toto upozornění smlouvu uzavře, projeví
souhlas s tím, že věc má oznámené vady.
Pokud jde o dodatečně zjištěné vady, platí dle ustanovení § 597 občanského zákoníku, že jestliže vyjde najevo vada, na
kterou podávající kupujícího neupozornil,
má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze
a rozsahu vady. Jde-li o vadu, která činí věc
neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy

má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající
ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména
vlastnosti kupujícím vymíněné a nebo, že
nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže
nepravdivým. Tato odpovědnost má objektivní povahu, tzn., že prodávající za tyto
vady odpovídá i v případě, kdy ani nemohl
vědět, že věc má vady, a proto na ně kupujícího neupozornil.
Z § 597 občanského zákoníku vyplývají
tyto možné situace :
a) Vady činí předmět koupě (motorové
vozidlo) neupotřebitelným (vada je neodstranitelná a předmět koupě pro ní nelze
užívat dohodnutým způsobem nebo řádně). Kupující má podle své volby právo na
přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo
od smlouvy odstoupit (odstoupením od
smlouvy se smlouva ruší a účastníci si navzájem vracejí plnění - § 48 občanského
zákoníku).
b) Věc nemá výslovně deklarované vlastnosti – kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit
i tehdy, jestliže se ukázalo nepravdivým
ujištění prodávajícího kupujícímu, že věc
má určité vlastnosti (např. motorové vozidlo má určitou spotřebu pohonných
hmot), nebo že nemá žádné vady (a to i
v případě, že vady nečiní předmět koupě
neupotřebitelným).
c) Vada nečiní předmět koupě neupotřebitelným (vada je odstranitelná nebo je
sice neodstranitelná, ale předmět koupě
lze užívat dohodnutým způsobem nebo
řádně) - kupující má právo na přiměřenou
slevu z kupní cen, odpovídající povaze
a rozsahu vady.
Obecně platí, že strany si mohou dojednat
i jiná práva z odpovědnosti za vady věci,
než stanoví zákon.
S přihlédnutím k výše uvedené platné
právní úpravě proto nelze než opětovně
zdůraznit důležitost předávacího protokolu, kde má prodávající prokazatelným
způsobem možnost kupujícího upozornit
na vady a kupující je naopak co možná
nejlépe seznámen se stavem vozidla, které
kupuje.
Podle § 599 a 600 občanského zákoníku
pak platí, že vady musí kupující uplatnit
u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady
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vytkl v případě motorových vozidel nejpozději do šesti měsíců od převzetí věci.
Právo na náhradu nutných nákladů, které
mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv
z odpovědnosti za vady, může kupující
uplatnit u soudu, jen jestliže náklady prodávajícímu oznámí v téže lhůtě. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.
Povinně smluvní pojištění odpovědnosti („povinné ručení“) a zápis změny
vlastníka vozidla v registru silničních
vozidel
Dle ustanovení § 12 zákona číslo 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích platí, že žádost
o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel jsou příslušné osoby
povinny podat do 10 pracovních dnů od
vzniku skutečnosti, která zakládá změnu
zapisovaného údaje (tj. i v případě změny
vlastníka vozidla na základě kupní smlouvy
do 10 dnů od uzavření dané smlouvy). K žádosti se zejména v případě změny vlastníka
vozidla jeho prodejem přikládá technický průkaz silničního motorového vozidla,
osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a ostatní doklady osvědčující

změnu zapisovaných údajů (nejlépe kupní
smlouva v písemné formě).
Dále dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona číslo
56/2001 Sb. platí, že k přihlášce silničního
motorového vozidla a přípojného vozidla k
registraci žadatel přiloží doklad o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla. Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona číslo 168/99
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění odpovědnosti zaniká mj. dnem, kdy pojistník
oznámil pojistiteli změnu vlastníka vozidla.
V souvislosti s převodem (prodejem) motorového vozidla je tedy důležité dostavit
se na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností k zápisu změny vlastníka
motorového vozidla vybaven kromě „velkým“ technickým průkazem, osvědčením
o registraci vozidla a kupní smlouvou též
dokladem o již uzavřeném pojištění odpovědnosti, přičemž pojistnou smlouvu by
měl uzavřít nový vlastník (kupující) uvedeného motorového vozidla v mezidobí mezi
uzavřením kupní smlouvy a přistoupením
k provedení zápisu změny vlastníka v registru silničních vozidel. Pojištění odpovědnosti původního vlastníka vozidla (prodávajícího) končí jeho oznámením změny
vlastníka vozidla příslušné pojišťovně.

V této souvislosti upozorňujeme navíc na
skutečnost, že dle ustanovení § 15 odst.
5 a 6 zákona číslo 168/1999 Sb. platí,
že pokud pojištění odpovědnosti zaniklo
a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná
smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, je vlastník vozidla povinen ve stejné
lhůtě odevzdat státní poznávací značku
a osvědčení o registraci tohoto vozidla
příslušnému orgánu evidence. Nelze-li
z objektivních důvodů tuto povinnost
splnit, musí vlastník vozidla takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit
příslušnému orgánu evidence. Tyto povinnosti jsou splněny i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru
vozidel.
Nesplnění výše uvedené povinnosti oznamuje Kancelář bez zbytečného odkladu
prostřednictvím Centrálního registru vozidel orgánu evidence příslušnému podle
místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka tuzemského vozidla, který na základě
tohoto oznámení zahájí správní řízení, ve
kterém v závislosti na zjištěných okolnostech rozhodne o udělení pokuty, popřípadě o vyřazení vozidla z registru silničních
vozidel.

Výstavy
2006
České Budějovice - Mobilsalon, 7.-9. 4. 2006

Chomutov - Autosalon
27.-30. 4. 2006

Praha - Motocykl
9.-12. 3. 2006
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KUPNÍ SMLOUVA
I. Účastníci

a) jméno+příjmení

b) jméno+příjmení

bytem

bytem

RČ
(prodávající)

RČ
(kupující)

II. Předmět smlouvy
Vozidlo

tovární značka

RZ

číslo karosérie

číslo motoru

barva

rok výroby

počet ujetých kilometrů apod.
III. Obsah smlouvy
Prodávající odevzdává (prodává)
a kupující přebírá (kupuje) předmět smlouvy.
IV. Kupní cena
Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit dohodou určenou
kupní cenu předmětu smlouvy ve výši .............................. ,- Kč,
a to na hotovosti při převzetí předmětu smlouvy (bankovním
převodem na účet prodávajícího u .........................................
č. ..........................., variabilní symbol ...........................,
do ......................).

Předávací protokol o stavu motorového vozidla

motor
spojka
převodová skříň
přední náprava
zadní náprava

V. Stav předmětu smlouvy
Stav předmětu smlouvy je podrobně popsán v předávacím
protokolu, který je nedílnou součástí této kupní smlouvy

řízení
rám, pera, chladič

VI. Odevzdání a převzetí vozidla
Prodávající je povinen předmět smlouvy kupujícímu odevzdat
a tento jej převzít dne ...........................................
v ............................ , a to společně s doklady k němu
(např. technický průkaz, stvrzenka o zaplacení pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla).
Tímto okamžikem přechází na kupujícího vlastnické právo
k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na něm. Účastníci
této smlouvy se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnosti
k provedení zápisu změny vlastníka v registru silničních vozidel.
Kupující současně prohlašuje, že si předmět smlouvy řádně
prohlédl a vyzkoušel.
VII. Závěrečná ustanovení
Otázky, výslovně touto smlouvy neupravené, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Případné změny či doplňky smlouvy
vyžadují ke své platnosti písemnou formu. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží oba účastníci.
...............................................................................................
Datum a místo uzavření smlouvy

brzdy
osvětlení, zapalování
elektrická výstroj
pneu
karosérie
zvláštní výbava
celkový stav vozidla
doklady k vozidlu
pozn.
........................................................
Podpis prodávajícího

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

.............................................
Datum a místo uzavření smlouvy

………………………………………..
Podpis kupujícího

Potvrzuji převzetí vozidla a prohlašuji, že jsem s jeho stavem byl seznámen a uznávám jeho cenu ………,- Kč jako přiměřenou.
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Dětské sedačky:
Bezpečnost versus cena
J

eště do 1. července platí, že dítě menší než 150 cm a lehčí než 36 kg musíme v automobilu převážet v dětské
sedačce jen na dálnicích a rychlostních
silnicích. Od začátku prázdnin však budeme muset mít dítě v sedačce na všech
silnicích, a to v obcích i mimo ně.

Je to opravdu tak, že dražší sedačka by měla
být vždycky bezpečnější? Podle čeho se kvalita sedačky pozná? Na to jsme se ptali Matěje
Daniela, produkt manažera ﬁrmy Partspoint,
která k nám dováží sedačky značky Römer,
tedy značky, která velmi často vyhrává v testech německého autoklubu ADAC. „Levnějsí sedačky mohou být v některých ohledech
nebezpečné, pokud jejich konstrukci není
věnována dostatečná péče a neprošly dostatečným množstvím praktických zkoušek
a testů. Při nich se totiž zkoumá možnost
vyvrácení, podklouznutí, či zborcení při nárazech či převracení celého auta. Bezpečná
sedačka musí ochránit dítě i v kabrioletu“.
Oponujeme mu námitkou, kterou by nezapomněl uvést žádný návštěvník hypermarketu. Ceny sedaček, které jsou určeny pro
tu nejpoužívanější kategorii – tedy děti od
váhy 9 až do 36 kg – bývají i pod dva tisíce
korun, zatímco značkovou sedačku pořídíte
nejméně za dvojnásobek...
Rozdíly mezi značkovým a neznačkovým
„Univerzalita sedačky je v případě nabídky
hypermarketu dána zřejmě jen regulací délky bezpečnostních pásů přímo v sedačce,“
vysvětluje M. Daniel. „Naše sedačky mají seři-

ditelnou i šířku a výšku bočních opěr i hlavové
opěrky chránící krk, seřiditelná je i hloubka
posezu. Další vymoženosti tvoří u dražších
výrobků opěrná zařízení proti převrhnutí sedačky dopředu, či indikátory, které vám potvrdí správnou instalaci v autě. Obecně vzato,
ﬁrmu, která nabízí kvalitní sedačky, poznáte
podle toho, že se nevyhýbá účasti v různých
testech. Neinformovaný zájemce si může otevřít webové stránky www.adac.de a podívat
se, jaké značky a jak se v testech umísťují. Na
českém trhu patří k neznámějším značkám
vyšší kvality například také Chicco, Concord
nebo Maxi Cosi. Jejich ceny jsou vyšší, poněvadž investují peníze do vývoje a vlastních
zkoušek. Römer má vlastní zkušební stolici,
na níž jsou sedačky s ﬁgurínou prověřovány
padesátikilometrovou rychlostí v nárazovém
testu. Autoklub ADAC, zkouší sedačky též
v několika modelech automobilů, poněvadž
hodnotí i snadnost jejich instalace a obsluhy a samozřejmě i komfort pro dítě. Römer
vyvinul první dětské autosedačky již před 25
lety, a od té doby je stále zdokonaluje. Výrobce věnuje maximální péči bezpečnosti,
co dokazují zmiňované výsledky testů ADAC
a vítězství v spotřebitelských a odborných
testech ÖATC, ANWB, RACE, Eurotest a
Stiftung warentest. Značka má dnes asi 35
% německého trhu je současně také největším výrobcem sedaček v Evropě s pravidelnými dodávkami OE výrobcům – např. VW,
Mercedes Benz, Toyota a další. Na korpusy
sedaček používá plasty od ﬁrmy Gardena,
kterou známe u nás především jako výrobce
vysoce kvalitní zahradní techniky. Značkové

D.A.S. řešila
Střet vozidel u čerpací stanice
Klient byl účastníkem dopravní nehody,
ke které došlo v prostoru čerpací stanice. Vzhledem k tomu, že prostor čerpací
stanice je místem ležícím mimo pozemní
komunikace, odmítla policie přijet šetřit
dopravní nehodu a druhý účastník dopravní nehody (pravděpodobný viník)
popřel své zavinění, čímž se možnosti
rychlého a efektivního řešení nehody
snížily.
Na základě svědeckých výpovědí vstou-

pila D.A.S. pojišťovna do jednání s viníkem nehody, ten však trval na tom, že
pravidla silničního provozu se ani analogicky na případ střetu dvou vozidel
mimo pozemní komunikace nevztahují a
odmítal škodu ve výši 28 000 Kč uhradit. Vzhledem k tomu, že mimosoudní
jednání nevedlo k úspěchu, bylo nutné
podat žalobu. Soud v první instanci nárok klientovi přiznal, protistrana se však
odvolala a vzhledem k tomu, že ani potvrzující rozsudek odvolacího soudu „ne-

ﬁrmy se od neznačkových odlišují právě tím,
že prodávají své výrobky ve specializovaných
obchodech, kde výrobek předvedou včetně
instalace do auta. Dále má značkový výrobek
vždy přehledné kolekce různých barev, vzorů
a druhů potahových látek, takže si vyberete
podle vkusu a samozřejmě i podle ladění interiéru auta. Römer nabízí 16 různých druhů
potahů, rozdělených do tříd Classic, Trendline a Highline. U nás se samozřejmě jeví ceny
značkových výrobků jako poměrně vysoké,
ovšem v Německu znamenají běžný střed.
Pokud je srovnáme s cenami jiných velkých
ﬁrem, nenajdeme výraznějších rozdílů. V Česku jsou nejznámější značky Maxi Cosi, Britax,
Concord nebo Chicco. Nejlevnější Römer
pořídíte i s DPH za 3700 Kč, nejdražší model
může stát i těsně nad 9000 korun,“ uzavírá
M. Daniel.
Kategorie autosedaček
Ve vyspělé Evropě se vžilo pojmenování tři kategorie sedaček, řečeno jazykem
předpisů – tři druhy dětských zádržných
systémů. Pro nejmenší děti jsou to speciální koše (skořepiny) upevněné k sedadlu
auta, často pasující současně do podvozku kočárku. Podle váhy dítěte se rozlišuje
skupina 0 od novorozence do váhy 13 kg,
skupina 1 od 9 do 18 kg váhy, skupina
2 + 3 od 15 do 36 kg. Zádržné systémy
skupiny 3 do váhy 22 až 36 kg, už bývají
nejrůznějšími typy sedacích polštářů, přes
které poutáme dítě bezpečnostním pásem z auta.

Zdroj | JUDr. Tomáš Beran

přesvědčil“ viníka nehody o tom, že byla
vina na jeho straně, bylo též třeba přistoupit k exekuci.
Náklady sporu 26 480 Kč.
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PARTSPOINT k.s.
Bucharova 16/1186, 155 00 Praha 5
tel. 251 025 600, fax. 251 025 615
mobil: 724 053 759, 606 611 884
e-mail: info@partspoint.cz
www.partspoint.cz

Bezpečí
od samého začátku!
www.britax-roemer.com

• od 1.7. 2006 povinnost použít
při všech cestách autem!
• maximální bezpečnost a pohodlí
• vítěz testů bezpečnosti ADAC, ÖATC, ANWB,
RACE, Eurotest a Stiftung warentest.
• 12 druhů autosedaček od 0 do 36 kg
• 16 různých barevných potahů
• upevnění bezpečnostními pásy nebo Isoﬁxem
• 100% Made in Germany
Kompletní sortiment RÖMER a mnoho dalších produktů pro Vaše auto obdržíte u: • Shopping Park Hostivař - spodní podlaží, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10,
tel: 272 660 767, mob.: 728 709 147, e-mail: prodejnapp@partspoint.cz • Nákupní centrum NOVOPLAZA, Novodvorská 994, 140 00 Praha 4, tel./fax: 241 404 411,
e-mail: pp.novoplaza@volny.cz • AUTO PALACE Butovice, Bucharova 16, 155 00 Praha 5, tel. 251 025 144, 251 025 145, e-mail: cermak@apbutovice.cz,
• AUTO PALACE Spořilov, Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, tel.: 267 286 408, 413, 415, 420, 421, fax: 267 286 620, e-mail: prodejnand@autopalace.cz.
Regionální prodejci: www.partspoint.cz

Romer_DAS.indd 1

2.5.2006 14:24:01

Kariéra
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. hledá vhodné kandidáty na obsazení:

Pozice pojišťovacího zprostředkovatele
pro všechny regiony
Zájemcům nabízíme:
• zajištění získání základního stupně odborných znalostí pro výkon činnosti pojišťovacího
zprostředkovatele v souladu se Zákonem č. 38/2004 Sb.
• registraci na Ministerstvu ﬁnancí České republiky
• odborné produktové zaškolení
• podporu prodejních aktivit
• motivující ﬁnanční ohodnocení
Vašim klientům budete dodávat odvahu a sebedůvěru při hájení práv i tam, kde by je jindy riziko
prohry, vysokých nákladů či zdlouhavých jednání od jakékoliv aktivity odradilo.
Vaše nabídky ve formě strukturovaného životopisu zasílejte na adresu:
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., Benešovská 40, 101 00 Praha 10
e - mail: obchodni@das.cz
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Jak vypadá chuť do života
rozhovor s handicapovaným cyklistou Jiřím Ježkem
Víme o vás, že jste náš velmi úspěšný
reprezentant v cyklistice. Můžete vyjmenovat vaše největší úspěchy?
Logicky za největší úspěchy považuji dvě zlaté medaile na Paralympijských hrách v Sydney 2000 a zisk zlaté medaile na Paralympijských hrách v Aténách. Kromě toho jsem se
v roce 2002 stal mistrem světa a mám několik titulů mistra Evropy. Ale hlavně za největší úspěch považuji to, že navzdory svému
handicapu se díky svým sponzorům a partnerům mohu cyklistice věnovat profesionálně, závodit se zdravými soupeři a občas je
i porážet. A jistě chápete, že každé vítězství
v závodě se zdravými je pro mne obrovským
úspěchem.
Co vás k tomuto sportu přivedlo?
Cyklistiku jsem obdivoval už od dětství, ale

spíš pasivně, přišla mi strašně náročná a tvrdá. A teď mohu potvrdit, že taková skutečně
je. Opravdu vážně jsem začal až po náhodném setkání s podobně handicapovaným
cyklistou, Josefem Lachmanem, který mne
pro ten sport nadchl.

žil jsem se vždy učit a pochytávat metody
a zkušenosti od okolí a sám si je pak třídit.
Po dvanácti letech si však myslím, že je čas
na změnu a zrovna nyní nastupuji spolupráci
se svým prvním trenérem. Těším se, že mi to
dá nejen nový impuls.

Od kdy jezdíte?
Začal jsem závodit dost pozdě, až ve dvaceti
letech, ale o to déle snad vydržím...

Zúčastňujete se za rok spousty závodů,
jak se na ně tréninkově připravujete?
Za rok mám na kontě průměrně 70 závodních dní, z nichž je 90% závodů se zdravými. Příprava tomu tedy musí odpovídat
a prakticky se neliší od našich profesionálních cyklistů. Jen občas musím vzít ohled na
to, že nemám nohu...

Věnoval jste se před vaším úrazem jinému sportu?
O nohu jsem přišel už v jedenácti letech. Do
té doby jsem nejprve dělal gymnastiku a pak
jsem dva roky hrál fotbal za žáčky Sparty.
Máte svého osobního trenéra?
Od začátku kariéry se trénuji sám. Sna-

Vybíráte si jednotlivé závody sám nebo
je to týmová práce?
Závody si vybírám tak, aby zapadly co nej-
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lépe do tréninkového plánu směřujícíhp
k hlavním prioritám sezóny, dále podle případných přání sponzorů, podle pozvánek
od pořadatelů a nakonec i podle vlastní chuti a nálady.
Jak vypadá váš obyčejný všední den?
Ráno vstanu a půl hodiny cvičím na posílení
rukou a zad. Po snídani vyrážím na dopolední trénink. Ten trvá zhruba 4 hodiny. Pak
v podvečer většinou jedu ještě jednou, na
hodinu a půl. Mezi tím a potom sedím u počítače a pracuji na komunikaci se sponzory,
pořadateli závodů a podobných věcech. Ale
i to mne baví.
Jakým způsobem odpočíváte, jaké máte
koníčky?
Bohužel odpočívat moc neumím. Když, tak
nejraději ležím u televize a jím pizzu. To je
můj ideální odpočinek. Ale rádi si s manželkou povídáme s přáteli či zajdeme do kina.
Manželka je rocková zpěvačka, takže také
často chodím na její koncerty.
Co pro vás cyklistika znamená dnes,
když vezmeme v úvahu váš vývoj od
roku 1985, který byl přelomový pro váš
život?
Rozhodně mi sport strašně ovlivnil život.
Dal mi sebevědomí, rozhled, poznání celého světa a hlavně jsem díky cyklistice poznal
svou manželku!!!
Můžete porovnat údobí po roce 1985 a
dobu dnes – jak jste se vyrovnával se svým
handicapem a jak to vnímáte dnes?
Samozřejmě to nebylo lehké. Za minulého
režimu se handicapovaným lidem nežilo
zrovna dobře, společnost na to nebyla zvyklá. Ale já byl malý kluk a dost živé dítě. A to
mi určitě mnoho ulehčilo. Navíc rodiče a kamarádi mi strašně moc pomohli uvědomit si,
že se vlastně nic nestalo. Což je samozřejmě
pravda. S protézou mohu dělat téměř vše,
co zdravý člověk, takže jakýpak handicap.
Dnes už to prakticky nijak nevnímám.
Co vaše rodina? Jak vás podporuje rodina a přátelé?
Všichni mi samozřejmě strašně fandí a podporují mě, což je pro každého sportovce důležité. Navíc tchán je cyklista, takže ten má
z toho asi největší radost.
Kdo je vaší největší oporou?
Bezpochyby manželka Soňa. Bez ní si vůbec
svou cyklistiku nedovedu představit. Nejen
že mne bezmezně podporuje a fandí mi,
ale také je mojí největší inspirací a motivací.
Před ní se vždycky chci vytáhnout!
Jaký typ kola je pro vás nejoblíbenější?
Nejradši mám silniční a dráhovou cyklistiku.
Baví mne i cyklokros. Jen horským kolům
jsem nepřišel na chuť.

Který ze závodů, které jste absolvoval
je pro vás nejzásadnější, nejdůležitější pro další vývoj, rozhodnutí, život
a proč?
Každý závod je zkušenost a je důležitý.
Když se vyhraje je to příjemné a důležité
pro sebevědomí. Když nevyhraji, ale odjedu dobrý závod, jsem také spokojen.
A pokud se závod nepovede, tak i to je důležité. Z toho se člověk musí poučit, napravit chyby a příště být lepší.
Člověka v životě potkávají velmi těžké
chvíle, kdy by nejraději se vším praštil,
jak se dnes perete s takovými chvílemi?
Jsem často tak unaven, že už si nedokážu
představit odtrénovat další den. Ale nakonec samozřejmě jedu, protože vím, že
musím. Když člověk ví, proč to dělá, tak je
snadné se přinutit! V tomto ohledu morálku pořád ještě mám!

Který závod ze všech byl dosud pro vás
nejdůležitější?
Asi paralympijský závod v Aténách 2004.
Jako největší favorit jsem prožíval již dva roky
předem obrovský stres a strach z neúspěchu.
Obhajovat své jméno, pozici a předchozí
úspěchy je strašně náročné na psychiku. To,
že se mi nakonec podařilo vydřít vítězství,
považuji dosud za svůj největší úspěch.
Kam se chystáte v letošním roce?
Po prosinci stráveném v Austrálii, únoru na
těžkých závodech v Karibiku a po náročných
soustředěních v zahraničí se mi už moc cestovat nechce... I proto budu v letní sezóně
závodit hlavně doma a po Evropě. Letošní
vrchol - Mistrovství světa – se koná v září ve
švýcarském Aigle. Tam bych rád podal takový výkon, abych mohl být spokojen. Co
z toho nakonec bude za výsledek, záleží spíš
na mých soupeřích. Já do toho dám vše. Tak
mi prosím držte palce!!!
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Dopravní nehody
a jejich druhy

Dopravní nehodu deﬁnuje ustanovení §47
zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon, takto:
„Dopravní nehoda je událost v provozu na
pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla
započata na pozemní komunikaci a při níž
dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo
ke škodě na majetku v přímé souvislosti
s provozem vozidla v pohybu.“
„Podmínky“ dopravní nehody?
Jak je ze shora uvedené deﬁnice patrné, rozumí se dopravní nehodou podle silničního
zákona pouze taková událost, která se stala
nebo byla započata na pozemní komunikaci. To může mít svůj vliv např. na otázku
pokuty nebo vyšetřování dopravní nehody
policií, neboť v případě, kdy ke srážce nebo
havárii dojde mimo pozemní komunikace,
by např. pokutu za takovou dopravní nehodu nebylo možno uložit.
Silniční zákon zná pojem „místo ležící mimo
pozemní komunikaci“, resp. s tímto pojmem pracuje v některých ustanoveních,
avšak samotnou deﬁnici tohoto pojmu neobsahuje. Je to trochu paradox, že silniční
zákon s tímto pojmem operuje, ale přitom
jej nedeﬁnuje, což vytváří i v dalších případech aplikace tohoto pojmu výkladové problémy. „Stará“ vyhláška 99/1989 Sb. však
tento pojem znala, resp. znala pojem podobný („místo ležící mimo silnici“) a proto
i při současném výkladu se na ni odkazuje,
ačkoli ani tento odkaz není úplně přesný.
To může mít důsledky v tom, že např. prostor čerpací stanice byl z hlediska původní
vyhlášky považován za místo ležící mimo
silnici a současně i zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacich, vylučuje prostor čerpací stanice ze součástí pozemní
komunikace. Dojde-li proto např. na čerpací stanici k dopravní nehodě, nejedná

se o událost, která by se stala na pozemní
komunikaci, resp. k ní došlo v místě ležícím
mimo pozemní komunikaci a v takovém
případě se tedy nejedná o dopravní nehodu
ve smyslu silničního zákona.
To má důsledky např. v tom, že na takovém
místě (např. citované čerpací stanici) neplatí
pravidla silničního provozu, nemůže tedy na
ní aní dojít k dopravní nehodě ve smyslu silničního zákona, takovou dopravní nehodu
nemůže šetřit policie a za takovou dopravní
nehodu nelze uložit pokutu, ani připočíst
body.
Skutečnost, že na takovém místě ani neplatí pravidla silničního provozu pak výrazně
ovlivňuje i otázku náhrady škody při takové
nehodě, neboť pravidla silničního provozu
lze použít pouze podpůrně, nikoli však jako
závazná pravidla pro posouzení viny na takové nehodě.
Jak dále plyne z deﬁnice dopravní nehody, je
podmínkou toho, aby se vůbec o dopravní
nehodě hovořilo, výskyt buď zranění nebo
usmrcení anebo škody na majetku v přímé
souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
Podmínka provozu vozidla v pohybu jednoznačně znamená, že některé vozidlo,
zúčastněné na nehodě, se musí pohybovat.
Vozidlem v takovém případě samozřejmě
může být i vozidlo nemotorové, tj. jízdní
kolo, koloběžka nebo jezdec na zvířeti. Dopravní nehodou však není srážka chodců na
chodníku nebo na silnici. Vzhledem k tomu,
že chodcem je např. i osoba jedoucí na inline bruslích, běžkách nebo podobném sportovním nářadí, tedy fakticky osoba pohybující se způsobem, který se kinetickou energií
a rychlostí tolik neliší od pohybu osoby na
koloběžce nebo jízdním kole, nejedná se
o dopravní nehodu, kterou by šetřila policie
nebo za kterou by mohla být uložena pokuta jako za přestupek. V takových případech
se náhrada škody řeší podle obecných ustanovení občanského zákoníku o náhradě
škody.
Výše zmíněná deﬁnice též zahrnuje do okolností dopravní nehody zranění nebo smrt,
kteréžto aspekty komplikace nevyvolávají,
nicméně existence hmotné škody v řadě
řidičů zanechává pocit, že se takovou škodou rozumí nutně škoda třetí osoby. Dojde-li proto např. k dopravní nehodě, při které
je poškozeno jen vozidlo řidiče (řidič vjede
do příkopu), který je současně vlastníkem,

domnívají se někteří, že se v takovém případě nejedná o dopravní nehodu, neboť škoda byla způsobena samotnému řidiči. I tyto
případy ovšem spadají pod deﬁnici dopravní nehody a i na ně se vztahují ustanovení
o dopravních nehodách podle silničního
zákona, včetně např. povinnosti volat policii
v případech, které budou dále rozvedeny.
Druhy dopravních nehod
Dopravní nehody lze rozlišit podle základního kritéria, zda k dopravní nehodě jsou
účastníci povinni volat policii nebo ne. Dělícím kritériem je jednak výše škody, existence
zranění nebo smrti, případně vznik škody na
majetku třetí osoby (bez limitu této škody).
Jak bude dále ukázáno, existuje dosti posunuté vědomí o tom, kdy jsou účastníci povinni volat policii a kdy ne.
„Malá“ dopravní nehoda
„Malou“ dopravní nehodou lze rozumět
ty případy (méně závažné), ke kterým není
povinnost ze silničního zákona volat policii.
Takovou dopravní nehodou je dle silničního
zákona nehoda, kdy:
• Dojde při dopravní nehodě ke hmotné
škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo
na jiných věcech nižší než 20 000 Kč
(od 1. 7. 2006 bude tato částka
„50 000 Kč“).
• Účastníci se dohodnou na tom, čí to
byla vina.
• Nebyla způsobena škoda na majetku
třetí osoby.
Jak je ze shora uvedeného zřejmé, je první podmínkou dopravní nehody, ke které
nemusí být volána policie, existence škody zjevně menší než 20 000 Kč (od 1. 7.
2006 50 000 Kč). Zákon samozřejmě neklade na účastníky dopravní nehody přehnané
odborné nároky ve vztahu ke schopnosti
odhadnout přesně výši škody, nicméně určité povědomí o výši škody se v takovém
případě předpokládá.
Tato skutečnost (jak bude dále podrobně rozebráno) má vliv např. na uplatnění nároku
na náhradu škody a pokud by např. pojišťovna povinného ručení chtěla uplatnit postih
proti svému pojištěnému za to, že nepřivolal
k dopravní nehodě policii z toho důvodu, že
škoda byla vyšší, ale pojištěný to neodhad-
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nul, vždy by se při posuzování oprávněnosti
pojišťovny přihlíželo k subjektivním a objektivním schopnostem a možnostem škodu
odhadnout. V žádném případě by takto
pojišťovna nemohla argumentovat v případě, kdy by rozdíl od této částky byl velmi
malý anebo v případě, kdy by některá poškození nebyla dostatečně zřetelná (skryté
poškození, které je odhaleno až v opravně
a podobně).
Druhou podmínkou je dohoda o míře účasti na dopravní nehodě. To znamená, že se
účastníci musí shodnout na tom, kdo nehodu zavinil, případně v jaké rozsahu byla nehoda způsobena spoluzaviněním druhého
nebo dalšího účastníka nehody. Takovouto
dohodu lze rozhodně doporučit připravit
na místě v písemné podobě, neboť pouhá
ústní domluva není následně prokazatelná
a vznikají komplikace s prokazovaním viny
druhého řidiče.
Třetí podmínkou je neexistence škody na
majetku třetí osoby. A právě tento bod se
stává pro řadu řidičů, resp. vlastníků vozidel
klíčovým problémem, na kterém končí mnoho nároků na náhradu škody uplatněných,
ať už z povinného ručení nebo z havarijního pojištění. Lidová slovesnost totiž pojala

do povědomí pouze první podmínku malé
dopravní nehody a vůbec tuto třetí podmínku nezohledňuje, ačkoli tyto dvě podmínky
spolu velmi úzce souvisí.
Je třeba si totiž uvědomit, že majetkem
třetí osoby v případě dopravní nehody je
každé vozidlo pořízené na leasing (vlastníkem vozidla je leasingová společnost),
téměř každé ﬁremní vozidlo (s výjimkou
vozidla, které patří řidiči-podnikateli-fyzické osobě), každé půjčené vozidlo, resp.
každé vozidlo, které patří někomu jinému
než řidiči. Pokud je při dopravní nehodě
poškozeno právě takové vozidlo, jedná
se vždy o škodu způsobenou třetí osobě
a v takovém případě se neuplatňuje žádný
limit škody; neplatí proto oněch 20 000 Kč,
resp. 50 000 Kč a policie musí být na místo
nehody zavolána vždy, i kdyby byla škoda
sebemenší a i kdyby se účastníci dohodli
na tom, čí to byla vina.
Současně je majetkem třetí osoby např.
strom, dopravní značka, součásti pozemní
komunikace apod. I v takových případech
dochází ke škodě na majetku třetích osob
a policie musí být vždy zavolána a nejedná
se v takových případech nikdy o „malou“
dopravní nehodu.

„Velká“ dopravní nehoda
„Velkou“ dopravní nehodou lze rozumět takovou nehodu, ke které je povinností volat policii. Podmínkami takové
nehody je:
• Usmrcení nebo zranění osoby.
• Hmotná škoda převyšující zřejmě na
některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných
věcech částku 50 000 Kč.
Pokud jsou tyto podmínky splněny, je
povinností volat policii vždy, bez ohledu na to, co uvádí případný poškozený
nebo bez ohledu na to, jakou dohodu
o vyrovnání viník nabízí. Nepřivolání policie v případě takové nehody je totiž přestupkem a i kdyby viník nehody přemluvil a dohodnul si s poškozeným ﬁnanční
kompenzaci přesahující standardní rámec
náhrady škody, který by poškozeného
uspokojil (např. proto, že viník je pod
vlivem alkoholu nebo že vozidlo není
v dobrém technickém stavu), přesto lze
v takovém případě vždy doporučit policii
volat, neboť vždy nelze na místě odhadnout případné nevýhody neexistence policejního protokolu.

Kontrolní vážení vozidel
P

roblematika kontrolního vážení se
v souvislosti s rozšířením kompetencí
pracovníků Celní správy dostala do popředí
zejména u řidičů nákladních vozidel, kteří
jsou častěji cílem namátkových kontrol
hmotnosti jejich vozidel. Rozsahu oprávnění
policistů a pracovníků Celní správy
a povinností řidičů v souvislosti s kontrolním
vážením se bude věnovat tento článek.

Dle ust. §38a zákona č. 13/1997 Sb. se provádí
kontrolní vážení vozidel kategorie N2 a N3 s přívěsnými vozidly O2, O3, O4. Samotné kontrolní vážení provádí buď správce předmětné pozemní komunikace v součinnosti s policií nebo
Celní správou anebo přímo policisté či celníci
sami. Kontrolní vážení zahrnuje kontrolu:
• největší povolené hmotnosti silničního
vozidla,
• největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla,
• další hmotnostní poměry vozidla,
• největších povolených rozměrů vozidel
a jízdních souprav.
Řidič vozidla má při kontrolním vážení následující povinnosti:

• primárně je samozřejmě povinen se
na výzvu vážení podrobit, když současně platí, že zajížďka k zařízení na kontrolní vážení, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, nesmí být delší než 8
kilometrů,
• dále je řidič povinen se řídit pokyny
osoby obsluhující zařízení na kontrolní
vážení.
Postup při vážení je takový, že řidič vozidla
zajede k zařízení na kontrolní vážení, kde
bude provedeno kontrolní vážení, s jehož
výsledkem bude řidič vozidla seznámen
předáním dokladu o výsledku kontrolního
vážení. Vážení musí být provedeno za přítomnosti řidiče i popřípadě dalších členů
osádky v kabině vozidla. Doklad o výsledku kontrolního vážení se skládá z vážního
lístku a protokolu o provedeném kontrolním vážení a musí obsahovat zákonem
předepsané náležitosti.
Pokud není při kontrolním vážení zjištěno
překročení hmotnostních limitů, smí řidič
pokračovat dál v jízdě, aniž by byl povinen
hradit náklady vážení. Je-li však zjištěno
překročení hmotnostních limitů, jedná se
o přestupek a řidič je povinen uhradit ná-

klady převážení. Tyto náklady se zpravidla
pohybují v řádu stovek korun, pokuta za
přestupek hrozí až do výše 10 000 Kč. Od
1. 7. 2006 budou rovněž za tento přestupek řidiči přičteny tři body. Od 1. 7. 2006
se v tomto směru rozšíří i kompetence policie, která bude oprávněna vozidlo, které
překročí hodnoty maximální hmotnosti, odtáhnout, přiložit „botičku“ anebo přikázat
řidiči, aby jel na konkrétní místo. Oprávnění
k zadržení vozidla má a bude mít též pracovník Celní správy.
Další postup po zjištění překročení hmotnostních hodnot zavisí na druhu překročení jednotlivých ukazatelů. Pokud se jedná
o překročení hmotnosti, případě rozměrů,
smí řidič pokračovat v jízdě pouze v případě, že mu bude uděleno oprávnění ke
zvláštnímu užívání pozemní komunikace
dle ust. §25 zákona o pozemních komunikacích a že vozidlo současně splní podmínky technické způsobilosti. V opačném
případě řidič pokračovat v jízdě nesmí, ledaže by snížil hmotnost vozidla pod limitní
hodnotu (např. tím, že by část nákladu složil). V případě, kdy je zjištěno překročení
nápravového tlaku, nesmí řidič pokračovat
v jízdě v žádném případě.
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Novinky v oblasti
nájmů bytů

Po mnohaletých diskuzích mezi laickou i odbornou veřejností došlo pod tlakem rozhodnutí Ústavního soudu ČR i Evropského soudu
pro lidská práva ve Štrasburku k přijetí zákona
o jednostranném zvyšování nájemného. Tento
zákon vyhlášený pod č. 107/2006 Sb. nabyl
účinnosti dnem 31. 3. 2006. Mediálně byla
především prezentována první část tohoto
zákona upravující otázku samotného zvyšování nájemného. K tomuto zvyšování by mělo
docházet jedenkrát ročně počínaje 1. lednem
2007. Následně je pronajímatel oprávněn zvýšit nájemné vždy k 1. lednu běžného roku,
popřípadě později. Pokud tak učiní později
než k 1. lednu, nesmí být nově stanovené nájemné požadováno zpětně od 1. ledna toho
roku, ledaže by se pronajímatel s nájemcem
dohodl jinak.
Téměř bez povšimnutí medií však prošla neméně důležitá část tohoto zákona, a to změna
občanského zákoníku. Dle našeho názoru je
nezbytně nutné o této problematice informovat zavčasu naše pojištěné, aby mohlo dojít
k efektivnímu využití právní ochrany prostřednictvím D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a. s.
Mezi nejpodstatnější změnu lze počítat nový
přístup k výpovědím z nájmu bytu. I přes
skutečnost, že nájem bytu je stále ve smyslu
§ 685 odst. 3 občanského zákoníku chráněn
a pronajímatel jej může vypovědět jen z důvodů stanovených v zákoně, stanovuje zákon
nově v § 711 možnost vypovědět nájem bez
přivolení soudu v následujících případech:
a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí,
přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré
mravy v domě;
b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná
s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku
měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní
prostředky na účtu podle § 686a odst. 3;

c) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat,
aby užíval pouze jeden byt;
d) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů
nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas;
e) jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt
v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba.
Písemná výpověď pronajímatele musí být doručena nájemci. Doručení prokazuje pronajimatel doručenkou, podpisem nájemce na
vyhotovení výpovědi, resp. svědky doručení.
V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta
nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní
lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhému účastníkovi. V písemné
výpovědi pronajímatele musí být uveden důvod výpovědi, poučení nájemce o možnosti
podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu, a pokud nájemci
podle tohoto zákona přísluší bytová náhrada,
závazek pronajímatele zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu. Má-li nájemce právo
na náhradní byt nebo na náhradní ubytování,
je povinen byt vyklidit do 15 dnů po zajištění
odpovídajícího náhradního bytu nebo náhradního ubytování.
Zde nastává největší změna oproti současnému stavu, kdy to byl pronajimatel, který musel
žádat soud o přivolení výpovědi. Podle novely
občanského zákoníku to bude naopak nájemce, který bude nucen vyvinout dostatečně
rychlou iniciativu a ve lhůtě 60 dnů ode dne
doručení výpovědi podat žalobu na určení
neplatnosti výpovědi. U klientů D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a. s., to bude znamenat
především včasné a úplné oznámení pojistné
události našemu právnímu oddělení, které po
posouzení otázky pojistného krytí, postoupí záležitost pověřenému právnímu zástupci
k obhajobě zájmů pojištěného. V případě, že
by tuto lhůtu nedodržel, skončil by nájem bytu
a nájemce by byl povinen byt vyklidit.
Pokud se jedná o zbylé důvody výpovědi z nájmu bytu, tj.:
a) potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu,
své rodiče nebo sourozence;
b) jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro
pronajímatele a pronajímatel potřebuje slu-

žební byt pro jiného nájemce, který pro něho
bude pracovat;
c) je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu
s bytem nebo s domem naložit tak, že byt
nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům
opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo
dům delší dobu užívat;
d) jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné
podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt
užívat, může pronajimatel vypovědět nájem
bytu nadále pouze s přivolením soudu. I zde je
však samozřejmě nutné, aby nájemce právní
oddělení D.A.S. požádal o právní zastoupení.
Velmi podstatná změna nastala i v otázce přechodu nájmu. Dle § 706 odstavec 1 občanského zákoníku jestliže nájemce zemře a nejde-li
o byt ve společném nájmu manželů, stávají se
nájemci (společnými nájemci) jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že
s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.
Dle § 706 odst. 2 občanského zákoníku se
stávají nájemci (společnými nájemci) také vnuci
nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho
byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním
žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň
po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní
byt. Jde-li o vnuky nájemce, může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout,
že se stávají nájemci, i když soužití ve společné
domácnosti s nájemcem netrvalo tři léta. Jde-li o osoby, které nájemce do bytu přijal až po
sjednání nájemní smlouvy, vztahuje se na tyto
osoby ustanovení věty první pouze tehdy, jestliže se na tom nájemce a pronajímatel písemně
dohodli; to neplatí, jde-li o vnuky nájemce.
Z výše uvedeného plyne především zpřísnění
režimu pro vnuky nájemce, kteří dříve náleželi
do skupiny dle odstavce prvého. Rovněž dojde
ke zhoršení postavení osob v postavení druh a
družka, kteří v případě, že se do bytu nastěhují
až po sjednání nájemní smlouvy a pronajimatel s přechodem nebude souhlasit, k tomuto
přechodu pravděpodobně nedojde. Zajímavé
v této souvislosti je, že na základě zákona o registrovaném partnerství postačí k přechodu nájmu na partnera soužití v den smrti ve společné
domácnosti a neexistence vlastního bytu.
Povinnosti nájemce vůči pronajimateli byly rozšířeny o nutnost písemného oznámení veškerých změn v počtu osob, které žijí s nájemcem
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v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně
došlo. V písemném oznámení nájemce uvede
jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Nesplní-li nájemce povinnost
tohoto oznámení, riskuje možnost výpovědi.
Novela taktéž výslovně upravila již dříve používaný institut kauce na nájemné a další úhrady.
Dle § 686a občanského zákoníku tudíž pronajímatel bude oprávněn při sjednání nájemní
smlouvy požadovat, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady
za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním
bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem. Pronajímatel bude povinen uložit složené peněžní prostředky na svůj zvláštní
účet, společný pro všechny nájemce, u peněžního ústavu. Výše složených peněžních prostředků nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.
Pronajímatel bude oprávněn tyto prostředky
použít k úhradě pohledávek na nájemném

a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti
s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků
nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných
vykonatelným rozhodnutím soudu nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo nájemcem
písemně uznaných. Uvedené pohledávky má
pronajímatel právo započíst proti pohledávce
na vrácení úhrady. Nájemce bude povinen doplnit peněžní prostředky na účtu u peněžního
ústavu na původní výši, pokud pronajímatel
tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal,
a to do jednoho měsíce.
Po skončení nájmu bude pronajímatel povinen
vrátit nájemci nebo jeho právnímu nástupci
složené peněžní prostředky s příslušenstvím,
pokud nebyly oprávněně čerpány, a to nejdéle
do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt
vyklidil a předal pronajímateli.
Dle § 687 občanského zákoníku je pronajímatel povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci
plný a nerušený výkon práv spojených s uží-

váním bytu. V nájemní smlouvě však lze dohodnout, že pronajímatel předá nájemci byt ve
stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud
se nájemce s pronajímatelem dohodnul, že
provede úpravy předávaného bytu. Současně
se pronajímatel a nájemce dohodnou o vzájemném vymezení práv a povinností.
Touto novu úpravou se sleduje možnost pronajímat byty zdevastované, hygienicky či jinak
závadné, přičemž pronajimatel nemá dostatek
ﬁnančních prostředků na jejich opravu. K nenápadné změně došlo i v oblasti nájmů sjednaných na dobu určitou, kdy již neplatí zásada, že
užívá-li nájemce byt i po skončení nájmu a pronajimatel nepodá u soudu návrh na vyklizení
bytu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouvy
za týchž podmínek, za jakých byla sjednána.
Jak je již z textu článku patrno, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., je na novinky v oblasti
nájmu bytu připravena a v případných sporech
bude hájit zájmy osob, kteří mají sjednánu
právní ochranu k předmětnému bytu.

Zdroj | JUDr. Tomáš Beran

Odtahy vozidel
Základem kontroverzí zůstává přítomnost,
resp. očekávaná přítomnost podmínky pro odtah, a to té, že vozidlo musí tvořit překážku
silničního provozu. Dezinterpretace pak vznikají tam, kde je pojem „překážka silničního
provozu“ chápán laicky odlišně od deﬁnice,
jak jí rozumí silniční zákon.
Nejprve jednotlivá ustanovení:
§2, písm. ee) silničního zákona: “Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by
mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například
náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo
ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.“
§45 odst. 1 silničního zákona: “Kdo způsobil
překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li
tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace.“
§45 odst. 4 silničního zákona: “Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo,
rozhoduje o jeho odstranění policista nebo
strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na
náklad jeho provozovatele.“
Častým argumentem vlastníků vozidel tak je,
že předmětné vozidlo nikoho neohrožovalo,
ani nikomu nepřekáželo a tudíž nebyly splněny
podmínky pro odtah. A právě tento názor je
předmětem mnoha kontroverzí a nemá – jak
bude dále ukázáno – v právní úpravě bohužel
žádnou oporu.
Základem odlišných výkladů je samotný výklad

„překážky provozu na pozemních komunikacích“ (dále jen „překážka“), která je chápána
jako něco, co fyzicky brání provozu, ohrožuje
jeho bezpečnost a současně i plynulost. Překážka je z hlediska shora uvedených ustanovení deﬁnována jako cokoliv, co by mohlo (zde
je první místo nepřesné interpretace, neboť to
nemusí být nutně to, co ohrožuje, ale postačí,
že by mohlo) ohrozit bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích.
Mezi takové potenciálně ohrožující elementy
zahrnuje zákon např. vozidlo ponechané na
pozemní komunikaci (v dané souvislosti rozumějme neoprávněně zanechané vozidlo,
protože oprávněně zanechané vozidlo samozřejmě překážkou být nemůže). A patrně zde
je nejvíce patrný uvedený rozdíl mezi deﬁnicí
zákona a obvyklou deﬁnicí. Z hlediska shora
uvedeného ustanovení §2, písm. ee) silničního zákona je neoprávněně ponechané vozidlo
na pozemní komunikaci elementem, který by
mohl ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu a tudíž i překážkou v provozu.
Jediným kritériem, zda vozidlo překážkou
v provozu je nebo není, je proto oprávněnost
nebo protiprávnost jeho umístění, tedy odpověď na otázku, zda je zaparkováno v souladu
se zákonem nebo v rozporu se zákonem. Není
proto rozhodné, zda vozidlo fakticky někomu
překáží nebo ne. Podle shora uvedených ustanovení naplňuje deﬁnici překážky v provozu
všechno to, co by mohlo ohrozit bezpečnost
nebo plynulost, čímž se současně rozumí i ne-

oprávněně stojící vozidlo. Ze shora uvedené
deﬁnice proto plyne, že neoprávněně stojící
vozidlo je překážkou v provozu vždy, neboť
je dle zákona VŽDY tím, co by mohlo ohrozit
bezpečnost a plynulost provozu.
Silniční zákon neřeší faktické ohrožení nebo
překážení předmětného vozidla. Jako za jedinou podmínku naplnění kritérií překážky tedy
považuje protiprávnost umístění vozidla.
Jestliže je tedy vozidlo zaparkováno na chodníku, v křižovatce, na přechodu pro chodce
apod., pak je zaparkováno v rozporu s pravidly
silničního provozu. Tím se automaticky a bez
dalšího stává tím, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu, tudíž
překážkou provozu a tudíž i předmětem odtahu. Jakékoli argumenty, že vozidlo fakticky
nepřekáželo, nejsou proto relevantní, neboť
tato fakticita není důležitá, jak bylo shora popsáno. Jakkoli je tedy možno (věcně) souhlasit
s tím, že vozidlo být odtaženo nemuselo, zákon v takovém případě porušen nebyl, neboť
jím nastavené podmínky neberou v úvahu faktické překážení vozidla, nýbrž pouze to, zda je
zaparkováno v souladu se silničním zákonem
nebo v rozporu s ním.
Příčinou tohoto závěru je proto určitý posun
v obecném výkladu pojmu překážky a deﬁnicí, jak jí zná silniční zákon. V případě odtahů
proto nemá příliš smysl argumentovat tím, že
vozidlo fakticky nepřekáželo, neboť taková
podmínka pro naplnění zákonných požadavků
odtahu splněna být nemusí.
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Tuningový sraz
ve Vysokém Mýtě
J

sou motoristé, kteří se nespokojí pouze
s běžným automobilem. Stále přibývá těch,
kteří se snaží své vozidlo vylepšit, ozvláštnit.
Nerozhoduje stáří a mnohdy ani technický
stav vozu. Nadšenci věnují úpravám stovky
hodin usilovné práce a výsledek jejich snažení
přijelo obdivovat druhý víkend v květnu
na Autodrom ve Vysokém Mýtě jak mnoho
stejně „postižených“ kolegů se svými stroji,
tak značný počet diváků. Nesporně zajímavou
akci, určenou motoristům, ale i široké
veřejnosti, především dětem, podpořila také
pojišťovna právní ochrany, a.s. D.A.S.

Akce proběhla v pěkném prostředí vysokomýtského autodromu již jako třetí ročník

tuningového srazu FASHION CARS. Pořadatel nejenže dbal na bezpečnost řidičů
a diváků, připravil však také neobyčejně zajímavý program pro všechny. Návštěvníci si
mohli zblízka prohlédnout vystavené vozy,
shlédnout soutěže ve sprintu a dbDrag
a posléze obdivovat oceněné automobily.
Ohromnou radost si užíval jeden z diváků,
který vyhrál krásný červený automobil VW
Corrado v tuningové úpravě. Bohatý byl
i další doprovodný program. Diváci nadšeně tleskali streetﬁghterovi Petru Přívozníkovi, který předvedl své jezdecké umění na
motocyklu Honda CBR 900 RR Fire Blade.
K dispozici byla také motokárová dráha
a pro děti několik atrakcí. Spokojenost návštěvníků byla pořadatelem zabezpečena

též mnoha stánky s občerstvením s opravdu kvalitním servisem a obří LED obrazovkou, na které mohli mimo jiné velmi často
vidět také logo společnosti DAS. Přítomny
byly čtyři televizní štáby a mnoho zástupců
z oblasti tisku.
Tuning bývá často veřejností spojován s nepovolenými úpravami vozidel, riskantní jízdou a nevhodným chováním jeho příznivců.
FASHION CARS však ukázal mimo jiné i nesporné designerské znalosti tunerů, vysokou
úroveň řemeslného zpracování a ve většině
případů snahu dokázat přestavbu vraků až po
vozidlo, které bez problému úspěšně absolvuje
prohlídku v STK.
Pokud si chcete vychutnat tuto příjemnou atmosféru, další termín srazu je 25.-27. 8. 2006.
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Renault Trucks
na výstavě Autotec 2006
V

ýstava Autotec je tradiční příležitostí
pro významné výrobce užitkových
a nákladních automobilů k představení
novinek v jejich produktovém portfoliu.
Pro značku Renault Trucks je rok 2006 zlomový. Letos končí proces modernizace
všech modelových řad, který započal před
3 lety. Jedná se nejen o modernizaci všech
vozidel, ale též o modernizaci nabídky služeb. Letošní ročník výstavy Autotec bude
zlomový i pro české zastoupení výrobce
společnost Renault Trucks ČR.
Na největším stánku v historii účasti na brněnském veletrhu se představí výrazně obměněná modelová řada pro rok 2006. Vše
se samozřejmě bude soustředit kolem nových emisních norem Euro 4 a Euro 5.
Na návštěvníky čekají exponáty na celkové ploše více jak 2 000 m2 uvnitř pavilonu
a 400 m2 na vnější ploše. Novinek je skutečně celá řada: francouzský výrobce totiž
využívá přechodu na emisní normu Euro 4
k představení nových modelů v distribuční,
dálkové a stavební řadě.
Jako česká premiéra se na brněnském výstavišti představí čtyři zcela nové modely !!
Renault Trucks přitom těží ze svého postavení tradičního multispecialisty, který dokáže uspokojit očekávání zákazníků v celém
spektru od lehkých užitkových vozů až po
těžká silniční vozidla a stavební speciály.
S příchodem modelů nový Midlum a Premium Distribution je obměněna celá distribuční řada Renault Trucks. Na trh stavebních vozidel, který v České republice i na Slovensku
prochází obdobím významné expanze, směřuje nová generace modelů Premium Lander
a Kerax. Významných změn se dočkala také
královská třída tahačů, zastoupená tradičně
modely Premium Route a Magnum.
Zásadní inovací prošel nejen vnější a vnitřní design modelů, ale především technika.
Všechny modely nabídnou řadu nových řešení od konstrukce rámu až po motory, převodovky a motorové brzdy.
Renault Trucks pro novou modelovou řadu,
kterou objevíte právě na výstavě Autotec,
uplatnil jedinečnou ﬁlosoﬁi a strategii.
Kvalita se stala srdcem celé strategie Renault
Trucks. Jako cíl si klade vysokou úroveň spolehlivosti všech vozidel nové generace, která
by měla vést k co nejvyšší možné spokojenosti zákazníka.
Vybrané modely jsou symbolicky zasazeny
do jejich přirozeného prostředí. Stavební
řadě dominuje nový Renault Kerax, jeden

z mála skutečných stavebních speciálů v nabídce současných výrobců, a Premium Lander pro provoz ve smíšených podmínkách.
Oba modely budou symbolicky vystaveny
na kamenitém podkladě, kde se Premium
Lander cítí stejně dobře jako jeho robustnější bratr.
A na co se návštěvníci výstavy ještě mohou
těšit? Na moderní pojetí stánku a zázemí,
na technický koutek, ve kterém nebude
chybět zástupce nových modelů motorů.
Během víkendu jistě potěšíme nejen velké
návštěvníky, ale zejména ty malé, kteří mohou navštívit dětský koutek, kde se budou
moci zúčastnit různých her, soutěží a atrakcí
v rámci stánku Renault Trucks ČR.

Pro fanoušky závodů tahačů na okruzích
a nejen pro ně bude na stánku též koutek
Frankieho Vojtíška, se kterým značka spolupracuje již více jak 5 let a věřte, že tentokrát
bude na co se těšit !!!!
Renault Trucks nebude jen uvnitř pavilonu,
ale i na více jak 400 m2 volné plochy a v dalších místech v rámci celého areálu, ať už je
to v rámci expozic u různých nástavbářských
ﬁrem nebo samostatně.
Přijďte tedy objevit svět Renault Trucks.
Letos se představí, tak jako doposud ještě
nikdy. Bude na vás čekat spousta novinek
a nemalá překvapení.
Těšíme se na setkání s vámi v pavilonu F brněnského výstaviště nebo na volné ploše K.
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Aerosalon ILA 2006 v Berlíně
A

erosalon ILA v Berlíně, probíhající
ve dnech 1.-21.května na berlínském
letišti Schőnefeld byl největším veletrhem
letadel tohoto roku v Evropě. Účastnilo se
1014 vystavovatelů ze 42 zemí a k vidění
, či spíše k obdivování bylo 340 letounů,
což znamenalo více než na ostatních
světových aerosalonech. Jedním z důvodů
je snaha umožnit účast i relativně malým
výrobcům především sportovních letadel
a malých dopravních strojů.

Tentokráte bohatě využil šance mamutí
koncern AIRBUS k představení svých novinek veřejnosti. Středem zájmu se stal velkokapacitní letoun AIRBUS A 380 pro 555
až 853 pasažérů. Bylo na první pohled patrné, že se jedná nejen o největší, ale též
nejmodernější letadlo tohoto druhu. Nutno
vyzdvihnout s mimořádně ekonomickým
provozem a důrazem na pohodlí i bezpečnost cestujících.
Druhá novinka – AIRBUS A 340-600 je určena na linky s doletem přes 15 000 km.
Trup tohoto „obra“ se svojí délkou 75,3 m
je rekordní u letadel tohoto druhu.
V letových ukázkách se představil i menší
AIRBUS A 318.
Na aerosalonu bylo možné shlédnout řadu
především sportovních letadel včetně kluzáků a malých dopravních letadel. Dvojice

německých pilotů předvedla dokonalou
akrobacii na našich, bohužel, dnes již historických letounech ZLIN 526 AFS Akrobat
Speciál.
Red Bull přidal k aktivitám v automobilové
Formuli 1 také letadla a zde se návštěvníci
mohli seznámit mimo jiné i s americkým
veteránem „čtyřmotorákem“ DOUGLAS
D-6B.
Vrcholem každé AIRSHOW bývá vystoupení vojenských akrobatických skupin. Tentokrát diváky zaujala slavná šestice švýcarských pilotů Patrouille Suisse na letounech
Northrop F-5E Tiger. Zajímavé byly ukázky
historických letadel. Pořadatelé si nenechali
ujít příležitost představit konstrukce Williho
Messerschmita. Kupodivu nejvíce přitahoval jednoduchý hornoplošník ze třicátých
let M17. Messerschmit Me-109 a Me 262
lze však v letu vidět opravdu velice zřídka.
Na schönefeldském letišti ale tuto možnost
diváci měli.
Letové ukázky, byt´pro odborníky i diváky
nejzajímavější, nejsou na aerosalonech podstatné. Důležité jsou výrobky, měřicí a navigační přístroje a prostě vše, bez čeho se

dnes současné moderní letectví a astronautika neobejde.
Letadla byla vystavena na volných plochách,
výrobky byly soustředěny v deseti výstavních halách, z nichž jedna byla vyhrazena
astronautice. Zde dominoval horní stupeň
rakety Ariane 5. realizován byl v Brémách
a má výšku 4,7 metrů, průměr 5,4 metrů
a prázdná hmotnost činí 3,3 tuny, s palivem
15,3 tun.
V oblasti letectví je velice nutná mezinárodní spolupráce. Strategická spolupráce byla
například navržena letos v dubnu v Tomsku
mezi německo kancléřkou Angelou Merkelovou a ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Týká se mimo jiné i letectví a výsledkem
byla vysoká účast ruských vystavovatelů na
aerosalonu ILA 2006. Předvedení nové verze letounu Mig 29 OVT v úpravě pro létání
vysoce náročných akrobatických ﬁgur 3-D
patřilo k vrcholům leteckých ukázek.
Aerosalon ILA 2006 byl bezesporu úspěšnou akcí. Ukázal nejen snahu výrobců
o bezpečnost pasažérů, ale i dosažení příznivé ekonomiky a právem i ke snižování
nákladů na leteckou dopravu.
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Nákladní vozy a „my“
P

rovoz na našich silnicích za poslední dva
roky od vstupu naší země do EU vzrostl
neuvěřitelným způsobem. Zvýšení provozu
se týká především nákladních automobilů.
Na hlavy řidičů kamionů se pak snáší vlna
kritiky. To je jedna strana pohledu hlavně
řidičů osobních vozidel. My jsme se rozhodli
dát slovo také druhé straně a o zodpovězení
několika otázek jsme požádali řidiče
kamionu pana Michala Kuvika z dopravní
firmy Šmídl TRANSPORT ze Žamberka.

V poslední době se rozpoutala vlna
kritiky na chování řidičů kamionů na
našich silnicích, co si o tom myslíte vy
sám? Jsou tyto kritiky oprávněné?
Pokud mám říci svůj názor, tak si myslím,
že tato masivní kritika všech řidičů kamionů
je celkem neoprávněná. Jsme jenom lidi a
v každé skupině najdete ty, kteří se chovají
rozumně, a ty, kteří jsou problematičtí. Tak
tomu je i mezi řidiči kamionů. Je zde velká
skupina, a já si myslím, že to je rozhodně ta
větší skupina řidičů, kteří se na silnicích chovají zodpovědně a ohleduplně. Ale najdou
se i takoví, kteří pak těm ostatním kazí dobré jméno. A bohužel vzhledem k rozměrům
kamionu je jejich nepřiměřené chování více
vidět. Ale jak říkám, jsme jen lidi a občas
každý může chybovat. Pokud se mám ještě vyjádřit k řidičům, tak si myslím, že řidiči
osobních automobilů by zase měli být v řadě případů ohleduplnější k těm, kteří jsou
za volantem kamionu.
To máte asi pravdu, protože málokterý
řidič „osobáku“ si uvědomí, jaké to je,
mít za zády několik desítek tun nákladu. Jak se musí řidič v takovém případě
vlastně chovat, přizpůsobit styl jízdy,
předvídat, dodržovat vzdálenost?
To jsme zase trochu u té ohleduplnosti.
Řidič v osobním automobilu většinou ani
netuší, že si musím nechat určitý prostor,
abych mohl bezpečně dobrzdit například
v případě, kdy se sjíždějí na dálnici dva pruhy apod. A stává se velmi často, že do takovéto mezery vjede osobní vůz a řidič pak
začne intenzivně brzdit. Nezbývá pak nic
jiného, než také intenzivně brzdit a znovu
se snažit vytvořit bezpečnou mezeru. I když
dnešní nákladní automobily brzdí velmi
dobře, samozřejmě je jejich brzdná dráha
značně rozdílná od osobních vozidel. Když
mám naložený náklad, tak s tím musím neustále počítat. Nechávat si dostatek místa,
a pak zase hrozí, že do takové mezery „vletí“ nějaký rádoby závodník a hned je problém. Navíc takováto situace vytváří i za

námi kolizní prostředí a intenzivně brzdit
musí třeba kolona v délce řady kilometrů.
Vše je to tak nejen o ohleduplnosti ke všem
na silnici, ale také o předvídavosti, zkušenostech, dodržování bezpečné vzdálenosti
atd. Je také nutné mít dobře zajištěný náklad. Bohužel vidíme i to, že špatně upevněný náklad se vysype na silnici a způsobí
problémy. Jak říkám, je to na obou stranách
– na těch za volantem kamionu, i na těch za
volantem osobních aut.
Již jsme zmínili nárůst nákladní dopravy u nás. Co považujete v tomto směru
za největší problém na našich silnicích?
Nárůst dopravy po našem vstupu do Unie byl
opravdu ohromný. Začala zde jezdit nákladní auta z řady zemí. Litevci, Estonci, hodně
z Polska atd. Ten nárůst je vidět hlavně na
parkovacích plochách. A tady vidím jeden
z hlavní kamenů úrazu na našich silnicích. Je
to nedostatek parkovacích ploch. U nás není
kolikrát ani kde zaparkovat. Cestu pak musíme plánovat i podle toho, že počítáme, že
u nás nezaparkujeme na povinnou zastávku.
Kolikrát raději třeba večer po přejezdu hranic
zaparkujeme a odpočíváme, i když bychom
ještě mohli dále jet, ale nemáme jistotu, že
pak najdeme někde místo k zaparkování.
Druhý den mi pak třeba ty dvě hodiny, co
jsem mohl ještě jet, chybějí. Sice se u nás postavily a stavějí velké čerpací stanice, ale je
u nich místo například jen pro sedm velkých
vozů. Mělo by u nás jednoznačně vzniknou
více parkovacích ploch. Vše to souvisí samozřejmě s již zmiňovaným nárůstem dopravy
u nákladních vozidel a s jeho podceněním.
Většinou vozíte náklad, který má hodnotu v řadě případů až desítky milionů

korun, i zde je velká odpovědnost. Jak
se člověk musí chovat, aby takový náklad dovezl bezpečně do cíle?
Zatím se mi nestalo, že by mi někdo vlezl
do nákladu, ale slyšel jsem již o řadě případů. Je to samozřejmě problém. Stalo se mi
například v zahraničí, že jsem ráno zjistil,
že se mi pravděpodobně někdo díval na to,
co vezu. Ono právě záleží na tom, co člověk
veze. Pokud je to nějaké kusové železo, tak
to si asi nikdo nevezme. Ale pokud vezete
něco menšího a cenného, jako třeba elektroniku, tak je nutné stavět pouze na placených a hlídaných parkovištích. I když náklad
i auto bývají pojištěné, tak přijít o náklad je
určitě nepříjemný problém. Firmy u drahých
nákladů mají například již v objednávce uvedenu podmínku, že přepravující vůz musí
parkovat na přesně stanovených místech
apod. Řidič se pak musí chovat co nejvíce
tak, aby nemohlo dojít k problému.
Když už jsme u těch cest do zahraničí.
Kolika jazyky se musí řidič domluvit,
například při nakládce, přebírání nákladu apod.?
Já osobně mluvím trochu německy, ale každý řidič má tu svoji „hatmatilku“, se kterou
se domluví prakticky všude. Mluví se trochu anglicky, trochu německy a zatím jsme
se vždycky domluvili. Před časem to bylo
na hranicích trošku komplikovanější, ale
zase tam byly spedice, přes které se dávaly všechny „papíry“ a oni to pak vyřizovali.
Samozřejmě, když člověk umí jazyky, tak je
to polovina úspěchu navíc. Před nedávnem
mohl mít někdo třeba menší problém, když
začínaly placené úseky na dálnicích v Německu. Turnikety jsou v řadě jazyků, ale ne
česky. Ale je to jednoduché, a pokud člověk
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jen trochu rozumí třeba v němčině, nebo
angličtině, tak si to jednou vyzkouší a pak
již ví, jak na to.
Ještě se vrátíme k vlastnímu nákladu. Jak
je důležitá kontrola při jeho převzetí?
Kontrola je jistě důležitá. Pokud naložím nějaké zboží a nenaložím správný počet, tak
veškeré náklady za ztrátu pak zaplatí řidič.
Samozřejmě je to zodpovědnost každého
z řidičů. Třeba u palet je to jednoduché.
Spočítají se palety a to, co je na paletách,
je již věcí dodavatele. Horší to je například
u sběrného zboží, kde jednotlivé ﬁrmy svážejí na sběrné místo náklad a ten pak je
naložen na vůz, to je někdy problém vůbec
zjistit a dopočítat, co kde je. Ale zatím jsem
to vždycky vyřešil. Samozřejmě je to velká
zodpovědnost.

Ještě jednu důležitou věc v životě řidiče
kamionu nesmíme opomenout. Jsou to
bezpečnostní přestávky a jejich dodržování. I tady jsou řidiči kritizováni za to,
že je často nedodržují.
Dodržování bezpečnostních přestávek je zcela určitě nutné. A pokud je řidiči nedodržují,
nebo se je snaží nějak obejít, tak vždy hazardují. Všechno je potřeba naplánovat a spočítat.

V dnešním provozu ale i to nejpečlivější naplánování může selhat. Stačí nějaká nehoda na
trase, zácpa apod., a pak se vše může dostat
do časové tísně. Je pak potřeba komunikovat,
aby ﬁrma mohla informovat odběratele apod.
A na řidiči je pak, aby v rámci daných pravidel
udělal maximum pro dodání nákladu.
Děkujeme za rozhovor.

Dnešní kamiony jsou vybaveny moderní technikou, například navigací. Pomáhá navigace při plánování cesty, úsporách nákladů atd.?
Když je v autě navigace, tak se cesta rozhodně plánuje dobře. A dá se naplánovat
tak, aby byly co nejnižší náklady. Ideální je
navigace s plánem ulic ve městech. Kdybych měl mít v kabině mapy všech tras
a měst, to by se tam člověk ani nevešel.
Navigace ušetří naftu, ušetří čas při hledání
cíle v neznámém prostředí. Je to opravdu
dobrá věc.

Pozvánka na Autotec

Vážení čtenáři našeho magazínu. Stalo se již tradicí, že se pravidelně účastníme největší motoristické výstavy v naší republice, která se
koná vždy na začátku června na brněnském výstavišti. Od roku 1998,
kdy se konal první samostatný Autotec, jako ojedinělá, reprezentativní přehlídka užitkových a nákladních automobilů, máte možnost
vždy v sudém roce shlédnout přehlídku novinek v oblasti užitkových
a nákladních automobilů. Zveme vás tímto do pavilonu Z na stánek
č. 20A, kdy u příležitosti již jedenáctého ročníku Autotecu představujeme svoje produkty z oblasti právní ochrany. Naši spolupracovníci
vám rádi odpoví na vaše dotazy, případně poradí, jak se nejlépe orientovat v nabídce služeb právní ochrany.
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S motorkou
na Cestě smrti
C

esta smrti, chcete-li Kolymská cesta,
snad nejstrašnější pracovní tábor
Stalinovy éry, se loni v létě stala cílem
pětice Čechů na motorkách. Martin
Jiříček, Michal Ponca, Martin Pouba,
Julius Mikula a Libor Gýna odstartovali
1. srpna 2005 od Ruského střediska vědy
a kultury v Praze na dlouhou pouť přes
euroasijský kontinent.
Přes Polsko a Bělorusko motocyklisté dorazili
do Moskvy, která se stala posledním evropským zastavením. Zcela pohlceni rozlehlou
Sibiří, ale v pohodlí vlaku Transsibiřské magistrály překonali nekonečné sibiřské roviny.
Krasnojarsk, metropole v samém středu Si-

biře, jak krasnojarští s oblibou tvrdí, se pro
cestovatele stal branou do nekonečné tajgy.
Dávno zapomněli na asfalt, slunce nastavilo
svou hřejivou tvář jen zřídka. Teď to byl déšť
a nepohoda, ale ne v týmu. Věděli, že cíl je
velmi, velmi daleko. Cestovní tempo určoval
generál bláto, se kterým v některých úsecích
bojovali přetížené motocykly snad o každý
metr. Výprava se zastavila ve městě Ust-Kut.
Počasí se ne a ne umoudřit, proto se nabídla
další varianta putování, tentokráte lodí po
veletoku – Leně. V tu chvíli to bylo jediné
řešení, jak se dostat do Jakutska. Nalodění
a vylodění proběhlo přesně ve stylu, tedy
dobrodružně. Stroje a jezdci v kontejneru
přenesl vzduchem přístavní jeřáb.
Jakutsko, území, které nikdy nerozmrzá,

nastavilo dobrodruhům svou vlídnější tvář.
Slunce doprovodilo expedici až k řece Aldan. Na jejím druhém břehu, v městečku
Chandyga, začíná obávaná Kolymská cesta.
Cesta, jejíž budování v první polovině minulého století ze vzdáleného Magadanu stálo
životy milionu lidí, většinou politických vězňů. To, co si vytrpěli stavitelé silnice, si jen
stěží dokážeme představit. Většina mrtvých
je pochována přímo v náspu cesty. Odtud
pramení další název, Cesta kostí.
Vše, co tu z těch dob zbylo, neúprosně
pohlcuje surová, ale krásná příroda. Němí
svědkové v podobě opuštěných táborových
osad jsou v zimě likvidováni téměř sedmdesáti stupňovými mrazy. Co neroztrhal mráz,
to prorůstá v kraťoučkém létě bujná vege-
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tace. S tím vším se však rozpadá i neudržovaná silnice, která bude za pár let zcela
nesjízdná. Tady svému osudu nikdo a nic
neunikne.
Pět motorkářů muselo překonávat říčky
a řeky, přes které dávno nevedou mosty. Pokud se sjelo z náspu cesty, stroje okamžitě
zapadly do rozmrzlé vrstvy země, že je jezdci přetahovali na popruzích doslova jako pověstní volžští burlaci. Opatření benzinu pro
stroje byl také nelehký úkol. Naštěstí na trase fungovali spojaři, od kterých bylo možno
palivo pořídit, ale nesměli pohrdnout oktanovým číslem 76.
Dávno se zapomnělo na plánovaný cíl, dojet
kamsi na hranici Čukotky. Teď to byl Magadan, odkud se snad expedice dostane lodí
do Vladivostoku na železnici. O zpáteční
cestě po ose nemohla být řeč. Jednak toho
měli stroje dost, ale hlavně končil srpen
a tedy léto. Na „trase“ je prý už dvacet pod
nulou. V přístavu se expedice dozvěděla, že
cesta lodí není možná a poslední varianta
byla ta nejnepředstavitelnější – letadlo. Nakonec letěla celá výprava z Magadanu letadlem do Moskvy. A Moskva? To už je přeci
doma!!!
Povedlo se. Je však potřeba říci, že expedice
proběhla zdárně nejen díky dobře fungujícímu týmu a pomoci lidí na celé dlouhé pouti,
ale hlavně díky obrovskému štěstí, které je
na takovýchto výpravách alfou i omegou.
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Patentovaná zabezpečovací
zařízení Tecnoblock
T

ecnoblock, společnost se sídlem v Piacenze, vznikla v roce 1986 jako výrobce zabezpečovacích systémů pro nákladní
vozidla. V krátké době začala spolupracovat se světovými výrobci nákladních
vozidel a vytvořila širokou škálu mechanických zabezpečovacích zařízení, použitelných pro každý typ vozidla. Zabezpečovací zařízení TECNOBLOCK lze použít
pro všechna nákladní i užitková vozidla,
pozemní stroje, osobní a obytné vozy.

Zabezpečovací zařízení TECNOBLOCK pracují na principu jednosměrného uzamknutí
hydraulického (případně pneumatického)
okruhu spojky. Při stlačení pedálu spojky
zůstane spojka rozepnutá, čímž se znemožní uvedení vozidla do pohybu. Zařízení
jsou navíc doplněna elektronickým imobilizérem startování, což poskytuje vozidlu
další nezávislou ochranu.
Odemknutí a uzamknutí obou systémů se
vykonává pouze otočením klíče v zámkové
vložce, která je umístěna tak, aby nenarušovala původní vzhled interiéru. Zabezpečovací zařízení TECNOBLOCK disponují
speciálními zámky špičkové kvality, umožňující prokázat, zda vozidlo bylo, či nebylo v době případné krádeže zabezpečeno.
K zařízení je dodávána sada tří klíčů, které
nelze duplikovat a které jsou evidovány.
Tento systém ochrany je velmi oceňován
jak pojišťovacími, tak i leasingovými společnostmi, půjčovnami automobilů a všemi, kteří mají na ochranu svého vozidla
vysoké požadavky. Všechna zabezpečovací
zařízení jsou homologována dle evropských norem CE, navíc získala homologaci CE 95/56, která je výchozí normou pro
imobilizéry a je platná v celé Evropě.
Ne pouze vozidla, ale také přívěsy
a návěsy…..
Tecnoblock vytvořil také širokou nabídku zabezpečovacích zařízení pro ochranu přívěsů
a návěsů. Zařízení pro ochranu návěsů jsou
montována na čep návěsu a zcela znemožňují návěs zapojit. Z různých modelů lze vyzdvihnout například typ 02KS, poskytující
ideální poměr mezi kvalitou a cenou. Zabezpečovací zařízení pro ochranu přívěsů jsou
montována do oka oje a jsou vhodná jak
pro lehké tak i těžké přívěsy, s automatickým či manuálním zapojováním.Novinkou

mezi nimi je typ 10KR, určený pro přívěsy
se spojovacím zařízením pro kouli. U všech
typů zabezpečovacích zařízení pro ochranu
přívěsů a návěsů lze využít možnosti jednoho zámku (jednoho klíče) s osobním kódem.
To umožňuje ﬁrmě vlastnící více vozidel pohodlnou a efektivní logistiku.

Výstupní kontrola

Zámek pro osobní automobily

Sídlo firmy v Piacenze

……a dále
Firma Tecnoblock se v České republice
prezentovala poprvé na Autotecu v Brně
v červnu 2002. Prostřednictvím ﬁrmy Radek Mazura, jako výhradního dovozce, vytvořila TECNOBLOCK CZECH a rozšířila tak
svoji mezinárodní distribuční síť. Zabezpečovací zařízení Tecnoblok byla schválena
MD ČR a získala ATEST 8 SD 2804.
Se zabezpečovacími zařízeními Tecnoblock
byla seznámena většina dovozců nákladních vozidel, přičemž někteří jako např.
VOLVO Truck Czech, Scania Czech Republic či IVECO, MERCEDES zařízení testovala
a jejich montáž do svých vozidel schválila. Osloven byl také český výrobce vozidel
TATRA, který zabezpečovací zařízení Tecnoblock rovněž testoval a jejich montáž
pro vozidla Tatra schválil. V současné době
probíhá zkušební provoz zabezpečovacího zařízeni Tecnoblock rovněž u druhého
českého výrobce – Daewoo Avia.
Navázána byla také jednání s nejvýznamnějšími českými pojištˇovnami, přičemž
Česká pojištˇovna, Kooperativa, Generali, ČSOB pojišťovna, ČPP, UNIQA a Union
pojištˇovna již poskytují konkrétní slevy na
pojistném při zabezpečení vozidla systémy Tecnoblock.

Křížovka
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Tajenkou je citát, jehož autorem je anglický spisovatel Thomas Fuller.
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Pracovní
schůzky

Sedmá
velmoc
Zn.
miliampéru

Trnitý keř
Části vět
Kouřit

Turecký
důstojník
Rod

Elektronka

Citoslovce
hučení

Ženské
jméno

Pláč

Výběžek
do vody

Pádová
otázka

Solmiz.
slabika

Umíráček

Rýnský
člun

Pera
Temnota

Křížený
velbloud
Evropanka

Popěvek

SPZ voz.
Mostu

Název
hlásky

Skříň
(obecně)

Část
rostliny

Nekypřit
pole

Jednokolový
vozík (nář.)

Pomůcka:
Ebner
Nar, SA
Snap

Vyluštěnou tajenku zašlete na korespondenčním lístku na adresu:
Agentura M-S-P, s.r.o., Drahobejlova 52, 190 00 Praha 9, nejpozději do 30. 9. 2006.
1.-3. cena: dárkové balíčky autokosmetiky Sonax, 4.-5. cena: oleje zn. Fuchs, 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

Jméno
Příjmení
Město
Telefon
Kontaktní údaje stávajícího klienta D.A.S.
Jméno
Příjmení
Číslo smlouvy u D.A.S.
Vybraný reklamní předmět
Datum
Podpis
Za každého doporučeného klienta, který si uzavře smlouvu
u společnosti D.A.S., obdrží stávající klient některý ze zobrazených reklamních předmětů.
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

Přijímání úhrad pojistného
platebními kartami
Z důvodu zjednodušení a rozšíření způsobů plateb je možné
u naší společnosti provádět úhradu pojistného platebními kartami VISA, MasterCard, Maestro a Diners Club International. Pro
přijímání pojistného platebními kartami jsou vybrané expozitury
vybaveny stacionárními terminály a vybraní pojišťovací zprostředkovatelé jsou vybaveni terminály mobilními. Věříme, že zavedení
plateb prostřednictvím platebních karet usnadní a zjednoduší
vaše platby za pojištění právní ochrany.

3. doporučený klient
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Představení nejlepšího
obchodníka roku 2005
Vážení čtenáři, rádi bychom v tomto vydání našeho Magazínu
představili nejlepšího obchodníka roku 2005 naší společnosti,
pana Michala Hofmeistera, který je spolupracovníkem D.A.S.
od roku 1997.

může zvolit vlastního právního zástupce a to některým klientům vyhovuje.

Jaké byly Vaše začátky u D.A.S.?
U D.A.S. jsem od roku 1997. Je pravdou, že jsem začal pořádně pracovat až za rok. Dlouho jsem zvažoval, je-li to práce, kterou chci dělat, co právní ochrana přináší klientům a hlavně jakou tato oblast má
budoucnost.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Rozšířit
stávající
počet spokojených
klientů a zaměstnat někoho, kdo
mi bude s tímto
úkolem pomáhat.
Ještě předtím plánuji otevření vlastního obchodního
zastoupení.

Co Vás přivedlo k D.A.S.?
Jelikož jsem vždy byl obchodníkem, k D.A.S. mne přivedl právě obchod, který jsem začal dělat již v roce 1996. Tehdy jsem se zabýval přímým prodejem zboží, získával jsem zkušenosti v jednání a oslovování
lidí v rámci prodeje „hmatatelného“ zboží. Tehdy bylo mým cílem
vypracovat se do manažerské pozice a vést obchodní místo. Ve chvíli,
kdy jsem byl před cílem, se ﬁrma rozpadla a veškerá moje práce byla
ztracena. Již tehdy jsem věděl o existenci D.A.S., o tom, že se jedná
o silnou a korektní společnost, ale nevěděl jsem přesně jaké služby
poskytuje. Rozhodl jsem se zajít na ostravskou expozituru a začal
jsem se zajímat o zaměření této společnosti a o možnost spolupráce
a přibližně po půl roce jsem u uvedené společnosti nastoupil.
Co Vás nejvíce baví na práci pojišťovacího zprostředkovatele?
Baví mne obchod, že mohu ovlivnit to co dělám, že se stále potkávám s novými lidmi. Není to prostě stereotypní práce. Líbí se mi pocit
svobody, že jsem to já, kdo určuje co musím udělat. Těší mne, když
D.A.S. pomůže klientovi a klient mi poté poděkuje a zmíní, že jsem
ho přesvědčil o důležitosti právní ochrany. Je to svobodná profese
a to je fajn.
Jaký vidíte největší přínos pro klienta pojištěného u D.A.S.?
Klient ví, že D.A.S. je společnost s dlouholetou tradicí a se silným zázemím, zkušenostmi a je evropskou jedničkou na trhu právní ochrany.
Klient nemusí platit vysoké úhrady právních zástupců a nepodstupuje
ﬁnanční riziko v případě, že u soudu neuspěje. Za jistých podmínek si

Co byste vzkázal
lidem, kteří nejsou
pojištěni u D.A.S.?
Aby nespoléhali na
to, že se nikdy nedostanou do situace kdy budou potřebovat právního zástupce, že se
to jich netýká. Nedejte na to, když vám někdo říká, že je to zbytečné, protože až budete právního zástupce potřebovat, zaplatíte jeho
výdaje jen vy. Na otázku, proč D.A.S. když mám svého právního zástupce? Proto, že když soud bude trvat dlouho, nebo jej prohrajete,
budete platit opravdu hodně peněz. Na soudy a advokáty se nedá
našetřit a i když někdo peníze má, proč tyto náklady platit z vlastních
zdrojů když nemusíte. Je důležité, aby člověk věděl jak právní ochrana
funguje a co přináší. Ve věci právní ochrany se opravdu neváhá, je
to skvělá věc a pokud by měl někdo zájem o spolupráci, nebo se na
něco zeptat... můžete mi zavolat, nebo napsat.
Kontakt: e-mail: m.hofmeister@seznam.cz, mobil: 777 583 896,
registrační číslo u ČNB: 010997VPA
Spolupracovníci, kteří se svojí pracovitostí stali členy Top klubu
spolupracovníků pro rok 2006 a dlouhodobě nejúspěšnější
obchodník D.A.S. paní Marcela Studničková.
1 - Marek Dobiáš - expozitura Ostrava
2 - Vlastislav Štěpnička - expozitura Ústí nad Labem

1

2

3 - Ing. Milan Švec - expozitura Hradec Králové
4 - Marcela Studničková - expozitura Liberec

3

4
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Soutěž o obrázek
s letní tematikou

Vylosovaní výherci
křížovky D.A.S. 2/2005
1.-3. cena – Autokosmetika Sonax
Jana Motlová, Praha 4
Jiřina Saláková, Teplice
Jana Voborníková, Praha 5

Na léto jsme připravili pro děti do 12 let soutěž o nejhezčí obrázek s motivem léta. Pro prvních 5 vyhodnocených obrázků máme připraveny zajímavé ceny. Pro začátek stačí, abyste zaslali nakreslené obrázky poštou na adresu
Agentura M-S-P, s.r.o., Drahobejlova 52, 190 00 Praha 9, nabo e-mailem na
agentura@m-s-p.cz. Další informace se dočtete v podzimním čísle. Termín uzávěrky
je 30. 9. 2006. Pro inspiraci přikládáme tři obrázky.

4.-5. cena – olej Fuchs Titan
Petr Benc, Rosice u Brna
Stanislav Tesař, Kdyně

6.-10. cena – dárkové
předměty D.A.S. pojišťovny právní
ochrany a. s.
Alois Chmela, Biskupice

Přejeme mnoho štěstí a dobrých nápadů.

Radek Šindelář, Blansko
Jarmila Čeřovská, Praha 8
Marie Utíkalová, Český Těšín
Slavomir Donat, Petřvald

Blahopřejeme výhercům
skútru Biaginny Tiger 50
Za doporučení
Ing. Jaromír Palán, Liberec
Za novou smlouvu
Milan Fučík, Kadaň
Vydává společnost D.A.S.
pojišťovna právní ochrany, a.s.,
Benešovská 40, 101 00 Praha 10,
ve spolupráci s Agenturou M-S-P.
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