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D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. a autopůjčovna Alimex Thrifty ČR v říjnu
tohoto roku v rámci své spolupráce umožnili klientům využívat výhody
právní ochrany při řízení vypůjčeného vozidla. Jde o průlomový projekt pro zajištění
maximálních práv klienta, při nahodilých a nečekaných situacích na poli
bezpečnosti a mobility.
1) Můžete nám krátce představit autopůjčovnu Alimex Thrifty ?
Naše společnost působí na trhu s pronájmem automobilů dvanáctým rokem. Celá tato vývojová etapa byla zaměřena na zjišťování stále rostoucích
potřeb našich klientů. V této chvíli by se dalo říci, že nabízíme veškeré standardy, dnes běžné v rámci EU. Od začátku tohoto roku jsme završili naše
snažení napojením na mezinárodní síť autopůjčoven Dollar a Thrifty, čímž jsme se stali hlavním lídrem na českém trhu. Toto spojení, je však na druhou
stranu velkým závazkem k našemu zákazníkovi, jelikož převzetím mezinárodních standardů dochází zároveň k důsledným kontrolám ze strany našeho
partnera.
2) Kde hledáte inspiraci ?
Naše Know how je prakticky budováno od vzniku společnosti, a jak jsem říkal, nebudujeme ho my ale
naši klienti, jelikož pouze spokojený klient se k Vám rád zase vrátí. Vše ostatní je krátkodobá politika.
Zvuk ve světě nám naopak propůjčuje náš zahraniční partner.
3) Jak se pozná kvalitní autopůjčovna ?
Na sliby typu vše nej jsme asi již zvyklí všichni, ve službách však musíte uspět na poprvé,
a zlepšovat je stále co. Určitou vizitkou pak může být počet vozidel ve vozovém parku, stáří
vozidel a jejich kilometrový průběh a v neposlední době solidní prezentace. Spojením
s DAS se toto kritérium jenom prohlubuje.
4) Co chystáte nového pro své klienty ?
Ve spolupráci s D.A.S. pojišťovnou právní ochrany jsme připravili balíček
právní ochrany pro naše klienty pod názvem “Právník do každého auta“.
Každý klient bude mít tím pádem k dispozici právníka na telefonu,
připraveného řešit nahodilé situace, a to jak na území ČR tak v rámci
celé EU, a to v mateřském jazyce každého klienta. Myslíme si, že tato
služba přispěje k pohodě a bezpečí na cestách.

Jan LIMBURSKÝ
generální ředitel
Alimex Thrifty
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Vážení klienti,
vážení obchodní přátelé,
v rukou držíte nové vydání tradičního magazínu D.A.S. pojišťovny právní
ochrany, a.s. Pojišťovny, která Vám pomáhá najít cestu ve spletité džungli tisíců právních předpisů, které každodenně ovlivňují naše životy. Pojišťovny,
která stojí na Vaší straně ve sporech s prodávajícími, sousedy, zaměstnavateli, dlužníky, pronajímateli, ostatními pojišťovnami i s těmi, kteří Vám svým
jednáním způsobili škodu na zdraví nebo na majetku. Pojišťovny, díky které
máte k právu blíž.
Konec letošního roku a celý příští rok se ponese v duchu změn, které mají
jediný cíl – být Vám k dispozici vždy, když služby naší pojišťovny budete potřebovat. Do nového kabátu jsme oblékli naše webové stránky, kde naleznete celou řadu informací o naší společnosti a našich službách. Naleznete
zde i formulář pro oznámení pojistné události a důležité kontakty. Inovací
prochází také náš systém telefonického právního poradenství, které můžete
využít tehdy, když potřebujete rychlou a odbornou právní poradu, hledáte-li správné rozhodnutí v komplikované právní situaci nebo chcete-li předejít složitým právním sporům. Více podrobností se dozvíte uvnitř magazínu.
Věříme, že díky těmto a dalším změnám, které plánujeme, Vás přesvědčíme o pravdivosti našeho sloganu – D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
– Vaše cesta k právu.
Uvnitř toho čísla naleznete celou řadu dalších zajímavých informací a článků. Dozvíte se, že barvy České republiky v paralympijské cyklistice již několik let famózně hájí Jirka Ježek, který i díky podpoře D.A.S. pojišťovny právní
ochrany, a.s., vybojoval na letošním mistrovství světa několik cenných kovů.
Přečtete si, jaká práva má spotřebitel při koupi zboží v obchodě nebo jaké
postihy Vás mohou potkat na Vašich cestách do Německa nebo Maďarska.
Fandové golfu se uvnitř čísla dozví, jak dopadl 10. ročník tradičního golfového turnaje D.A.S. Open. A Vy, kteří ještě nemáte plán na podzimní a zimní
víkendy, můžete využít náš tip na výlet.
Přeji Vám, vážení klienti a obchodní partneři D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s., příjemné čtení a mnoho úspěchů jak v závěru tohoto roku, tak i v roce nadcházejícím.
S pozdravem
Mgr. Roman Flek
manažer právního oddělení
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Editorial
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Jiří Svoboda

Qashqai
Nissan
napříč
segmenty
Vůz s obtížně vyslovitelným jménem - Qashqai – patří do rodiny automobilky Nissan a svým vzhledem na sebe upoutává pozornost, kamkoliv přijede. Jeho jméno je odvozeno od
pouštního kočovného kmene žijícího nedaleko pohoří Zargos
v jihozápadním Íránu. Konstruktérům se u něj povedl poněkud
netradiční mix terénní karoserie a jízdních vlastností osobního vozu. Jeho počáteční návrhy pocházejí z Japonska, ale
konečnou podobu získal vůz v design centru Europe v Londýně a v Nissan Technical Center Europe v Grandﬁeldu. V severovýchodní Anglii je také Qashqai vyráběn. Evropský Nissan
se před nedávnou dobou ocitl ve zvláštní situaci. V segmentu
pravých oﬀ-roadů a vozů SUV je Nissan velmi silný a značky
jako Patrol, X-Trail, Pathﬁnder, nebo Murano není třeba představovat. U modelů osobních vozů však u Nissanu docházelo
k propadům prodejů. Proto došlo k rozhodnutí vytvořit řadu
modelů, které budou procházet několika segmenty. A právě
jedním z výsledků této strategie je i Qashqai, jakési zmenšené
SUV, které nabízí podvozek se světlou výškou 200 mm, nadstandardní nájezdové úhly a kromě běžného pohonu předních
kol také můžete mít vůz se systémem All Mode 4x4.

V konstrukci vozu i jeho výbavě byl kladen důraz na značnou
míru bezpečnosti. Také proto mají všechny vozy Qashqai ve
standardní výbavě šest airbagů. Aktivní opěrky hlavy u předních sedadel zajišťují další inteligentní ochranu, protože se
posunují dopředu, čímž pomáhají snížit nebezpečí úrazu krční
páteře v případě nárazu zezadu. Pevná konstrukce karoserie
zvyšuje bezpečnost nejen v případě nárazu, ale také zajišťuje stabilitu ovládání. V brzdovém systému pak najdeme i nejnovější systém ESP (Elektronický stabilizační program). Nezávislá víceprvková zadní náprava umožňuje bezpečně zatáčet
a zajišťuje stabilitu při vysokých rychlostech. Zároveň účinně tlumí nerovnosti terénu. Výrobce určil tomuto automobilu místo především v městském provozu, a tak si zde přejezdů nerovností užije dostatek. K dobré manévrovatelnosti
přispívá také elektromechanický posilovač řízení s proměnným účinkem.

Bezpečnost jedním
ze základních prvků
Designéři Nissanu tak vytvořili automobil s kompaktní karoserií (4 315 x 1 783 x 1 606 mm, rozvor 2 630 mm), která se pohybuje někde mezi kompaktním hatchbackem a malým SUV.
Uvnitř najdeme dostatečně velký interiér, ke kterému patří
i dobře přístupný zavazadlový prostor o objemu 410 litrů, jenž
po sklopení zadních sedaček nabídne až 1 513 litrů prostoru.
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Příjemný interiér
Vysoká středová konzole v interiéru vytváří nezávislý prostor pro řidiče, který je
v bezprostředním kontaktu s ovládáním.
Pro ještě větší pocit pohody při jízdě si
můžete objednat i vůz s prosklenou panoramatickou střechou, která prosvětluje
interiér a navozuje dojem ještě většího
prostou. Kouřová skla, spolu s elektricky
ovládaným stínidlem, které se vysunuje
a zasunuje jediným dotykem, zajišťují maximální pohodlí. K pohodě při jízdě přispěje také automatická klimatizace, která
dokáže celý interiér rychle a tiše ochladit.

3D navigační systém
a zadní parkovací kamera
Qashqai může být vybaven i moderním navigačním systémem, který v současnosti pokrývá 26 zemí. Na barevném LCD displeji s úhlopříčkou 7” systém na rozdělené
obrazovce zobrazuje 3D mapu a různé trasy. Při couvání
se pak systém přepne na parkovací kameru. K ovládání
můžete zvolit tlačítka, nebo stačí pouze hovořit a hlasové ovládání v 7 jazycích se postará o zbytek. Součástí
je také audiosystém s měničem na šest disků CD a podporou formátu MP3. Na cestách pak můžete poslouchat
i vlastní hudbu.

Koně pod kapotou
Na výběr máte také celou škálu výkonných pohonných jednotek. Zvolit můžete například benzínový hliníkový motor 1,6
l s výkonem 115 koní, který je osazován do modelu s pohonem dvou kol a pětirychlostní manuální převodovkou. Zcela
nový motor 2,0 l s výkonem 140 k nabízí šestirychlostní řazení nebo automatické řazení CVT s pohonem dvou i čtyř kol.
Zvolit ale můžete i dieselový motor dCi – s objemem 1,5 litru
a výkonem 106 k, který nabízí pohon dvou kol, šestirychlostní řazení, nízkou spotřebu paliva a nízké emise CO2. Vrcholem
nabídky vznětových motorů je pak 2,0 dCi s výkonem 150 k
a točivým momentem 320 N.m, který je také k dispozici s pohonem všech čtyř kol a automatickým či manuálním řazením.

Jediná správná volba!
CERTIFIKOVÁNO
ISO 9001 a 14001

www.unil.cz

UNIL OPALJET ENERGY 3

SAE 5W30

100% syntetický motorový olej, který odpovídá těm nejpřísnějším požadavkům pro motory moderních automobilů ve všech provozních podmínkách.
Byl především vyvinut pro splnění nových speciﬁkací Volkswagen.
Speciﬁkace: VW 504.00/507.00.

OPALJET 48S

SAE 0W30

Pohonné hmoty šetřící, syntetický, vysoce výkonný motorový olej.
Speciﬁkace: VW 503.00, 506.00, 506.01

OPALJET 24S

SAE 5W40

Pohonné hmoty šetřící plně syntetický lehkoběžný motorový olej.
Speciﬁkace: VW 502.00/505.00, MB 229.1, BMW Longlife, Porsche, Ferrari,
Maserati, Jaguar.

OPALJET 16S

SAE 10W40

Částečně syntetický motorový olej s vlastnostmi šetřící pohonné hmoty.
Speciﬁkace: VW 502.00/505.00, MB 229.1, BMW Longlife, Porsche.

D.A.S.Výhradní
magazínzastoupení
2/2007 v České republice a Slovenské republice: Nacházel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149, e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz
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VSTUPUJEME DO SCHENGENU,

CO TO VLASTNĚ JE?
Prosinec letošního roku se stane mezníkem v našem cestování. Od 1. ledna
2008 se totiž oﬁciálně staneme součástí
tzv. „schengenského prostoru“. Dokonce se hovoří o tom, že policisté z hraničních přechodů odejdou zhruba okolo
vánočních svátků. Co to vlastně pro nás
znamená a co to ten „Schengen“ je?
Dne 14. června 1985 uzavřely vlády
Belgie, Nizozemí, Lucemburska, Francie a Německa v lucemburském městě
Schengen mezivládní „Dohodu o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích“, známou jako „Schengenská dohoda“. Cílem této dohody
bylo vytvoření zóny volného pohybu
osob a zboží bez kontrol na společných
hranicích (tzv. vnitřních hranicích). Dohoda obsahovala víceméně deklaratorní ustanovení.
K provedení této základní dohody

byla sjednána dne 19. června 1990
„Schengenská prováděcí úmluva“, která
„Schengenskou dohodu“ rozvádí a obsahuje ustanovení zajišťující konkrétní opatření, jež mají doprovázet volný
pohyb po společném prostoru v praxi.
Z dnešního pohledu představuje především tato úmluva základní dokument
schengenské spolupráce.
V současné době jsou do schengenské
spolupráce zapojeny všechny státy evropské „patnáctky“ s výjimkou Velké
Británie a Irska, které se podílejí pouze
na některých částech této spolupráce.
Součástí schengenského prostoru jsou
na základě dohody o přidružení i „nečlenské“ země EU Norsko a Island. Na
schengenské spolupráci se tedy v současné době podílí 15 států.
V říjnu 2004 byla uzavřena asociační dohoda o provádění, uplatňování a rozvoji

Jiří Svoboda
schengenského acquis se Švýcarskem,
jehož obyvatelstvo schválilo zájem přistoupit k schengenské spolupráci v národním referendu dne 5. června 2005.
S ohledem na těsné vazby se Švýcarskem byla zahájena jednání o přistoupení k „Schengenu“ také s Lichtenštejnskem.
ČR by dle současných předpokladů měla
zrušit kontroly na svých pozemních hranicích na Silvestra roku 2007 (v současnosti se hovoří již i o dřívějším termínu,
viz výše) a nejpozději do konce března
2008 na mezinárodních letištích.

Desatero základních změn po vstupu do „Schengenu“:
1. Překračování vnitřních schengenských hranic bez kontrol, a to kdekoliv a kdykoliv (i po vstupu do schengenského
prostoru budou existovat na některých místech omezení; jedná se například o národní parky,
kde se nesmí chodit mimo vyznačené stezky; v těchto lokalitách pak nepůjde překračovat ani hranice).
2. Vnější hranice České republiky zůstanou pouze na pěti mezinárodních letištích,
kontroly však budou probíhat jen na letech mimo schengenský prostor.
3. Volný pohyb po území „Schengenu“ s platným občanským průkazem nebo
cestovním dokladem pro občany EU a případně vízem pro občany třetích zemí.
4. Zvýšená kontrola cizinců ze třetích zemí na vnějších hranicích.
5. Jednotná pravidla pro vydávání víz a vzájemné konzultace schengenských států při rozhodování o udělení víz.
6. Zavedení vydávání Jednotného schengenského víza a Dlouhodobého víza smluvních států.
V současnosti vydávaná krátkodobá víza (letištní vízum, průjezdní vízum nebo vízum k pobytu do 90 dnů)
a dlouhodobá víza budou za stejných podmínek udělována i nadále a nadále také budou platit
pouze pro pobyt na území ČR.
7. Plné zapojení do schengenské spolupráce a aktivní účast na zajišťování bezpečnosti společného prostoru
přinese zefektivnění boje s nelegální migrací a přeshraniční trestnou činností.
8. V případě ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu budou dočasně zavedeny kontroly na hranicích.
9. V rámci reorganizace služby cizinecké a pohraniční policie vzniknou nové základní organizační články služby
cizinecké policie označované jako inspektoráty cizinecké policie. Na ně přejde agenda z oddělení cizinecké
policie a referátů cizinecké a pohraniční policie.
10. Boj s nelegální migrací bude soustředěn zejména na vlastní území ČR, kde budou posílena opatření v oblasti pátrání,
kontroly, dohledu a navracení cizinců.
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BODOVÝ SYSTÉM V SRN
Ačkoliv bodový systém řidičů na území
České republiky začal platit teprve od
1. 7. 2006, v některých evropských zemích
je tento systém již zaběhlým modelem. Přinášíme
Vám tak stručnou charakteristiku bodového systému ve Spolkové republice Německo, a to zejména s ohledem
na právní důsledky pro české řidiče.
Pokud se český státní občan dopustí
v SRN při řízení motorového vozidla
přestupku nebo trestného činu, jsou
body, které jsou vedle peněžité pokuty nebo peněžního trestu stanoveny,
zaznamenány jako u německého občana v Ústředním dopravním rejstříku
u Spolkového úřadu pro motorová vozidla (Kraftfahrtbundesamt - KBA) se
sídlem ve Flensburgu. Bodový systém
v SRN má na rozdíl od právní úpravy
v ČR (12 bodů) bodové rozpětí 0 – 18
bodů. Počet bodů musí být uveden
v rozhodnutí o uložení pokuty, přičemž u trestních věcí, které byly uzavřeny trestním příkazem (např. výtka
ublížení na zdraví z nedbalosti), je to
vždy 7 bodů.
Body zůstávají zaznamenány, a pokud
nedojde k žádnému dalšímu záznamu,
jsou postupně umořovány. Nový záznam samozřejmě vymazání bodů staví. U přestupků s peněžitou pokutou
od 40,- EUR a více je umořovací doba
2 roky. Při závažnějších deliktech, které
jsou zpravidla též spojeny se zákazem
řízení, či dokonce odnětím řidičského
oprávnění na delší dobu, je umořovací
doba 5 let. V případě trestního řízení,
kde je uložen trest odnětí svobody
delší jak 3 měsíce, je umořovací doba
dokonce 10 let.
Po dosažení určitého počtu bodů
musí řidič počítat s dalšími sankcemi.
Na rozdíl od České republiky jsou jak
němečtí, tak i zahraniční řidiči o stavu
svého bodového konta písemně na
své vlastní náklady vyrozuměni, a to za
následujících podmínek.
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Bodový systém v SRN

Při dosažení 8 – max. 13 bodů
- provádí se písemné napomenutí
podléhající poplatku. Jsou vytknuty
dopravní přestupky a postižený se
upozorňuje na možnost nástavbového
semináře.
Při dosažení 14 bodů, ale ne více než
17 bodů
- je opět provedeno písemné napomenutí podléhající poplatku a účast na
nástavbovém semináři je nařízena! Při
neúčasti na nařízeném nástavbovém
semináři se automaticky odebírá řidičské oprávnění! Pro české řidiče tato
povinnost samozřejmě neplatí.
Při dosažení 18 a více bodů
- se postižený považuje za nezpůsobilého a řidičské oprávnění se automaticky
odebírá. Nové udělení je možné teprve
po 6 měsících a úspěšném absolvování
lékařsko-psychologického vyšetření.
Českým účastníkům silničního provozu
se samozřejmě řidičský průkaz neodebírá, odebírá se ale řidičské oprávnění
pro území SRN. To znamená, že postižený již nesmí na území SRN řídit, což
přirozeně může být pro řidiče z povolání velice zásadní opatření. Pokud řidič
i přes tento zákaz na území SRN nadále
řídí, pak to představuje trestný čin.
Pro řidiče existuje možnost zúčastnit se
nástavbového semináře. Tento seminář
se skládá z kurzu o čtyřech schůzkách
po 135 minutách, jakož i jízdní zkoušky
v délce minimálně 30 minut. Nástavbové
semináře provádějí zvláště vyškolení učitelé jízdy. Tyto nástavbové semináře, které jsou nabízeny v SRN, se samozřejmě
pořádají výhradně v německém jazyce
a kurs zpravidla trvá déle než dva týdny,
tzn. že mezi jednotlivými schůzkami musí
uplynout několik dní. Pro jazykovou bariéru a ekonomické náklady spojené s cestou a ubytováním v SRN je však prakticky
vyloučena účast českých řidičů na těchto
seminářích. V současné chvíli se však otevírá šance i pro české řidiče, neboť dle nám
dostupných informací ﬁnalizuje projekt,
který by měl umožnit účast na seminářích
právě českým řidičům v jejich mateřštině,
a to dokonce přímo na území České republiky.

Včasná účast na takovémto semináři
může jednak zabránit odebrání řidičského oprávnění, jednak dokonce snížit počet bodů. Při účasti na nástavbovém semináři při stavu do 8 bodů
se promíjejí 4 body. Při stavu 9 – 13
bodů se promíjejí 2 body.
Vzhledem k tomu, že v SRN je celá
řada přestupků tak jako u nás též automaticky spojena se zákazem řízení, je vhodné uvést jaké aspekty má
takovýto zákaz řízení pro české řidiče. V případě prostého zákazu řízení
(Fahrverbot) v časovém rozsahu
1-3 měsíce začíná zákaz řízení platit
zpravidla nabytím právní moci rozhodnutí, na základě kterého byl tento
uložen. Samotný běh zákazové lhůty však vždy započne až v okamžiku
faktického vyznačení zákazu přímo
na originálu řidičského průkazu. Český řidič je tak vždy nucen odeslat
nebo jakkoli jinak odevzdat originál
řidičského průkazu příslušnému dopravnímu úřadu, který vyznačí zákaz
a řidičský průkaz odešle zpět svému
majiteli. V případě spáchání prvého
přestupku nebo v dalších ojedinělých případech má řidič někdy možnost odevzdat svůj řidičský průkaz
k vyznačení zákazu nejdéle ve lhůtě
4 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Tato možnost musí však být
vždy uvedena v samotném rozhodnutí o zákazu řízení a nejedná se tedy
o nějakou obecnou záležitost.
V SRN však existuje v souvislosti
s řidičským oprávněním ještě jiný
právní institut, a to odebrání řidičského oprávnění (Entziehung des
Fahrerlaubnis). V daném případě se
skutečně řidičské oprávnění odebírá (minimálně na dobu 6 měsíců),
přičemž ani po uplynutí stanovené
doby odnětí tohoto oprávnění řidič
automaticky řidičské oprávnění nezískává zpět, nýbrž je nucen podat
u příslušného dopravního úřadu písemnou žádost o opětovné udělení
řidičského oprávnění. Vyřizování takovéto žádosti může trvat 2 až 3 měsíce
a podléhá správnímu poplatku.
Mgr. Michal Fischer
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AutoBeDeka
aneb automobilová
bezpečnostní deka
(www.autobedeka.cz)

Před několika měsíci se na mezinárodním veletrhu Pragoalarm/Pragosec 2007
zastavil na stánku Ministerstva vnitra
a Policie ČR zástupce výrobce nového
bezpečnostního prvku pro automobily.
V současnosti již nový prvek prošel všemi
atesty a je k dispozici.
Bezpečnostní ochranný potah zadního
nárazníku (AutoBeDeka) je zařízení, které
splňuje dva účely. V první řadě jde o bezpečnostní funkci. Po odstavení osobního
motorového vozidla na pozemní komunikaci a manipulaci s vozidlem nebo s nákladem se bezpečnostní ochranný potah
zadního nárazníku zavěsí na spodní hranu
otevřeného zavazadlového prostoru přes
zadní nárazník. Bezpečnostní ochranný
potah zadního nárazníku působí jako
výstražný prvek pro zlepšení viditelnosti
stojícího vozidla.
Další funkce bezpečnostního ochranného potahu zadního nárazníku je zabránění znečištění oděvu osoby manipulující
v zavazadlovém prostoru. Ke znečištění
dochází otěrem o zadní nárazník.
Proč použít AutoBeDeku
Každý řidič si jistě vzpomene na „své“
zážitky při nuceném zastavení vozidla
na pozemní komunikaci a na instalaci
výstražného trojúhelníku za tmy, v dešti
či za mlhy anebo pouhopouhé vykládání
obsahu zavazadlového prostoru přes nárazník, který je zablácen či mokrý.
Popisovaný výrobek má především za cíl
přispět ke zvýšení bezpečnosti a ochrany
zdraví a majetku při manipulaci se stojícím vozidlem. Zákon č. 361/2000 Sb.,
v paragrafu 26 odst. 3 stanoví, že každý řidič motorového vozidla, které je povinně
vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku užít
po dobu nouzového stání (např. při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo
na nákladu, v důsledku dopravní nehody
nebo pro náhlou nevolnost řidiče), jestli-
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že takové vozidlo tvoří překážku provozu
na pozemních komunikacích.
Ze zkušeností je známo, že výstražný trojúhelník není vždy dostačující a nemusí
být vždy dobře vidět, zejména vezmeme-li v úvahu lidský faktor při umísťování trojúhelníku. Řidič neumístí výstražný
trojúhelník na předepsanou vzdálenost,
projíždějící vozidla ho mohou povalit či
znečistit odstřikujícími nečistotami z vozovky.
Právě nový výrobek uváděný na trh,
bezpečnostní ochranný potah zadního
nárazníku, podstatně zvyšuje viditelnost
odstaveného vozidla. Tím, že je bezpečnostní ochranný potah umístěn výše než
na zemi stojící výstražný trojúhelník, budou jej a tedy i odstavené vozidlo, vidět
ostatní účastníci silničního provozu dříve
a na větší vzdálenost. AutoBeDeka řeší
také kritickou situaci na silnici, když dojde
k odstavení vozidla a řidič teprve odchází postavit trojúhelník a vozidlo v tomto okamžiku není ještě nijak označeno
a samozřejmě i opačně. Další z možností
je využití při vlečení vozidla. Reﬂexní potah se umístí na zadní nárazník a zaﬁxuje
pomocí gumových lanek.
Vidět a být viděn
Nejde jen o pouhý slogan, ale o cestu ke
snížení úrazů a dalších následků při dopravních nehodách. Za snížené viditelnosti musí účastníci silničního provozu
jízdě i chůzi věnovat obzvláště zvýšenou
pozornost. Snížená viditelnost je příčinou úmrtí chodců v důsledku dopravní
nehody v obci v 50 % a mimo obec dokonce v 80 %. Vidět a zejména být viděn
je proto klíčovou zásadou v dopravním
prostředí.
Viditelnost lze zvýšit vhodnými doplňky
z reﬂexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak
vzdálenost, na jakou může řidič odstavené
nebo odtahované vozidlo zaznamenat.

Reﬂexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na
vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně
zvyšují viditelnost za tmy a za snížené
viditelnosti. Samozřejmostí AutoBeDeky
je, že splňuje náročnou normu EN 471
pro reﬂexní materiály.
Reﬂexní materiál je v noci vidět na 3x větší
vzdálenost než bílé oblečení a více než na
10x větší vzdálenost než oblečení modré.
Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby
si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím
způsobem zareagoval. Pouze s reﬂexními
materiály mají chodci, cyklisté a řidiči dostatek času na bezpečnou reakci.
Především bezpečnost
silničního provozu
Jakékoliv zařízení, nebo opatření, které přispěje k bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích je přínosem.
V důsledku značné nehodovosti na našich silnicích je nutno jakoukoliv pozitivní snahu o zvýšení bezpečnosti jedině přivítat. Je evidentní, že jednodušší
a rozhodně lacinější je prevence než řešení následných škod a úrazů. V důsledku výše uvedených výhod a pozitiv je
bezpečnostní ochranný potah zadního
nárazníku rozhodně přínosem pro bezpečnost a ochranu zdraví. I když nemůže
plně nahradit ve smyslu § 32 vyhlášky
č. 341/2002 Sb., v platném znění, vybavení vozidla povinnou výbavou (zejména
výstražný trojúhelník), určitě značnou
měrou přispěje k ochraně zdraví a života
řidičů a celé osádky vozidla. Rovněž přispěje k ochraně materiálních hodnot potažmo majetku ﬁrmy i jednotlivce.
Informují
JUDr. Tomáš Koníček
z odboru prevence kriminality MV,
tel.: 974 833 217, e-mail: sekropk@mvcr.cz
a Ing. Jaroslav Hořín

Jezdíme bezpečně
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MS Bordeaux 2007
Na letošním mistrovství
světa v cyklistice hendikepovaných hájil Jiří Ježek
nejen barvy České republiky, ale bojoval i za D.A.S.
pojišťovnu právní ochrany.
O průběhu šampionátu přínášíme jeho bezprostřední
reportáž.
Dráhová část
Tři medaile ze tří dráhových disciplín jsem opravdu nečekal!
Díky skvěle fungujícímu profesionálnímu zázemí, které tvoří
moje manželka Soňa, trenér Viktor Zapletal a mechanik Jiří
Chyba, se mi podařilo absolvovat všechny čtyři dny soutěží
na velodromu v Bordeaux ve vynikající formě a jako jediný závodník jsem tak stál pokaždé na stupních vítězů! Skvělá byla
i atmosféra v celém českém týmu, to je pak radost závodit!
V nedělní kvaliﬁkaci stíhacího závodu na 4 km jsem byl opravdu nervózní. Je to přeci jen první závod, jehož výsledek chtě-nechtě ovlivní psychiku do dalších bojů. Nevím, zda to bylo
nervozitou, či jsem neměl den, ale s časem 5:01 jsem nebyl
moc spokojen a dostal se tak jen do malého ﬁnále o třetí místo. Bronz jsem nakonec v pondělí, již mnohem nadějnější jízdou, vybojoval! Tedy první medaile...
Jeden kilometr s pevným startem je speciﬁcká disciplína,
kterou vyhrávají specialisté téměř „kulturisté na kolech“. Je to
jen o obrovské síle a krátkodobém výkonu na kyslíkový dluh.
S mou postavou je výjimečné, aby se někdo prosadil... Na vítěze, specialistu na 1 km, Jody Cundyho z Anglie fakt nemám,
ale druhé místo bylo pro mne obrovským úspěchem. Sice
jsem třetího závodníka ze Španělska se štěstím porazil jen
o 0,012 s, ale porazil :-). Moc lidí to nečekalo a já už vůbec...
Poslední dráhová disciplína je Team Sprint, kde z tříčlenného družstva po každém kole jeden odpadá, až se počítá čas
toho posledního. V této jediné týmové soutěži jsme nikdy
nebyli úspěšní, ale letos se nám s trenérem podařilo ke mě
a Jiřímu Bouškovi najít a vypilovat třetího závodníka – Tomáše
Kvasničku. Odměnou byla velice nadějná bronzová medaile,
vzhledem k příštímu roku!
Takže dráha dopadla nad očekávání skvěle. Pouhý den volna
a začala silniční část mistrovství...
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Silniční část
Trať časovky a silničního okruhu se mi po
dlouhých letech líbila
již předem. Konečně
udělali pořadatelé náročnější trasu s několika stoupáními, která
dala šanci bojovným
a dobře připraveným
závodníkům. Prostě,
Francouzi cyklistice rozumějí... Byl jsem v místě konání již týden předem, a tak jsem si mohl
10 km dlouhý okruh
dokonale nastudovat.
Bylo to důležité hlavně
pro časovku, kde každý průjezd zatáčkou hraje roli.
Na start časovky jsem šel - jako loňský mistr světa – poslední.
Po prvním kole – jelo se na 20 km – jsem vedl již o 20 s. V doprovodném autě užuž propukala euforie, ale bohužel na posledních 5 km se strhla neuvěřitelná průtrž mračen, která mne
totálně zastavila. Po rovině to nejelo kvůli proudům valící se
vody a v zatáčkách mi párkrát podklouzlo kolo, takže jsem
musel jet pomaleji. Mí největší soupeři jeli ještě za sucha, ale
to nevadí, je to jen smůla... Jinak jsem z toho měl skvělý pocit
a stříbrná medaile byla velkou odměnou!
Silniční závod na 70
km jsem chtěl odjet
rozumně a případně
zaútočit až v závěru. Po
dráhovém programu
a náročné časovce se
již hlásila únava a šílené vedro ve vinicích
kolem Bordeaux síly
nepřidá. Nakonec jsem
se již po 10 km rozhodl
drtivě zaútočit, dojel
jsem si hned po startu
uprchlého rumunského závodníka a pak
jsme jen zvyšovali náskok. Vzadu v pelotonu
se taktizovalo, a to nám
hrálo do karet – trochu jsem s tím při takto brzkém útoku počítal. Rumun od půlky závodů ztrácel síly, a tak jsem mu 15 km
před cílem odjel. Poslední kilometry jsem si ve špalírech diváků užíval tušené vítězství! Těsně před cílem mi Soňa podala
českou vlajku a já mohl průjezd cílovou čárou oslavit v plné
parádě!!! Celé úspěšné mistrovství tak skončilo tím největším
triumfem!!! Je to poděkování celému mému týmu, přátelům,
sponzorům a podporovatelům a pro mne osobně motivace
a chuť na sobě pracovat další sezónu!!!
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Nová internetová prezentace www.das.cz
Začátkem měsíce října byla spuštěna aktualizovaná prezentace, která si klade za cíl seznámit návštěvníky stránek s tématy:
Kdo je D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. a kdo za ní stojí
Jaká je podstata právní ochrany
Co je možné pojistit u D.A.S.
Příklady využití v praxi
Prostřednictvím karty zájemce získat podrobné informace od našich specialistů
Najít kontakt na specialistu D.A.S. ve svém kraji
Webové stránky DAS se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti. Stránky jsou navrženy s ohledem na česká Pravidla
tvorby přístupného webu. Splňují hlavní zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).
Texty
Veškeré zveřejněné texty jsou deﬁnovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí
standardních nástrojů internetového prohlížeče (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru).
Tisk
Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky je možné vytisknout bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, nebo přes menu Soubor - Tisk).

Karta zájemce

Titulní stránka

Vyhledání kontaktů na specialisty D.A.S.

Výběr produktů

Oznámení pojistné události

Věříme, že se vám naše nová internetová prezentace bude líbit a že i vám, současným klientům, pomůže v hledání aktuálních
informací či kontaktů.
Vaše případné náměty či připomínky uvítáme na e-mailové adrese: obchodní@das.cz
D.A.S. magazín 2/2007

Nová internetová prezentace
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MAĎARSKO ZMĚNILO SYSTÉM UKLÁDÁNÍ POKUT

V právní úpravě podmínek
silniční
přepravy
zboží
a osob došlo
v
Maďarsku
v tomto roce
k zásadní změně, směřující
k důraznějšímu
zajišťování dodržování zákona o silniční
dopravě a souvisejících předpisů, které
se k řádnému provádění silniční přepravy vztahují, resp. na jejichž dodržování zákon o silniční přepravě odkazuje.
K nejvýznamnějším v tomto ohledu
patří samozřejmě předpisy Evropského parlamentu a Rady (ES) zabývající
se používáním záznamových zařízení
(tachografů) a harmonizací sociálních
a hospodařských předpisů a pracovních
podmínek v provozu na pozemních komunikacích (AETR).
Změna zákona o silniční dopravě č. 1
z roku 1988 proběhla Nařízením vlády
č. 57/2007 účinným k datu 1. 5. 2007.
Toto nařízení má především významný
dopad na přesné vymezení jednotlivých jednání, kterými je porušen předpis, jehož dodržování zákon o silniční dopravě vyžaduje. Takové jednání
je nařízením výslovně pojmenováno
a zařazeno podle stupně závažnosti do
tabulky s odkazem na porušený právní
předpis a taxativním stanovením odpovídající pokuty. Taxativní způsob stanovení pokuty tak nedává žádný prostor
pro ovlivnění její výše, ani v rámci vedeného správního řízení o pokutě, ani
v rámci dalších řízení vyvolaných podáním opravného prostředku proti
rozhodnutí I. instance.
Jak vyplývá z naší zkušenosti za poslední
měsíce platnosti nového nařízení, celní
úřady, které zákon
a nařízení provádějí
a před nimiž jsou
vedena správní
řízení o ukládání
pokut,
intenzivně
své pravomoci využívají a ﬁnanční následky,
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Pokuty
Zákoníkv práce
Maďarsku

především pak pro řidiče, jsou alarmující. Tabulkové rozmezí pokut se pohybuje totiž v rozmezí od 50 000 HUF do
800 000 HUF. Celní úřad přitom může
při ukládání pokuty či jistiny na tuto
pokutu využít tzv. zádržného práva na
vozidlo, které může nechat odstavit na
k tomu určené místo a odebrat od něj
doklady, do doby než bude pokuta či
jistina zaplacena.
Rozhodnutí o uložení pokuty či jistiny na pokutu vystavuje příslušný úřad
na místě kontroly, a pokud je nařízeno
okamžité splnění platební povinnosti,
součástí tohoto rozhodnutí je i protokol
o opatřeních a povinnostech souvisejících se zadržením vozidla. Pokud není
uložená částka splatná ihned, musí být
buď zaplacena do 15 dnů od převzetí
rozhodnutí na místě, nebo od jeho doručení poštou na domovskou adresu.
V této lhůtě pak lze využít i práva na
podání odvolání proti rozhodnutí
o pokutě, a to pod podmínkou zaplacení odvolacího poplatku, který je stanoven ve výši nejméně 5 000 HUF. O podaném odvolání rozhoduje nadřízený
celní úřad jako II. Instance. Jeho rozhodnutí pak lze napadnout žádostí o revizi
k místně příslušnému soudu do 30 dnů
od doručení rozhodnutí II. instance.
Základní podmínkou pro úspěšné vedení
odvolacího řízení však zůstává ta skutečnost, že k porušení označeného zákona
nedošlo vůbec či alespoň v takovém rozsahu, který je popsán v rozhodnutí o pokutě. Jak už bylo zmíněno, ke zmírnění
pokuty pouze s přihlédnutí k okolnostem, za kterých byl zákon
porušen či při zvážení
sociálních
a majetko-

vých poměrů obviněného nedochází,
neboť nařízení podle něhož jsou pokuty
stanoveny, takovou úvahu neumožňuje.
Další velmi významnou podmínku
pak představuje průběh samotného
projednání věci na místě mezi řidičem a celním úředníkem, většinou
za asistence přizvaného tlumočníka.
Opět ze zkušenosti konstatujeme, že
řidič bývá vystaven určitému psychickému tlaku, v němž pak přebírá
rozhodnutí o pokutě bez výslovného
a písemného uvedení svých výhrad proti vytýkanému jednání do obdržených
dokumentů.
Pokud nejsou tyto výhrady, především
pak v tom smyslu, že obviněný nerozumí obsahu textu, nebylo mu poskytnuto řádné poučení o odvolání, nevzdává
se práva na podání odvolání, s uložením
pokuty nesouhlasí a platbu skládá jako
jistinu a nikoli jako pokutu, uvedeny do
obdrženého rozhodnutí, resp. příloh tohoto rozhodnutí, a řidič ještě navíc tyto
dokumenty podepíše, vzniká tak překážka pro nové posouzení věci v odvolacím řízení. Řidič svým podpisem velmi
často stvrzuje, že vydané rozhodnutí
akceptuje, porušení zákona se dopustil
a proti rozhodnutí se neodvolá. Rozhodnutí se tak stává prakticky pravomocným a tedy nenapadnutelným.
Na závěr si dovolujeme shrnout, že cílem
této zásadní právní úpravy je bez diskuze
snaha přísnými sankcemi donutit dopravce a jejich řidiče k důslednému vnímání
pravidel bezpečného provozu
na
pozemních komunikacích, a proti
těmto snahám v zásadě nelze
nic namítat,
pouze snad
doporučit zvýšený
důraz na proškolování řidičů a zavedení
vnitřních
kontrolních
mechanizmů pro zajišťování dodržování předpisů
v silniční dopravě ze strany
dopravců.
Kateřina Severin Eisenvortová
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Právní ochrana
Právní
ochrana
rodiny
Náš
klient
zakoupil
za
bezmála čtyři
tisíce
korun
mobilní telefon. V dvouleté
záruční době
bylo nutno tento telefon opakovaně
reklamovat, neboť vykazoval zásadní závady (nemožno volat i hovory přijímat).
Ačkoli se nejprve prodejce o opravu
několikrát, prostřednictvím svého smluvního servisu, pokusil, výměnu telefonu,
či vrácení peněz odmítal a závadu začal
bagatelizovat. Po čtvrté marné reklamaci se na nás klient obrátil s žádostí
o asistenci. Na základě naší výzvy
a odstoupení od smlouvy se prodejce
s klientem spojil, závadu uznal a krátce
před uplynutím záruční doby plnou
částku za telefon klientovi vrátil. Věc se
tak podařilo, ke spokojenosti klienta,
vyřešit v krátké době, mimosoudní cestou.

Právní ochrana vlastníka vozidla
Ridič MKD dobíjel u čerpací stanice
Premid (OBU) jednotku. Chybou obsluhy však došlo k tomu, že zaplacenou
částkou byla dobita jednotka cizí, na jinou RZ. Ačkoli bylo pochybení ze strany
pracovníků čerpací stanice uznáno,
a následně vše řádně reklamováno
u provozovatele systému (Ředitelství
silnic a dálnic), byla tato reklamace
zamítnuta (navíc po uplynutí zákonné,
měsíční, lhůty) s odůvodněním, že věc
měla být vyřízena na místě a řidič si měl
zkontrolovat správnost transakce ihned.
Dále mu bylo doporučeno obrátit se
na majitele jednotky, která byla ve
skutečnosti dobita, a vyrovnat se přímo
s ním.
Poté, co nám tuto pojistnou událost
klient písemně oznámil, pověřili jsme
vyřizováním této věci spolupracujícího
advokáta z Prahy. Ten se dopisem
obrátil na ředitele úseku provozovatele
El. mýta ŘSD a po vylíčení rozhodných skutečností ho požádal o osobní
prověření vyřízení této reklamace.
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Zároveň se obrátil na společnost Kapsch s výzvou k vyjádření. Věc bylo nutno následně několikrát urgovat, avšak
nakonec po dvou měsících přišla od
společnosti Kapsch zpráva, že reklamaci
uznávají a zaplacená částka byla již
převedena zpět.

4 000 Kč. Zbytek částky byl podmíněně
přislíben, avšak za opakovaných výmluv
v dalším měsíci neuhrazen. Proto jsme
znovu, písemně i telefonicky, uhrazení
této částky (doložené účty za ošetření)
urgovali. Po několika dnech se nám
podařilo protistranu přesvědčit a zbytek
částky byl zaslán na účet klienta.

Náklady řízení: 13 644,- Kč.

Právní ochrana rodiny
Klient v záruční lhůtě dvakrát reklamoval sedací soupravu v ceně cca 26
000,- Kč, z důvodu prosezení polštářů.
Tyto reklamace byly vždy prodejcem
uznány, sedací souprava opravena a
molitanové polštáře vyměněny za nové.
Při třetí reklamaci ze stejného důvodu
byla souprava prohlédnuta odborným
pracovníkem výrobce a následně bylo
ze strany prodejce soupravy klientovi
sděleno, že tuto jeho reklamaci již neuznává. Z toho důvodu se klient obrátil
na naši společnost.
Na základě zplnomocnění od klienta
jsem se obrátili na prodejce s podrobně
odůvodněnou výzvou k přehodnocení
jeho rozhodnutí. Ačkoli zprvu protistrana nereagovala, došlo, vzápětí po první
urgenci z naší strany, k odvozu sedací
soupravy prodejcem a vyplacení její
plné ceny v hotovosti.

Právní ochrana rodiny
Při procházce se psem došlo na veřejném
prostranství před panelovým domem
k napadení psa našeho klienta vlčákem,
kterého jeho majitel znenadání vypustil
zpoza zamřížované terasy. Vlčák, který
byl bez náhubku i obojku zaútočil na
psa našeho klienta, několikrát ho prokousl a způsobil mu tak vážná zranění.
Náš klient ihned odvezl psa k veterináři,
kde byl ošetřen, rány propláchnuty
a nasazena antibiotika. Celková léčba
trvala deset dní (každodenní čištění ran
apod.) a náklady na ní dosáhly částky
7 000 Kč. Na opakované výzvy našeho
klienta majitel vlčáka vůbec nereagoval.
Protože podané trestní oznámení policie
odložila, obrátili jsme se na protistranu
s výzvou k úhradě nákladů léčení psa
našeho klienta. Na to byla našemu klientovi uhrazena alespoň záloha ve výši

Právní ochrana rodiny
Náš klient zakoupil v jednom
z „hobbymarketů“ větší množství
speciálních čisticích prostředků. Pro
jejich špatné čisticí účinky se je však
rozhodl vrátit. Ačkoli reklamace byla
přijata, kladně byla vyřízena jen její
část a prodejce vrátil kupní cenu pouze
za některá, nepoužitá, balení těchto
prostředků. Ačkoli ostatní (otevřená)
čistidla prodejce při reklamaci přijal
též, nebyla ohledně nich reklamace jakkoli vyřízena a klientovi nebyly tyto ani
vráceny. Protože z toho důvodu byla
překročena zákonná 30 denní lhůta
pro vyřízení reklamace, obrátili jsme se
v zastoupení našeho klienta na tento
obchodní řetězec a odstoupili od kupní
smlouvy. Na základě tohoto úkonu byla
klientovi do necelého týdne vrácena
plná kupní cena i za zbytek prostředků.
Mgr. Jakub Tatoušek

Právní ochrana
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Skončení pracovního poměru
podle nového zákoníku práce
V našem pojednání o právní
úpravě otázek
upravených novým zákoníkem
práce jsme dospěli k problematice, která se
velmi často objevuje v telefonických dotazech i v oznámeních pojistných událostí našich klientů (zaměstnanců,
ale i zaměstnavatelů), a to problematika
skončení pracovního poměru.
Jak jsme již dříve upozornili, v této
oblasti došlo k několika drobnějším,
ale i zásadnějším změnám oproti
původnímu zákoníku práce. Samotná problematika je v současné době
upravena v §§ 48 až 73 zák. č. 262/
2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů.
V úvodním obecném ustanovení
(§ 48) je kogentně stanoveno, že pracovní poměr může být rozvázán jen
dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, resp. zrušením ve zkušební
době. Pracovní poměr, který byl na
dobu určitou, končí také uplynutím
sjednané doby.
Pracovní poměr cizince nebo fyzické
osoby bez státní příslušnosti, pokud
k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí
a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle
vykonatelného rozhodnutí o zrušení
povolení k pobytu,
b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest
vyhoštění z území České republiky,
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání.
Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Smrtí zaměstnavatele, který
je fyzickou osobou, pracovněprávní
vztah zaniká s výjimkou případů po-
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kračování v živnosti podle § 13 odst.
1 živnostenského zákona.
Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením, je zaměstnavatel
povinen písemně oznámit příslušnému úřadu práce.
Dohoda o rozvázání pracovního
poměru (viz vzor č. 1.)
Dohoda o rozvázání pracovního poměru patří mezi nejčastější způsoby
rozvázání pracovního poměru. Pod
sankcí neplatnosti je nutno tuto dohodu uzavřít písemně. Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního
poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci. Důvody rozvázání pracovního
poměru musí být v dohodě uvedeny,
požaduje-li to zaměstnanec.
Výpověď, výpovědní doba
a výpovědní důvody
(viz vzor č. 2 a 4)
Mezi další způsoby rozvázání pracovního poměru přináleží výpověď,
jakožto jednostranný právní úkon.
Výpovědí může rozvázat pracovní
poměr zaměstnavatel i zaměstnanec.
Výpověď musí být opět vyhotovena
písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.
Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu
nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel naproti tomu může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52, přičemž musí
důvod ve výpovědi skutkově vymezit
tak, aby jej nebylo možno zaměnit
s jiným důvodem, jinak je výpověď
neplatná. Důvod výpovědi nesmí být
dodatečně měněn.

Výpovědní doba musí být stejná pro
zaměstnavatele i zaměstnance a činí
nejméně 2 měsíce. Zde došlo k zásadní změně oproti dřívější právní úpravě, neboť v pracovní smlouvě lze dohodnout delší výpovědní dobu.
Výpovědní doba začíná prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího
po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného
kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2, § 54 písm.
b) a § 63.
Výpověď daná zaměstnavatelem
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci
výpověď jen z těchto důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel
nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu
o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců
za účelem zvýšení efektivnosti práce
nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením
pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu,
který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro
pracovní úraz, onemocnění nemocí
z povolání nebo pro ohrožení touto
nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána
pouze s jeho souhlasem; odvolání
výpovědi i souhlas s jejím odvoláním
musí být provedeno písemně.

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu podle
lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu,
který lékařský posudek přezkoumává,
dlouhodobě způsobilosti konat dále
dosavadní práci,

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby.

f ) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy
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pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této
práce; spočívá-li nesplňování těchto
požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen
jestliže byl zaměstnavatelem v době
posledních 12 měsíců písemně vyzván
k jejich odstranění a zaměstnanec je
v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody,
pro které by s ním zaměstnavatel mohl
okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo
pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k zaměstnancem vykonávané práci;
pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané
práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6
měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
písemně upozorněn na možnost výpovědi.
Zaměstnavatel však nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné
době, to je
a) v době, kdy je zaměstnanec uznán
dočasně práce neschopným, pokud si
tuto neschopnost úmyslně nepřivodil
nebo nevznikla-li tato neschopnost jako
bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek,
a v době od podání návrhu na ústavní
ošetřování nebo od nástupu lázeňského
léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná
doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
b) při výkonu vojenského cvičení nebo
výjimečného vojenského cvičení ode
dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto cvičení, až do uplynutí 2 týdnů po
jeho propuštění z těchto cvičení,
c) v době, kdy je zaměstnanec dlouho-
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době plně uvolněn pro výkon veřejné
funkce,
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá
mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
e) v době, kdy je zaměstnanec, který
pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného zařízením
pracovnělékařské péče dočasně nezpůsobilým pro noční práci.
Byla-li dána zaměstnanci výpověď
před počátkem ochranné doby tak,
že by výpovědní doba měla uplynout
v ochranné době, ochranná doba se
do výpovědní doby nezapočítává;
pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby
po skončení ochranné doby, ledaže
zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že
na prodloužení pracovního poměru
netrvá.
Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
a) pro organizační změny uvedené v §
52 písm. a) a b); to neplatí v případě
organizačních změn uvedených v § 52
písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu
práce, ve kterých má být práce podle
pracovní smlouvy vykonávána,
b) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr,
pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance
v době čerpání rodičovské dovolené
do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou;
byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď
před nástupem mateřské dovolené
(rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně
s mateřskou dovolenou (rodičovskou
dovolenou),

c) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k vykonávané práci [§ 52 písm. g)],
pokud nejde o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou nebo o zaměstnance
anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.
Okamžité zrušení pracovního
poměru zaměstnavatelem
Jedná se o výjimečný právní úkon, jehož účinnost nastává doručením zaměstnanci, přičemž ke skončení pracovního poměru může dojít jen tehdy,
a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li
pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody na dobu nejméně 6
měsíců,
b) porušil-li zaměstnanec povinnost
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci
zvlášť hrubým způsobem.
Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit
pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské
dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou
dovolenou.
Okamžité zrušení pracovního
poměru zaměstnancem (viz vzor č. 5)
Zaměstnanec může pracovní poměr
okamžitě zrušit jen, jestliže,
a) podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče
nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci
bez vážného ohrožení svého zdraví
a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto
posudku výkon jiné pro něho vhodné
práce, nebo
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b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu
nebo plat nebo náhradu mzdy nebo
platu anebo jakoukoli jejich část do 15
dnů po uplynutí termínu splatnosti (§
141 odst. 1).
U druhého důvodu je nutno opětovně upozornit, že nevyplácení tzv. diet
není důvodem pro okamžité skončení
pracovního poměru. Naopak nevyplacení, byť jen části mzdy je většinově
považováno za důvod pro okamžité
zrušení pracovního poměru.
Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle odstavce
1 písm. b), přísluší právo na odstupné
ve výši podle § 67. Bohužel nepřesným odkazem zákoníku práce, došlo
k situaci, kdy nelze přesně určit výši
tohoto odstupného. Bude proto nutno počkat na ustálenou judikaturu
vyšších soudů.
Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec
provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je
ve stanovené době doručit druhému
účastníku, jinak je neplatné; uvedený
důvod nesmí být dodatečně měněn.
Společná ustanovení o rozvázání
pracovního poměru
Pro porušení povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se
k vykonávané práci nebo z důvodu,
pro který je možné okamžitě zrušit
pracovní poměr, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo s ním
okamžitě zrušit pracovní poměr pouze
do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dověděl, a pro porušení povinnosti vyplývající z pracovního
poměru v cizině do 2 měsíců po jeho
návratu z ciziny, nejpozději však vždy
do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl.
Stane-li se v průběhu 2 měsíců jednání zaměstnance, v němž je možné
spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k vykonávané práci, předmětem
šetření jiného orgánu, je možné dát
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výpověď nebo s ním okamžitě zrušit
pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode
dne, kdy se zaměstnavatel dověděl
o výsledku tohoto šetření.
Zaměstnanec může okamžitě zrušit
pracovní poměr pouze do 2 měsíců
ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do
1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
Skončení pracovního poměru na
dobu určitou
Pracovní poměr, který byl na dobu určitou, končí také uplynutím sjednané
doby. Pracovní poměr na dobu určitou
může skončit také ostatními způsoby
uvedenými v § 48 odst. 1, 3 a 4. Byla-li
doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých
prací, upozorní zaměstnavatel zaměstnance na skončení těchto prací včas,
zpravidla alespoň 3 dny předem.
Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí
sjednané doby (§ 48 odst. 2) s vědomím zaměstnavatele dále v konání
prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (viz vzor č. 3)
Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou
zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo
bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel
však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních
14 kalendářních dnů trvání dočasné
pracovní neschopnosti (karantény)
zaměstnance.
Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru podle odstavce 1 má být
doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má
pracovní poměr skončit.
Odstupné
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí
danou zaměstnavatelem z důvodů
uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo
dohodou z týchž důvodů, přísluší při
skončení pracovního poměru odstupné
ve výši nejméně trojnásobku průměr-

ného výdělku. Zaměstnanci, u něhož
dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem
z důvodů uvedených v § 52 písm. d)
nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru
odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.
Pro účely odstupného se průměrným
výdělkem rozumí průměrný měsíční
výdělek zjištěný podle tohoto zákona.
Odstupné vyplácí zaměstnavatel po
skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném
u zaměstnavatele pro výplatu mzdy
nebo platu, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru
nebo na pozdějším termínu výplaty.
Bude-li zaměstnanec po skončení
pracovního poměru konat práci v pracovněprávním vztahu uvedeném v §
3 větě druhé u dosavadního zaměstnavatele před uplynutím doby určené
podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho
poměrnou část.
Poměrná část odstupného se stanoví
podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby podle odstavce 1.
Postup při neplatném rozvázání
pracovního poměru
Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním
zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době,
a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá
i nadále a zaměstnavatel je povinen
poskytnout mu náhradu mzdy nebo
platu. Náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání,
až do doby, kdy mu zaměstnavatel
umožní pokračovat v práci nebo kdy
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dojde k platnému skončení pracovního poměru.
Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní
poměr neplatně, avšak zaměstnanec
neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí,
pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně jinak, že jeho pracovní
poměr skončil dohodou,
a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,
b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době,
dnem, kdy měl pracovní poměr tímto
zrušením skončit; v těchto případech
má zaměstnanec právo na náhradu
mzdy nebo platu ve výši průměrného
výdělku za dobu výpovědní doby.
Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli
neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně zaměstnanec pracovní poměr
okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez
zbytečného odkladu písemně, že trvá
na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li
zaměstnanec výzvě zaměstnavatele,
má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím
vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že
trvá na dalším konání práce.
Rozvázal-li zaměstnanec pracovní
poměr neplatně, avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec
u něho dále pracoval, platí, pokud se
se zaměstnancem nedohodne jinak,
že jeho pracovní poměr skončil dohodou,

covního poměru se postupuje při
posuzování práva zaměstnance na
náhradu ušlé mzdy nebo platu obdobně jako při neplatné výpovědi dané
zaměstnanci zaměstnavatelem (§ 69).
Zaměstnavatel právo na náhradu škody pro neplatnost dohody uplatňovat
nemůže.
Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením,
zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak
i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne,
kdy měl pracovní poměr skončit tímto
rozvázáním.
Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se
tohoto místa
V případech uvedených v § 33 odst. 3
může ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu, popřípadě vedoucí organizační složky státu,
vedoucího zaměstnance z pracovního
místa odvolat; vedoucí zaměstnanec
se může tohoto místa rovněž vzdát.
Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická nebo fyzická osoba než uvedená
v § 33 odst. 3, může být s vedoucím
zaměstnancem dohodnuta možnost
odvolání z pracovního místa, je-li zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát.
Vedoucími místy podle odstavce 2
jsou místa
a) v přímé řídící působnosti
1. statutárního orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,

a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,

2. zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době,
dnem, kdy měl pracovní poměr tímto
zrušením skončit

b) v přímé řídící působnosti vedoucího
zaměstnance přímo podřízeného
1. statutárnímu orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,

V případech uvedených v odstavci
2 nemůže zaměstnavatel vůči zaměstnanci uplatňovat náhradu škody.
Při neplatné dohodě o rozvázání pra-

2. zaměstnavateli, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba za podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je podřízen další vedoucí zaměstnanec.
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Odvolání vedoucího zaměstnance podle odstavce 2 může provádět u zaměstnavatele, který je právnickou osobou,
výlučně statutární orgán a u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, výlučně
zaměstnavatel.
Odvolání nebo vzdání se pracovního
místa vedoucího zaměstnance musí být
písemné a doručeno druhému účastníku, jinak je neplatné. Výkon práce na
pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa,
nebyl-li v odvolání nebo vzdání se místa
uveden den pozdější.
Odvoláním nebo vzdáním se pracovního
místa vedoucího zaměstnance pracovní
poměr nekončí; to neplatí, jestliže byl
pracovní poměr založen jmenováním
na dobu určitou. Zaměstnavatel je povinen podat zaměstnanci návrh na změnu
jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvaliﬁkaci.
Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci, nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na
straně zaměstnavatele a současně je
dán výpovědní důvod podle § 52 písm.
c); odstupné poskytované zaměstnanci
při organizačních změnách náleží jen
v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti s jeho zrušením
v důsledku organizační změny.
Závěrem
Jak plyne z výš uvedeného základního pojednání došlo v úpravě skončení
pracovního poměru k řadě změn, kdy
v konkrétnostech si dovolujeme naše
pojištěné odkázat na možnost telefonických i písemných porad, které jim
nabízí příslušný pojistný produkt. Současně si dovolujeme opětovně upozornit na opakující se problémy s tzv.
výpověďmi dohodou, problematiku
nedostatečné formy právních úkonů,
nedostatečně vymezenými důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele, neprůkazností doručení jednostranných
úkonů apod.
JUDr. Viktor Hodek
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VZORY PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ
vzor č. 1

vzor č. 2

vzor č. 3

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Výpověď zaměstnance

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zaměstnavatel:

Firma a adresa zaměstnavatele

Firma a adresa zaměstnavatele

a

Věc:
Výpověď

Věc:
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Dne … jsem uzavřel s vaší společností pracovní
smlouvu.

Dne .......... jsem uzavřel s vaší společností pracovní smlouvu. V pracovní smlouvě byla sjednána zkušební doba do ..................

Zaměstnanec:
uzavřeli dnešního dne tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru:
I.
Dne … uzavřel zaměstnavatel se zaměstnancem pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává práci řidiče.

Ve smyslu § 50 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce dávám tímto výpověď z pracovního poměru.
Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní
doby dvou měsíců, tj. dnem ….

Sděluji Vám, že podle ustanovení § 66 zákoníku
práce zrušuji pracovní poměr ve zkušební době,
a to ke dni ..........

II.
Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že tento
pracovní poměr končí dle § 49 zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce dohodou dne … .
V ......................... dne...........................

V ......................... dne...........................

III.
Tato dohoda je uzavřena ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno převzal při podpisu zaměstnanec a druhé
zaměstnavatel.

.................................................................
jméno, příjmení a adresa zaměstnance

.................................................................
jméno, příjmení a adresa zaměstnance

V ......................... dne...........................

Doručeno zaměstnavateli společnosti...................
dne.................

Doručeno zaměstnavateli společnosti...................
dne.................

................................
zaměstnanec

...........................................
Jméno, funkce, podpis

...........................................
Jméno, funkce, podpis

....................................
zaměstnavatel

vzor č. 4
Výpověď zaměstnavatele pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.

vzor č. 5
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Firma a adresa zaměstnavatele

Jméno, příjmení a adresa zaměstnance
Věc:
Rozvázání pracovního poměru výpovědí dle § 52 písm. g) zákoníku práce
Pracujete u naší společnosti na základě pracovní smlouvy ze dne …
jako …. .
Dne …. jste závažně porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k Vámi vykonávané práci tím, že …(následuje podrobný
popis porušení povinností).
Tímto jednáním jste se dopustil závažného porušení povinností vztahujících se k Vámi vykonávané práci – porušení §, čl. …. (následuje uvedení
konkrétního ustanovení zákoníku práce, resp. pracovního řádu).

Věc:
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Dne … jsem uzavřel s vaší společností pracovní smlouvu. Stanoveným
dnem splatnosti mzdy je ve vaší společnosti stanoven 15. den v měsíci.....
Vzhledem ke skutečnosti, že mi dosud nebyla vyplacena mzda za měsíc
..........., a to ani po písemné výzvě, zrušuji okamžitě pracovní poměr ve
smyslu ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Současně vás vyzývám k výplatě mzdy za měsíc .......... a k poskytnutí odstupného ve výši
podle § 67 zákoníku práce nejpozději do ............ s tím, že po marném uplynutím této lhůty budu nucen své nároky uplatňovat soudní cestou.
Můj pracovní poměr u vaší společnosti končí dnem doručení tohoto
okamžitého zrušení.

Výpovědní doba dle § 51 odst. 1 zákoníku práce činí dva měsíce a Váš
pracovní poměr skončí dnem…
V ......................... dne...........................
.................................................................
jméno, příjmení a adresa zaměstnance
V ......................... dne...........................
Doručeno zaměstnavateli společnosti...................
dne.................
.................................................................
Firma a adresa zaměstnavatele

18
18

Právní
Zákoníkdokumenty
práce

...........................................
Jméno, funkce, podpis
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magazín 2/2007
2/2007

Klienti se ptají právní porada pro klienta
Jaká základní práva mám, jako nepodnikající fyzická osoba - spotřebitel, při koupi nové věci a její následné
reklamaci?
Pokud kupující
vystupuje jako
fyzická osoba-spotřebitel
(tedy nikoli jako podnikatel),
potom se na
kupní smlouvu nové věci,
a její reklamaci,
vztahuje především Občanský zákoník.
V následujícím textu jsou popsány základní ustanovení odpovědnosti za
vady podle občanského zákoníku:
Při prodeji zboží v obchodě odpovídá
prodávající za to, že zboží je při jeho
převzetí kupujícím ve shodě s kupní
smlouvou, zejména, že je bez vad.
Shodou s kupní smlouvou se rozumí,
že prodávaná věc má jakost a užitné
vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi
prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc
takového druhu obvyklé, že odpovídá
požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo
hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro
který se věc obvykle používá. U potravin
musí být vyznačeno datum minimální
trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti.
Připouští-li to povaha věci, má kupující
právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby mu byla její činnost
předvedena.
1.Převzetí věci
– rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím
není ve shodě s kupní smlouvou (dále
jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat, aby prodávající
bezplatně a bez zbytečného odkladu
věc uvedl do stavu odpovídajícího kup-
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ní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď:
- výměnou věci, nebo
- opravou věci.
Není-li takový postup možný (např. věc
se již nevyrábí nebo je neopravitelná),
může kupující požadovat:
- přiměřenou slevu z ceny věci, nebo
- odstoupení od smlouvy.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí
věci, se považuje za rozpor existující již
při jejím převzetí, pokud to neodporuje
povaze věci nebo pokud se neprokáže
opak. Rozpor s kupní smlouvou, který
se projeví během šesti měsíců ode dne
převzetí věci, dává kupujícímu stejná
práva, jako kdyby tento rozpor zjistil
bezprostředně při převzetí věci.
2.Záruční doba
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo
o věci použité, odpovídá prodávající za
vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční
době. Při prodeji spotřebního zboží je
přitom záruční doba 24 měsíců. Záruka
se však nevztahuje na opotřebení věci
způsobené jejím obvyklým užíváním.
V případě, že se na zboží v průběhu záruční lhůty vyskytnou vady, je další postup odlišný podle toho, zda jde o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má
kupující právo, aby prodávající vadu
bezplatně, včas a řádně odstranil, popř.
není-li to povaze vady neúměrné, může
kupující požadovat výměnu věci. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci
nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit
a která brání řádnému užívání věci, má
kupující právo na výměnu věci nebo má
právo od smlouvy odstoupit. Táž práva
přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady
odstranitelné, ale kupující nemůže věc
pro opětovný výskyt nebo větší počet
vad věc řádně užívat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit
a která nebrání řádnému užívání věci,
potom, nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu
z ceny věci nebo právo od smlouvy odstoupit.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele
Dále je zapotřebí zmínit také zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
který stanoví povinnosti prodávajícího
pro případ reklamace zboží. V § 19 je výslovně uvedeno:
s výjimkou případů, kdy je k provedení
opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
prodávaného zboží nebo poskytování
služeb, případně i v sídle nebo místě
podnikání,
v provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace,
prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve
složitých případech do tří pracovních
dnů. Do této lhůty se nezapočítává
doba přiměřená podle druhu výrobku
či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace,
pokud se prodávající se spotřebitelem
nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí
této lhůty má spotřebitel stejná práva,
jako by se jednalo o vadu, kterou nelze
odstranit.
Tolik k platné právní úpravě. Výše uvedené se ovšem vztahuje pouze na fyzickou osobu spotřebitele. Pokud věc
kupuje osoba podnikající, potom režim
smluvního vztahu podléhá zákoníku
obchodnímu a je odlišný od textu shora
uvedeného.
Mgr. Vladana Vaňhová

Právo a vy
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NOVÝ TREND:
PODPORA
DROBNÝCH DOPRAVCŮ
V současné době můžeme pozorovat
nový trend na poli logistiky, a tím jsou
motivační a doplňkové služby pro dopravce. Komunikace, spolehlivost, slušné
chování a jistota - to jsou základní nástroje vzájemné podpory, které očekává každý dopravce od svého profesionálního
obchodního partnera - spedice.
Dopravním partnerům jsou nabízeny pohonné hmoty od renomovaných dodavatelů, oleje, pneumatiky a pneuservisní
služby, ﬁnanční služby, mapy, navigace
a mnohé další. V tomto směru je důležitým faktorem pro dopravce dostupnost
nabízených služeb. V případě pneu-servisních služeb jsou některé spediční ﬁrmy
schopny zajistit obutí vozů nejen v rámci
celé České republiky, ale i v zahraničí.
Dopravcům a jejich řidičům tak odpadají
potíže s hledáním pneuservisu, časové
ztráty, úspora nákladů a nervů.
Dalším bonusem je nabídka odkupu,

prodeje a pronájmu návěsů a tahačů. Dopravce může kdykoli rozšířit svůj vozový
park, aniž by si musel pořizovat vlastní
auta a je tak ušetřen dlouhým čekacím
lhůtám při dodání nových vozů. Zvýší se
i jednoduchost „vstupu“ nebo „výstupu“
z velkého dopravního trhu – nízké počáteční investice nebo snížení ztrát.
Obrovskou konkurenční výhodou každého přepravce je spolehlivý přehled
o aktuálním stavu vozidel a monitorování nejen časových horizontů přeprav,
ale také jejich zefektivnění, aby skutečně
odpovídaly nutným nákladům. Z těchto důvodů se české spediční ﬁrmy snaží
o zkvalitnění technického vybavení vozového parku a zvýšení prestiže služeb pro
dopravce. Zde se jedná především o profesionální satelitní monitorovací systém
GPS nebo navigační autojednotky GPS.
V roce 2004 zřídila společnost Zdemar
speciální oddělení „Služby pro dopravce“,

které se zabývá péčí o přepravce, jejich
vozy a potřeby. „Doplňkových služeb naši
dopravci plně využívají, nejčastěji mají
zájem o tankování, ﬁnanční služby, pneuservis a v dnešní době vyhledávají i možnosti pronájmu návěsů,“ uvedl vedoucí
tohoto oddělení Martin Molzký.
Nabídkou doplňkových služeb se uzavírá těsný kruh mezi spediční ﬁrmou
a dopravcem, ve kterém je na jedné straně zajištěna práce a potřebné zázemí a na
straně druhé jistota přepravních kapacit.

ZNÁTE ZASTAVOVACÍ PÁSY?
Zastavovací pás je jedním z donucovacích prostředků uvedených v zákoně č. 283/1991 Sb., o Policii ČR ve znění pozdějších
předpisů, který upravuje také povinnosti spojené s jejich použitím. Podle tohoto zákona je policista oprávněn použít zastavovací pás a jiné prostředky k násilnému zastavení vozidla, jestliže
řidič vozidla na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle
zvláštního právního předpisu nezastaví. Jinými prostředky k násilnému zastavení vozidla se rozumí například služební motorové vozidlo či vozidlo speciální techniky, aj. Lze jej použít buď
v případě pronásledování nebezpečného pachatele nebo v případě, kdy jsou dány zákonné podmínky pro použití zbraně.
Samotné použití zastavovacího pásu má značná omezení. V prvé řadě se musí zvážit, zda jeho použitím nevznikne větší následek než ten, který by hrozil, to znamená, že jeho použitím nesmí
být ohrožen život, zdraví a majetek jiných účastníků silničního
provozu či dalších nezúčastěných osob. Například pokud by policisté použili zastavovací pás při pronásledování vozidla v městském provozu, museli by provést bezpečnostní opatření s cílem
zabránit najetí dalších vozidel na pás, což je v běžném provozu
prakticky nemožné a nemusí být splněn účel, neboť pronásledované vozidlo může změnit svoji trasu. Mohlo by také dojít
k ohrožení života a zdraví ostatních účastníků provozu, protože
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použitím zastavovacího pásu dojde k poškození pneumatiky,
čímž se vozidlo stane neovladatelné a může najet například
mezi chodce či způsobit dopravní nehodu. Zakročující policisté se v krizových situacích musí účelně a rychle rozhodnout,
s ohledem na zajištění bezpečnosti dalších osob, jakým způsobem v konkrétní situaci proti ujíždějícímu vozidlu zakročí a jaká
oprávnění zákona použijí. Je třeba si uvědomit, že mnohdy záleží na minutách, proto jsou situace, kdy je použití zbraně k zastavení vozidla nezbytné k dosažení cíle směřovaného služebním
zákrokem.
Zastavovací pásy lze použít například při úplných uzávěrách
měst, pokud se pátrá po konkrétním vozidle, a učiní se příslušná bezpečnostní opatření. Policisté poté zastavují a kontrolují
všechna vozidla, čímž je vyloučena možnost nechtěného najetí
na pás. Pásy lze použít také na dálnicích, pokud je známa trasa pronásledovaného vozidla, i v tomto případě se musí zajistit
bezpečnost ostatních účastníků zastavením provozu v daném
dálničním úseku.
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že použití zastavovacích
pásů není zdaleka tak jednoduché.
Jiří Svoboda

Bezpečnost v dopravě
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10. jubilejní ročn
dobrá nálada pod černou oblohou
soustředění na odpal

pozornost pro hráče

radost
z vítězství

i toto
je golf
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Golfový turnaj
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ník golfového turnaje naší společnosti
rozcvička před startem
začíná pršet

a pak jen pršelo a pršelo
začínající golﬁsta
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Golfový turnaj
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Videokamera tak například detekuje
průběh jízdní dráhy a její ohraničení
pro rozeznání jízdní stopy. Rychlý počítač přitom zpracovává obrazové signály zachycené kamerou. Pracuje se speciálním softwarem a využívá modelové
znalosti, například o charakteristických
(a proto pravděpodobných) průbězích
silnic nebo tvarech křižovatek. Jestliže
systém rozpozná, že se vozidlo neúmyslně odchyluje od jízdní dráhy, varuje

V nedaleké budoucnosti bude hrát
ústřední roli u asistenčních systémů
pro řidiče nová generace videosenzorů.
Tyto videosenzory podporují vidění řidiče a pomáhají mu, aby se v obtížných
situacích koncentroval na to podstatné.
V oblasti zádě vozidla může videosenzorika v nejjednodušší variantě podporovat například pomoc při parkování
na bázi ultrazvuku, nebo procesy při
popojíždění. Další příkladné asistenční
funkce kontrolují udržování jízdní stopy
a rozšiřují komfort dnes již zaváděných
systémů Adaptive Cruise Control (ACC),
kde se jedná o další videosystém v přední části vozidla.
Videokamera pro použití v automobilech je zabudována za sklem stejně nenápadně, jako například dnes již známý
a používaný rentgenový senzor. Kamera
se nachází ve stíraném poli čelního skla,
její zorné pole udržují stírače bez nečistot a kapek vody.
U obrazového senzoru digitální kamery
sází výrobce na moderní polovodičovou
techniku CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Dopadající
světlo převádějí světelné prvky senzoru
(pixely), na elektrické náboje. Náboje se
potom převádějí v analogově-digitálním převodu pro každý jednotlivý pixel
na informace o světlosti. Senzory CMOS
oddělují také velmi světlé světelné vlny
jasně od pozadí a představují tak celkový
obrázek bez přesvětlení. Kamera se tak
pro použití v automobilu nejlépe hodí.
Zachycuje oblast před vozidlem a může
v kombinaci s výkonným počítačem
a komplexním zpracováním obrazu, různými způsoby podporovat řidiče.
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Nové videosenzory

funkce. Propojení s videosystémem
je například bezpodmínečně nutné
pro budoucí rozšíření ACC. Vysoký výkon počítače a speciální rozhraní mezi
kamerou a řídicí jednotkou zajišťuje
odolnost a bezporuchovost systému
při velmi vysokém přenosovém výkonu.
Asistenční systémy pro řidiče s videosenzorikou značně zvyšují bezpečnost
silniční dopravy a jízdní komfort. Se

PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST
PROVOZU A KOMFORT
PŘI JÍZDĚ
NOVÉ GENERACE
VIDEOSENZORŮ
NASTUPUJÍ
řidiče. V závislosti na aplikaci se to děje
například akusticky, pulzujícím sedadlem nebo vibracemi ve volantu.
Další generace systému na rozeznávání jízdní stopy bude rozšířena o funkce asistenta udržování jízdní stopy.
Cílenými řídicími pohyby bude potom
podporovat řidiče, když bude hrozit, že
se vozidlo nechtěně
odchýlí z jízdní stopy.
Včasným varováním
před nebezpečími a v
případě nouze aktivní podporou mohou
asistenční
systémy
snižovat nebezpečí
vzniku nehody. Avšak
řidič nadále zůstává
„pánem dění“. Může
kdykoliv sám zasáhnout, podporu systému překrýt nebo
systém
kompletně
vypnout.
Kromě
rozeznání
a udržování jízdní stopy přidávají vývojáři
čelní
videokameře
ještě další asistenční

svými přesvědčivými funkcemi se v budoucnu budou používat v mnohých vozidlech všech tržních segmentů. Dnes
již například v laboratořích vzniká další
generace videotechniky. Kameru ve
tvaru krychle s délkou hrany pouze tři
centimetry bude možné integrovat do
vozidla ještě mnohem nenápadněji.
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DOMLUVME SE!
Na stále se zvyšující počet nehod především mladých lidí, kteří jsou v drtivé
většině případů pod vlivem alkoholu
upozorňuje kampaň proti alkoholu za
volantem s názvem DOMLUVME SE!
Projekt DOMLUVME SE!, na kterém se
podílí Ministerstvo dopravy-BESIP, Fórum PSR (zodpovědní výrobci lihovin),
Iniciativa zodpovědných pivovarů a
který byl iniciován Evropskou komisí,
probíhá pod záštitou předsedy Senátu ČR Přemysla Sobotky a prezentuje
koncept, který se snaží přimět mladé
lidi jedoucí za zábavou autem, aby se
předem domluvili, kdo z nich bude řídit a nebude pít ten večer ani kapku
alkoholu.
Letošní 3. ročník kampaně DOMLUVME SE! odstartoval 8. června a probíhá
v rámci 15 open-air letních koncertů
kapely Divokej Bill a 15 podzimních
koncertů skupiny Chinaski.
První koncerty ukázaly, že mladí fanoušci jsou ochotni brát názory svých
oblíbenců za své a že se jim kampaň
líbí jako nenásilná hra, do které je nikdo nenutí a při níž nikdo nic nenařizuje a nezakazuje. Už při příchodu dostanou návštěvníci koncertů kartičky
s prezentací kampaně a s tabulkou pro
výpočet odbourání alkoholu v krvi. Přímo na místě se také mohou účastníci
koncertu podrobit dechovým zkouš-
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kám. Řidiči, kteří mají u sebe klíčky od
auta a „nadýchají“ 0 promile alkoholu,
dostanou trička a přívěsky s logem BESIP.
Kampaň DOMLUVME SE! podporují
členové kapely Divokej Bill už před
koncertem videonahrávkou a po koncertě zazní z pódia: „…lidi, díky, bylo to
tu s vámi úžasný. U východu teď na vás
čekají krásný holky a řidiči si můžou nechat změřit, že už v sobě nemají žádný
alkohol. Fakt neblbněte a domluvte se,
že jeden střízlivej vás rozveze domů, ať
se zase příště sejdeme!“
Během prvních pěti měsíců letošního
roku šetřila Policie ČR 70 747 dopravních nehod, při kterých 379 lidí zemřelo, 1 491 bylo zraněno těžce a 9 213
lehce. U více než čtyř procent z nich
byl na vině alkohol. Pod vlivem alkoholu bylo způsobeno 2 746 nehod,
při kterých 15 lidí zemřelo a 1 075 jich
bylo zraněno. Oproti stejnému období
loňského roku se počet nehod pod vlivem alkoholu zvýšil skoro o 8 %.
Smrtelných nehod mladých řidičů, jejichž příčinou je alkohol, k tomu trochu
furianství, lehkovážnosti a mladického
pocitu, že svět je náš a nám se nemůže
nic stát, stále přibývá.
Bezpečnost silničního provozu je hlavní prioritou v celé Evropě. Před více
než 10 lety nastartovaly Belgický in-

stitut dopravní bezpečnosti společně
s Asociací belgických pivovarů mezinárodní informační kampaň, která
měla přesvědčit řidiče, aby před jízdou
nepili. O tom, že kampaň probíhá, vědělo v Belgii 71 % lidí. Dle průzkumů
pozitivně ovlivnila chování 59 % řidičů
a 81 % spolujezdců. Na základě pozitivních výsledků rozhodla Evropská
komise a její Generální ředitelství pro
energii a dopravu rozšířit tuto iniciativu i mezi ostatní evropské členy.
Jako první se připojilo Holandsko, kde
si podle průzkumů 90 % lidí myslí, že
i řidič si může užít hezký večer bez alkoholu. Ve Francii, kde se kampaň nazývá „Kapitán večera“ nebo „Ten, kdo
řídí“, souhlasilo 3 000 mladých z 25 000
oslovených s tím, že budou „domluveným“ řidičem. V Dánsku uvedlo v rámci dotazníkové akce 58 % studentů,
že jim kampaň alespoň něco přinesla,
a 25 % uvedlo, že se jedná o dobrou
věc. V Irsku kampaň zaujala tak, že se
jeden ze čtyř Irů rozhodl chovat zodpovědněji. V Portugalsku, kde probíhá
kampaň pod názvem „100 % Cool“,
znalo 68 % dotázaných koncept kampaně a 58 % uvedlo, že kampaň bude
mít v budoucnosti pozitivní dopad na
počet dopravních nehod.
K této iniciativě Evropské unie se připojila i Česká republika, která svou
kampaň pod názvem DOMLUVME SE!
zaměřila v první fázi především na
mladé řidiče. Ministerstvo dopravy–
BESIP se realizací této kampaně snaží
podpořit Deklaraci mladých lidí pro
bezpečnost silničního provozu, která
byla letos v dubnu v Ženevě přijata
mladými lidmi z celého světa.

Domluvme se

25

Jiří Svoboda

Tip
na výlet
Na Sychrově vám
nebude sychravo

Pokud vyrazíte za zimními sporty směrem na Liberecko a nebude vám zrovna přát počasí, máte jedinečnou možnost navštívit cestou jednu z našich
nejhezčích památek – zámek Sychrov.
Na Sychrově totiž v zimním období, na
rozdíl od jiných zámků, nezavírají.
Historie místa, kde se zámek nalézá,
sahá až do 15. století. Z této doby je zde
připomínána tvrz, která byla majetkem
české královské komory. Na jejím místě
byl v 16. století vystavěn panský kamenný dům a v letech 1690 - 1693 nevelký
barokní zámek, jehož stavebníkem byla
rytířská rodina Lamottů z Frintroppu.
Roku 1740 koupil toto panství František z Valdštejna. V létě roku 1820 se
novým majitelem Sychrova stal kníže
Karel Alain Gabriel Rohan. Rod Rohanů
pocházel z Bretaně, kde jsou zmiňováni
již od roku 951. V průběhu staletí se jejich postavení upevňovalo, až se zařadili
mezi deset nejvlivnějších šlechtických
rodů ve Francii a jako přímí bratranci
francouzských králů získali i titul „princů z královské krve“. Po Velké francouzské buržoazní revoluci opustili Francii
a usadili se v rakouské monarchii. Na
rozdíl od jiných šlechtických uprchlíků,
kteří se vraceli zpět do Francie (v době
Napoleona I. a hlavně za Ludvíka XVII.
a Karla X.), zůstali Rohanové v Čechách.
Hlavním sídlem rodu se stal právě Sychrov. Již za prvního majitele, knížete Karla
Alaina Gabriela Rohana, se uskutečnila
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velkolepá empírová přestavba. Stavební vývoj zámku pokračoval především
za knížete Kamila Josefa Idesbalda Filipa Rohana, kdy vznikla dnešní novogotická podoba Sychrova. Romantická novogotická přestavba z let 1847 - 1862,
uskutečněná dle projektu profesora
Akademie výtvarných umění Bernarda
Gruebera, zařadila Sychrov mezi nejvýznamnější památky historizujících slohů 19. století. Práce na přestavbě byly
svěřeny výhradně domácím umělcům a
řemeslníkům. Mimořádnou pozornost
věnoval kníže Kamil Rohan i zámeckému parku v anglickém stylu. Za vkus
i bohatost vděčí park jeho životní vášni - botanice. Kromě dřevin svezených
z celého světa se zde nachází i unikátní červenolistý rohanský buk (Fagus
silvatica Rohani) vyšlechtěný přímo na
Sychrově.
Krásou zámeckého parku byl okouzlen
i hudební skladatel Antonín Dvořák,
který zámek a přilehlou obec sedmkrát navštívil. Dojížděl sem za svým
dlouholetým přítelem, sychrovským
správcem Aloisem Göbelem. Krása zámeckého parku, kde se často procházel, jej inspirovala k řadě skladeb.
Přelom dvacátých a třicátých let 20. století zámku přinesl funkcionalistickou
úpravu, která nejenom změnila částečně exteriér stavby, ale i jeho interiéry.
Po skončení druhé světové války byl zámek konﬁskován a stal se státním ma-

jetkem. Od roku 1950 byl v malém rozsahu zpřístupněn veřejnosti. V průběhu
70. let se jeho prohlídková trasa rozšířila
na východní křídlo a chodbu jižního zámeckého traktu s Památníkem Antonína
Dvořáka. Od počátku devadesátých let
probíhá rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého
parku, jejímž cílem je co nejvíce přiblížit
zámek Sychrov do doby jeho největšího
rozkvětu, tj. ke stavu z druhé poloviny
19. století.
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PRO BEZPEČNÉ A POHODLNÉ CESTOVÁNÍ
Každý pejskař - motorista - už jistě slyšel o tom, že řidič je povinen
zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče ani ostatní
přepravované osoby.

V prodeji jsou dvě provedení přehozu – jednodušší bez boků a komfortnější s odepínatelnými boky. Druhé provedení chrání současně i čalounění zadních dveří, popř. i práh vozu před poškrábáním při nakládání psa.

Velmi elegantním řešením tohoto problému jsou autodoplňky vyráběné
ﬁrmou MIKRA z Prahy – Horních Počernic.

Firma MIKRA ale nevyrábí jen výrobky pro převoz psů, ale i jiné praktické doplňky zpříjemňující cestování.
Velký sortiment úložných sítí a brašen umožňuje uspořádat převážené
předměty ve vozidle a udržet je na místě během jízdy.

Sortiment zahrnuje ochranné sítě zabraňující pohybu psů či jiných domácích mazlíčků po vozidle a přehozy sedadel, které chrání čalounění
před zašpiněním.
Kdo přepravuje psa na zadních sedačkách, určitě ocení novou, velmi
praktickou Ochrannou síť nad přední sedadla, která spolu s Dvojitou
sítí mezi přední sedadla zamezuje přelézání psa dopředu. Síť nad
přední sedadla se jednoduše upevňuje na stropní madla a na horní
panty zadních dveří, síť mezi přední sedadla se zavěsí za tyčky opěrek
hlavy a dole za konstrukci sedadla.
Pokud je pes přepravován v zavazadlovém prostoru, je třeba použít
Ochrannou síť nad zadní sedadla. Tato síť se upevňuje na tyčky zadních opěrek hlavy a není třeba žádné vrtání nebo podobný zásah do
čalounění.

Všechny tyto výrobky můžete zakoupit v prodejně na adrese ﬁrmy MIKRA
a nebo telefonicky objednat jejich zaslání na dobírku.

Jak je vidět, všechny ochranné sítě MIKRA lze velmi jednoduše nainstalovat bez jakékoli úpravy vozidla a kdykoli beze stopy demontovat.
Dalším užitečným výrobkem je Ochranný přehoz zadních sedadel. Tento přehoz umožňuje přepravu psa v pohodlí na zadních sedadlech vozu
bez nebezpečí jejich zašpinění. Kdo už někdy čistil sedadla od chlupů,
určitě ho ocení.

Milan Král - MIKRA, Náchodská 2529/59a, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká Republika
Tel:+420 281 925 163, Tel/fax: +420 281 925 164, http://www.mikra.cz, e-mail: mikra-praha@volny.cz
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Několik otázek
pro naše pojišťovací zprostředkovatele

Eduard Bartek

Mojmír Dunaj

Když se ohlédnete za počátkem Vaší kariéry u D.A.S., byla z Vašeho pohledu volba
stát se pojišťovacím zprostředkovatelem
správná?
Pojišťovacím zprostředkovatelem jsem
od roku 1996, kdy hlavním důvodem
rozhodujícím pro práci v této oblasti,
bylo objevení ﬁrmy D.A.S. a její jedinečné
zaměření na pojištění právní ochrany.
Volba to byla správná a věřím, že ji především ocení spokojení klienti, kteří se
přesvědčili o tom, že jim vytvářím kvalitní zázemí, servis a přístupem napomáhám v řešení mnoha nelehkých situací,
které bohužel život přináší.
Jaká jsou úskalí a naopak pozitiva tohoto druhu práce?
Jsem pozitivní člověk, takže ve všem se
snažím najít to, co je pro mne přínosem.
Tato práce se mi stala ne jen zdrojem
příjmu, ale především koníčkem s mno-

Když se ohlédnete za počátkem Vaší kariéry u D.A.S., byla z Vašeho pohledu volba
stát se pojišťovacím zprostředkovatelem
správná?
Určitě ano. Jsem rád, že mohu nabízet
produkt, který je na našem trhu zatím
ojedinělý a zároveň velmi potřebný. Těší
mě, když mi klienti zatelefonují a děkují za pomoc, kterou jim D.A.S. poskytla
a pomohla jim v řešení problémů, které
by ať po stránce ﬁnanční či profesní, nemohli sami zvládnout. Když vidím tyto
konkrétní výsledky, mám dobrý pocit, že
dělám smysluplnou práci.

Vlastislav Štěpnička
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Otázky na odpovědi

Jaká jsou úskalí a naopak pozitiva tohoto
druhu práce?
Při této práci nemám zaručený stálý příjem jako v klasickém zaměstnání, kde
mám práci zajištěnou, ale musím si sám
práci připravit tím, že mám stále domluvený dostatečný počet nových schůzek.
Také se musím přizpůsobit potřebám
současných i budoucích klientů, což někdy vyžaduje i práci o víkendu.

ha možnostmi, kam směřovat svoji budoucnost.
Máte nějaký kuriózní zážitek za dobu Vaší
kariéry u D.A.S. při sepisování pojistné
smlouvy?
Určitě ano. Chci se však podělit ne
o zážitek, ale o pravidlo, které mne praxe naučila. Zeptáte-li se ženy na datum
narození partnera, okamžitě odpoví.
Zeptáte-li se muže, okamžitě zavolá
ženě.
Vzhledem k náročnosti, kterou Vaše práce
obnáší, máte nějaký recept na potřebnou
relaxaci a odreagování se?
Skvěle se odreaguji, když si udělám den
jen pro sebe.
To si pak urovnám všechny myšlenky
a ujasním si co jsou mé priority a jak
budu pokračovat dále ve svém zajímavém životě. Doporučuji všem, přátelé.

Dělám však práci, která mě baví a zároveň
mi umožňuje volnou pracovní dobu, kterou si mohu přizpůsobit svým potřebám.
Máte nějaký kuriózní zážitek za dobu Vaší
kariéry u D.A.S. při sepisování pojistné
smlouvy?
Dostal jsem kontakt na mobilní telefon
majitele jedné ﬁrmy v Chlumčanech. Domluvili jsme si schůzku v jeho ﬁrmě, ráno
jsem se podíval do mapy a vyrazil. Když
jsem dorazil na místo, ﬁrmu jsem nemohl
najít a ani místní občané ji neznali. Zavolal jsem tedy majiteli ﬁrmy, kde ho přesně
najdu. Řekl mi, že na mě čeká na smluveném místě. Pak se situace vyjasnila. Problém byl v tom, že čekal v Chlumčanech
u Plzně a já jsem byl v Chlumčanech u
Loun.
Vzhledem k náročnosti, kterou Vaše práce
obnáší, máte nějaký recept na potřebnou
relaxaci a odreagování se?
Konkrétní recept nemám, ale nejlépe se vždy
odreaguji na dovolené s rodinou a přáteli.
D.A.S. magazín 2/2007

Když se ohlédnete za počátkem Vaší kariéry u D.A.S., byla z Vašeho pohledu volba
stát se pojišťovacím zprostředkovatelem
správná?
Volba byla správná, na pojistném trhu
se objevil nový produkt, který v ČR
chyběl. Začalo se s právní ochranou
motorových vozidel a tady měli hlavně autodopravci možnost využít právní ochranu po celé Evropě, kterou jim
umožňovala pojišťovna D.A.S.

Jaroslav Jirků

Jaká jsou úskalí a naopak pozitiva tohoto druhu práce?
Při práci, kterou dělám od roku 1995
vím, že klienti, kteří se ocitnou v situaci, kdy je právník nezbytný, rádi využijí
toto pojištění. Úskalí zde ale může být,
pokud dojde ke sporu v tom, že klient
má představu o právu na své straně,
toto je však zavádějící, neboť o právu
rozhoduje většinou soud.

Máte nějaký kuriózní zážitek za dobu Vaší
kariéry u D.A.S. při sepisování pojistné
smlouvy?
Zážitků za dobu co spolupracuji s D.A.S.
bylo dost, ale kuriózní zážitek (pokud se
do toho nepočítá, když je schůzka s klientem sjednaná na 2 hodiny v noci anebo sepsání smlouvy proběhne přímo na
místě dopravní nehody) nemám.
Vzhledem k náročnosti, kterou Vaše práce
obnáší, máte nějaký recept na potřebnou
relaxaci a odreagování se?
Moje práce je dost náročná na čas a na
cestování za klienty, protože jim musím
být k dispozici po celých 24 hodin denně.
To mi ale nebrání v tom, že se musím odreagovat, a to nejraději s vnoučaty, nebo
při sledování sportovních přenosů. Dovolenou většinou trávím v Jižních Čechách,
kde na chalupě nabírám sílu, abych se
znovu mohl dát s chutí do práce.

Nacházel s.r.o.
Historie a současnost
Na historii i současnost společnosti
Nacházel, s.r.o. jsme se zeptali pana
Zdeňka Nacházela.
Vaše ﬁrma působí úspěšně na českém trhu
již patnáct let, můžete nám ji v krátkosti
představit?
Nacházel, s.r.o. byla založena v roce 1999 a
je pokračovatelem tradice ﬁrmy Ing. Zdeněk Nacházel – ZOP, založené v roce 1991.
Již od počátku se společnost věnovala
oblasti speciálních maziv, kluzných laků a
kluzných povrchových úprav zn. GLEIT-µ.
V roce 1998 došlo k rozšíření sortimentu o
maziva na lana, separační oleje a antikorozní ochranné prostředky (spodky a dutiny automobilů) zn. ELASKON. Významným mezníkem v historii ﬁrmy je rok 2003,
kdy se společnost Nacházel stala výhradním zastoupením olejářského koncernu
Unil pro Českou republiku a Slovenskou
republiku. Tím byla nabídka rozšířena o
oleje a maziva jak pro oblast automotive
produktů, tak i průmyslových výrobků. K
plánovanému rozšíření sortimentu došlo
D.A.S. magazín 2/2007

v roce 2005, kdy byla uzavřena smlouva
s ﬁrmou ANDEROL, která je významným
výrobcem speciálních olejů a maziv pro
kompresory a pro potravinářský průmysl.
Od roku 2007 nabízíme pro nejrůznější
aplikace také domazávací zařízení nejnovější generace Memolub. V současnosti je
v nabídce společnosti Nacházel více než
900 různých druhů produktů ﬁrem, které
patří k významným ve svém oboru. Naše
produkty dodáváme ze skladu v Praze, či
skladů jednotlivých partnerů v příslušných regionech. Díky tomu jsme schopni
pružně reagovat na veškeré požadavky
všech našich zákazníků. Vedle dodávek
olejů a maziv jsme schopni zajistit také laboratorní analýzy, spolupráci při vypracovávání mazacích plánů, technická školení
apod.

Jiří Svoboda

vozu, tak společnosti s požadavkem na
kompletní dodávky olejů a maziv.
I oblastí mazání hýbe ekologie. Jak si v tomto směru stojí maziva, která nabízíte?
Ekologii věnujeme náležitou pozornost
také v naší společnosti. V nabídce všech
zastupovaných ﬁrem jsou také produkty,
které jsou biologicky rychle odbouratelné. Tyto produkty se vždy snažíme našim
zákazníkům doporučovat. Výrobce olejů
Unil je navíc certiﬁkován ekologickým
ISO 14001.
Děkujeme za rozhovor.

V mottu Vaší ﬁrmy jsou slova - „...o mazání
víme vše...“. Znamená to, že se na Vás může
obrátit prakticky každý?
Co se týče olejů a maziv, tak samozřejmě.
A to jak jednotlivec hledající olej do svého

Nacházel s.r.o.
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Co dělat při exekuci
Několik praktických rad a postřehů
Není žádným
převratným
konstatováním, že exekuce,
neboli
výkon rozhodnutí, čím dál
tím více zasahuje do našich
životů. Setkává
se s ní čím dál tím větší okruh subjektů,
ať již právnických nebo fyzických osob.
Může se s ní setkat i ten, kdo nikdy nebyl účastníkem žádného občanského,
resp. trestního řízení, tj. osoba která má
zcela oprávněně za to, že nemá žádné
závazky, tj. že má lidově řečeno „všechno v pořádku“.
Následujících několik postřehů a rad
nemá za cíl teoreticky rozebírat institut
vykonávacího řízení známého též pod
pojmem exekuce. K tomu slouží řada
obsáhlých, širší veřejnosti často nepříliš
srozumitelných, teoretických prací. Na
rozdíl od těchto publikací je záměrem
této statě srozumitelně vymezit, jakým
způsobem je dobré postupovat, pokud
se člověk nezaviněně dostane do kontaktu s exekutorem.
Nejčastěji k těmto případům dochází
(a tento článek vychází z takovéto situace), pokud se dlužníkem (v právnické
terminologii osobou povinnou) stane
rodinný příslušník, přičemž zbylá část
rodiny nemá o jeho dluzích žádné ponětí (např. dluží syn, mající trvalý pobyt v bytě, resp. v domě svých rodičů).
Pokud takováto situace nastane, tj. dojde ke zjištění, že exekuční řízení kvůli
dluhům nezodpovědného rodinného
příslušníka ohrožuje majetek ostatních
členů rodiny, je možno celou věc vyřešit
několika způsoby.
Primárně nejefektivnějším způsobem
řešení je dohoda s věřitelem. Věřitel totiž může případný návrh na výkon rozhodnutí (lidově řečeno na „exekuci“) vzít
kdykoli zpět. Tento postup však vyžaduje
aktivní přístup dlužníka a jeho spolupráci. Pokud je dlužník přístupný k dohodě
a spolupráci a věřitel takovýto postup
akceptuje, jedná se o nejméně bolestivý
a většinou též nejméně nákladný a stre30
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sující způsob řešení. Velmi účinné může
být v této souvislosti uzavření dohody
o úhradě dlužné částky ve splátkách, které bude dlužník schopen ﬁnančně unést
a dodržovat jejich splatnost.
Při spolupráci dlužníka, který není schopen se s věřitelem dohodnout na úhradě
dlužné částky, lze odvrátit hrozbu exekuce od vlastního majetku i tzv. prohlášením o majetku. Prohlášení o majetku je
úkon dlužníka (povinné osoby), který jím
vymezí rozsah svého movitého majetku
nacházejícího se na určitém místě, např.
syn takto označí svůj majetek umístěný
v bytě svých rodičů. Tímto úkonem pak
dlužník sám vyloučí možnost, že by výkonem rozhodnutí byl postižen movitý majetek jiné osoby. K prohlášení o majetku
je však potřeba uvést, že toto může být
dlužníkem učiněno až po zahájení exekučního řízení, a to buď na návrh učiněný
věřitelem, resp. přímo před exekutorem,
v případě, že došlo k zahájení exekučního řízení. Pokud by došlo k prohlášení
o majetku před zahájením exekučního
řízení, bylo by možné takovýto doklad
soudu, resp. exekutorovi předložit. Záviselo by však zcela na soudním orgánu,
zda by jej přijal jako akceptovatelný. Prohlášení o majetku je pak možno učinit
buď osobně, popř. písemně příslušnému
exekučnímu soudu.
Avšak i za situace, kdy by došlo k sepsání prohlášení o majetku, lze doporučit,
aby osoby, jichž se exekuce způsobená
jiným může dotknout, shromáždily co
nejvíce dokladů prokazujících pořízení
věcí nacházejících se v jejich domácnosti
(především těch hodnotnějších) a vyhotovit jejich kopie, které by bylo možné
předložit exekutorovi. Originály je nutno
si ponechat. Rovněž je záhodno si vyhotovit seznam těchto věcí, včetně věcí,
u nichž pořizovací doklady již nejsou
k dispozici, s přibližným datem pořízení (včetně eventuálního zaznamenání
výrobního čísla, bude-li ještě viditelné).
Tento seznam může mít přirozeně formu
prohlášení o majetku sepsaného před
notářem.
Pokud již dojde k příchodu exekutora
,je dobré vědět následující. Exekutor je
povinen prokázat svou totožnost slu-

žebním průkazem, nejlépe s přiloženým
občanským průkazem. Je možno na exekutorovi vyžadovat předložení soudního
rozhodnutí o nařízení exekuce vydaného
soudem (ve formě usnesení) a exekučního příkazu vydaného exekutorem, na
jehož základě byla exekuce zahájena a je
zabavován majetek povinného. Nepředloží – li exekutor jmenované podklady, je
zde možnost zavolat orgány Policie ČR,
kterým by exekutor rovněž měl prokázat
oprávněnost svého jednání.
Následně je na místě předložit exekutorovi soupis majetku, který není v majetku povinného, resp. prohlášení o majetku, které povinný učinil (viz. shora).
Je potřeba trvat na tom, aby exekutor
písemně potvrdil skutečnost, že byl
upozorněn, ať už formou předložených
dokladů, či osobně, na skutečnost, že
konkrétně uvedené věci byly označeny
jako věci nenáležející povinnému a že
mu byl předán soupis majetku, popř.
prohlášení o majetku.
Lze doporučit, aby již při příchodu exekutora byla kontaktována další, třetí
osoba, která by v případě dalších řízení
mohla vystupovat jako nezávislý svědek probíhající exekuce (např. soused,
známý, etc.). Zabavení věcí (resp. jejich
označení) je vhodné rovněž zdokumentovat prostřednictvím fotoaparátu či
kamery, aby bylo zcela zřejmé, jaké věci
byly exekutorem označeny (exekuovány) a nemohlo dojít k jejich záměně.
Bohužel ani orgány Policie ČR nezabrání exekutorovi provedení exekuce
majetku dlužníka nařízené soudem, má
– li exekutor k dispozici indicie, z nichž
vyplývá, že se v daném místě nachází
majetek dlužníka. V této souvislosti je
potřeba zdůraznit, že provedení úkonů exekutora nelze bránit výhrůžkami,
resp. násilím. Takovéto jednání by mohlo vést až k trestnímu postihu, bez ohledu na subjektivní pocit o „oprávněnosti“
takového postupu vůči exekutorovi.
Je pravdou, že exekutor může uplatnit
svou pravomoc i v případě, kdy dojde k odhlášení rodinného příslušníka
(dlužníka) z předmětné nemovitosti
(např. z bytu), a to za situace, kdy by, jak
již bylo řečeno, měl exekutor za to, že se
D.A.S. magazín 2/2007

v místě nachází věci dlužníka. Odhlášení
trvalého pobytu by možným kontaktům
s exekutorem nezabránilo, avšak mohlo
by naznačit, že množství majetku rodinného příslušníka nacházející se na této
adrese nebude velké. Posouzení však
zůstává čistě na exekutorovi samém.
Dojde-li skutečně k zásahu do vlastnic-

kých práv třetí osoby jednáním exekutora, je nutné bezodkladně podat
k exekučnímu soudu tzv. excindační
(vylučovací) žalobu, kterou by byl soud
vyzván k vyjmutí takovýchto věcí z exekuce. Jelikož takovýto úkon v konkrétní
věci nemusí být zcela jednoduchou záležitostí a navíc je nutno jej učinit urych-

leně je na místě co nejrychleji zajistit si
a vejít ve styk s právním zástupcem.
V případě klientů DAS, a.s. lze pouze
doporučit co nejrychlejší zkontaktování
naší společnosti, která je připravena podat co nejefektivnější podporu.
Mgr. Eva Dvořáková

Při vyslovení slov dopravní nehoda většina řidičů tajně doufá, že problémy spojené s tímto nepříjemným okamžikem se mu vyhnou a nepotkají ho. Bohužel
mnohdy je opak pravdou. Nehody v obecné rovině dělíme do několika kategorií. Lehké, kdy nedochází k významným škodám, středně těžké, s větší majetkovou škodou a těžké, kde zpravidla dochází i ke zranění účastníků silničního
provozu. Manželé Dáša a Josef Písečtí, měli to štěstí, že jejich vážná nehoda se
obešla bez zranění, ale!!!!

DOPRAVNÍ NEHODA
V CIZINĚ

Roman Apeltauer

Přečtěte si jejich příběh, který může prožít každý z nás, ať už jsme řidiči či nikoliv.
Na májové svátky v roce 2006 se oba
manželé rozhodli, že zajedou na Slovensko k rodičům Dáši, a odvezou si do
svého nově rekonstruovaného domku,
nedaleko Hradce Králové, nějaký nábytek. V sobotu 6. 5. 2006 se vydali na cestu zpět. Bohužel přibližně v 10.00 hodin
nedaleko Popradu nedostali přednost
v jízdě a z vedlejší silnice je srazilo vozidlo Peugeot 306, které navíc řídil podnapilý řidič. Felície manželů Píseckých
byla s utrženou zadní nápravou nepojízdná, přívěsný vozík zdemolovaný
a náklad na něm zcela zničený.
Po prvním otřesu se vzpamatovali, zavolali slovenskou policii pro vyšetření
nehody a začali řešit, „jak domů“.
Příslušníci policie jsou ve většině případů velmi slušní. Dennodenně se setkávají s událostmi, které přímé účastníky
nehod vystavují velkému psychickému
tlaku, a ve většině případů se jim snaží
pomoci. I v tomto případě zavolali slovenskou odtahovou službu Tatry SOS,
neboť Asistenční služba ELVIA, jíž měli
manželé Písečtí sjednanou ke svému
pojištění vozidla, nemohla poskytnout
asistenci v požadovaném rozsahu. Slovenská odtahová služba přijela sice velmi rychle, ale Felície i s vlekem se na klasickou odtahovku nevešla. Zařídili tedy
velké nákladní auto. Vzhledem k hodD.A.S. magazín 2/2007

notě věcí i samotného auta s rozbitým
vozíkem, který ještě navíc byl zapůjčený z půjčovny, Dáša a Josef trvali na
odvozu nákladu až domů. Náklady na
tuto cestu vyčíslila odtahová služba na
22 000,- slovenských korun, což v přepočtu dělalo cca 18 000,- Kč, které požadovala zaplatit v hotovosti.
Vzhledem k prokazatelné vině druhé
osoby, náklady na opravu auta, resp.
přívěsného vozíku, zaplatila pojišťovna
Kooperativa, jakožto škodní zástupce
slovenské odpovědnostní pojišťovny.
Bohužel cesta do Čech se prý k nákladům
souvisejícím s událostí nevztahovala.
Téměř dvacet tisíc není málo, náklad znehodnocený, PROČ by se tedy měli Dáša a

Josef spokojit pouze s proplacením škody za opravu vozidla, ještě navíc, když
řidič, který nehodu způsobil byl opilý
a ……..neměl zájem osobně jednat.
Platební karta ČSOB s sebou přináší mnoho výhod. Jednou z nich je i poskytnutí
právních rad prostřednictvím právníků
D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s.. Pojišťovnou byla přislíbena právní pomoc,
která nakonec přinesla i očekávaný výsledek, když odpovědnostní pojišťovna
viníka nehody proplatila celou částku
nákladů na odtah do České Republiky.
Řeknete si příběh se šťastným koncem?
NE. Kvalitní pojištění právní ochrany, které Dáša i Josef Písečtí doporučují všem
svým spoluobčanům.

Spokojený klient
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Beautiful příběh hříběte
pﬁíbûh hﬁíbûte

BEAUTIFUL
ML.

DÁ·A TOPOLOVÁ,
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Kapitola druhá - Život nebo smrt

�� � � � � � � � � � � � ��
� Po dvou týdnech krásné pastvi�
� ny jsem nabrala sílu a když nás
�
�
�
� BEAUTIFUL � s matkou vypustili do výběhu,
� nechtěla jsem klusat, chtěla
�
pﬁíbûh hﬁíbûte
� jsem cválat. Hop a už běžím, no�
�
�
� žičky se mi pletou. „Bum.“ A už
�
� ležím na zemi. Ale nevzdávám
�
� to, běžím znovu. „Aú!“ Spadla
�
�
�
� jsem na zem. Jednu nohu mám
�
� v jámě. Ležím bezmocně na
�
� zemi. Mamka ke mně přiklusala
�
�
�
� a pomohla mi vstát. Upadla jsem
�
� znovu. Noha mi zůstala v jámě.
�
� Sára, která seděla na ohradě to
�
�
�
�� � � � � � � � � � � � �� viděla a ihned se k nám rozběhDÁ·A TOPOLOVÁ,

ML.

razili na místo, položili mě na stůl a píchli injekci, dál si už nic nepamatuji, protože v té injekci bylo něco uspávajícího. Po dlouhé
operaci jsem se konečně probudila a byla v přepravníku na cestě domů. Nejdřív jsem se lekla, protože jsem nevěděla, kde jsem.
Ale Sára mě začala uklidňovat. Když jsme dorazili domů, veterinář mě chytil za krk a podepřel rukou hlavu, Sára chytila zadek a
chtěli mě odnést do boxu k mamince. Začala jsem toho veterináře kousat, nelíbilo se mi, že mě drží on a né Sára. „No táák, ššš!
Vezmu ji za hlavu já!“ Veterinář souhlasil. Milada otevřela box a
Sára s veterinářem mě položili k mé milované mamince. Maminka mě láskyplně olízala a já od ní sála mlíčko. Sára pohladila mě
a mojí maminku, na které dříve jezdila. „Tak Bjů, pojedu domů a
přemluvím mámu, aby mi tě koupila.Tak ahoj bobíku. Ahoj Beli!“
Sára vyšla z mého boxu, potom ze stáje a nakonec zmizela ze
dvora v autobuse, který jezdí kolem.

la. I ona mi pomohla vstát, ale já prostě nemohu. Ihned popadla
mobil a zavolala veterináři. „Tak Beautiful, snad to bude dobré,“
chlácholila mě Sára. Všimla jsem si, že mi vyprostila nohu z jámy,
ale bolest neustávala ani trochu. Veterinář přijel během patnácti
minut! Přišel ke mně a zjistil, že má noha vyproštěná z jámy je
zlomená. „Jde to vyléčit, nijak ji to neublíží ve sportu, dnešní chirurgie je zázrak. Ale operace stojí 20 000,- Kč,“ řekl veterinář a pohlédl na majitelku stáje Miladu Servinskou. „Hm, máme spoustu
hříbat a nemůžeme si dovolit žádné zbytečné výdaje.“ „Utratit!“
„Né, ozvalo se z hloučku lidí. „Já ji koupím a zaplatím veterináře.“
„A co z ní budeš mít?“ ptala se Milada. „Budu se o ní starat a...a...a
prostě si ji koupím. Přemluvím mámu, aby mi Beautiful zaplatila,
stejně mi slíbila jednou koupit koně.“ „Jak chceš,“ odvětila Milada. Můj zázračný zachránce vystoupil z řady a hele, byla to Sára.
„Už bude dobře. Odvezeme tě k veterináři a potom půjdeš ke
své mamince,“ chlácholila mě jemným hláskem. Když jsme do-

Potřebujete právní poradu?
Zavolejte nám!

Každodenní život je čím dál tím více komplikovanější, obzvláště
tehdy, jde-li o Vaše práva. Náš život každý den ovlivňuje bezpočet právních předpisů a byť jen základní orientace v těchto předpisech je pro běžného občana téměř nadlidským úkolem.
V situacích, kdy potřebujete rychlou a odbornou právní poradu,
hledáte správné rozhodnutí v komplikované právní situaci nebo
chcete předejít složitým právním sporům, je tu pro Vás D.A.S. telefonické právní poradenství*.
V každý pracovní den v době od 8:00 do 16:00 je Vám k dispozici přímá linka právního oddělení na telefonním čísle
+420 267 990 777. Na této lince Vám specialisté D.A.S. v rámci
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Právní poradenství

právního poradenství pomohou vyřešit Váš problém a doporučí
Vám další postup.
V krizových situacích (například při dopravní nehodě) je Vám
k dispozici tísňová linka právního oddělení na telefonním čísle +420 603 500 005. Tísňová linka je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po 365 dní v roce (tísňová linka má omezenou
kapacitu, proto ji používejte jen ve skutečně naléhavých a neodkladných situacích). V ostatních případech kontaktujte přímou
linku právního oddělení.
* Poskytování právního poradenství je poskytováno v rozsahu vymezeném
sjednanou pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami

D.A.S. magazín 2/2007
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Abyste ho úspěšně
vyřešili, musí každá řada,
každý sloupec a každý
čtverec obsahovat
všechna čísla od 1 do 16.
Vyplněné sudoku
zašlete nejpozději do
28. 2. 2008 na adresu,
D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a.s., Benešovská
40, 101 00 Praha 10.
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Zodpovězené anketní
lístky vystřihněte
a do 31. 1. 2008 zašlete
na adresu redakce.
Všechny řádně vyplněné
anketní lístky budou
zařazeny do slosování
o 3 hodnotné ceny.
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Z došlých správně
vyplněných sudoku bude
vylosováno 10 výherců,
kteří obdrží věcné ceny.

Děkujeme za váš čas
věnovaný vyplňování
anketního lístku a přejeme
hodně štěstí při losování.
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SUDOKU
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STÁVAJÍCÍ
KLIENTY

���'���.���,�/��)��"�0�����,�/�1�&�2�0
Vzpomenete si, kde jste naši��������
reklamu viděl nebo�&���&$�0
slyšel v poslední době? %��1+�)������������3
........................................................................................................................�
��
Jaké rádio nejraději posloucháte?
�����
........................................................................................................................�
Pokud byste měli jednou větou někomu vysvětlit co dělá D.A.S., jak by tato věta zněla?
........................................................................................................................�
Jaký časopis si nejčastěji kupujete?
........................................................................................................................�
Pokud byste měl/a říct, které médium je z Vašeho pohledu pro reklamu nejúčinnější, jaké by to bylo?
........................................................................................................................�
Kterou z rubrik považujete v D.A.S. magazínu za nejzajímavější?
........................................................................................................................�
O čem byste si rádi v D.A.S. magazínu přečetli, co by vás zajímalo?
........................................................................................................................�
Myslíte si, že nabídka produktů D.A.S. je dostačující, případně jaké další produkty byste uvítali?
........................................................................................................................�
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Vylosovaní výherci
křížovky D.A.S. 1/2007
1. - 3. cena
Dárkové balení vína od společnosti
Wine Partners s.r.o.
Ilona Imríšková - Podbořany
Antonín Damborský - Žamberk
Iva Kalinová - Opava
4.-5. cena
Přídavné plato pod kryt víka kufru
Škoda Octavia
František Vilhelm - Šluknov
Josef Hynek - Perštejn

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

6.-10. cena
Dárkové předměty od společnosti D.A.S.
Petr Zeman - Benešov
Pavel Kúbajura – Lipník nad Bečvou
Alena Študlarová - Křemže
Karel Erle - Příbor
Martina Sýkorová – Plzeň
Vylosované luštitele křížovky se správnou
tajenkou “Krása nesahá dále než těsně pod kůži“
č. 1 až 5 prosíme o telefonické spojení na č. 284
814 017 s paní Hrimutovou o sdělení, jakým
způsobem chtějí výhry předat.
Ceny 6 – 10 budou odeslány poštou automaticky.
V Magazínu 1/2007 společnost D.A.S, pojišťovna
právní ochrany, a.s., zařadila Čtenářskou anketu,
pro stávající klienty D.A.S. Důvodem tohoto zveřejnění bylo 1) zjištění, jak naši klienti využívají
právního oddělení pojišťovny DAS, 2) jsou-li
spokojeni se službami tohoto oddělení.
Aby se této ankety zúčastnilo co nejvíce čtenářů,
rozhodli jsme se tři vylosované čtenáře odměnit
víkendovým pobytem v síti hotelů společnosti
EMOTION MARKETING & TORISMUS GmbH Vídeň
Vylosovaní čtenáři:
Ing. Alexandr Hončík - Kdyně
František Kučera – Chotěboř
Ing. Jiří Pivoda – Hulín

1. doporučený klient

2. doporučený klient

Jméno a příjmení
Město
Telefon
Kontaktní údaje stávajícího klienta D.A.S.
Jméno a příjmení
Číslo smlouvy u D.A.S.
Vybraný reklamní předmět
Datum

Podpis

Za každého doporučeného klienta, který uzavře smlouvu
u společnosti D.A.S., obdrží stávající klient některý
reklamní předmět dle vlastního výběru.
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

Všem vylosovaným výhercům blahopřejeme.
Oznámení o výhrách pobytových šeků byly
odeslány Agenturou M-S-P, s.r.o., dne 14. 11. 2007
v den uzávěrky Magazínu D.A.S. 2/2007.

Vydává společnost D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a.s., Benešovská 40, 101 00 Praha 10,
ve spolupráci s Agenturou M-S-P.
Odpovědný redaktor:
Magdalena Kolínská
Zástupce odpovědného redaktora:
Iveta Skořepová
Redakční spolupráce:
Mgr. Eduard Bartek
Mgr. Roman Flek
Mgr. Michal Fischer
Kateřina Severin Eisenvortová
Mgr. Jakub Tatoušek
JUDr. Viktor Hodek
Mgr. Vladana Vaňhová
Mgr. Eva Dvořáková
Jiří Svoboda
Výroba: Roman Apeltauer
Foto: Jiří Svoboda
Tisk: Tiskárna H.R.G. Litomyšl
Registrační číslo: MK ČR 8204
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Expozitury
Expozitury

Praha a Střední Čechy

Ruská 112a

101 00 Praha 10

272 658 345

Liberec

Jánská 864/4

460 01 Liberec 1

485 114 911

Ústí n.Labem

Dvořákova 2

400 01 Ústí n.Labem

475 211 478

Plzeň

Sady Pětatřicátníků 26

301 00 Plzeň

377 441 681

Chomutov

Jakoubka ze Stříbra 377

430 02 Chomutov

474 652 814

Č. Budějovice

Žižkova 1

371 18 Č. Budějovice

386 355 298

Havlíčův Brod

Nádražní 397

580 01 Havl. Brod

569 494 244

Hradec Králové

Nerudova 863

500 02 Hradec Králové

495 521 913

Olomouc

Hálkova 2

772 00 Olomouc

585 511 114

Brno

Nám. 28. října 3

602 00 Brno

545 212 947

Zlín

Kvítková 4703

760 01 Zlín

577 018 454

Ostrava

Kratochvílova 1

701 00 Ostrava 1

596 118 102

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., Benešovská 40, 101 00 Praha 10, tel.: 267 990 711, fax: 267 990 722, das@das.cz

4. – 8. 6. 2008

10%

zvýhodnění na přihlášky výstavní
plochy do 30. 11. 2007

AUTOTEC TRUCK & VAN

AUTOTEC PARTS

AUTOTEC BUS

AUTOTEC PETROL

AUTOTEC TRAILER & BODY

AUTOTEC CONFERENCE

AUTOTEC SERVICE

36

www.bvv.cz/autotec
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