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AUTOTEC TRUCK & VAN
Novinky světových i domácích výrobců
nákladních a užitkových vozidel v moderním
prostředí výstavních hal
AUTOTEC BUS
Největší přehlídka prostředků pro dopravu
osob ve střední Evropě
AUTOTEC TRAILER & BODY
Široká nabídka přípojné techniky v regionu
AUTOTEC SERVICE
Servisní a garážová technika a nejnovější
trendy v opravách vozidel

AUTOTEC PARTS
Díly a komponenty vozidel pro prvovýrobu
i náhradní potřebu
AUTOTEC PETROL
Specializovaná expozice s nejnovějšími trendy
v nabídce a službách spojených s mazivy
a palivy
AUTOTEC CONFERENCE
Ojedinělý prostor pro setkávání a výměnu
názorů odborníků z automobilového průmyslu
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Vážení klienti,
vážení obchodní partneři,
třináctý rok působení společnosti D.A.S. pojišťovny právní
ochrany na českém pojistném roku lze bez nadsázky nazvat
rokem změn. I když je třináctka považována za nešťastné
číslo, my jsme naopak přesvědčeni, že uplynulý rok vytvořil
předpoklady pro dynamický rozvoj naší společnosti v dalších letech. Byla změněna organizační struktura společnosti, upřesněny kompetence a odpovědnost řídicích pracovníků, pracovní tým byl posílen o řadu nových zaměstnanců,
od kterých si slibujeme rozvoj některých v minulé době
stagnujících oblastí. Finanční stabilita společnosti umožnila
změnu zajistné smlouvy a výrazné snížení podílu zajistitele
na pojistně technických operacích. Provedení těchto změn
bylo náročné, ale pro zajištění úspěšného rozvoje společnosti v dalších letech nezbytné.
Jako velmi úspěšný je třeba hodnotit uplynulý rok z hlediska
výsledků obchodního úseku. Objem předepsaného pojistného meziročně vzrostl o 11,4 % (celkový nárůst pojistného
na českém pojistném trhu dosáhl dle předběžných výsledku
ČAP za rok 2007 8,2 %, u neživotního pojistného pak byl nárůst jen 4,4 %). Počet pojištěných klientů se blíží 45 tisícům,
počet pojištěných rizik pak překročil 92 tisíc. I když se nepodařilo plně realizovat plánované úkoly v oblasti nové produkce,
pozitivně se projevil zvýšený důraz na péči o stávající klientelu poklesem podílu stornovaných smluv o 1,9 %(bodu) oproti roku 2006 a nárůst pojistného kmene tak dosáhl rekordní
hodnoty v historii D.A.S. pojišťovny právní ochrany.
Na úseku likvidace pojistných událostí došlo v porovnání s ro-
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kem 2006 k poklesu počtu nahlášených pojistných událostí,
to však bylo především důsledkem ukončení pojistné smlouvy s leasingovou společností. Současně však došlo k nárůstu
nákladů na pojistná plnění o téměř 25 % oproti roku 2006.
Výrazným zkvalitněním služeb pro klienty bylo vytvoření
specializovaného centra pro zabezpečení telefonického
poradenství, které řeší více než 15 tisíc dotazů našich pojištěnců ročně. V naléhavých případech je klientům k dispozici
NON-STOP služba. Důležitý krok pro zvýšení kvality poskytovaných služeb představují i uskutečněná jednání s advokátními kancelářemi, které naše klienty při řešení jejich pojistných událostí zastupují. Na těchto jednáních byly dohodnuty
standardy služeb pro klienty i vztahů s D.A.S. Služby advokátních kanceláří, které nemohou dodržení požadovaných standardů zabezpečit, nebudou v budoucnosti využívány.
Ani D.A.S. pojišťovna právní ochrany nezůstala v roce 2007
ušetřena negativního dopadu vývoje na ﬁnančních trzích
do hospodářského výsledku společnosti.
Ztráty z přecenění kapitálových investic překročily v uplynulém roce hodnotu 7 mil. Kč a rozhodujícím způsobem tak
ovlivnily výši dosaženého zisku.
Vzhledem k uvedeným okolnostem je i přes dosažený hospodářský výsledek třeba hodnotit rok 2007 jako úspěšný.
Provedené organizační změny, personální posílení i nastartované procesy na podporu rozvoje obchodní činnosti a
zkvalitnění služeb pro zákazníky jsou zárukou úspěšného
vývoje společnosti v dalších letech.
S pozdravem
Ing. Miroslav Mikeš
manažer ﬁnančního oddělení

Editorial
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Kolo na
střeše

Víkendy či cesty na dovolenou se dnes už takřka neobejdou
bez jízdních kol. Právě v tomto období se na našich silnicích
stále častěji objevují osobní automobily přepravující jízdní
kola nejrůznějších modelů. Pokud se řadíme k milovníkům
bezmotorové jednostopé jízdy, měli bychom si uvědomit, že
i pro takovouto přepravu platí pravidla, která stanoví podmínky
pro přepravu nákladů.
Zejména je třeba zdůraznit, že jakýkoliv náklad musí být na vozidle řádně umístěn a upevněn, aby neohrožoval bezpečnost
a plynulost silničního provozu a nezakrýval předepsané osvětlení vozidla, jeho odrazky nebo registrační značku. Přesto stále
dochází k nehodám způsobeným nesprávně namontovanými
nosiči jízdních kol.
V současné době se nabízejí především dva systémy - nosiče
střešní, či nosiče montované na zádi vozidla. Při použití zadního
nosiče musíme dbát na to, že není vhodné, aby jízdní kolo bylo
delší, než je šířka vozidla.
Nejrozšířenější a nejdostupnější je střešní nosič. Ten umožňuje
levně a při pečlivé montáži i bezpečně jízdní kola přepravit. Na
trhu jsou různé výrobky od renomovaných zahraničních i domácích ﬁrem. Je důležité pamatovat na to, aby nebylo překročeno dovolené zatížení střechy vozidla. Toto největší přípustné
zatížení se u převážné části vozidel pohybuje kolem 50 kg, což
přibližně odpovídá hmotnosti tří jízdních kol. Při jízdě s takto
naloženým vozidlem je třeba volit přiměřenou rychlost jízdy
a zejména v ostrých zatáčkách jet pomaleji. Je to nezbytné
k zajištění boční stability jízdních kol na střeše vozidla za všech
provozních situací. Musíme také počítat se zvýšeným těžištěm
i aerodynamickým odporem. Je logické, že při silném větru musíme například při jízdě po dálnici snížit rychlost vozidla, popřípadě se přesvědčit, zda je uchycení kola stoprocentní. Uvolnění
kola a jeho pád během jízdy může mít smrtelné následky. Větši-
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na výrobců používá systém, který zajišťuje kolo prostřednictvím
držáku upevněného na rám kola. Nosiče bývají i uzamykatelné.
Největší potíže vznikají při montáži. Nesprávná instalace a uchycení kola k držáku mohou ohrozit bezpečnost provozu.
Pro přepravu jízdního kola na zádi automobilu se nabízejí dva
typy zadního nosiče. Jeden je určený k přechodnému upevnění na zadní dveře vozidla, další pak pro namontování na tažné
zařízení („kouli“). V druhém případě je k dispozici i samostatný
rám, který nese koncová světla a držák pro upevnění zadní registrační značky. Tu musíme přemontovat, protože u nás není
možné si pořídit pro vůz značku třetí.
K zajímavým výsledkům došli ale experti německého autoklubu ADAC během testování umístění kol při jízdě s karavanem.
Z hlediska bezpečnosti, dynamiky i rozložení hmotnosti doporučují v tomto případě zcela jednoznačně umísťovat kola na
střešní nosič tažného vozu.
Ve všech případech ovšem platí stejné pravidlo - jedině bezpečná a správná instalace držáku schváleného typu znamená jistotu pro řidiče a všechny účastníky silničního provozu.
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ALTERNATIVA POHONU
MOTOROVÝCH VOZIDEL
Jiří Svoboda

Stále se zvyšující ceny pohonných hmot,
ochrana životního prostředí, ubývající
zásoby fosilních paliv, to vše se v poslední době stále častěji skloňuje a přispívá
k hledání alternativ pohonu motorových
vozidel. Výrobci jsou legislativními nařízeními nuceni ke stálému snižování spotřeby paliva, a tím i produkce CO2.
Řešení je nadosah?
Možných a dnes už i dostupných řešení
ke snižování spotřeby paliva, se nabízí
hned několik. Jedním z nich je zvýšení
hospodárnosti motorů, používání přeplňování turbodmychadly a přechod na
přímé vstřikování, umožňující u zážehových motorů částečný provoz se spalováním chudé směsi. Jinou cestou je vypínání motoru při běhu na prázdno pomocí
systémů Stop & Start a další rekuperace
energie uvolňované při brzdění. Další
možnosti pak nabízí používání alternativních pohonných hmot, jako jsou vodík, biopaliva, LPG, CNG apod. Dalším možným
řešením jsou například hybridní pohony,
tedy kombinace elektromotorů se spalovacími motory. Předností těchto vozidel
jsou nižší emise škodlivin v městském
provozu a celkově lepší využívání energie ze spáleného benzínu, kdy dochází
i ke zhodnocení krátkodobého přebytku
výkonu k dobíjení akumulátorů. Nicméně i v tomto případě se elektrická energie, používaná k pohonu elektromotorů,
získává pomocí spalovacího motoru. Tyto
automobily také vyžadují akumulátory.

D.A.S. magazín 1/2008

Přesto, že se v poslední době podařilo v
oblasti vývoje akumulátorů dosáhnout
velkého pokroku, jsou akumulátory nejen
drahé, ale k jejich výrobě jsou používány
ne zrovna ekologické materiály, jako jsou
olovo, kadmium, nikl a lithium.
Elektromobily
Na silnicích se objevují také automobily
poháněné pouze elektrickou energií. Pohon je zajištěn elektromotory, čerpajícími
elektrickou energii z akumulátorů. Tato
vozidla mají však poměrně malý dojezd.
Účinné akumulátory potřebují již zmíněné materiály, jako jsou olovo, kadmium,
nikl a lithium, vyráběné neekologickými
technologiemi. Problémem je i nalezení
dostatečných zdrojů elektrické energie,
které by neprodukovaly CO2, NOx či jiné
škodlivé látky.
Vodík na pořadu dne
Pohonná hmota v nádrži automobilu je
jen prostředkem k uchovávání energie.
Předností benzínu nebo nafty je jednoduchost, s jakou se přemění v teplo a poté
v mechanickou energii využitelnou k pohonu vozidla. Existuje jen jediné palivo
neobsahující uhlík, které snadno a kontrolovatelně hoří, uvolňuje při tom teplo
a nemá při tom nepříznivé vedlejší účinky.
Je jím vodík. Vedlejším produktem hořícího vodíku je navíc vodní pára. O vodíku
se proto mluví jako o palivu budoucnosti.
Nevyřešenou otázkou zůstává, odkud vodík brát. Zdánlivě nejdostupnější způsob

získávání vodíku elektrolýzou z vody vyžaduje značné množství elektrické energie. To s sebou nese nutnost vybudování
dalších zdrojů pro její výrobu - tedy vybudování elektráren na fosilní paliva nebo
budování nových elektráren atomových.
Dalším vážným problémem je skladování
vodíku. Ten hoří neviditelným plamenem,
takže požár není snadno rozpoznatelný,
nepáchne, takže jeho únik je nezjistitelný, a působí křehkost mnoha kovů. Riziko jeho exploze je mimořádně vysoké.
Přitom stlačený vodík se musí udržovat
při nízké teplotě, jinak při delším stání
postupně z nádrže uniká.
Palivové články
Ideálním zdrojem elektrické energie ve
vozidlech by se mohly stát tzv. palivové
články. Ty ke své činnosti potřebují vodík,
a tak je dnes řadíme spíše mezi „vodíkové“ automobily, než mezi elektromobily. Palivový článek sestává ze speciální
membrány, díky níž se odehrává chemická reakce, kdy se vodík slučuje s kyslíkem.
Vzniká tak elektrický proud a vodní pára.
Vzniklým elektrickým proudem jsou pak
poháněny elektromotory ve vozidle.
Biopaliva
Evropská komise už koncem roku 2001
vypracovala a přijala program pro využití
alternativních pohonných hmot v dopravě. Program předpokládá, že by do roku
2020 mělo být nahrazeno 20 % pohonných hmot z ropných produktů alternativními palivy. Existují paliva založená na
uhlíku, která lze získávat z obnovitelných
zdrojů, tj. přímo z rostlinné hmoty. Jsou
jimi bioalkoholy a estery, používané jako
příměsi do benzínu a bionafty. Směrnice
EU ukládá členským zemím zajistit jejich
rozšiřování a stanoví jednotlivým zemím
průběžné cílové hodnoty. Plnou náhradou ropných produktů se ale biopaliva
nemohou stát, protože z obnovitelných
zdrojů nelze vyrobit dostatečné množství uhlíkového paliva, aby se jím daly zásobovat všechny provozované automobily. Navíc se v poslední době stále více
objevují informace dávající do souvislostí
zvyšování cen potravin v závislosti na používání biopaliv u vozidel.

Alternativní pohony
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Mercedes Vision
GLK Bluetec Hybrid
Letošní autosalon v Ženevě představil v expozici
značky Mercedes-Benz dlouho očekávané malé
SUV. A protože jsou vozy této kategorie ve většině případů spojovány s velkou spotřebou paliva,
připravil německý výrobce rovnou automobil,
který využívá hybridního pohonu.
Pohonná jednotka kombinuje vznětový čtyřválec
s elektromotorem a dosahuje největšího výkonu
165 kW; maximální hodnota točivého momentu
je 560 N.m. Vůz by měl mít podle údajů výrobce
spotřebu 5,9 l na 100 km. Vznětový motor má
objem 2,2 litru, je vybavený nejnovější generací
vstřikování paliva Common-rail s tlakem vstřiku
2 000 barů, piezoelektrickými vstřikovači a dvojitým přeplňováním. Na největší hodnotě točivého momentu se podílí kromě dieselového agregátu také elektromotor – pokud obě jednotky
pracují společně, dodává elektromotor až 160
N.m. Nové hybridní SUV s trojcípou hvězdou ve
znaku zrychluje z 0 na 100 km/h za 7,3 sekundy.
Největší rychlost je 215 km/h. Emisní normy pak
vůz splňuje také díky použitému dodatečnému
vstřikování AdBlue do výfukového potrubí, což
zajišťuje přeměnu až 80 % oxidů dusíku na vodní
páru a dusík. Na snížení spotřeby paliva se podílí i systém stop-start, díky kterému je vypínán
motor při delším čekání, například v městském
provozu. Elektromotor pak při brzdění pracuje
v systému, kdy kinetickou energii uvolněnou
zpomalením vozidla přeměňuje na energii elektrickou, a dobíjí tak akumulátory, ze kterých si
elektřinu odebírá zpět v okamžiku potřeby.
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Inzerce Vision GLK
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NOVINKY V PŘÍPRAVĚ
na paralympijské hry v Pekingu
lympijský tým a dostat onoho závodníka na paralympijské hry do Pekingu.
Mých zkušeností si váží a já jsem rád,
že jim mohu alespoň trochu pomoci.
Sám totiž vím, jak moc důležitá je pomoc ostatních, především v začátcích.
Já sám jsem měl ve svém životě i v mé
cyklistické kariéře štěstí na lidi, kteří
věřili tomu, co dělám a svou podporou přispěli k tomu, že se dnes mohu
pyšnit titulem Mistra světa a Paralympijského vítěze. Příkladem této dlouhodobé pomoci je pro mě společnost
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, která
mě na mé cestě k úspěchům provází
od mých začátků. Já jsem pak rád,
když se mohu s vámi, kteří mi fandí,
setkat osobně na některé z firemních
akcí a poděkovat vám za podporu.
Milí přátelé,
právě jsme se vrátili z náročného
profesionálního etapového závodu
v Dominikánské republice (Vuelta Independencia, kat 2.2UCI), kde se mi
podařilo nejen skvěle završit tréninkovou část sezony, ale zároveň uspět
mezi špičkovou konkurencí a ze 110
závodníků získat celkově 38. místo.
Soupeřil jsem po boku hvězd, z nichž
některé budou startovat na letošním
Giro ď Italia a mezi závodníky byli i aktuální mistři Venezuely a USA.
Trenér Viktor a já sám jsme byli až překvapeni, jak dobře se mi jelo. Náročná,
i dost nákladná zimní příprava tedy
měla smysl a největší počet odtrénovaných hodin i kilometrů v kariéře se
odrazil i v prvním závodním testu.
Dostalo se mi také opětovného přijetí
u prezidenta Dominikánské republiky
pana Leonela Fernandeze Reyny, který
mi předal významné ocenění, plaketu
s poděkováním za zásluhy o sport a
pozitivní motivaci mládeže v Dominikánské republice. Svou velkou popularitou v této zemi jsem totiž přivedl
ke sportu prvního hendikepovaného
cyklistu. Dominikánské cyklistické federaci aktivně pomáhám založit paraD.A.S. magazín 1/2008

Do letošní důležité sezony vjíždím
s elegancí a jistotou bezpečnosti
v pohodlí nového vozu. Rád bych
touto cestou poděkoval společnosti
Mercedes Benz Česká Republika za
poskytnutí skvělého vozu Mercedes
třídy B, který bude na závody vozit
nejen mě, ale i má kola.

Snad nastávající sezona bude pokračovat tak úspěšně, jak začala. A kdyby
ne, budu dělat vše, abych to změnil.
Přeji vám všem šťastné kilometry
v autech i na kole a krásné jarní dny
s rodinou a přáteli! Užívejte si života
plnými doušky, starosti nechte jiným!
Jiří Ježek

Partner Jiřího Ježka
Jiří Ježek
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Bodový systém v SRN
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Promlčení nároku ...
Promlčení nároku
na likvidaci škody
z „povinného ručení“
Dne 12. prosince 2007 vynesl Nejvyšší
soud České republiky rozsudek, díky němuž se ke zdárnému konci chýlí spor, na
kterém se D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., a spolupracující advokátní kancelář JUDr. Kláry Kořínkové, Ph.D., podílí již
několik let. Tímto rozsudkem byla vyřešena poměrně zásadní otázka délky promlčecí doby při likvidaci nároku na náhradu
škody z pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla – „povinného ručení“.
Prvotní událostí, která spor vyvolala, byla
dopravní nehoda z února roku 2000.
Tehdy byl automobil našeho klienta
poškozen jiným automobilem, jehož řidič nerespektoval pravidla o přednosti
v jízdě při vjíždění na hlavní silnici. Náš
klient se obrátil na pojišťovnu, u níž měl
provozovatel druhého vozidla sjednáno
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
(„povinné ručení“) a požadoval uhradit
škodu, která na jeho vozidle vznikla. Tato
pojišťovna však dlouhodobě odmítala
klientovi nároky uznat a škodu klientovi
nahradit, pročež nezbylo nic jiného než
podat žalobu k soudu.
Podstatou dlouholetého sporu, který si
vyžádal již rozsudky soudů tří instancí,
však nebyla ani tak otázka vzniku škody či
prokazování její výše, ale samotná právní
povaha nároku na plnění vůči pojišťovně, u níž měl provozovatel druhého sjednáno povinné ručení. Jednalo se o to, zda
je plnění pojišťovny z povinného ručení
nutno považovat za náhradu škody, či
za pojistné plnění. Odpověď na tuto otázku byla pro další osud celého sporu klíčová, neboť se od ní odvíjela i délka lhůty, ve
které se nárok vůči pojišťovně promlčoval
(promlčecí doba je, zjednodušeně řečeno, doba, po jejímž uplynutí může dlužník uplatnit „námitku promlčení“ – soud
potom nemůže věřiteli nárok přiznat).
D.A.S. magazín 1/2008

Dle názoru pojišťovny a soudu druhé instance nelze nárok poškozeného vůči
této pojišťovně považovat za nárok na
pojistné plnění z toho důvodu, že poškozený není v jakémkoli smluvním
(pojistném) vztahu s touto pojišťovnou
a nemůže tak přímo požadovat jakékoli
plnění ze smlouvy o povinném ručení,
nýbrž pouze úhradu škody, na kterou
má z titulu odpovědnosti za škodu nárok proti viníkovi nehody, a kterou pojišťovna, kvůli uzavřené pojistné smlouvě, hradí místo něj.
Názor naší pojišťovny a advokátky, JUDr.
Kláry Kořínkové, Ph.D., která našeho klienta v tomto sporu zastupovala, stejně
jako soudu první instance byl však opačný. V případě pojistného plnění odpovědnostní pojišťovny se nemůže jednat
o náhradu škody, neboť z důvodu pojistné smlouvy na pojišťovnu nemůže přejít
nárok na náhradu škody. Pojišťovna se
nestává osobou odpovědnou za škodu
na místo škůdce. Přímý nárok poškozeného vůči pojišťovně je založen zvláštním ustanovením zákona č. 168/1999 Sb.
(o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla). Tomuto názoru následně přisvědčil i Nejvyšší soud
ČR, když svůj názor formuloval následujícím způsobem:
Ustanovení § 9 odst. 1 uvedeného zákona
dává poškozenému oprávnění uplatnit
svůj nárok přímo proti pojistiteli toho, kdo
mu odpovídá za škodu, což ovšem neznamená, že by do odpovědnostního vztahu
mezi škůdcem a poškozeným vstoupil
namísto škůdce jeho pojistitel, který není
za vzniklou škodu odpovědný. Jeho povinností je pouze plnit za poškozeného na
náhradu vzniklé škody vůči škůdci. Mezi
právem poškozeného na náhradu vzniklé škody vůči škůdci (§ 420 občanského

zákoníku) a speciﬁckým právem poškozeného na výplatu pojistného plnění (§
9 zák. č. 168/1999 Sb.) je třeba důsledně
rozlišovat.
Toto rozlišení, ač se může zdát pouze teoretickým, má však důležité dopady týkající se promlčení obou druhů nároků.
Promlčecí lhůty upravuje totiž občanský
zákoník pro nároky na náhradu škody
a práv na plnění z pojištění značně odlišně. V prvním případě je v zásadě promlčecí doba dvouletá a běží od chvíle,
kdy se poškozený dozvěděl o výši škody
a o tom, kdo za ni odpovídá. V druhém
případě však začíná promlčecí lhůta běžet jeden rok po pojistné události (dopravní nehody) a je tříletá.
Soud druhé instance (Městský soud
v Praze) žalobu našeho klienta na odpovědnostní pojišťovnu zamítl, a to právě
z důvodu uplatnění námitky promlčení,
přičemž vycházel z právního názoru, že
je nezbytné vycházet z dvouleté promlčecí doby. Nejvyšší soud se však, ze
shora popsaných důvodů, s tímto právním názorem neztotožnil, rozhodnutí
soudu druhé instance zrušil a vrátil mu
věc k novému projednání a rozhodnutí. Právní názor Nejvyššího soudu je pro
soud druhé instance závazný, pročež lze
konečně v dohledné době očekávat rozhodnutí, které bude znamenat deﬁnitivní úspěšnou tečku za tímto dlouholetým
sporem.
Protože pro rozhodovací praxi soudů
i pojišťoven je tento judikát Nejvyššího
soudu skutečně průlomovým rozhodnutím, jsme rádi, že jsme se na něm spolu
s klientem mohli díky pojištění právní
ochrany podílet. Náklady, které D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. na vyřizování
této záležitosti za klienta dosud vynaložila, výrazně přesahují částku 50 000 Kč.

Právní rady
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Měření rychlosti sou
Měření rychlosti soukromým subjektem a použitelnost
takto získaného důkazu v přestupkovém řízení.
V únoru loňského roku se na naše právní oddělení telefonicky obrátil náš klient, který byl zastaven hlídkou Policie
ČR a nařčen z překročení nejvyšší povolené rychlosti. Klient po konzultaci
s právníkem odmítl zaplacení blokové
pokuty (čímž by vlastně souhlasil se
svou odpovědností za spáchání přestupku) a nechal tak Policii ČR, aby věc
postoupila příslušnému správnímu úřadu k dalšímu projednání a rozhodnutí.
Přibližně o měsíc později byl našemu
klientovi od Městského úřadu Nový
Bydžov doručen příkaz o uložení pokuty za přestupek překročení rychlosti
v obci o 10 km/h. Pokuta byla uložena
ve výši 2 000 Kč. Po telefonické konzultaci s právním oddělením klient neprodleně vyplnil formulář oznámení pojistné události, přiložil kopii rozhodnutí
Městského úřadu v Novém Bydžově a
odeslal jej na adresu naší společnosti.
Jakmile jsme podklady od klienta obdrželi, obratem jsme o právní pomoc požádali JUDr. Pavla Pokorného, advokáta
v Hradci Králové, který s naší společností dlouhodobě spolupracuje (lhůta
k podání opravného prostředku proti
takovému rozhodnutí je zákonem omezena patnácti dny). Pověřený právní zástupce ihned poté, co mu byla naším
klientem udělena plná moc k dalšímu
jednání, podal proti příkazu o uložení
pokuty odpor.
Argumentaci, kterou použil, však městský úřad nepřijal a po projednání věci
rozhodl shodně s vydaným příkazem,
navíc našemu klientovi uložil povinnost
uhradit státu náklady řízení.
Proti tomuto rozhodnutí se právní zástupce klienta odvolal ke Krajskému
úřadu v Hradci Králové.
Podstata právní argumentace proti
uložení pokuty spočívala ve způso-
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bu, kterým si dotyčný městský úřad
obstarával o obdobných dopravních
přestupcích důkazy. Rychlost vozidel,
která obcí projížděla, totiž pomocí
certiﬁkovaných radarů měřila specializovaná soukromá ﬁrma. O překročení rychlosti konkrétního vozidla pak
tato ﬁrma ihned informovala strážníky
obecní policie, kteří na základě takového oznámení vozidlo ihned na místě
zastavili a řidiče pokutovali, či s ním,
jako v tomto případě, věc postoupili k dalšímu projednání a rozhodnutí
příslušnému správnímu úřadu. Takto
získané podklady (protokol o úředním
měření a fotograﬁe) byly pak na základě smluvních vztahů mezi uvedenou
ﬁrmou a obcí zasílány přestupkové
komisi obce k rozhodnutí o přestupku. Dle názoru pověřeného právního
zástupce, kterým bylo odvolání odůvodněno, byl však uvedený postup
při získávání důkazů v rozporu se
zákonem, neboť ten svěřuje působnost ve věcech přestupkového řízení
i pravomoci k jeho provádění pouze
orgánům veřejné správy.
Krajský úřad odvolání bohužel zamítl
a rozhodnutí o uložení pokuty i nákladech řízení potvrdil. Své rozhodnutí
pak odůvodnil přibližně následujícím
způsobem: „Obviněný svým jednáním
porušil zákon o provozu na pozemních komunikacích tím, že v obci jel
rychlostí vyšší, než je povolená. Nad
dodržováním pravidel silničního provozu dle zákona vykonává dohled
Policie ČR a v obcích i obecní police.
Dle přestupkového zákona však může
oznámit spáchání přestupku i soukromá právnická osoba, nebo občané.
Dle názoru Ministerstva vnitra pak
v návaznosti na toto pravidlo nemůže být bráněno, aby základní důkazy
o spáchání přestupku opatřovaly, krom
údajů osobních, i tyto soukromoprávní subjekty. V tomto případě toto bylo
splněno, neboť soukromá ﬁrma pouze

zjistila rychlost a registrační značku
automobilu, identiﬁkaci řidiče však již,
na základě oznámení této ﬁrmy, provedli příslušníci městské policie, když
následně vozidlo zastavili a přestupek
projednali. Tím postupovali přesně
podle zákona.“
Protože s takovýmto rozhodnutím
nadřízeného správního úřadu klient
ani pověřený právní zástupce nesouhlasil, bylo jedinou zbývající procesní
možností podání správní žaloby. Tím
se tato kauza dostala ke Krajskému
soudu v Hradci Králové, který koncem roku 2007 vydal rozhodnutí. Toto
rozhodnutí je pro svou argumentační přesvědčivost nutno považovat za
významný judikát, který patrně praxi
obecních úřadů do budoucna značně
ovlivní. (Pro úplnost je však samozřejmě nutno uvést, že v právně a skutkově
obdobných případech nelze vyloučit
eventuelní odlišné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky,
resp. Ústavního soudu České republiky). Ve stručnosti, lze odůvodnění Krajského soudu v Hradci Králové shrnout
následujícím způsobem (konkrétní citace vyznačeny kurzívou):
Ačkoli není možné zpochybňovat
schopnost soukromé ﬁrmy řádně měřit rychlost jedoucích vozidel, když
měřiče, které tato ﬁrma používá, jsou
certiﬁkovány a jejich užívání této ﬁrmě Český metrologický úřad povolil,
nejsou tyto skutečnosti pro danou
kauzu relevantní. Projednávaný případ je především o tom, kdo může být
vykonavatelem státní správy v oblasti
silničního provozu, ať již přímým či nepřímým, tedy tím subjektem, na něhož
byl zákonem nebo rozhodnutím učiněným na základě zákona delegován
právě v této oblasti a v daném rozsahu
(měření rychlosti za účelem správního
trestání) výkon státní správy. A to na
onoho „měřiče rychlosti“ nebyl. K měD.A.S. magazín 1/2008

kromým subjektem
ření rychlosti je v intencích zákona
oprávněna pouze obecní policie, nebo
Policie ČR. Není možné připustit, že by
smlouva, na základě které uvedená
ﬁrma měření prováděla, mohla být považována za veřejnoprávní smlouvu,
kterou by obec tuto ﬁrmu do plnění
úkolů veřejné správy zapojila. Taková
smlouva totiž odporuje zákonu (§ 159
odst. 3 správního řádu), neboť snižuje
důstojnost veřejné správy.
Pokuty za přestupky jsou ze zákona příjmem obce. Na základě uvedené smlouvy je však část těchto pokut poskytována
soukromé ﬁrmě jako odměna. A právě
zde nastává okamžik, kdy možno pochybovat při popsané situaci o naplnění
takových zákonných požadavků, jakými
jsou rovnost procesních práv účastníků,
či nestrannost. Tyto základní principy
správního řízení jsou totiž zatlačovány
hmotnou zainteresovaností na postihu
obviněného z přestupku ze strany objednatele měření i jeho dodavatele a v neposlední řadě i věc vyřizujícího úředníka. Všechny zmíněné subjekty jsou totiž

při nastavení takovéto spolupráce více
či méně závislé na jejím výsledku. Obviněný nemůže takovou situaci vnímat
jinak, než že jím zaplacená pokuta bude
„rozporcována jako kořist“ mezi subjekty hmotně zainteresované na věci. A to
vše za situace, kdy příslušné pokuty nejsou stanoveny pevnými částkami, nýbrž
v možném rozpětí, tedy kdy výše pokuty
je závislá na správním uvážení. Pochybnosti o nepodjatosti jsou v takovýchto
případech nasnadě.
Ačkoli nelze zpochybňovat právo
soukromých osob dávat příslušným
úřadům podněty pro zahájení přestupkového řízení, nebylo by v tomto
případě možné například vyslechnout
pracovníky dotyčné ﬁrmy, kteří měření
prováděli, právě pro její komerční zájem na věci. Protože popsaný způsob
získávání důkazů pro přestupkové řízení není v souladu s principy „dobré
správy“, dospěl krajský soud k závěru,
že Doklad o úředním měření, nelze
použít jako důkaz, neboť byl získán
v rozporu s právními předpisy a obě

předchozí rozhodnutí správních úřadů zrušil a věc vrátil prvnímu z nich
k dalšímu vyřízení. Protože však tento
je ze zákona vázán právním názorem,
který soud v rozsudku vyslovil, došlo
v lednu tohoto roku ze strany Městského úřadu Nový Bydžov k zastavení
přestupkového řízení.
Klientovi tak nebyla uložena ani pokuta, ani povinnost hradit náklady řízení, neboť byl ve věci plně úspěšný.
Náklady právního zastoupení klienta
hradila z titulu sjednaného pojištění
právní ochrany DAS.
Poznámka: V současné době lze zaznamenat tendence některých legislativců, aby
měření rychlosti bylo umožněno legálně i
soukromým subjektům. Nelze v tuto chvíli
předvídat, jak se k těmto tendencím zákonodárci postaví. Dojde-li však v právní
úpravě ke změně, budeme Vás v některém
z příštích magazínů o případných novinkách v legislativě informovat.
Mgr. Jakub Tatoušek

Víte o nás?
Informovanost, všeobecný pojem z hlediska naší společnosti velmi
důležitý. Vedení společnosti D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.,
si je vědomo důležitosti faktu, aby naši stávající klienti i ti, kteří se
teprve rozhodují o uzavření pojištění právní ochrany, byli dobře
informování o dění a celkovém stavu v naší společnosti.
Pravidelná účast na výstavách se ukazuje jako strategický tah
pro informovanost široké veřejnosti a proto vás zveme na další
výstavy, kde vám naši pracovníci profesionálně sdělí, co je v D.A.S.
nového z hlediska produktů i ostatních informací .
Po prezentaci na pravidelných výstavách jako Motocykl v Praze a Mobil salon v Českých Budějovicích budeme pokračovat
1.–3. května 2008 na výstavě Autosalon v Chomutově, 2.–4. května
2008 na výstavě Autosalon v Ostravě, 6.–8. června v Mostě, 3.–8.
června 2008 na výstavě AUTOTEC v Brně a 9.-12. října 2008 na výstavě Autoshow v Praze.

Rádi Vás uvítáme na výstavě AUTOTEC BRNO
v termínu od 4. do 8.6. 2008 v pavilonu V stánek č. 13.
D.A.S. magazín 1/2008
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Otázky a odpovědi
Amortizace
Na D.A.S. pojišťovnu právní
ochrany, a.s.,
se velmi často
obracejí klienti, kterým byl
při dopravní
nehodě poškozen automobil
a kteří nejsou
spokojeni s tím, jaká je výše náhrady
škody, kterou obdrží. Jaké jsou nejčastější dotazy klientů?
Je amortizace (u vyplácené škody na
starším vozidle) dána zákonem, nebo
si ji každá pojišťovna může stanovit
podle svého?
Lze říci, že vlastní princip uplatnění
amortizace tak, jak s ním operují odpovědnostní pojišťovny při likvidaci nároků na náhradu škody, má oporu v zákoně i v rozhodovací praxi soudů. Žádná
z odpovědnostních pojišťoven si přitom nemůže stanovit výši amortizace
sama a svévolně, neboť výše škody,
a tedy i výše amortizace, je objektivní
kategorií, která vychází z konkrétních
zákonných ustanovení. Výše škody
a výše odečtené amortizace by tedy
měla být shodná, ať už škodu nahrazuje jakákoliv odpovědnostní pojišťovna
nebo dokonce provozovatel vozidla
sám.
Vysvětlení:
V obecné rovině se dá říci, že zákonný
podklad pro uplatnění amortizace při
náhradě škody způsobené na použité
věci obsahuje přímo občanský zákoník.
Podle § 442 odst. 1 občanského zákoníku se v rámci náhrady škody hradí tzv. skutečná škoda, přičemž dle
§ 443 uvedeného zákona se při určení
výše škody na věci vychází z její ceny
v době poškození. Touto cenou je pak
třeba rozumět tzv. obvyklou cenu dle
§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku, kterou se rozumí
cena, která by byla dosažena při prodeji stejného či obdobného majetku
v obvyklém tuzemském styku ke dni
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Amortizace
Zákoník práce

ocenění. Jako obecná zásada v soukromém právu potom platí to, že celkový
rozsah odškodnění musí vždy odpovídat škodě, kterou poškozený skutečně
utrpěl, tzn., že by neměl být ani nižší,
ale ani vyšší než skutečná škoda utrpěná v době poškození. Důsledkem výše
uvedeného je ta skutečnost, že v případě, že dojde ke škodě na věci, která
již určitým stupněm opotřebení prošla,
se výše náhrady škody za takovou věc
stanoví právě tzv. obvyklou cenou,
tzn. cenou, za kterou by bylo možné
na trhu zakoupit věc stejně opotřebovanou, jako byla věc původní. Nahradí-li se takováto již určitým způsobem
opotřebovaná věc věcí zcela novou,
dojde k jejímu zhodnocení. Hodnotu
tohoto zhodnocení vyjadřuje právě
amortizace.
Ze shora uvedeného vychází rovněž
ustálená judikatura soudů, včetně Nejvyššího soudu ČR, dle které při stanovení výše škody vzniklé poškozením věci
použité a částečně opotřebované musí
být přihlédnuto k obvyklé (tržní) ceně
věci v době poškození a k rozsahu poškození, přičemž od částky vyjadřující
náklady na opravu věci musí být odečtena částka odpovídající zhodnocení věci její opravou oproti původnímu
stavu (R 54/2003).
Otázkou je, zda shora popsaná praxe poskytuje dostatečnou ochranu
poškozenému, tedy tomu, kdo si bez
svého zavinění z dopravní nehody
„odnese“ nabourané auto a spoustu
starostí s tím, kde a za kolik ho nechat
opravit. Současná praxe nutí poškozeného k tomu, aby obíhal autobazary a
autovrakoviště a hledal tam, zda někde
neobjeví stejně tak „amortizovaný“ díl,
jako byl ten poškozený.
Otázkou také je, zda je správná praxe
pojišťoven a soudů, které odděleně
posuzují výši škody na tom kterém
konkrétním poškozeném dílu – zvlášť
na světlometu, zvlášť na nárazníku,
zvlášť na motoru, zvlášť na čelním skle
a zvlášť na pneumatice. Nebylo to snad
auto jako celek, které bylo při dopravního nehodě poškozeno?

Otázkou také je, zda by se nemělo brát
v úvahu, jaká je hodnota automobilu,
který sice má např. úplně nový levý
přední světlomet, nárazník a nový
blatník, ale o kterém se ví, že byl v minulosti nabouraný. Je snad pravdou,
že někdo za takto „vylepšený“ automobil zaplatí víc než za automobil,
který nikdy před tím nabouraný nebyl? A nedochází právě tím, že se k
tomuto v současné době u starších
vozidel nepřihlíží, k neoprávněnému
zásahu do majetkové sféry poškozeného a k reálnému úbytku hodnoty
jeho majetku?
Tyto otázky, které jsem zde naznačil, si
jistě klade celá řada těch, kteří se v postavení poškozeného při dopravní nehodě ocitli. Za současného stavu platné
legislativy a při současné rozhodovací
praxi soudů je však velice problematické, ne-li nemožné, docílit v této oblasti
jakéhokoliv posunu.
Pokud se zdá poškozenému náhrada
příliš nízká, jaké má možnosti? Soud
s pojišťovnou viníka? Nebo přímo
s viníkem?
Jedinou reálnou možností, jak se v současné době srážce v podobě uplatněné amortizace bránit (odmyslíme-li si
případy, kdy dojde při likvidaci ze strany pojišťovny při výpočtu ke zřejmé
chybě či opomenutí), je přezkoumání
výše skutečné škody soudním znalcem. Dojde-li znalec ve svém výpočtu
k odchylnému závěru než pojišťovna
a pojišťovna odmítne rozdíl doplatit,
nezbývá než uplatnit nárok soudní cestou. Na straně žalované přitom může
stát jak odpovědnostní pojišťovna, tak
přímo odpovědný subjekt, v případě
dopravních nehod tedy nejčastěji provozovatel vozidla, při jehož provozu ke
škodě došlo. Na tomto místě je třeba
zdůraznit, že rozdílu, který odpovídá
odečtené amortizaci, se nelze domáhat
po viníkovi dopravní nehody (resp. provozovateli vozidla). V principu veškerou
majetkovou škodu (v rozsahu vymezeném zákonem 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), za
kterou tento provozovatel odpovídá,
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má totiž povinnost nahradit pojišťovna,
kde má provozovatel vozidla sjednáno
„povinné ručení“.
Jak mi může D.A.S. v této situaci pomoci?
V této oblasti posuzujeme, zda byl postup odpovědnostní pojišťovny v souladu s platnými právními předpisy

a zda bylo vyplacené plnění adekvátní. V případě, že shledáme v postupu pojišťovny nesrovnalosti, klienty
v jednání s pojišťovnou zastupujeme
a v případě potřeby i iniciujeme a ﬁnancujeme soudní řízení, ať už za pomoci
právních specialistů naší společnosti
nebo prostřednictvím spolupracujících

specializovaných advokátních kanceláří. Velkou výhodou přitom je, má-li
klient sjednáno doplňkové pojištění,
na základě kterého D.A.S. hradí náklady na vypracování i jiných než soudem
nařízených znaleckých posudků.
Mgr. Roman Flek

Odpovědnost za škodu
způsobenou vadou výrobku
Naše klientka
dostala letos
k vánocům od
prarodičů vysoušeč vlasů.
Hned při prvním vyzkoušení se vysoušeč
vlasů rozžhavil
a začaly z něj
vylétávat rozpálené součástky, které
prarodičům propálily křeslo drahé sedací soupravy. Otázka, se kterou se klientka
obrátila na naše právní oddělení, zněla:
„Mají prarodiče nárok na náhradu škody,
která na křesle sedací soupravy vznikla?
A vůči jakému subjektu jí lze uplatňovat
– po prodejci vysoušeče vlasů v rámci
reklamačního řízení nebo po samotném
výrobci?“
Současná právní úprava činí rozdíl mezi
odpovědností za způsobenou škodu
a odpovědností za vady u výrobků. Pokud vznikne kupujícímu v důsledku užívání vadného výrobku vedle majetkové
újmy v podobě vady znehodnocující
samotný výrobek i další majetková škoda, je možné se domáhat vedle práva
z odpovědnosti za vady (reklamace)
i práva z odpovědnosti za škodu, která
z vady vznikla. Pro názornost lze uvést
například situaci, kdy si člověk zakoupí
jakýkoliv elektrospotřebič – například
televizor. V důsledku výrobní vady dojde ke zkratu a vznikne požár. Nejen že
shoří samotný televizor, ale v nejhorším
případě i celá domácnost. Jako první
D.A.S. magazín 1/2008

majetkovou újmu lze v tomto případě
jmenovat škodu na samotném televizoru, který shořel. V tomto případě se újma
řeší v rámci odpovědnosti za vady. Majetkovou újmou, která má bezprostřední
příčinnou souvislost s vadou televizoru
však zajisté je i škoda, která vznikla na
ostatním vybavení domácnosti. V tomto
případě se vzniklá újma řeší v rámci odpovědnosti za škody.
Odpovědnost za vady a odpovědnost
za škodu tak mohou platit a platí vedle
sebe. Uplatnění nároku z odpovědnosti
za vady tak nevylučuje nárok na náhradu škody, která z vady vznikla. Proto je
zcela nerozhodné, zda kupující uplatnil
před okamžikem vzniku škody na prodávajícím nějaké nároky z titulu odpovědnosti za vady zakoupeného výrobku
(reklamace), či nikoliv. Uplatnění nároku
z odpovědnosti za škodu není podmíněno ani vyloučeno předchozím nebo
souběžným uplatněním práv z odpovědnosti za vady věci.
Pro spotřebitele je toto rozdělení velice
důležité. Je totiž zapotřebí si na prvním
místě uvědomit, že práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat pouze vůči
subjektu, se kterým je spotřebitel ve
smluvním vztahu – nejčastěji tedy proti samotnému prodávajícímu. Jedná se
o tzv. smluvní odpovědnost.
V současném „spotřebním“ světě je však
pro účinnou ochranu práv nezbytné,
aby se spotřebitel v případě škod způso-

bených vadným výrobkem mohl obrátit
i na jiné subjekty, než jen na prodejce
– například i na výrobce či dovozce. Z tohoto důvodu je také důležité, aby existovala konkrétní zákonná ustanovení,
kterými se popisované zvláštní případy
odpovědnosti za škodu budou řídit.
Odpovědnost za škodu způsobenou
vadným výrobkem upravuje v České
republice zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku.
Podle tohoto zákona odpovídá za škodu
způsobenou vadným výrobkem především výrobce, na jeho místě (ev. společně), mohou odpovídat dovozce a distributor - čili nikoliv jen smluvní partner
spotřebitele. Zákon lze aplikovat pouze
u škod vzniklých na jiných věcech, než
samotném vadném výrobku a která je
používána převážně k jiným než podnikatelským účelům.
Výrobek je podle tohoto zákona vadný,
jestliže z hlediska bezpečnosti jeho užití nezaručuje vlastnosti, které lze od něj
oprávněně očekávat, zejména s ohledem na informace o něm, které poskytl
výrobce, předpokládaný účel a dobu,
kdy byl uveden na trh. Výrobce má podle
citovaného zákona objektivní odpovědnost za škodu způsobenou vadností výrobku, odpovídá za škodu bez ohledu na
to, zda byla způsobena zaviněně, nebo
bez zavinění. Právě v tom je největší rozdíl mezi obecnou odpovědností za škoOdpovědnost za...
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du, kdy škůdce za škodu odpovídá jen
tehdy, jestliže jí zavinil, tzn. porušil nějakou právní povinnost. Takovéto zavinění
se pro případy odpovědnosti dle zákona
č. 59/1998 Sb. nevyžaduje. Poškozený
proto pouze prokazuje, že výrobek byl
vadný, že mu vznikla škoda, a že existuje
příčinná souvislost mezi vadností výrobku a škodou. Právo na náhradu škody se
promlčuje ve tříleté lhůtě.
I přes výše uvedené se může výrobce
odpovědnosti zprostit, pokud prokáže
některý ze zákonných liberačních důvodů. V tomto smyslu se může výrobce
zprostit odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, prokáže-li, že:
• výrobek neuvedl na trh;
• vada výrobku, která způsobila škodu,
neexistovala v době, kdy výrobce uvedl
výrobek na trh nebo nastala později;
• výrobek nevyrobil pro prodej nebo
jinou formu použití pro podnikatelské
účely, ani výrobek nebyl vyroben nebo
jím šířen v rámci jeho podnikatelské činnosti;
• vada výrobků je důsledkem plnění
právních předpisů;
• stav vědeckých a technických znalostí
v době, kdy uvedl výrobek na trh, neumožnil zjistit vadu výrobku.
Odpovědný subjekt hradí škodu ve výši,
ve které tato škoda přesahuje částku 500
EUR. U výše náhrady škody na zdraví se
jedná o jednorázové odškodnění za bolesti, ztížení společenského uplatnění,
ztrátu na výdělku, léčení, výživu pozůstalých a pohřeb. V tomto případě platí
objektivní promlčecí desetiletá lhůta.
Pro úplnost je vhodné dodat, že zákon
č. 59/1998 Sb. nelze aplikovat na případy
náhrady škody u výrobků uvedených na
trh před 1. 6. 1998 a škody z jaderných
událostí (výčet případů, na něž nelze zákon aplikovat, není kompletní).
Závěrem nesmíme zapomenout na důležité ustanovení zákona - podle § 10
odst. 2 totiž platí, že poškozený může
podle své volby uplatnit právo na náhradu škody buď podle obecné úpravy od-
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povědnosti za škodu, nebo vůči výrobci
podle tohoto zákona.
Možnosti, jak se domáhat náhrady škody
vniklé na jiných věcech než samotném
vadném výrobku, jsou tedy následující:
1. Využití pravidel týkajících se odpovědnosti prodávajícího za vady
Jestliže prodávající porušil prodejem
vadného výrobku svou smluvní právní povinnost řádně plnit, tj. plnit bez
vad, může náhradu škody s úspěchem
uplatňovat osoba, která je s prodávajícím ve smluvním vztahu, tj. kupující, nikoliv však již třetí osoba, která vadným
výrobkem utrpěla škodu na své věci.
Prodávající se může odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že škodu nezavinil.
Prodávající se však nemůže zprostit své
odpovědnosti za škodu vzniklou kupujícímu tvrzením, že vadný výrobek mu byl
již dodán výrobcem, případně dalším
obchodníkem (velkoobchodem). Prodávající by se vyvinil jen tehdy, pokud by
prokázal, že vzhledem ke všem okolnostem daného případu nemohl vědět, že
prodávaná věc má vadu, ze které může
vzniknout škoda.
2. Využití pravidel o obecné mimosmluvní – zákonné odpovědnosti
Dle ustanovení § 420 občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 415 občanského zákoníku platí, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví, na majetku, na přírodě
a životním prostředí. Odpovědnost nastává rovněž dle § 420 občanského zákoníku ve spojení s ustanovením zvláštního
zákona, jako např. zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, které zakazují
vadné („nebezpečné“) výrobky, tj. výrobky neposkytující za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití zdraví, majetku a životnímu prostředí jejich
uživatelů při jejich používání legitimně
očekávanou bezpečnost apod. V těchto
případech obecné odpovědnosti odpovídá za škodu nejen prodávající, ale rovněž výrobce vadného výrobku (dovozce
čí distributor), případně mohou odpoví-

dat solidárně. I zde je však třeba počítat
s tím, že každý z nich má možnost zprostit se své odpovědnosti za škodu vyviněním, a to prokáže-li, že škodě nemohl
zabránit ani při vynaložení veškerého
úsilí, které je možné od něj při výrobě
výrobku, resp. při uvedení výrobku do
oběhu požadovat.
3. Využití zákona č. 59/1998 Sb., o
odpovědnosti za škodu způsobenou
vadou výrobku
Při naplnění shora uvedených požadavků tohoto zákona je vhodné jej využít
tehdy zejména, neexistuje-li mezi prodávajícím a poškozeným bezprostřední
smluvní vztah. Motivem k využití zákona č. 59/1998 Sb. je rovněž to, že odpovědnost výrobce (dovozce, distributora)
je objektivní, tj. nastává bez ohledu na
zavinění. Překážkou k uplatnění tohoto zákona je, pokud škoda nepřesahuje
částku 500 EUR.
S ohledem na shora uvedené a s přihlédnutím k výši škody jsme klientce (resp.
jejím prarodičům – vlastníkům sedací
soupravy, kteří byli vůči prodejci vysoušeče rovněž ve smluvním vztahu – byli
kupujícími) doporučili uplatnit právo
na náhradu škody v rámci standardního
reklamačního řízení vůči prodejci vysoušeče. Výše škody totiž nepřesáhla částku
500 EUR a náhradu škody vůči výrobci
tak nebylo možné na základě zákona
59/1998 Sb. uplatňovat.
Zcela jiná situace by ale nastala, kdyby
od vadného vysoušeče například vzplanul byt naší klientky a škoda by dosáhla
částky řádově několika statisíců. V takovém případě by totiž bylo možné žádat
náhradu škody právě na základě zákona
č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku.
Jak je z tohoto příkladu patrné, není řádné uplatnění nároku na náhradu škody
vůbec jednoduchou záležitostí. Konzultace a pomoc právníka se tak stává
v podstatě nezbytností.
Mgr. et Mgr. Veronika Kubíková
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Dohody o pracích konaných
mimo pracovní poměr
V DAS magazínu číslo
1/2007 bylo
pojednáno
o nové úpravě pracovního
poměru, který
je základním
druhem pracovněprávního vztahu a zákoník práce zaměstnavateli ukládá jeho primární využití.
V praxi našich pojištěných se však často vyskytují situace, kdy je vhodnější
či výhodnější využít možnosti dané
zákoníkem práce a upravit svá práva
a povinnosti prostřednictvím dohod
o pracích konaných mimo pracovní
poměr. Tyto dohody jsou umožněny
ve formě dohody o pracovní činnosti
a dohody o provedení práce. Samotná úprava je obsažena především v §§
74 a násl. zákoníku práce.
Dohoda o provedení práce (Vzor č. 1)
Dohodu o provedení práce lze uzavřít
maximálně na předpokládaný rozsah 150 hodin. Do tohoto rozsahu se
započítává také doba práce konaná
zaměstnancem pro zaměstnavatele
v témže kalendářním roce na základě
jiné dohody o provedení práce.
Písemná forma této dohody stanovena není, vždy však z důkazních důvodů doporučujeme činění právních
úkonů v písemné podobě. Obsahová
stránka dohody není výslovně upravena, lze však doporučit vymezit
konanou práci, sjednanou odměnu
a rozsah práce.
Při sjednávání výše odměny v dohodě o provedení práce mají účastníci
smluvní volnost. Výše odměny však
musí dosahovat alespoň výše minimální mzdy. V opačném případě je
zaměstnavatel povinen poskytnout
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zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu
mezi výší této odměny připadající na
jednu hodinu a příslušnou minimální
hodinovou mzdou.
Z hlediska právní úpravy končí tento právní vztah vzájemnou dohodou
nebo splněním. Ostatní způsoby
skončení je potřeba sjednat. Jedná
se např. o výpověď, odstoupení od
smlouvy či okamžité zrušení.
Dohoda o pracovní činnosti (Vzor č. 2)
Rozsah práce na základě dohody
o pracovní činnosti je v průměru omezen polovinou stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného
a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se
posuzuje za celou dobu, na kterou byla
dohoda o pracovní činnosti uzavřena,
nejdéle však za období 52 týdnů.
Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná; jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci.
V dohodě o pracovní činnosti musí
být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na
kterou se dohoda uzavírá.
Při sjednávání výše odměny v dohodě
o pracovní činnosti mají účastníci velkou smluvní volnost (jsou limitováni
pouze výší minimální mzdy).
Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zru-

šit dohodou účastníků ke sjednanému
dni; jednostranně může být zrušena
z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní
dobou, která začíná dnem, v němž
byla výpověď doručena druhému
účastníku. Okamžité zrušení dohody o
pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné
okamžitě zrušit pracovní poměr.
Společné ustanovení
Není-li v zákoníku práce dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou
na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to
však neplatí, pokud jde o:
a) odstupné podle § 67 a 68,
b) pracovní dobu a dobu odpočinku,
c) překážky v práci na straně zaměstnance,
d) skončení pracovního poměru a
e) odměnu z dohody o práci konané
mimo pracovní poměr (dále jen „odměna z dohody“).
Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na
jiné důležité osobní překážky v práci
a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem,
a to za podmínek uvedených v § 199,
206 a v části deváté zákoníku. U dohody o pracovní činnosti musí však být
vždy dodržena úprava podle § 191 až
198 a § 206 zákoníku práce.
JUDr. Viktor Hodek

www.das.cz
Dohoda o práci..
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Vzor č. 1: Dohoda o provedení práce:

Vzor č. 2: Dohoda o pracovní činnosti

Název zaměstnavatele ..............................................................................,
se sídlem v ................................................................................................,
IČO .............................................................................................................
(dále jen „zaměstnavatel„) na straně jedné

Název zaměstnavatele ..............................................................................,
se sídlem v ................................................................................................,
IČO .............................................................................................................
(dále jen „zaměstnavatel„) na straně jedné

a

a

Jméno .........................................................................................................
nar. dne ..................... v ..............................................................................,
rodné číslo .................................................................................................,
trvale bytem ...............................................................................................,
(dále jen „zaměstnanec„) na straně druhé

Jméno .........................................................................................................
nar. dne ..................... v ..............................................................................,
rodné číslo .................................................................................................,
trvale bytem ...............................................................................................,
(dále jen „zaměstnanec„) na straně druhé

uzavírají tuto

uzavírají tuto

dohodu o provedení práce

dohodu o pracovní činnosti

1. Zaměstnanec se zavazuje, že za dobu od 1. 3. 2008 do 31. 3. 2008
provede sjednaný pracovní úkol (popis pracovního úkolu: ...................)

1. Zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat práci ….............

2. Zaměstnanec provede práci osobně, vykonanou práci převezme
.....................

2. Tyto práce bude vykonávat v ..................... ( místo výkonu práce ) v
rozsahu .............. v pracovních dnech od ..................... do .....................
hodin, počínaje dnem ......................

3. Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) ..................... hodin.

3. Tato dohoda se uzavírá na dobu od ..................... do ......................

4. Za provedení úkolu bude zaměstnanci poskytnuta sjednaná odměna
ve výši ..................... Kč, která je splatná ihned po dokončení a odevzdání práce.

4. Zaměstnanec bude práci vykonávat osobně.

5. Na základě této dohody seznámil zaměstnavatel zaměstnance s právními předpisy vztahujícími se k vykonávané práci a ostatními předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6. Zaměstnavatel je povinen vytvářet pracovní podmínky zajišťující řádný
a bezpečný výkon práce, zejména poskytovat potřebný materiál, nářadí
a osobní ochranné prostředky, poskytnout sjednanou odměnu a dodržovat ostatní podmínky dohody.
7. Zaměstnanec je povinen vykonat práci svědomitě podle svých sil
a schopností, respektovat podmínky sjednané touto dohodou a dodržovat předpisy vztahující se na výkon práce, zejména předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
8. Zaměstnavatel může odstoupit od dohody, jestliže pracovní úkol nebyl
proveden ve sjednané lhůtě.
9. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky.
V takovém případě je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci
škodu, která mu tím vznikla.

5. Za vykonanou činnost bude zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši
..................... Kč měsíčně, která je splatná po vykonání práce ( např.10.
den následujícího kalendářního měsíce ).
6. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právními a jinými předpisy
vztahujícími se k vykonávané práci, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit zaměstnanci podmínky zajišťující
řádný a bezpečný výkon práce, zejména poskytovat potřebné základní
prostředky, ochranné pracovní prostředky, poskytovat sjednanou odměnu a dodržovat ostatní sjednané pracovní podmínky dohody.
8. Zaměstnanec je povinen konat práci svědomitě a řádně podle svých
sil, znalostí a schopností, dodržovat podmínky sjednané v dohodě
a dodržovat příslušné předpisy vztahující se k výkonu jeho práce, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Další práva a povinnosti účastníků této smlouvy se řídí ustanoveními
zákoníku práce (§ 76 až 77 ZP).
8. Obě smluvní strany mohou tuto dohodu vypovědět, a to písemně
s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem doručení výpovědi.

10. Další práva a povinnosti účastníků této dohody se řídí ustanoveními
zákoníku práce (§ 75 a 77).

9. Tato dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno
obdrží zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.

11. Tato dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno
obdrží zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.

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

V ..................... dne .....................
.......................
zaměstnavatel
.....................
zaměstnanec
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.......................
zaměstnavatel
.....................
zaměstnanec
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Profesní průkazy
Průkazy profesní způsobilosti řidičů
po 1. 4. 2008
Zákonem č. 374/2007 Sb. ze dne
6. 12. 2007 došlo k novelizaci zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel, a to k novelizaci poměrně zásadní. Novela nabyla účinnosti
k 1. 4. 2008.
Důvodem pro novelizaci výše uvedeného zákona byla především nutnost harmonizovat naše právní předpisy s předpisy Evropské Unie, a to
především se Směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne
15. července 2003 o výchozí kvaliﬁkaci a
pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní
dopravu, ve znění pozdějších novelizací.
Nejvýznamnější změnou, která se dotkne
širokého okruhu řidičů, je zakotvení povinnosti mít průkaz profesní způsobilosti
pro všechny osoby, které řídí vozidlo, k jehož řízení je nutné disponovat řidičským
oprávněním skupiny C, C+E, D a D+E
nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.
Do 31. 3. 2008 se přitom tato povinnost
týkala pouze osob, které řídí*:
a) motorové vozidlo vybavené zvláštním
výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy, 2)
b) vozidlo taxislužby, 6)
c) nákladní vozidlo, speciální vozidlo a
jízdní soupravu, mimo takové jízdní soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo
zemědělský nebo lesnický traktor, pokud
největší povolená hmotnost vozidel nebo
jízdní soupravy převyšuje 7 500 kg,
d) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče.
Nově od 1. 4. 2008 tedy dopadla povinnost mít průkaz profesní způsobilosti
i na ty řidiče, kteří řídí vozidla, jejichž
maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg. Po 1. 4. 2008 hrozí osobě,
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která bude řídit vozidlo shora uvedené
kategorie bez platného průkazu profesní způsobilosti, sankce v podobě
trestu zákazu řízení od 6 měsíců do
1 roku, pokuta 5 000 – 10 000 Kč
a odebrání 5 bodů.
Všichni řidiči, kteří jsou držiteli platného
osvědčení profesní způsobilosti k 31. 3.
2008, jsou povinni do 30. 9. 2008, nejpozději však v den ukončení platnosti
osvědčení o profesní způsobilosti, podat
příslušnému úřadu písemnou žádost o
vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče dle novelizovaného zákona. Takovým
řidičům úřad automaticky osvědčení o
profesní způsobilosti za průkaz profesní
způsobilosti vymění.
Na žádost vydá příslušný úřad průkaz
profesní způsobilosti i řidičům, kteří získají řidičské oprávnění pro podskupinu
C1 do 10. září 2009.
A konečně příslušný úřad na žádost vydá
průkaz profesní způsobilosti i řidičům,
kteří získají řidičská oprávnění pro skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E
v období od 1. 4. 2008 do 10. 9. 2008 a
pro skupiny a podskupiny C1+E, C nebo
C+E od 1. 4. 2008 do 1. 9. 2009 (tento odstavec se vztahuje i na řidiče, kteří získali

řidičské oprávnění pro uvedené skupiny
a podskupiny po 1. 10. 2007 a nejsou dosud držiteli platného osvědčení profesní
způsobilosti řidiče).
Všichni ostatní výše neuvedení řidiči
mohou od 1. 4. 2008 získat průkaz profesní způsobilosti pouze po absolvování
vstupního školení a výcviku dle podmínek stanovených v zákoně č. 247/2000
Sb., ve znění účinném od 1. 4. 2008.
Povinnost zdokonalování odborné
způsobilosti a povinnost mít u sebe
platný průkaz profesní způsobilosti
se nebude vztahovat jen na výjimky stanovené v § 46 odst. 3 zákona
č. 247/2000 Sb. (např. na řidiče vozidel
využívaných výlučně pro své vlastní potřeby a řidiče vozidel používaných při
přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání,
pokud řízení není hlavním předmětem
výkonu závislé práce nebo podnikání
řidiče).
*(§ 6 odst. 8 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb.,
o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném do 31. 3. 2008 ve spojení s §
48 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném
do 31. 3. 2008)

Mgr. Roman Flek

Profesní průkazy
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Náhrada škody v pra
Mezi další oblasti pracovního práva, které zmíníme v našem pojednání
o novém zákoníku práce, bezesporu patří problematika škod způsobených zaměstnancem zaměstnavateli. Bohužel je
smutnou zkušeností právního oddělení
při vyřizování pojistných událostí našich
pojištěných, že právě v těchto otázkách
dochází zcela pravidelně k nerespektování
zákonné úpravy.

dy škody, nesmí tato přesáhnout u škod
způsobených zaměstnancem z nedbalosti
částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho
průměrného výdělku. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, kterou si zaměstnanec přivodil sám,
nebo po zneužití jiných návykových látek.
Jedná-li se o škodu způsobenou úmyslně,
může zaměstnavatel požadovat náhradu i
ušlého zisku.

Samotné legislativní zakotvení je nutno
hledat v §§ 205 a násl. zák. č. 260/2006 Sb.,
zákoníku práce v platném znění.

Odpovědnost za nesplnění
povinností k odvrácení škody
Na zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance
na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící škodě, ačkoliv by tím
bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku
škody, může zaměstnavatel požadovat,
aby se podílel na náhradě škody, která byla
zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu
přiměřeném okolnostem případu, pokud
ji není možné nahradit jinak.
Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící
zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo
hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento
stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si
přitom způsobem přiměřeným okolnostem. Výše náhrady škody u tohoto druhu
odpovědnosti nesmí přesáhnout částku
rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

Při vědomí možnosti i další klasiﬁkace,
je pro praktické využití nejpodstatnějším rozlišením odpovědnosti za škodu
způsobenou zaměstnancem hledisko rozsahu náhrady škody. Ve smyslu
§ 257 zákoníku práce lze odpovědnost za
škodu dle hlediska rozsahu náhrady škody
členit na:
a) obecnou odpovědnost,
b) odpovědnost za nesplnění povinností
k odvrácení škody,
c) odpovědnost za schodek na svěřených
hodnotách,
d) odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů.
Obecná odpovědnost
zaměstnance za škodu
Podle § 250 zákoníku práce zaměstnanec
odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením
povinností při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s ním. Byla-li škoda způsobena také porušením povinností
ze strany zaměstnavatele, odpovědnost
zaměstnance se poměrně omezí. Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance.
Předpokladem odpovědnosti zaměstnance za způsobenou škodu je tedy:
a) vznik škody na straně zaměstnavatele,
b) porušení právních povinností ze strany
zaměstnance,
c) příčinná souvislost mezi vznikem škody
a porušením právních povinností ze strany
zaměstnance,
d) zavinění zaměstnance (ve formě úmyslu
nebo nedbalosti).
Z pohledu výše zmíněného rozsahu náhra-

16

Náhrada škody...

Odpovědnost za schodek
na svěřených hodnotách, které
je zaměstnanec povinen vyúčtovat
Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot
svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále
jen „dohoda o odpovědnosti“), za které se
považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby
materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou
předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž
má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly
svěřeny, odpovídá za schodek vzniklý na
těchto hodnotách.
Dohoda o odpovědnosti smí být uzavřena
nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne
18 let věku. Dohoda o odpovědnosti musí
být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti
zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že scho-

dek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním
povinnosti zaměstnavatele znemožněno
se svěřenými hodnotami nakládat.
Odpovědnost za ztrátu
svěřených předmětů
Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a
jiných podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.
Předměty, jejichž cena převyšuje 50 000
Kč, mohou být zaměstnanci svěřeny jen na
základě dohody o odpovědnosti za ztrátu
svěřených předmětů.
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů smí být uzavřena nejdříve
v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let
věku. Dohoda o odpovědnosti za ztrátu
svěřených předmětů musí být uzavřena
písemně, jinak je neplatná.
Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za
ztrátu svěřených předmětů zcela nebo
zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla
zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.
Zaměstnanec, který odpovídá za schodek na svěřených hodnotách nebo za
ztrátu svěřených předmětů, je povinen
nahradit schodek na svěřených hodnotách nebo ztrátu svěřených předmětů
v plné výši.
Postup při vzniku škody
Výši požadované náhrady škody určuje
zaměstnavatel; způsobil-li škodu vedoucí
zaměstnanec, který je statutárním orgánem nebo jeho zástupce, sám nebo společně s podřízeným zaměstnancem, určí
výši náhrady škody ten, kdo statutární orgán nebo jeho zástupce na pracovní místo
ustanovil.
Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen
projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy
bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni
zaměstnanec odpovídá.
Jestliže zaměstnanec uzná svůj závazek
nahradit škodu, uzavře se zaměstnavatelem písemnou dohodu o způsobu náhrady
škody. Součástí této dohody je výše škody.
Není-li tato dohoda uzavřena v písemné
formě, je neplatná. Výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu
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covním právu
její úhrady s výjimkou náhrady nepřesahující 1 000 Kč je zaměstnavatel povinen
projednat s odborovou organizací.
Důrazně proto opakovaně upozorňujeme,
že bez uzavření výše uvedené dohody o

způsobu náhrady škody nelze bez dalšího tzv. „strhávat“ škodu z platu či diet.
Nedojde-li k dohodě mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem o zavinění a úhradě
škody, nezbývá zaměstnavateli nic jiného,

než uplatnit svůj nárok u soudu. Z důvodů
zvláštního zřetele hodných může soud výši
náhrady škody přiměřeně snížit.
JUDr. Viktor Hodek

Několik otázek
pro naše pojišťovací zprostředkovatele

Radomír Hlaváček

Když se ohlédnete za počátkem Vaší kariéry u D.A.S., byla z Vašeho pohledu volba
stát se pojišťovacím zprostředkovatelem
správná?
Rozhodně ano. Mám možnost nabídnout
zájemcům služby renomované společnosti
s osmdesátiletou tradicí, jejichž rozsah sahá
od bezplatné právní porady až po řešení
složitých případů s využitím zahraničních
advokátních kanceláří. Důležité pro mne
je, že D.A.S. má jasnou vizi svého rozvoje,
neustále rozšiřuje produktové portfolio
a zkvalitňuje poskytované právní služby.
Tomu odpovídá nastavení motivace pojišťovacích zprostředkovatelů.

kariéry u D.A.S. při sepisování pojistné
smlouvy?
Zájemce o pojištění právní ochrany mne
pozval na pozemek za svým rodinným domem. Byl v tričku a montérkách a sdělil mi,
že bude při mé prezentaci produktů D.A.S.
kopat studnu. Vlezl po žebříku do jámy a
zatímco on vyhazoval na povrch hlínu, já
jsem mu představoval jeho právní ochranu. Chvílemi jsem měl chuť odejít, ale vytrval jsem, neboť mne ubezpečoval, že mne
stále poslouchá. Na závěr jsem mu podal
ruku, předal svoji vizitku a odjel jsem. Asi
za týden mi zavolal, pojistil rodinu, ﬁrmu
a vozidla. Dodnes je klientem D.A.S.

Jaká jsou úskalí a naopak pozitiva tohoto
druhu práce?
Za úskalí považuji neustálou sebemotivaci spojenou s efektivním využíváním času.
Pozitivem je samostatnost a volnost při rozhodování, jak tuto práci dělat co nejlépe.

Vzhledem k náročnosti, kterou Vaše práce
obnáší, máte nějaký recept na potřebnou relaxaci a odreagování se?
Protože tato práce je charakteristická každodenními schůzkami a telefonickými
rozhovory s lidmi, je pro mne opravdovou
relaxací vycházka do nedalekého lesa, kde
si, hlavně na konci týdne, „vyčistím hlavu“.

Máte nějaký kuriózní zážitek za dobu Vaší
Když se ohlédnete za počátkem Vaší kariéry u D.A.S., byla z Vašeho pohledu volba
stát se pojišťovacím zprostředkovatelem
správná?
Jistě, to že jsem u D.A.S. od jejího počátku mluví za vše.

Ladislav Zelenka
D.A.S. magazín 1/2008

Jaká jsou úskalí a naopak pozitiva tohoto
druhu práce?
Úskalí je každé ráno vstát a jít pracovat
(smích), ale jinak to prostě nejde. Pozitivní na této práci je to, že jsem časově
nezávislý a můžu nabízet lidem právní
jistotu a pomáhat klientům řešit jejich
události a to mě prostě baví. Tímto zdravím všechny mé klienty.

Máte nějaký kuriózní zážitek za dobu Vaší
kariéry u D.A.S. při sepisování pojistné
smlouvy?
Mám. Jednou jsem měl schůzku najednou se dvěma potencionálními klienty
v restauraci a přitom se tak opili, že mě
druhý den kontaktovali, abych jim připomenul, na co ten D.A.S. vůbec mají.
Vzhledem k náročnosti, kterou Vaše práce
obnáší, máte nějaký recept na potřebnou
relaxaci a odreagování se?
Nejlepší relaxace je práce na zahradě,
v létě si ugrilovat s rodinou v altánu nějaké to masíčko a i na tu dovolenou si najdeme čas nebo výlet na kole.

Otázky
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Otázky ...
Když se ohlédnete za počátkem Vaší kariéry u D.A.S., byla z Vašeho pohledu volba stát se pojišťovacím zprostředkovatelem správná?
Volbu pracovat pro pojišťovnu jako OSVČ
jsem řešila už v roce 1993. A byla správná! Vyměnila jsem stávající podnikaní
v obchodě za jiný druh prodeje. Avšak
s naprosto jinými možnostmi - mohla
jsem oslovit prakticky kohokoli a měla
mu co nabídnout, byť jsem se s ním viděla poprvé v životě. Dnes si neumím představit, že bych pracovala v jiném oboru.

Naďa Dvořáčková
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Jaká jsou úskalí a naopak pozitiva tohoto
druhu práce?
Úskalí této práce vidím v tom, že mi ji
nikdo nepřidělí, každý měsíc začínám
od nuly. Člověk fakticky nic nemusí - a to
může svést. Na druhou stranu je to pozitivum - čas a veškeré pracovní činnosti si
plánuji sama - prostě svobodný člověk. A

další plus, které nám dlouhodobá práce
pro D.A.S. přináší je jistota, že když onemocníme, nemusíme se strachovat o dodržení našich ﬁnančních závazků.
Máte nějaký kuriózní zážitek za dobu Vaší
kariéry u D.A.S. při sepisování pojistné
smlouvy?
Zážitků při této práci je opravdu hodně
a různých. Jeden můj osobní bych však
nikomu nepřála. Tím je vykradení auta
a odcizení pracovní aktovky s diářem
a již sepsanými smlouvami a právě nabytým seznamem telefonních čísel potenciálních klientů.
Vzhledem k náročnosti, kterou Vaše práce
obnáší, máte nějaký recept na potřebnou
relaxaci a odreagování se?
Jelikož je mi práce zábavou, tak se ani
moc neunavuji. Mám ráda všechny sporty, kterých se sama aktivně účastním.

D.A.S. magazín 1/2008

Setkání ...
Slavnostní večer
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. tak jako každý rok
připravila svým zaměstnancům a obchodním zástupcům
slavnostní večer, konaný dne 18. 1. 2008. Zde byli odměněni nejen zaměstnanci, kteří jsou v této ﬁrmě již 5 a 10
let, ale také ti nejlepší obchodní zástupci, kteří svou produkcí pomohli k dobrému hospodářskému výsledku za
rok 2007. Všechny ceny jim byly předány z rukou paralympijského vítěze a mistra světa v cyklistice, pana Jiřího Ježka - nové tváře D.A.S.
Tato slavnostní událost byla natáčena televizí v souvislosti
s chystaným uvedením pořadu o sportovcích, kteří se připravují na Olympijské hry v roce 2008 v Pekingu.
Reklamní spolupráce pro rok 2008 s tímto vynikajícím
sportovcem bude probíhat nejen formou ﬁnanční pomoci, ale také se bude objevovat na přebalech propagačních
tiskovin naší společnosti.

D.A.S. magazín 1/2008

Slavnostní večer
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Jiří Svoboda

Co s ním, když dojezdil?
Jak naložit s automobilem, který již dosloužil? Řada našich motoristických spoluobčanů si s tímto problémem asi neví zcela rady.
Dokazuje to především to, co vídáme na našich ulicích. Odhady
odborníků totiž hovoří o tom, že v ulicích můžeme najít až několik stovek tisíc odstavených vysloužilých vozidel.
Přestože již delší dobu platí zákonem stanovené předpisy, nechává u nás své vozy ekologicky zlikvidovat jen menšina majitelů. Na
specializovaných autovrakovištích tak končí zhruba jen pětina
vozů. Zbytek skončí například po částech ve sběrnách, nebo je
jejich majitelé rozprodají na náhradní díly. O vraky stojící v ulicích
se pak ve většině případů musejí postarat města a obce. Zájem
o likvidaci vysloužilých vozidel ale již pomalu roste. Spolu s tím se
zvýšil také počet ﬁrem, které se zabývají jejich ekologickou likvidací. Pokud je takovéto ﬁrmě předán kompletní vůz, je jeho převzetí ﬁrmou bezplatné. Navíc, aby majitelé mohli starý automobil
odhlásit z evidence vozidel, potřebují právě od specializované ﬁrmy doklad o tom, že auto u nich odevzdali k likvidaci.
Jak postupovat?
Jak tedy správně postupovat, abychom vyhověli ekologickým
předpisům a postarali se správně o vysloužilý automobil? Poslední vlastník má podle zákona povinnost předat vozidlo
pouze do takového zařízení, které má souhlas pro využívání,
odstraňování, sběr nebo výkup autovraků. Takovéto zařízení
bezúplatně převezme úplné vozidlo a poslednímu vlastníkovi
vystaví potvrzení o převzetí autovraku (tzv. doklad o ekologické
likvidaci), které mu slouží jako příloha žádosti k trvalému vyřazení z centrálního registru vozidel. Bez tohoto potvrzení vám
automobil z evidence vozidel neodhlásí.
Od roku 2002 udělily krajské úřady souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků zhruba čtyřem stovkám podnikatelských subjektů. S vyhledáním nejbližšího místa určeného k ekologické likvidaci by tak neměl být
žádný problém. Již počátkem roku 2006 vznikl na adrese www.
isva.cz (informační systém pro vyřazené automobily) komplexní
portál věnující se problematice nakládání s autovraky. Zde najdete široké spektrum informací o oblasti nakládáni s autovraky
u nás. Kromě jiného zde najdete i spojení na všechny provozova-
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tele zařízení ke sběru a zpracování vyřazených vozidel v jednotlivých krajích naší republiky.
Vyměňte starý za nový
Řada prodejců nových vozidel nabízí ale ještě jednu možnost,
jak se elegantně zbavit starého automobilu a ještě na tom cosi
vydělat. Ve speciálních nabídkách bezplatně odeberou váš starý vůz a navíc vám ještě přidají slevu na nový automobil, který
ve své akci nabízejí. Pokud vám tedy na zahradě nebo na ulici
stojí již nepojízdný stařeček a chcete si pořídit nový automobil,
vyplatí se sledovat nabídky jednotlivých ﬁrem a značek na trhu
a přijet pak domů v novém modelu.
Povinnosti posledního vlastníka vozidla
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze
osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu,
zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Vlastník
vozidla je před jeho předáním povinen umístit jej na místo,
kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší
estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny. Pokud je vozidlo umístěné v rozporu s výše uvedeným (jedná se o „opuštěné vozidlo“), přemístí je obecní úřad po uplynutí dvou měsíců
ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, na náklady jeho
vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na
své úřední desce. O umístnění vozidla písemně informuje jeho
vlastníka, pokud je ho možné identiﬁkovat. Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí
lhůty dvou měsíců od jeho informování a v případě nemožnosti jeho identiﬁkace od zveřejnění informace na úřední desce,
má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad pak tento autovrak předá k likvidaci pověřené ﬁrmě. Náklady s tím spojené
je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla
uvedený v registru motorových vozidel. Rozhodně se nesnažte
zbavit autovraku tak, že demontujete registrační značku a vůz
ponecháte jeho osudu. V případě, že se podaří obecním úředníkům vypátrat majitele odstaveného vozidla, hrozí mu sankce
v řádech dosahujících až několika desítek tisíc.

D.A.S. magazín 1/2008

Druhé největší město Švýcarska (po Curychu) a hlavní město
kantonu Ženeva se každoročně na přelomu února a března
stává cílem pro všechny milovníky automobilů. V tuto dobu
se zde totiž koná jeden z nejprestižnějších světových autosalonů. Ženeva je v tuto dobu jednoznačně světovým centrem
aut. Ale nejen nablýskané vozy patří k tomuto městu, ležícímu
u Ženevského jezera na západním konci Švýcarska. Ženeva je
významným bankovním centrem a nebyla by ani švýcarským
městem, kdybyste si zde nemohli vybrat z nepřeberné nabídky hodinářského umění.
Město Ženeva samotné má 185 tisíc obyvatel a sídlí zde řada
mezinárodních organizací, mezi nimi například OSN, CERN,
Červený kříž, WHO, IAO, ITU, WIPO, WMO. Je významným bankovním a obchodním centrem. Velké množství švýcarských
bank je umístěno právě v Ženevě, konkrétně banky soukro-

Ženevské jezero
Ženevské jezero je největší švýcarské a zároveň i francouzské
jezero. Jižní břeh jezera patří francouzskému departmentu Horní Savojsko. Jezero leží mezi Savojskými a Bernskými Alpami
na jihu a východě a Jurou na severozápadě. Leží v nadmořské
výšce 372 m. Má rozlohu 582 km². Je 72 km dlouhé a maximálně 14 km široké. Největší hloubka je 310 m (podle některých
zdrojů až 330 m). Objem vody je 89 km³. Jezero je také jednou
z velkých turistických atrakcí. A není se čemu divit, promenády
kolem jezera přímo vybízejí k procházkám a také k odpočinku,
třeba v mnoha kavárničkách, které jsou zde rozesety, případně
nabízí možnosti jachtingu, projížděk na lodích nejrůznějšího
druhu. Návštěvníci také zcela jistě nepřehlédnou vodotrysk,
který přímo v Ženevě jezerní vodu vystřikuje do výše 140
metrů.
Jiří Svoboda

Ženeva – město bank, aut a hodinek

mého sektoru. Ženeva je také oblíbeným kongresovým místem a významný je zde také turistický ruch.
Dlouhé dějiny
V keltské době bylo toto místo hlavním městem Allobrogerů,
Římané odtud ochraňovali důležitý most. V průběhu let se
stává biskupským sídlem, sídlem burgundských králů. V 16.
století zde Johann Calvin zakládá Akademii. Ženeva je také
centrem kalvinistické revoluce. Ženevský kanton je tak tradičně baštou protestantského křesťanství. Koncem osmnáctého
a počátkem devatenáctého století je Ženeva anektována Francií. V roce 1815 je založen švýcarský kanton Ženeva spojením
města Ženeva, jeho poddanských území a k němu Vídeňským
kongresem přiřčených bývalých francouzských a savojských
území. Roku 1847 Ženeva dostává novou kantonální ústavu
a v roce 1848 schvaluje spolkovou ústavu Švýcarska jako jeden z liberálních kantonů.
D.A.S. magazín 1/2008

Nezapomeňte na památky a zajímavá místa
Jednou z nejvýznamnějších památek je katedrála sv. Petra, která stojí na místě baziliky ze 6.století. Interiér katedrály je charakterizován jednoduchostí a prostotou. Před posledním pilířem
severní boční lodi je trojboká stolice, na které údajně sedával
J. Kalvín. Významná je kaple Makabejských, která je ukázkou
vrcholného gotického umění s krásnými okny. V sousedství
katedrály leží kostel Notre Dame la Neuve. Pochází původně
ze 13. století. Od reformace byl nazýván Temple de l´Auditoire,
kázal zde Jan Kalvín a další reformátoři. Dnes slouží jako kostel
holandských, skotských a italských protestantů. Střed starého
města - náměstí Place Bourg de Four - je obklopen malebnými
domy. Již název napovídá, že se nachází na místě fóra, centra
římské osady. Neměli byste ale minout ani dům, kde se narodil
Jean-Jacques Rousseau, budovu radnice, památník reformace
v parku u university, Muzeum hodin, ale ani třeba Palác národů,
který je sídlem OSN, a řadu dalších zajímavých míst.

Ženeva
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Mnohé ze systémů se již dnes montují
do vozidel v sériové výrobě. Další systémy se již připravují a modulově by měly
navazovat na systémy stávající. Elektronickým záznamem okolních vlivů na
vozidlo jsou pak pro řidiče připravovány asistenční systémy nového druhu.
Měly by zostřit pozornost řidiče, varovat
jej před nebezpečnými situacemi – a v
případě nouze dokonce samostatně zasáhnout do jízdních manévrů.

Jiří Svoboda

Bezpečnost vozidel
neustále roste
Mobilita společnosti neustále roste, a to
celosvětově. Hustota dopravy a transportní výkony stoupají – jak v průmyslových zemích, tak rovněž i v rychle se
rozvíjejících oblastech. Současně roste
podíl nezkušených, ale také starších
účastníků dopravy. Vystává tak nutnost
soustavného úsilí při práci na neustálém zlepšování aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel. Auta budoucnosti budou
řidiče více podporovat, lépe informovat
a značně jeho činnost odlehčí.
Pasivní i aktivní bezpečnost se zvyšuje
Již dnes zajišťuje řada pasivních a aktivních systémů vyšší bezpečnost v automobilu. Aktivní systémy bezpečnosti
pomáhají řidiči zamezit nehodám, pasivní bezpečnostní systémy snižují při
nehodách jejich následky. Bezpečnostní pásy, aktivní opěrky hlavy, protiblokovací systémy ABS, protiprokluzová
regulace, airbagy, elektronický program
stability ESP – to jsou dnes již systémy
běžně využívané v sériové produkci.
V kritických situacích za jízdy rozhodují
často zlomky vteřin o tom, jestli k dopravní nehodě dojde, nebo nedojde.
Jak vyplynulo ze studií, přibližně 60 procent všech nárazů zezadu a téměř třetina čelních srážek by se vůbec nemuselo
stát, kdyby mohl řidič zareagovat o půl
sekundy rychleji. Více než jedna třetina
všech dopravních nehod je způsobena
přejížděním z pruhu do pruhu a nechtěným opuštěním jízdní stopy. Přibližně
další třetina nehod je způsobena najetím
vozidla a čelní srážkou. Více než dvě třetiny všech nehod způsobených najetím
vozidla vznikají nepozorností. V dalších
jedenácti procentech se k nepozornos-
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ti přidává ještě nedodržení bezpečné
vzdálenosti a v devíti procentech všech
nárazů zezadu je nedodržení bezpečné
vzdálenosti jediným důvodem. Proto
se vývojová střediska a týmy techniků
snaží vytvořit asistenční systémy pro řidiče, které by podle výzkumných studií
mohly pomoci zamezit přibližně 90 procentům nehod způsobených najetím
vozidla, nebo minimálně výrazně snížit
jejich závažnost. Ve značně pokročilém
stádiu vývoje je například jeden z největších světových výrobců komponent,
dílů a systémů pro automobily - společnost Bosch, která intenzivně pracuje na
tzv. „senzitivním automobilu“. Ten bude
disponovat senzory a elektronickými
systémy, které monitorují a vyhodnocují situaci na silnici a které včas rozeznají
nebezpečné situace a mohou podporovat rychlou reakci řidiče.

CAPS kombinuje aktivní
a pasivní bezpečnostní systémy
Nové bezpečnostní funkce si vyžadují
úzké propojení aktivních a pasivních
bezpečnostních systémů s předvídajícími asistenčními systémy pro řidiče.
To vše obsahuje například program
nazvaný CAPS (Combined Active and
Passive Safety Systems). Již na základě
spojení ESP (Elektronický stabilizační
program), asistenta pro brzdy a řídicího
přístroje pro airbagy, je možné vytvořit systémy pro zlepšení bezpečnosti.
V mnohých případech se nebezpečné
situace poznají podle silného přetočení
nebo nedotáčení motoru nebo začátku
nouzového brzdění. ESP, popřípadě asistent pro brzdy rozpoznají tento kritický
stav z pohledu jízdní dynamiky a aktivují pasivní bezpečnostní systémy. Tak se
například napnou bezpečnostní pásy,
aby řidiče a spolucestující optimálně
polohovaly v sedadle a minimalizovalo
se tak riziko zranění. Společně se senzory zachycujícími okolní vlivy na vozidlo
vyhodnocuje a odhaluje systém CAPS
další možnosti vzniku nehody. Jestliže
například systém ACC (Adaptive Cruise
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Control – přizpůsobivá kontrola jízdy)
pozná kritickou dopravní situaci, bezpečnostní systém nepatrně přiblíží brzdové obložení k brzdovým kotoučům
a nastaví asistenta pro brzdění na eventuální nouzové zabrzdění. Pokud pak
řidič použije brzdy, dají se tak získat
důležité zlomky sekund pro bezpečné
zastavení. Další stupně výstavby tohoto
systému budou kromě toho informovat
řidiče o hrozících střetech, nebo vozidlo
v případě nouze dokonce automaticky
zabrzdí. Pomocí CAPS se ale v budoucnu nebude zamezovat jenom kolizím
v čelní oblasti nebo snižovat jejich závažnost. Řidiči bude poskytnuta aktivní
podpora také v nebezpečných situacích,
které by mohly potenciálně vést k bočnímu, zadnímu, vícenásobnému střetu
nebo k převrácení automobilu.
Další systémy zvyšují
bezpečnost vozidla
V poslední době u moderních vozů najdeme stále častěji například systém
automatické výstrahy a podpory brzdění. Tento systém je vybaven radarem
s dlouhým dosahem a dokáže registrovat pohybující se a zastavující vozidla.
Pokud se automobil zezadu blíží k jinému vozu a řidič nereaguje, zobrazí se
například na čelním skle odraz červené
výstražné kontrolky a zazní zvukové
upozornění. Nadstavba tohoto systému
pak připraví automobil k nouzovému
brzdění. Systém pro eliminaci mrtvého
úhlu zase za pomoci kamer zabudovaD.A.S. magazín 1/2008

ných do vnějších zpětných zrcátek detekuje vozidla v tzv. „mrtvém úhlu“. Pokud
je v tomto prostoru identiﬁkováno vozidlo, rozsvítí se kontrolka v panelu dveří.
Dalším zařízením je například adaptivní tempomat, který spolupracuje také
s dalšími systémy. Toto zařízení využívá
radarové čidlo, které neustále sleduje
automobil vpředu, a v případě potřeby
automaticky upraví rychlost tak, aby
byla mezi vozidly zachována bezpečná
vzdálenost.
Z dalších připravovaných systémů můžeme zmínit například i systém upozorňující řidiče na to, že vozidlo se nevyrovnaně pohybuje v jízdním pruhu. Tento
systém řidiče upozorní na nebezpečí
mikrospánku dlouho předtím, než mu
opravdu poklesnou víčka. Díky tomu je
vytvořen větší prostor pro předcházení
nehod způsobených únavou.
Další ze systémů využívá kamer ve zpětných zrcátcích a upozorní na případné
opuštění jízdního pruhu. Pokud se kola
dostanou mimo vyznačený jízdní pruh,
je řidič na tuto skutečnost upozorněn
zvukovým signálem, případně některé ze systémů využívají i vibrací do sedačky, nebo mírného upozorňujícího
zásahu přímo do volantu. Řidič tak má
možnost přijmout opatření k nápravě.
Zařízení pro udržení vozidla v jízdním
pruhu vyšle signál, pokud automobil
jízdní pruh opustí. Pokud řidič vozidlo
nevrátí zpět do původního směru, systém na okamžik převezme kontrolu nad
řízením vozidla a nasměruje jej zpět do

jízdního pruhu. Nouzový asistent pro
jízdu v jízdních pruzích pak sleduje pomocí kamery a radaru také okolo jedoucí vozidla. Pokud řidič nereaguje na výstražný signál, systém bezpečně upraví
směr jízdy.
Zvýšení ochrany chodců a cyklistů
V provozu se nepohybují jen automobily, ale také chodci a cyklisté. Ti jsou při
případné střetu s vozidlem velmi málo
chráněni. Proto také jeden z připravovaných systémů nazvaný EPP (Electronic Pedestrian Protection) pamatuje i
na ně.
Elektronicky řízený systém pro aktivní
ochranu při nárazu pro chodce se skládá z čidel zrychlení v čelní části automobilu a z řídicí jednotky spouštějící
akční členy. Ty během zlomku sekundy
nadzvednou kapotu motoru a vytvoří
dostatečnou deformační zónu, čímž se
snižuje riziko zranění. Alternativně si lze
jako ochranu při nárazu představit rovněž airbagy.
Člověk je ale vždy nejdůležitější
I ta nejnovější technika, která se již v automobilech objevuje, nebo se bude
v dohledné době objevovat, vždy musí
brát ohled na člověka za volantem.
Ten je v každém případě nejdůležitější
a většinou je také všem systémům nadřazený. Jezděme proto vždy tak, abychom i ty nejnovější systémy nemuseli
v praxi nikdy vyzkoušet.

Bezpečnost vozidel
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Tip
na výlet
Jen tak
si bloudit…
Zámek Loučeň nabízí rovnou desítku bludišť a labyrintů
Historie středočeského barokního zámku Loučeň a přilehlého městečka je velmi bohatá. Nejstarší zmínka o Loučni
pochází již z roku 1223. V místech, kde
stávala středověká tvrz, byl v letech 1704
- 1713 postaven barokní zámek. Ten byl
ve druhé polovině 18. století upraven do
nynější podoby a stal se rodovým sídlem
české větve Thurn-Taxisů. K modernizaci
zámku pak došlo v roce 1911, kdy zde
byla také zavedena elektřina z vlastní
energetické stanice. Po roce 1945 dochází ke konﬁskaci zámku a jeho vybavení
a postupně i k jeho devastaci. Zámek se
dostal postupně do majetku Fondu sociální péče ministerstva dopravy, Pražské dráhy, Severozápadní dráhy apod.
V konci padesátých a pak v šedesátých
letech zde bylo Odborné železniční učiliště a v parku bývaly pionýrské tábory.
V roce1968 zámek převzal do vlastnictví
Ústřední dopravní institut ministerstva
dopravy v Praze (ÚDI). Zámek byl opraven a také zanedbaný park se dočkal obnovy. V roce 1995 byl dán hotel a zámek
s parkem do privatizace a od roku 2001
je jeho majitelem akciová společnost
Loučeň. Po rozsáhlé rekonstrukci byl zámek Loučeň dne 7. 7. 2007 otevřen široké veřejnosti.
V netradiční zámecké expozici si můžete prohlédnout, jak se zde žilo v dobách posledních šlechtických majitelů,
rodiny Thurn-Taxisů. Anglický zámecký
park s rozlohou 16 hektarů vás pak přivítá nejen kašnami, jezírky, sochami, al-
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tány, vzácnými dřevinami a překrásnými
staletými stromy, ale najdete zde také
unikátní soubor 10 labyrintů a bludišť
vystavěných dle návrhu Adriana Fishera,
světoznámého projektanta více než 500
labyrintů po celém světě. Labyrintárium,
které je první svého druhu v Čechách
nemá obdobu ani nikde jinde v Evropě.
Labyrinty a bludiště jsou umístěny především v zámeckém parku podél pro-

hlídkové trasy. Naučná stezka vás pak
seznámí s původem a historií labyrintů
a je doplněna také malými prstovými
labyrinty a logickými bludišti, určenými
nejen pro děti.
Bloudit tak můžete například v „Buxusovém“, nebo „Palisádovém bludišti“, případně na vás čeká „Světelný“, „Travnatý“,
„Pískový“ nebo „Kamenný labyrint“ a řada dalších.
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Foto z nové kolekce jaro - léto 2008

Bomton Studia jsou sítí renomovaných
a kosmetických studií, které svým klientům poskytují komplexní služby v péči
o vlasy, pleť a tělo. Naši zkušení zaměstnanci Vám dokáží vytvořit dokonalou
image, která odpovídá vaší osobnosti
i společenskému postavení. Poradí
Vám s účesem, stylem oblékání
a ženám i s make-upem. Dovedou Vás proměnit „od hlavy
až k patě.“
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Pro držitele klientské karty D.A.S. je připravena
10% sleva na veškeré služby v Bomton studiích.
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Otázky a odpovědi
Bližší informace naleznete na www.bomton.cz
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Dyntchia – Cesta na Hliněnou řeku

Ta myšlenka mi nedala spát. Převaloval
jsem se na posteli. Pod oknem tiše hučel
Dunaj a na protějším břehu duněla diskotéka. „Pojedeme na OMO?“ Stále dokola
jsem si kladl tuto otázku od okamžiku, kdy
byla v Bratislavě na festivalu vyslovena.
Další z mnoha bláznivých nápadů, které
vzniknou jen tak. Mimo řečí, ale které se
lidem zažerou hluboko do mysli. „No tak
jo“ odpověděl Honza a pousmál se.
O půl roku později jsme s Honzou stáli
ve městě Addis Abeba před budovou etiopské správy vodních toků. Pavel Srbecký, Marek Kožušník, Miro Dušek a Tomo
Lukačovič mezi tím nakupovali jídlo a vše
potřebné k vaření na Merkádu, vyhlášené
tržnici v Addisu. Naším úkolem bylo zjistit vše o tajuplné řece Dintchiya, dosud
nepoznaným přítokem řeky OMO. Náš
plán se těsně před odletem změnil. OMO
již nebylo našim cílem. Tato řeka neuvěřitelně komercionalizovaná agenturami ze
samotné Etiopie, ale i Anglie, Holandska,
USA, dokonce i Čech a Slovenska. Splujeme Dintchiyu a po spodním toku OMO
proplujeme kmenovým územím. To byl
náš ﬁnální záměr.
Snad ještě nikdy před tím se Honza Lásko
- Zajíc, nepustil do takovéhoto projektu.
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Několik satelitních snímků oblasti a hrubá mapa. To bylo vše, co bylo k dispozici.
Jak se ukázalo, ani na úřadě, který spravoval informace, mapy a statistiky průtoků,
nebylo možno získat základní informaci.
Bude Dintchiya splavná. Charakter řeky
zůstal utajen. Jen okopírovaná mapa
řeky byla chabým vodítkem. Jediné, co
neumožnilo vodákům spát před ranním
odjezdem k pět set kilometrů vzdálené
řece, byly hustě se kroutící vrstevnice, několikrát proťaté silnou čarou zaneseného
toku řeky.
Raft usedl na vodu. Jeden těžký lodní
pytel vedle druhého. Kytara, která bude
sloužit k navázání komunikace na kmenových územích, si lehla nahoru. „Jedeme!“ zakřičel Miro na posádku. Zajíc dění
pozoroval z druhého břehu, kde před tím
zastavil se svým kajakem a celou scénu
dokumentoval fotoaparátem. Pět pádel
se zanořilo do vody. Řeka tekla klidně. Minula několik chýší na levém břehu, odkud
se z ničeho nic zjevila hromada křičících
dětí a udivených dospělých. O pár minut
později již byl klid. Břehy plnily exotické rostliny a stromy. Nad řekou se zvedl
z koruny palem houf ptáků. Celá scenérie
vypadala, jako kdyby byl raft přenesen

do Zemanova ﬁlmu Cesta do pravěku.
Druhý den ráno řeka ukázala svoji pravou
tvář. Nedaleko kempu hučela těžká peřej,
skládající se ze dvou kaskád. Kajak projede, ale raft i s veškerým nákladem bude
třeba těžkým terénem přenést. Jeden po
druhém bere do rukou těžký pytel, aby
jej podal dál. Takto se pomalu přesouvá
náklad na velkou hromadu pod peřejí.
Po hodině úmorné dřiny je vše dole. Je
čas spustit raft. Červená šňůra se napnula, aby zastavila klouzající se člun, který
v kaskádě nabral rychlost. S mohutným
škubnutím se zastavil. Lano se zařízlo do
dvou párů rukou, které korigovaly pohyb
raftu.
Když bylo vše hotovo, usedl Zajíc do kajaku, uchopil pádlo a sklouznul do vody
z malé skalky. Naposledy zkontroloval
cestu a jedním záběrem vyjel do proudu.
Modrý kajak se přehoupl přes hranu prvního prahu. Zaryl se špičkou do zpěněné
vody a vystřelil do další vlny. Pak přišla
desetimetrová skluzavka. Honza měl vše
pod kontrolou. Ne nadarmo se řadí mezi
nejlepší kajakáře na divoké vodě. Vše se
zdálo být v pořádku. Pak ale najel na malou skalku. Ve zpěněné vodě nebyla vidět,
jeho i s kajakem to vymrštilo na levou
D.A.S. magazín 1/2008

stranu kaskády, která v těch místech dále
padala dolů. Naštěstí za balvanem dělícím proud na dvě ramena byl nepatrný
vracák, do kterého Zajíc okamžitě zavěsil.
Všichni si oddechli. Ne na dlouho. Charakter řeky se nezměnil.
Staré přísloví říká, že třetí den je kritický.
Bohužel i to se potvrdilo. Ten den vyrazil
raft brzo. Honza plul na svém kajaku první. Kajak mu umožňoval volný pohyb na
řece. Jako první vplouval do soutěsek,
kde ještě před ním žádný člověk nebyl. Byl
navigátor těžkého raftu. Naváděl jej do divokých peřejí a informoval o tom, zda je
průjezd reálný, zda je třeba terén důkladně prohlédnout, či přistát a zahájit další
vyčerpávající přenášení lodních pytlů. Pak
to přišlo. Byla to kaskáda několika prahů
za sebou. Nejvyšší mohl mít tak metr a půl
a hnal vodu na skálu a ostře doleva. Vypadalo to, že tam nebude velký problém, jen
bylo potřeba v pravý okamžik přitáhnout
špici člunu do leva a zabrat.
Rozjeli jsme se. Všech pět pádel zabralo
na pokyn kapitána. „Hop, hop, hop“, křičel
Miro do hukotu peřeje. První práh, druhý.
Raft se dostal na hranu posledního, mírně přibrzdil o skálu, na kterou se dostal
setrvačností těžkého nákladu. Špička se
zaryla do pěny a na Srba a Paĺa se navalila
hromada lodních pytlů.
Pak to přišlo. Z ničeho nic, když už jsme
byli skoro pod peřejí, se raft převrátil. Bylo
to tak rychlé, že si nikdo ten okamžik nevybavuje. Poprvé jsme bojovali o život.
Bylo třeba se dostat zpod převráceného
raftu, zastavit jej a převrátit zpět. Po dlouhé půlhodině se to povedlo. Raft se zastavil o sto metrů níže, když jej řeka natlačila
na skalku v řece.
Když si všichni oddychli a snažili se načerpat ztracené síly, zatáhlo se. O pár minut
později se spustila průtrž mračen. Ledový
déšť takřka znemožnil další postup. Skály byly kluzké a nebezpečné. Po vodě to
nešlo. Ten den jsme urazili pouhých devět set metrů. Naprosto vyčerpaní jsme
vybudovali bivak mezi několika balvany
pod vysokou skálou. Kemp jsem nazval
Bod zlomu. Den po té se řeka rozlila do
širokého údolí a GPS čtvrtý den večer
ukázala posun o třicet kilometrů vzdušnou čarou. Jenže ten pravý bod zlomu
měl teprve přijít.
Nadšení ze změny charakteru řeky netrvalo dlouho. Výjimka potvrzuje pravidlo.
Řeka se vrátila ke svému původnímu rázu.
D.A.S. magazín 1/2008

Těžký terén, ostré skály, velký spád, dřina
a další rána pod pás. Při výjezdu z dlouhé
peřeje se raft lehce otřel o ostrý kámen
pod hladinou, který se na dvou místech
zaříznul do zadního válce raftu. Loď se
podařilo provizorně slepit a pokračovat
v plavbě. Jenže šestý den jsme se dostali
na soutok Dyntchie s řekou Schockou.
Dosud nejtěžší přenášení a ještě k tomu
dvou řek najednou. Pod soutokem jsme
vybudovali kemp. Byli jsme vyčerpaní, jídlo se neustálou námahou a přenášením
kazilo. Loďáky byli prodřené, vše mokré.
Na soutoku jsme strávili tři dny naplněné
nejistotou, strachem a dohady. Po řece to
dále nešlo. Těžký průzkum okolní džungle
konfrontoval realitu se špatnou mapou.
Snad štěstí v neštěstí, nebo osud, který
nám přihrál do cesty dva domorodce? Byl
to zvláštní okamžik. Najednou jsme věděli, že nejsme ztraceni. Na druhou stranu
oni vůbec nechápali, co od nich chceme.
Pavel kreslil na papír obrázky kostela, mešity, pak jednoho člověka a skupinku lidí,
chatrčí. Chtěl jim vysvětlit, co potřebujeme. Nakonec to pochopili. Pochopili, že
se potřebujeme dostat do nějaké vesnice.
Jenže jediná vesnice byla za vysokým hřebenem hor. U soutoku Dintchiye s Shockou jsme nechali vše. Kamery, fotoaparát,
stany, jídlo. Čekal nás těžký výstup hustou

džunglí s převýšením více jak tisíc výškových metrů. Byla to zkouška vůle. Cestou
někteří vyházeli z batohů ty nejposlednější věci, které nebyly potřeba. Jen aby odlehčili svému nákladu. Večer jsme naprosto vyčerpaní dorazili do vesnice Šama.
Byli jsme zachráněni.
Vesničané pod vedením velmi obětavého
a mladého učitele Frea podnikli dvě výpravy zpátky k řece. Během čtyř dní kdy
mnozí z nich byli nejdále od vesnice a poprvé v džungli, vynesli většinu expedičního materiálu včetně těžkého raftu. Během
oněch čtyř dní bylo v Šamě rušno. Jak
se domorodci přiznali, byli jsme prvními
bílými lidmi, které tato vesnice poznala.
Snad o to více lidé z vesnice Šama otevřeli
svá srdce a duši. Ukázali svoji pohostinnost, zvyky, kulturu. Zasvětili nás zvědavé
bílé muže do tajů přípravy kávy, kterou
lidstvo objevilo právě v této oblasti. Byly
to dny, kdy se přes den, ale hlavně v noci,
nesly nad Šamou hladivé tóny kytary. Halekali jsme Hůsličky, Imaginární hospodu
a další písně. Odpovědí nám bylo zaburácení stohlasého sboru, při jehož gospelu
šel mráz po zádech. Ta kytara tam zůstala. Pro protestantskou farnost v Šamě to
byl nejcennější dar, jakým se bylo možno
odvděčit za pomoc těchto obyčejných
a skromných lidí.

Cestopis
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Lékárnička
ve vozidle
je povinnou
výbavou

Ta situace se opakuje poměrně často. Policejní hlídka zastaví
vozidlo ke kontrole a mimo jiné také požaduje na řidiči, aby
jí ukázal autolékárničku. Že je toto jeden z nejjednodušších
způsobů, jak většinu řidičů nachytat a udělit jim pokutu,
v tuto chvíli pomineme. Je totiž pravda, že řidiči v mnoha
případech ani nevědí, zda a kde lékárničku vůbec ve voze
mají, případně je překvapí, že je její životnost již dávno u
konce. Také při kontrole v STK, pokud budete mít prošlý
obsah lékárničky, je to považováno za závadu a musíte po
vybavení lékárničky novým obsahem přijet do jednoho měsíce na opakovanou kontrolu, samozřejmě po zaplacení příslušného poplatku.
Podle platných předpisů musí být každé motorové vozidlo,
kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s
přívěsem a motorového vozíku, vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Lékárnička
musí obsahovat zdravotnický materiál podle svého druhu
určení pro vozidla kategorie L (motolékárnička) a pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička). Konkrétní rozměry lékárniček umístěných ve vozidle právní úprava nestanovuje,
ale rozlišuje lékárničky římskými čísly I, II a III podle jejich
obsahu:
1) motolékárnička, tj. lékárničku pro motorová vozidla
kategorie L,
2) autolékárnička, tj. lékárnička pro ostatní motorová vozidla:
a) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností
více než 80 cestujících - velikost III,
b)vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností
do 80 cestujících včetně - velikost II,
c) ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly - velikost I.
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Obsah jednotlivých druhů lékárniček naleznete v tabulce.
Je potřeba ale ještě upozornit na jednu důležitou věc. Před
nedávnou dobou jeden z našich největších deníků provedl
test autolékárniček, a to těch, které koupíte v běžném obchodě s autodoplňky, a také těch, které zakoupíte v prodejnách jednotlivých automobilových značek, případně vám je
jako bonus přidá prodejce při koupi nového vozu. V testovacím týmu byli i odborníci – lékaři a záchranáři, kteří zjistili,
že převážná většina autolékárniček, které motoristé s sebou
vozí, je v praxi nepoužitelná. Například nůžky, které lékárničky obsahovaly, se při prvním pokusu o střihání rozpadly,
náplast vůbec nelepila a škrtidlo by spíše pacientovi ublížilo, než mu pomohlo. Jako nejlepší z tohoto testu pak vyšla
autolékárnička od ﬁrmy Hartmann Rico, která obsahovala
nejen vše potřebné, ale kompletní obsah byl navíc kvalitní.
Další možností pak je nechat si sestavit obsah autolékárničky přímo v lékárně.

DOPOR

UČUJE
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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
30. 6. 2008 na adresu,
D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a.s., Benešovská
40, 101 00 Praha 10.
Z došlých správně
vyplněných sudoku bude
vylosováno 10 výherců,
kteří obdrží věcné ceny.
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ITÁLIE - KALÁBRIE
bungalovy (Cariati)

naše ubytování
přímo u moře
(Cariati)

tel.: 224 266 867
tel.: 465 526 000
tel.: 465 535 421
tel.: 495 530 264
hotely Esplai/Bon Repos***

letecky i autobusem

ŠPANĚLSKO - COSTA BRAVA
hotel Dex**

Lloret de Mar - pláž

Calella - pláž

CK Jiří Kalousek nabízí pobytové zájezdy do Itálie - Kalábrie, Španělska, Chorvatska a Řecka - ostrov Korfu.
D.A.S. magazín 1/2008

Dále nabízí poznávací zájezdy po Evropě a ČR.

www.ckkalousek.cz
Sudoku a anketa
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Beautiful příběh hříběte
pﬁíbûh hﬁíbûte

BEAUTIFUL
ML.

DÁ·A TOPOLOVÁ,
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Kapitola třetí - Sáry domov

�� � � � � � � � � � � � ��
� „Ahoj mami, ahoj Sami, už
�
� jsem doma!“ „Ahoj Sáro, veče�
�
�
� BEAUTIFUL � ře je na stole. Co je nového na
� koních?“ „Narodilo se tam před
�
pﬁíbûh hﬁíbûte
� dvěma týdny hříbě a chtějí ho
�
�
�
� utratit, nemá totiž nikoho, kdo
�
� by se o něj staral,“ malinko za�
� lhala Sára své mámě Dominice.
�
�
�
� „A co je to za plemeno? Jaké
�
� má pohlaví a barvu? A má ro�
� dokmen?“ „Je to klisnička Sha�
�
�
� gya – araba, v rodokmenu je
�
� Shagya, Siglavy Bagdady a jiní
�
� dobří hřebci, její otec je nepří�
�
�
�� � � � � � � � � � � � �� liš známý čistokrevný Shagya
DÁ·A TOPOLOVÁ,

ML.

– arab Blankyt. Její barva je prozatím vraná, uvidíme jakou
bude mít barvu až vyroste. Víš přece, že koním se mění barva až do pěti let. Shagya-arabové dokonce vybělují do osmi
let,“ odpovídala Sára horlivě. „Jó, já vím. A co jsi tím hříbětem
vlastně chtěla říct?“ Sára se nadechla a konečně to vyslovila.
„Víš přece mami, že mám za pár týdnů třinácté narozeniny.
Myslela jsem, že by si mi jí mohla koupit k narozeninám. Nedávno jsi mi to slíbila.“ „Ano slíbila, ale až k osmnáctým narozeninám.“ „Mami, ale ona nemá domov, utratí jí, když jí nikdo
nekoupí,“ zoufale bojovala Sára. „Sáro, ale říkala jsem ti, že
pro tebe koupím jedině koně, se kterým můžeš jezdit závody. Nějakého dobrého a jsem si jistá, že kdyby to byl dobrý
kůň, určitě by ho někdo koupil.“ Sára byla naštvaná i smutná
a chtělo se jí brečet, proto běžela nahoru do svého pokoje a
vrhla se hlavou na polštář. Ležela dokud
neusnula. Vzbudila se v půl jedné v noci. Šla se podívat na balkón. Chtěla vidět
letní krajinu ozářenou měsícem. Viděla
krásnou krajinu, ale nemohla si nepovšimnout holky a kluka, kteří se líbají za
jejich plotem. Byla zvědavá, kdo to je, a
proto si je oba dobře prohlédla. Kluka
neznala, ale tu dívku ano. Byla to Samanta, Sáry starší sestra, ale nesměla chodit
ven takhle pozdě. Sára se chtěla ujistit
jestli to je doopravdy ona. Počkala, až se
Samanta s tím klukem rozloučí a půjde
domů. Když nastala ta chvíle, vyšla Sára
ze svého pokoje na chodbu a přikrčila se
za proutěným košem na špinavé prádlo.
Za pár vteřin už slyšela tiché kroky po
schodech. Ze své skrýše viděla Samantu
vcházet do svého pokoje. Sára se zlomyslně uchichtla. Měla plán a hned ráno
ho uskuteční. Vrátila se zpět do pokoje,
vlezla do postele a spala, až do rána.
Ráno byla naštěstí neděle, a tak nemusela brzo vstávat do školy. Sára spala až
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Příběh hříběte

do devíti. Když se probudila oblékla se a šla se podívat jestli
je už Samanta vzhůru. Nebyla. Sára se ani nedivila, protože
po jejím včerejším nočním ﬂámu by na Samanty místě spala minimálně do desíti. Sára se šla podívat dolů, jestli je už
hotová snídaně. Nebyla. Všichni kromě Sáry ještě spali. Rozhodla se proto, že si šplhne u mámy. Udělala čaj, palačinky
s čokoládou a nakonec krásně prostřela stůl. Dokonce dala
i do vázy čerstvé květiny ze zahrady. Pro jistotu ještě vyndala nádobí z myčky. Pak se šla podívat jestli ta krásná vůně
palačinek neprobudila mámu a Sam. Samozřejmě ne. Vzala
klíče a vyšla na zahradu, kde jí přivítala zlatá, dlouhosrstá
kolie Devi. „Ahoj Devi, pojď půjdeme na procházku.“ Sára
odemkla vrata. Došli na louku, kde má brzy probíhat stavba.
Sáře to bylo líto, často sem chodila na procházky s Devitkou.
Chtěla se s ní na téhle louce naposledy proběhnout. Devitka
za Sárou lítala jako vítr. Po chvilce si hrály na schovávanou.
Po půl hodině si Sára vzpomněla na Samantu a svojí mámu.
Udělaly čelem vzad a běžely domů. Sára nechala Devitku
vyhřívat na ranním sluníčku a vešla do domu. Konečně už
byly obě dámy vzhůru. „Ahój, jak jste se vyspaly šípkové Růženky.“ „Čau Sáro, díky, že jsi nás nechala spát.“ „Mami, už jste
byly v kuchyni?“ „Ne, nebyly, teď jsme vstaly.“ „Tak se pojďte
podívat,“ pobízela Sára netrpělivě. Sáry máma a Samanta ji
poslechly. Obě zůstaly stát s otevřenou pusou a vyvalenýma
očima. „Sáro, ty jsi hodná,“ chválila Dominika Sáru. „Doufám,
že už to nebude studený, vy než jste vstaly,“ říkala zklamaně
Sára. „Ale to nevadí, my to máme stejně radši vlažné a ta horká čokoláda ty palačinky stejně ohřeje a čaj můžeme ohřát
v mikrovlnce.
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Ojetiny vládnou trhu
Pokud se podíváme na vývoj prodejů
osobních automobilů v České republice,
tak zde vládne jednoznačný trend, který
rok co rok zvyšuje dovozy a registrace
ojetých vozidel. Například v roce 2007
byl zaregistrován rekordní počet dovezených ojetých osobních automobilů – 212
869 kusů, což je o 29 726 ks (16,23%) více
než v roce 2006 a o 71 980 ks (51,09%)
více jak v roce 2005. Za rok 2007 se pak
celkový počet evidovaných vozidel zvýšil
o 315 939 na 6 806 332 ks. Z tohoto počtu bylo 5 938 668 ks motorových vozidel
(včetně zemědělských traktorů). Počet
osobních automobilů se za rok 2007 zvýšil o 171 471 ks na celkem 4 280 081 ks.
Pokud se podíváme na dovozy ojetin
automobilů, musíme bohužel konstatovat, že se k nám dovážejí automobily,
které svým stářím neustále zvyšují již tak
značně vysoký průměrný věk našeho vozového parku. To nepřispívá ani ochraně
životního prostředí, ani bezpečnosti na
silnicích. Průměrný věk osobních automobilů se za rok 2007 totiž opět mírně

zvýšil na 13,93 roku, tedy je o 0,06 roku
vyšší než v konci roku 2006. Existují však
relativně značné rozdíly mezi jednotlivými kraji a okresy. Jestliže například v Praze je průměrný věk osobních automobilů
13,12 roku (nejnižší hodnota, oproti konci roku 2006 vyšší o 0,17 roku), tak např.
v kraji Vysočina je to 13,95 roku (střední
hodnota, oproti konci roku 2006 nižšší
o 0,02 roku) a v Ústeckém pak 14,84 roku
(nejvyšší hodnota, oproti konci roku 2006
nepatrně vyšší o 0,09 roku).
Z celkového počtu 4 280 081 ks registrovaných osobních automobilů tvoří 41,04
% (1 756 359 ks) vozy značky ŠKODA. Jejich průměrný věk přesahuje 14 let (14,80
roku), přičemž nejvíce automobilů tvoří
typ ŠKODA Felicia (404 803 ks, průměrný
věk 10,86 roku), na druhém místě je ŠKODA Fabia (305 165 ks, 4,67 roku), na třetím
místě je ŠKODA Octavia (227 144 ks, 6,51
roku) a čtvrté místo patří vozům ŠKODA
135 Favorit (222 991 ks, 15,91 roku). Následují další modely značky ŠKODA, a to
Škoda 120 (184 128 ks, 25,09 roku) a Ško-

Jiří Svoboda

da 105 (128 124 ks, 25,46 roku) a Škoda
136 Favorit / Forman (111 925 ks, 18,47
roku). Modely Favorit / Forman, Felicia,
Fabia, Octavia, Superb a Roomster tvoří
30,22 %. Na generačně starší modely Škoda (120, 105) připadá již jen 7,3 % z celého vozového parku osobních automobilů
(k 31.12.1999 to bylo téměř 30 %).
Mezi jednotlivými typy (modely) osobních automobilů se na osmém místě
umístil první zahraniční model - FORD
Escort (83 781 ks, 13,88 roku), následuje
OPEL Astra (81 976 ks, 10,16 roku), desátý
je pak RENAULT Megane (81 443 ks, 8,40
roku).
Druhou nejrozšířenější značkou osobních
automobilů (po zn. ŠKODA) je podle počtu registrací značka FORD (celkem 311
246 ks v průměrném věku 11,95 roku),
následuje značka RENAULT (273 783 ks,
11,40 roku) a dále pak PEUGEOT (241
245 ks v průměrném věku 11,51 roku),
na pátém místě je značka OPEL (233 577
ks, 12,03 roku) a na šestém místě značka
VW (223 256 ks v průměrném stáří 11,75.

Registrace ojetých osobních automobilů za období od roku 2006
Období
2006
2007
2008

I
8692
15604
16168

II
9730
15854
18349

III
13604
18916

IV
13671
19370

V
16584
20584

VI
15249
19107

VII
14945
18486

VIII
19317
19110

IX
18393
15948

X
20447
20187

XI
18208
16536

XII
14303
13167

Celkem
183143
212869
34517

Nehodovost na pozemních
komunikacích v ČR
za období leden až únor 2008
Policie České republiky v období leden až
únor letošního roku šetřila 25 179 nehod
na pozemních komunikacích. Při těchto
nehodách bylo 131 osob usmrceno, 462
osob těžce zraněno a 3 092 osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda dopravní policií na místě nehody je 1 176,
77 mil. Kč.
Oproti roku předcházejícímu
byl zaznamenán nárůst:
počtu usmrcených
o 2 osoby, tj. o 1,6%
D.A.S. magazín 1/2008

počtu lehce zraněných
o 134 osob, tj. o 4,5%.
odhadu hmotné škody
o 20,14 mil. Kč, tj. o 2,1%.
Pokles byl zaznamenán u:
počtu nehod
o 459, tj. o 1,8%
počtu těžce zraněných
o 3 osoby, tj. o 0,6%.
Počet nehod za první dva měsíce letošního roku je od roku 1990 pátý nejnižší,
když nejméně nehod bylo v roce 1991

(jen 13 049 nehod) a nejvíce v roce 1999
(37 782 nehod).
Počet usmrcených je od roku 1990
také pátý nejnižší, nejméně usmrcených bylo v roce 2004 (117 osob), nejvíce usmrcených bylo v roce 1993 (191
osob).
Vývoj počtu usmrcených osob v únoru byl do značné míry ovlivněn dvěma
tragickými únorovými dny, a to středou 13. (zahynulo 10 osob, z toho 8 při
jedné nehodě u Panenského Týnce)
a sobotou 23., kdy zahynulo 8 osob.

Ojetiny, nehodovost
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Ve druhém vydání Magazínu D.A.S. v roce 2007
se redakce rozhodla místo tradičního vyluštění
křížovky, zařadit stále populárnější SUDOKU.
Tato změna byla vámi váženi čtenáři vnímána
velmi pozitivně, což naznačilo množství zaslaných, správně sestavených číselných kombinací.
Vylosovaní výherci SUDOKU z Magazínu
D.A.S 2/2007
Ing. Aleš Batelka – Olomouc
Vyhrává poukaz na slevu v hodnotě 2000 Kč při
montáži mechanického zabezpečení osobních
automobilů od společnosti Construct
František Šalomon – Brno – Slatina
Vyhrává dvě vstupenky v hodnotě 1200 Kč na
jubilejní 60. ročník Zlaté přilby města Pardubice,
která se koná ve dnech 3. – 5. 10. 2008
Jaroslav Řezka – Sezemice
Vyhrává 5l olejové náplně do osobního automobilu Fuchs TITAN GT 1.
Ostatní výherci získávají přídavné plato pod
kryt kufru u Octavie
Petr Kvasnica - Třeboň
Ing. Pavel Kravka – Brno
Josef Řezáč – Horní Slavkov
František Vilhelm – Šluknov
Vladimíra Černá – Roudnice nad Labem
Martin Hlubek – Ostrava
Růžena Kaksová - Cholina
Vylosovaným luštitelům náročné sudoku
blahopřejeme a prosíme výherce o spojení na
tel. 284 814 017 s paní Hrimutovou a o sdělení, jakým způsobem chtějí výhry předat.

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

2. doporučený klient

3. doporučený klient

4. doporučený klient

Jméno a příjmení
Město
Telefon

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
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. Roman Flek
Mgr. Jakub Tatoušek
JUDr. Viktor Hodek
Mgr. et Mgr. Veronika Kubíková
Ing. Miroslav Mikeš
Jiří Svoboda
Výroba: Roman Apeltauer
Foto: Jiří Svoboda, Ota Mrákota
Tisk: Tiskárna H.R.G. Litomyšl
Registrační číslo: MK ČR 8204
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KATALOG ZDARMA
LITEX INFOLINE: 800 150 550

Aquawear

Collection

PLAVKY
FUNKČNÍ PRÁDLO
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ

20% SLEVA
PŘI NÁKUPU NA

WWW.LITEX.CZ
Nakupujte na WWW.LITEX.CZ a získejte 20% akční slevu D.A.S. na zboží značky LITEX.
Pro uplatnění této slevy zadejte v pokladně do políčka „Bonus“ Váš bonusový kód.
Tuto akční slevu můžete využít při nákupu v internetovém obchodě do konce října 2008.

LITEX DIRECT • Tyršova 238 • 570 01 Litomyšl • Tel: 461 613 431 • Fax: 461 613 220 • e-mail: litex@lit.cz

INTERNET SHOP
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Inovace od firmy
Bosch?

Ano
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Firma Bosch uvedla na trh elektronický program stability ESP® v roce 1995.
Od té doby přispívá k větší bezpečnosti na našich silnicích: systém ESP® pomáhá
udržet řízení vašeho vozidla v nebezpečných situacích. Z tohoto důvodu je
systém ESP® neodmyslitelnou součástí bezpečné výbavy každého automobilu.
Nezávislé studie ukazují, že kdyby byly všechny automobily vybaveny systémy
ESP®, bylo by možné zabránit téměř 50 procentům všech nehod s těžkými
zraněními. Když se chystáte vyměnit své vozidlo, vždy se zajímejte o to, zda je
vybaveno systémem ESP®. Také vaše auto by mělo mít na palubě tuto techniku
Bosch stvořenou pro život. Děkujeme FIA a HRH prince Michaela z Kentu za
tato prestižní ocenění! www.bosch.cz, www.bosch-esperience.com
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