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Vážení klienti,
vážení obchodní partneři,
až se začtete do těchto řádků, dáte mi jistě všichni za pravdu, že mnohá
přísloví o ubíhajícím čase se skutečně naplňují... V zimě se těšíme na jaro
a léto, v létě naopak na podzim a zimu. Vánoce a jejich výzdoba začíná již
v říjnu a ani pravidelné střídání ročních období, jak jsme zvyklí z minulosti,
již není to, co dříve. „Náš život utíká prostě velmi rychle“.
V naší společnosti si tento fakt uvědomujeme velmi dobře, protože v příštím roce, bude náš magazín vydáván již desátým rokem. Vychází vždy na
jaře a na podzim a současný tištěný náklad jednoho vydání činí 50 000 ks.
V průběhu tohoto desetiletí jsme se snažili, vám čtenářům a klientům
D.A.S., předat co možná nejvíce informací, které měly přispět k vaší informovanosti a zejména k usnadnění řešení vašich právních problémů.
Snad se tento záměr naší redakci daří naplňovat. Dopisy, které od vás dostáváme, naznačují, že rádi využíváte motoristických, i právnických rad,
zajímají Vás skutečně řešené právní případy a proto budeme s těmito rubrikami pokračovat.
Jsme rádi, že nám zasíláte a doufáme, že i nadále zasílat budete, podněty
a připomínky o zařazení toho či jiného tématu, které vedou ke zkvalitňování obsahu celého magazínu.
DAS Magazín je svým charakterem trochu odlišný od běžných společensko-ekonomických titulů. Naše rubriky se tak často nemění, a tím, že jsme
limitování počtem stran, snažíme se vám předat co možná největší množství informací.
Zájem o řešení vznikajících problémů při soukromých a podnikatelských činnostích se odvíjí od složitého právního prostředí zejména
v oblasti dopravy, zdravotnictví, podnikání… Zde se maximálně snažíme vytvářet vhodné prostředí pro právní jistotu, kterou vám naším
pojištěním dáváme.
Vážení čtenáři, za uplynulých devět let vám děkujeme za přízeň, kterou jste
nám věnovali a za zájem podílet se na chodu a životě našeho titulu.
Přeji vám pěkné vánoce a méně spěchu v roce 2009!
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Pozor při cestování
v zimě
Máte správně
vybavené vozidlo?
Jiří Svoboda

V poslední době totiž došlo k některým změnám, které se týkají zimních jízd automobilů, respektive jejich
vybavení především zimními pneumatikami, a to i na
našich silnicích. Dnem 1. července letošního roku totiž nabyla účinnosti nová vyhláška č. 202/2008 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Nová změna spočívá v zavedení dvou zcela nových
příkazových dopravních značek „Zimní výbava“ (číslo
C15a) a „Zimní výbava–konec“ (číslo C15b).
Značka C15a Zimní výbava přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M (motorová vozidla, která mají
nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob)
nebo N (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů) v období
od 1. listopadu do 30. dubna pokračovat v jízdě jen
za použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující
3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových
drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech
a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm
na všech hnacích kolech. Použití zimních pneumatik
může být nahrazeno použitím sněhových řetězů. Pod
značkou může být umístěna dodatková tabulka E12 s
uvedením odlišné úpravy doby platnosti. Značka C15b
Zimní výbava-konec pak ukončuje platnost značky
číslo C15a „Zimní výbava“. Příkaz vyplývající ze svislé
dopravní značky „Zimní výbava“ (číslo C15a) nekončí
na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, její platnost
ukončuje právě až svislá dopravní značka „Zimní výbava–konec“ (číslo C15b). Dopravní značení bude umisťováno na úsecích, na kterých je v zimním období a při
složitých povětrnostních podmínkách zhoršen pohyb
vozidel. Značení bude mobilní, bude tak možnost jej
přemisťovat podle vývoje povětrnostních podmínek.
Umisťováno bude na vhodně volených vybraných úsecích a v časově omezenou dobu v závislosti na povětrnostních podmínkách a průjezdnosti vozovky. Cílem
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je zabránit dopravním nehodám na silnicích a zamezit
tvoření dopravních kolon v důsledku blokování silnic
vozidel s nevhodnými pneumatikami.
Jak je to v Evropě?
Například v Rakousku jsou zimní pneumatiky pro osobní vozy povinné. Od 1. listopadu do 15. dubna musí řidiči motorových vozidel nebo souprav o celkové hmotnosti do 3,5t při jízdě na zasněžené nebo zledovatělé
vozovce anebo na vozovce, na níž je rozbředlý sníh,
použít zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech,
nebo na hnané nápravě sněhové řetězy. Sněhové řetězy jsou však povoleny pouze na souvislé vrstvě sněhu
nebo ledu, aby nemohlo dojít k poškození povrchu vozovky. Na rozbředlém sněhu proto není povolena jízda
s řetězy ani s letními pneumatikami. V takovém případě se mohou použít pouze zimní pneumatiky. Běžné
přestupky jsou pokutovány 35 €. Pokud bude ale auto
bez zimních pneumatik, nebo řetězů překážkou v provozu nebo způsobí ostatním problémy na silnici, může
pokuta dosáhnout dokonce až 5 000 €. Používání zimní
výstroje u nákladních automobilů na rakouských pozemních komunikacích je také povinné. V termínu od
15. listopadu do 15. března bez ohledu na to, jestli na
silnicích leží sníh, nebo jsou čisté, platí povinnost používat zimní pneumatiky. Povinnost platí pro všechny
nákladní vozy (tahače návěsů) nad 3,5 tuny, pro autobusy a dálkové autobusy. Zimní pneumatiky, zpravidla
s označením (M + S), musejí být použity minimálně na
jedné hnací nápravě. Vozidlo musí být rovněž vybaveno sněhovými řetězy. Na některých rakouských silnicích, zvláště v horách, pak můžete vidět připomínku,
upozorňující na platnou povinnost.
V Německu byl rovněž uveden do platnosti nový zákon
o provozu motorových vozidel v zimním období. Podle
nového zákona musí v zimním období vybavení vozidla
odpovídat povětrnostním podmínkám. V ostřikovači
musí být nemrznoucí směs, na úsecích silnic pokrytých
sněhem nebo ledem mohou jezdit jen auta se zimními
pneumatikami (označení M+S nebo sněhová vločka) s
minimální hloubkou vzorku 4 mm. V označených úsecích musejí být použity sněhové řetězy. Platí to i pro
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vozidla s pohonem všech čtyř kol.
Nedodržení tohoto ustanovení se
trestá pokutou a možným dočasným zákazem pokračování v jízdě.
A ještě jedno připomenutí. Pokud
cestujete do zahraničí firemním
nebo vypůjčeným vozem a v dokladech tedy nejste uvedeni jako
vlastník vozidla, nechte si vystavit
od majitele vozidla potvrzení. Text
potvrzení musí být minimálně v anglickém jazyce, nebo v jiném světovém jazyce. Potvrzení o užívání
firemního vozu či vozu vlastněného cizí osobou je nejlepší notářsky
ověřit. Tímto úkonem zabráníte případné možnosti zadržení motorového vozidla policií do doby, než se
prokáže, že vozidlo není odcizeno.
Některé evropské státy (v současnosti i Polsko) provádějí kontrolu
již na hranicích a v případě, že nebudete schopni doložit souhlas
majitele vozidla s jeho užitím, může
vám být znemožněn vjezd na území
státu.

ZIMNÍ VÝBAVA V EVROPĚ
Stát
Belgie
Bulharsko
Dánsko
Chorvatsko
Černá Hora
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Norsko
Estonsko
Finsko
Francie
Rakousko
Řecko
Velká Británie
Irsko
Itálie
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Švédsko
Švýcarsko
Srbsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Turecko

Řetězy
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povinné
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povoleny, v horských oblastech povinné
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povinné
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povoleny, nad 3,5t povinné
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povoleny
Určeno značkou
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povoleny
Určeno značkou
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povoleny
Doporučené
Při sněhu a ledu povinné
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povinné
Při sněhu a ledu povoleny
15.XI.-15.III. povinná výbava
Při sněhu a ledu povoleny
Při sněhu a ledu povoleny

Zimní pneu
Nejsou povinné
Nejsou povinné
Nejsou povinné
XI.-IV- povinná zimní výbava
Nejsou povinné
1.XI.-1.IV. povinné
1.XII-1.III. povinné
Při sněhu a ledu povinné
Povinné v zimních podmínkách
Nejsou povinné
Doporučené
Povinné v zimních podmínkách – 3mm
Povinné v zimních podmínkách – 3mm
Určeno značkou
XI.-III. povinné
Nejsou povinné
Nejsou povinné
Nejsou povinné
Určeno značkou
Nejsou povinné
Nejsou povinné
Nejsou povinné
XII.-III. povinné
Doporučené
Při sněhu a ledu povinné
Doporučené
15.XI.-15.III. povinná výbava
Nejsou povinné
Nejsou povinné

Pozor na dodržování snížené rychlosti při použití řetězů – většinou musí být omezena do 50km/h. Prakticky v celé
Evropě, i tam, kde není použití zimních pneumatik přímo nařízeno, je důrazně doporučováno.
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Víte, co je ESP?
Víte, co je to EuroRAP?
Víte, co je ESP?
Současná moderní vozidla jsou vybavována stále důmyslnějšími
systémy, které mají pomoci řidiči při jízdě. Patří mezi ně například
i „Elektronický program stability“ (ESP), který pomáhá řidiči téměř
ve všech kritických situacích při řízení. Zahrnuje funkce protiblokovacího systému (ABS) a systému ovládání dráhy (TCS), ale dokáže
podstatně více. Snímá klouzavé pohyby vozidla a působí proti nim.
To značně zlepšuje bezpečnost jízdy. Celosvětové studie ukázaly, že
systém ESP podstatně snižuje pravděpodobnost účasti v řetězové
či těžké sólové nehodě. Sólové nehody jsou ty, na nichž se nepodílí
žádný jiný účastník silničního provozu.
ESP působí proti skluzu vozidla
ABS a TCS poskytují účinnou pomoc v případě změn rychlosti ve
směru pohybu vozidla. ABS pomáhá při brzdění a TCS při akceleraci vozidla. Elektronický program stability navíc pomáhá řidiči při
pohybech příčných ke směru pohybu vozidla. Systém rozeznává
požadovaný směr jízdy na základě úhlu řízení. Čidla rychlosti na
každém kole měří rychlost otáčení a čidla výchylky zároveň snímají
otáčení vozidla podle jeho svislé osy a stranové zrychlení. Z těchto
údajů vypočítává řídicí jednotka skutečný pohyb vozidla a srovnává
jej 25krát za sekundu s požadovaným směrem. Pokud se hodnoty
neshodují, reaguje systém okamžitě, bez jakékoli činnosti ze strany
řidiče. Sníží se výkon motoru za účelem znovunabytí stability vozidla. Pokud to nestačí, zbrzdí systém navíc jednotlivá kola. Výsledný
točivý pohyb vozidla působí proti klouzavému pohybu – v mezích fyzikálních zákonů zůstává vozidlo bezpečně v požadovaném
směru. Důkaz o účinnosti ESP podávají vědecké studie provedené
v Japonsku, Německu, Švédsku, Francii a v USA. ESP dokáže předejít
30 až 50 procentům těžkých sólových nehod osobních automobilů.
Pro vozidla SUV je to ještě vyšší - 50 až 70 %.
Systémy ovládání brzd dostávají další funkce
Společnost Bosch vyvinula elektronický program stability a dovedla jej až k sériové výrobě společně s firmou Mercedes-Benz v roce
1995. V následujících letech pracovníci vývoje systém zdokonalili a
přidali mu další funkce. Tyto funkce napomáhají rozjíždění v kopci,
působí proti klouzání návěsů a snižují riziko převrácení u dodávek.
Pro zavedení těchto úprav došlo k dalšímu rozšíření funkcí založených na systému. Jedním z nich je i ESP®premium. Tento systém je
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Inzerce
ESP,
EuroRAP

na jedné straně extrémně tichý, na druhé dokáže vytvořit brzdicí
tlak extrémně rychle. Přidáním softwaru Vehicle Dynamic Management (VDM) pak technici vytvořili systém, který lze zapojit do sítě
s řídicími a podvozkovými systémy. To umožňuje připravit nové
funkce, které dále posílí bezpečnost i poslušnost vozidla.
Víte, co je to EuroRAP?
EuroRAP (silniční obdoba systému hodnocení vozidel NCAP) je rozsáhlá nezisková iniciativa evropských automotoklubů podporovaná
a sponzorovaná EU, asociacemi FIA a ACEA a společností Toyota Motor Europe, zaměřená na systematické monitorování a hodnocení
bezpečnosti pozemních komunikací. Jednotlivé protokoly EuroRAP
pokrývají široké spektrum aktivit od vytváření rizikových map zobrazujících v barevné škále nebezpečnost silničních úseků vypočtenou
na základě oficiálních statistik silničních nehod, až po provádění silničních inspekcí, identifikaci jejich bezpečnostních deficitů a návrh
efektivních nápravných (především nízkonákladových) opatření.
Protokoly EuroRAP umožňují oproti obdobným národním iniciativám mezinárodní porovnání úrovně kvality silniční infrastruktury
a jejich metodika je dobře aplikovatelná.
Jelikož finanční zdroje poskytované samotným programem EuroRAP jsou spíše na bázi počátečních „injekcí“ pro inicializaci protokolů a prvních pilotních projektů v dané zemi, je zapotřebí získat
podporu pro program ze strany klíčových národních subjektů v oblasti bezpečnosti pozemních komunikací tak, aby docházelo k pravidelnému uvolňování potřebných finančních prostředků pro další
postup. Zejména se jedná o provádění silničních inspekcí vozidlem
speciálně vybaveným pro sběr bezpečnostních atributů potřebných ke konečnému přidělení příslušného počtu hvězdiček (1 – 5)
konkrétním silničním úsekům. Velmi důležitý je také zpětný monitoring realizovaných bezpečnostních opatření a vyhodnocení jejich
celkových přínosů. Hlavními aktivitami, které by měly být realizovány v rámci EuroRAP v ČR, je zejména zpracovávání rizikových map
České Republiky a jejich pravidelná aktualizace, provádění silničních
inspekcí speciálně vybaveným vozidlem, vyhodnocování výsledků
inspekcí, výpočty finálního hvězdičkového ohodnocení pozemních
komunikací, návrhy zlepšujících nízkonákladových opatření pro snížení rizika vzniku dopravní nehody v konkrétních lokalitách, a další
aktivity potřebné pro úspěšnou implementaci programu EuroRAP
v České Republice.
D.A.S. magazín 2/2008

Pravidelné lékařské
prohlídky
V poslední době se i v některých médiích objevily poněkud zavádějící informace, které se týkají povinných lékařských prohlídek řidičů seniorů. A protože starších řidičů
přibývá i na našich cestách, není proto od věci připomenout si znění příslušného paragrafu zákona 361 o provozu
na pozemních komunikacích.
Pravidelné lékařské prohlídky
§87
(1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se
podrobovat
a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících
s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného
o zvláštní zvukové výstražné znamení,
b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním
vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle
zvláštního právního předpisu,
d) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E
nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo
podskupiny řidičského oprávnění, včetně vozidel,
která nejsou určena k podnikání, tedy i soukromých.
e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení
motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.
(2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským
prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky
a po dovršení 50 let věku každoročně.
(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60,
65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného
věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
(4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné
lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména
s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3 (dále jen „povinná osoba“)
termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou
lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.
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(5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti
povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení
odborného vyšetření.
(6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob
uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním
vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1,
které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na pravidelnou lékařskou
prohlídku tyto osoby.
(7) Prováděcí právní předpis upraví rozsah pravidelné
lékařské prohlídky.
Tolik tedy řeč paragrafů. Lékař by měl řidiči po absolvování prohlídky vystavit potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Toto potvrzení musí mít řidič, který spadá do výše uvedených skupin, během řízení u sebe a v případě silniční
kontroly ze strany policie je povinen je předložit spolu
s ostatními doklady. V některých případech při kontrole
řidičů seniorů docházelo k rozporům mezi kontrolujícími
policisty a staršími řidiči, především vzhledem k formě
předmětného potvrzení. K těmto nejasnostem mohlo
dojít pravděpodobně vzhledem k tomu, že Prováděcí vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž
se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat
bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel) upravovala ve své příloze č. 2
vzor posudku. Byl však stanoven pouze obsah, nikoliv forma takovéhoto posudku. Po novele této vyhlášky (vyhláškou č. 253/2007) bylo nově upraveno, že „posudek musí
být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu nemoci;
vždy obsahuje náležitosti uvedené ve vzorech posudků
uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Posudek lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho
vzoru.“ Z toho tedy vyplývá, že zákon opravdu jednoznačně nestanoví formu, jak má posudek vypadat, ale stanoví
pouze jeho obsah.
K ujednocení postupu při kontrole tohoto posudku vydalo
Policejní prezidium ČR již v roce 2006 pokyn k usměrnění
činnosti policistů vykonávajících dohled nad bezpečností
silničního provozu. Podle tohoto pokynu je kontrolován
pouze obsah posudku, nikoliv jeho forma. Činnost policistů v tomto směru byla upravena tím, že všichni policisté
byli instruováni tak, aby vzor posudku uvedený ve vyhlášce č. 277/2004 Sb., považovali za informativní, pokud se
jedná o obsah tohoto posudku a nikoliv jeho formu.

Lékařské prohlídky
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GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY kombinovaná spotřeba 6,9 l/100 km; emise CO2 83 g/km

Nová třída GLK
Vyhraněný styl

Alkohol jako příčina
dopravních nehod
Jiří Svoboda

Při tragických dopravních nehodách
hraje velkou roli alkohol, nepřiměřená rychlost a nezkušenost. Obecně
dochází k dopravním nehodám pod
vlivem alkoholu nejčastěji ve dnech
volna a v nočních a v časných ranních
hodinách. Nejohroženější skupinou
jsou pak mladí lidé ve věku do 25 let
a řidiči s krátkou dobou praxe. Noční
a ranní návraty ze zábavy často končí
vážnými dopravními nehodami.

Zahraniční studie (například SWOV, Nizozemí, 2007) jednoznačně prokazují
zvyšující se riziko zavinit dopravní nehodu pod vlivem alkoholu se zvyšujícím se podílem alkoholu v krvi řidiče.

Statistiky Policie ČR
jednoznačně prokazují, že:
Řidiči s praxí do 2 let včetně zaviní pod
vlivem alkoholu cca 30 % z celkového
počtu dopravních nehod zaviněných
řidiči pod vlivem alkoholu, přičemž
řidiči s praxí do 1 roku zaviní z tohoto
počtu více jak polovinu.

Světová zdravotnická
organizace (WHO) uvádí, že:
Mladí řidiči s 0,3 % alkoholu vezoucí
dva a více spolucestujících mají 34 x
větší šanci zavinit dopravní nehodu
než řidiči ve věku nad 30 let s nulovou
hladinou alkoholu v krvi a vezoucí
pouze jednoho spolucestujícího.

Mladí lidé ve věku do 25 let zaviní
v průměru kolem 30 % všech dopravních nehod pod vlivem alkoholu;
k nejvíce dopravním nehodám mladých
řidičů pod vlivem alkoholu dochází mimo
obec při nepřiměřené rychlosti jízdy.

Riziko být účastníkem dopravní nehody se zvyšuje s narůstajícím promile
alkoholu v krvi řidiče; nárůst je patrný
již u 0,3 promile, prudký nárůst je potom od 0,6 promile a výše.

Dopravní nehody mladých řidičů, u kterých byl prokázán alkohol, jsou spojeny

s dalším negativním chováním; například v roce 2006 byl alkohol spojen
v 53 % s rychlostí jízdy, ve 41 % s nesprávným způsobem jízdy a 6 % s ostatními způsoby nesprávného chování.

Řidiči motorových vozidel, řídící
i s malým promile alkoholu v krvi mají
vyšší pravděpodobnost být účast-

Již pouze dva státy Evropské unie povolují
0,8 promile u řidičů motorových vozidel.

níkem dopravní nehody než ti, kteří
žádný alkohol v krvi nemají.
Od 1. ledna 2008 zůstávají v Evropské
unii již pouze dva členské státy, které
povolují řidičům motorových vozidel
jízdu s 0,8 promile alkoholu v krvi. Jedná se o Velkou Británii a Irsko, přičemž
zatím posledním ze států, který limit
alkoholu snížil, bylo Lucembursko, a to
z 0,8 na 0,5 promile s tím, že pro nové
řidiče a profesionální řidiče platí od 1.
října 2007 limit 0,2 promile.
Současně v Evropské unii pokračuje
trend ve zpřísňování sankcí za alkohol
za volantem. Například v Itálii od srpna
2007 za alkohol v rozmezí 0,5-0,8 promile hrozí řidiči pokuta v rozpětí 500
– 2 000 €, za alkohol v rozpětí 0,8-1,5
promile pokuta ve výši 800 – 3 200 €
a pro ty, u kterých policie zjistí alkohol
nad 1,5 promile, pokuta ve výši 1 500
– 6 000 €. To vše je doprovázeno jak
odnětím řidičského oprávnění až do
dvou let, tak případně i vězením do tří
měsíců. Tresty se zvyšují dvojnásobně,
pokud řidič zaviní dopravní nehodu.
Vedle trestů pokračují jednotlivé členské státy i v preventivních kampaních
v rámci celoevropského programu
„Designated Driver“, do něhož se pod
názvem „Domluvme se“ zapojuje již
několik let Ministerstvo dopravy a privátní subjekty i v České republice.

Top Oil Services, k.s., se sídlem v Horšovském Týnu, Nádražní 5,
je vaším dodavatelem olejů a maziv značky Q8 a autokosmetiky Wynn´s.
V případě potřeby vám veškeré informace o dodávkách zboží rádi zodpovíme
na tel. +420 379 422 580, 379 422 680, nebo e-mailem objednavky@top-oil.cz
D.A.S. magazín 2/2008
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Dopravní právo
Některé aktuální změny z oblasti
dopravního práva
V roce 2008 bylo v oblasti dopravy přijato
několik změn či úprav právních předpisů,
přičemž v našem krátkém sdělení si dovolujeme upozornit na dvě oblasti, a to
novelu zákona o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla
a změny související s přijetím nového policejního zákona.

dohodnuto přerušení pojištění odpovědnosti, je pojistník povinen před počátkem
přerušení pojištění prokázat pojistiteli, že
příslušnému orgánu evidence odevzdal
státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla. V době přerušení pojištění
odpovědnosti není plněna povinnost pojištění odpovědnosti.

1. Novela zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla
V částce 44 Sbírky zákonů byl pod číslem
137/2008 Sb. uveřejněn zákon, kterým se
mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pro naše pojištěné shrnujeme nejpodstatnější změny:

Následky nesjednání povinného ručení
K citelnému zvýšení sankcí došlo i v oblasti tohoto pojištění. Např. při provozování
vozidla bez sjednání pojištění lze uložit
pokutu od 5 000 Kč do 40 000 Kč (dříve do
20 000 Kč). Neodevzdá-li vlastník vozidla
registrační značku a osvědčení o registraci vozidla např. při zániku pojištění, lze
mu uložit pokutu od 2 500 Kč do 20 000
Kč (dříve 10 000 Kč). Dále jestliže řidič při
silniční kontrole nepředloží zelenou kartu,
lze mu uložit pokutu od 1 500 Kč do 3 000
Kč (dříve do 1 000,-Kč).

Navýšení limitů pojistného plnění
Novelou došlo ke zvýšení minimálního limitu pojistného plnění při věcné škodě ze
současných 18 miliónů Kč na 35 miliónů
Kč. Jedná se o škody způsobené poškozením, zničením či ztrátou věci, nebo mající
povahu ušlého zisku. Do tohoto limitu odpovědnostní pojišťovna plní bez ohledu
na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými
limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému
z nich snižuje v poměru tohoto limitu
k součtu nároků všech poškozených.
Zelená karta
Další významnou novinkou je zrušení
dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který byl vydáván jen do
31. 5. 2008. Znamená to, že se povinné
ručení, uzavřené po 1. 6. 2008, dokládá již
jen zelenou kartou. Povinné ručení uzavřené do 31. května 2008 je možné do konce
roku 2008 prokazovat dosud používaným
dokladem o pojištění.
Přerušení pojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti nelze přerušit,
pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Bylo-li v pojistné smlouvě
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Zcela novým citelným postihem pro vlastníky vozidel, kteří nesjednají povinné ručení, je zavedení příspěvku za dobu, po
kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Jedná se o tzv. sankční
pojistné.
Příspěvek bude stanoven podle počtu
dnů, během nichž bylo vozidlo provozováno bez příslušného pojištění. Sazba
příspěvku je stanovena podle kategorie
vozidla od 20 Kč do 300 Kč za den (např.
u osobního automobilu s objemem válců
motoru do 1850 cm3 je denní sazba 50 Kč,
tj. ročně 18 250 Kč! )
2. Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích
K 1. 1. 2009 nabude po dlouhých diskuzích účinnosti novela zákona o silničním
provozu provedená zák. č. 274/2008 Sb.
Tento předpis je doprovodným zákonem
ke zcela novému zákonu o Policii České republiky. K zásadní změně dochází v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních
nehod policii.

Kdy bude nutné volat Policii ČR k dopravní nehodě?
1. Pokud při dopravní nehodě dojde ke
zranění (třeba jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
2. Pokud při nehodě dojde na některém
z vozidel včetně přepravovaných věcí ke
škodě převyšující 100 000 Kč.
3. Pokud při nehodě dojde ke škodě
(v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např.
poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé
nemovitosti apod.); policie se však nebude
volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (typicky leasingové společnosti, zaměstnavatele),
ale jeho řidič měl na nehodě účast.
4. Pokud při nehodě dojde k poškození
pozemní komunikace či ke zničení nebo
poškození její součásti nebo příslušenství
(např. svodidel, dopravní značky apod.).
5. Pokud po nehodě nebudeme sami
schopni (bez vynaložení nepřiměřeného
úsilí) obnovit plynulost provozu.
V ostatních případech nebude nutno policii k dopravní nehodě volat, bude však
nutno sepsat společný záznam o dopravní
nehodě. Tento záznam je nutno podepsat
a neprodleně předat pojistiteli. K platnosti
tohoto záznamu je však nutné, aby obsahoval identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny,
průběhu a následků. Vzor tohoto záznamu
pro své pojištěné zveřejnila naše pojišťovna
na svých webových stránkách www.das.cz.
Současně však upozorňujeme, že vzhledem
ke zcela nové koncepci řešení dopravních
nehod, je nutno vždy z místa nehody volat
naše právní oddělení, resp. tísňovou linku
ke konzultaci dalšího postupu
V případě, že některý z účastníků nehody
odmítne sepsání tohoto záznamu, je nutno
policii zavolat. Původně zamýšlené zpoplatnění výjezdu policie nebylo do zákona
pojato. Na druhé straně odepření sepisu záznamu o dopravní nehodě je sankciováno
pokutou a 3 body.
JUDr. Viktor Hodek
D.A.S. magazín 2/2008

Nájemné
Jednostranné zvyšování nájemného
Patříte-li mezi nájemce bytu s tzv.
„regulovaným nájemným“, zajisté
jste již zaznamenali (či v brzké době
můžete zaznamenat) pro Vás patrně
nepříjemnou aktivitu Vašeho pronajímatele. Může se Vám dostat do
ruky, ať už doručením poštou, kurýrem, osobním předáním, apod.,
dokument, avizující zvýšení nájemného pro budoucí období. O co se
jedná?
Zákon číslo 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu a o změně zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník (dále viz Zákon), s účinností ode dne 31. 3. 2006
umožnil pronajímatelům bytů (s výjimkou přesně vymezených druhů
bytů - viz níže), jednostranně zvyšovat nájemné, a to pro období počínaje dnem 1. 1. 2007 a konče dnem
31. 12. 2010.
Dle důvodové zprávy k tomuto zákonu bylo cílem zákonodárců jednak
odstranit právní nejasnosti, které
zde co do stanovování ceny nájmu
existovaly po zrušení vyhlášky číslo
176/1993 Sb., o nájemném z bytu
a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, jednak „politicky“ odstranit sociální nerovnost na trhu s byty,
kdy nájemci „regulovaných“ bytů
platili podstatně nižší nájemné, než
osoby, které sjednávaly cenu nájemného dohodou v nově uzavíraných
nájemních smlouvách (pozn. aut.:
Tuto situaci ostatně poměrně nepřehlédnutelně již delší dobu v našem
státě napadají i pronajímatelé, kteří
argumentují tvrzením, že nižšími výdělky z „regulovaných“ nájmů stěží
mohou patřičně plnit své povinnosti,
zejména udržovat nemovitosti v patřičném technickém stavu). Třetím
motivem přijetí daného zákona byla
i obava z judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku,
D.A.S. magazín 2/2008

který v případech žalob pronajímatelů z jiných zemí (konkrétně Polska)
rozhodl v jejich prospěch.
Na které byty zákon dopadá?
Zjednodušeně řečeno, na nájemné
ve všech bytech;
s výjimkou bytů (§ 1 odst. 2 Zákona):
a) pronajatých společníkům, členům nebo zakladatelům právnické
osoby vzniklé za účelem, aby se stala
vlastníkem domu s byty,
b) bytových družstev zřízených po
roce 1958, jde-li o byty postavené
s finanční, úvěrovou a jinou pomocí
poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě, které jsou
v nájmu jejich členů,
c) bytových družstev označovaných podle dřívějších právních předpisů jako lidová bytová družstva, které jsou v nájmu jejich členů,
d) jejichž výstavba nebo dostavba
byla povolena po 30. červnu 1993 a na
jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu
nebo ze státních fondů na výstavbu
nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace,
e) zvláštního určení a bytech v domech zvláštního určení, jejichž výstavba byla povolena před 30. červnem 1993.
Na nájemné ve výše uvedených bytech se tedy možnost jednostranného
zvýšení nájmu a postupy upravené
zákonem 107/2006 Sb. nevztahují.
Z výše uvedeného vyplývá, což se
obecně nepříliš zdůrazňuje, že mož-

nost jednostranného zvýšení nájmu
mají pronajímatelé i v těch bytech,
kde, byť opomenutím, nebyla buď
cena nájemného (málo časté) nebo
možnost její změny (častější případ) sjednána dohodou (k tomu viz
§ 696 občanského zákoníku, dle kterého „nájemné při uzavírání nájemní
smlouvy nebo změna nájemného
v průběhu trvání nájemního vztahu
se sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní
předpis jinak“.) To znamená, že i v případě, pokud jste sjednali nájemní
smlouvu s „neregulovaným“ nájemným, avšak nesjednali jste v této
smlouvě nájemné v obvyklé, leč nižší
výši, popř. jste nestanovili pravidla
ev. změny výše takového nájemného
(např. tzv. inflační doložku), mohlo
by se vám čistě teoreticky stát, že i na
Vaše nájemné dopadne úprava zákona číslo 107/2006 Sb.
Vtip je však v tom, že pravděpodobně výše nájemného, kterou jste si
s pronajímatelem sjednali, je přece
jen tak vysoká, že přesáhne částku
cílové hodnoty nájemného, čili pronajímatel jednostranně nájemné nebude moci zvýšit, protože se „nevejde do tabulek“. Anebo, a to je ještě
častější případ, smlouva, kterou jste
uzavřeli, je na dobu určitou a tudíž
o otázce nájemného se vždy jedná
s pronajímatelem při jejím ukončení,
přesněji opětovném uzavření znova.
Pronajímatel tak využije možnosti
zvýšit nájemné v rámci jednání o nové (následné) nájemní smlouvě, čili
složitější cestou postupu dle zákona
č. 107/2006 Sb., se nevydá a „počká“
si na dobu, ke které má váš nájem na
dobu určitou skončit.
Důležité pojmy zákona (§ 2 Zákona)
Pro účely citovaného zákona se rozumí:

Zvyšování nájemného
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a) nájemným cena za užívání pronajatého bytu,
b) aktuálním nájemným za 1 m2
podlahové plochy bytu pro konkrétní byt podíl placeného nájemného,
bez úhrady za vybavení bytu, a podlahové plochy bytu, (pozn. aut. „to,
co platíte nyní“)
c) cílovou hodnotou měsíčního
nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu takové nájemné, kterého
může být dosaženo při jednostranném zvyšování nájemného nejdříve
k 1. lednu 2010, (pozn.aut. „to, co
byste měli hypoteticky platit v roce
2010; odvíjí se od aktuálních poměrů
na trhu s byty“)
d) podlahovou plochou bytu
součet podlahových ploch všech
místností bytu a jeho příslušenství,
a to i mimo byt, pokud jsou užívány
výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů,
lodžií a teras se započítává pouze
jednou polovinou,
e) bytem se sníženou kvalitou
byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním
příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním
vytápěním bez základního příslušenství,
f ) základním příslušenstvím koupelna nebo koupelnový, popřípadě
sprchový kout a splachovací záchod;
základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě
mimo byt, avšak užívá jej jen nájemce bytu,
g) ústředním vytápěním vytápění zdrojem tepla, který je umístěn
mimo byt, nebo který je umístěn
v místnosti k tomu určené, včetně
sklepa v rodinném domě s jedním
bytem, nebo jiné elektrické nebo
plynové vytápění.
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Zvyšování
nájemného
Zákoník
práce

Výpočet nájemného (§ 3 Zákona)
Jednostranné zvýšení nájemného
v každém vymezeném období 12
měsíců nesmí být vyšší než maximální přírůstek měsíčního nájemného stanovený pro každou konkrétní
hodnotu aktuálního nájemného za
1 m2 podlahové plochy bytu ve vztahu k odpovídající cílové hodnotě
měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu. Způsob výpočtu cílových hodnot měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy
bytu a maximálních přírůstků měsíčního nájemného je uveden v příloze
k Zákonu.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
každoročně vyhlašuje právní předpis
„Sdělení o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši
základních cen za 1 m2 podlahové
plochy bytů, o cílových hodnotách
měsíčního nájemného za 1m2 podlahové plochy bytu, o maximálních
přírůstcích měsíčního nájemného
a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt“ (letos vydán pod č. 214/2008
Sb.). Uvedený předpis vždy nejjednodušeji naleznete na webových stránkách Ministerstva www.mmr.cz.
Na základě postupu ve „Sdělení“ a jeho přílohách podrobně vysvětleném
může každý vypočítat či ověřit patřičnou výši nájemného. Text zákona
i „Sdělení“ však může být pro laika
těžko stravitelný. S radostí sdělujeme, že Ministerstvo pro místní rozvoj na svých webových stránkách
zároveň umístilo vcelku přehlednou
kalkulačku nájemného, ve které po
zadání parametrů vztahujících se
k Vašemu bytu snadno zjistíte maximální výši nájemného, kterou po vás
pro další rok může pronajímatel požadovat.
Zajímavým dokumentem na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj pro vás může být i text „Zá-

kladní ceny a cílové nájemné v Kč/m2
podlahové plochy bytu pro období
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009“, a jeho
srovnání s Kalkulačkami a Základními cenami pro roky 2008 a 2007, dle
kterých vcelku snadno zjistíte pohyb
cílových hodnot nájemného (které
se odvíjí od vývoje cen bytů na trhu)
v těchto jednotlivých letech a můžete tak alespoň orientačně předvídat
svou budoucí finanční zátěž.
Pravidla jednostranného zvyšování (§ 3 Zákona)
Chce-li pronajímatel jednostranně
zvýšit nájemné, pak jej musí řádně
vypočítat (postup viz výše) a včas
toto zvýšení nájemci oznámit.
Zákon říká, že jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem lze
uplatnit v období, které začíná dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona (období počínaje datem 31. 3. 2006)
a končí dnem 31. prosince 2010. Pronajímatel je oprávněn jednostranně
zvýšit nájemné jedenkrát ročně počínaje 1. lednem 2007 a následně vždy
k 1. lednu, popřípadě později, avšak
nikoliv zpětně za období, které uplynulo od 1. ledna daného roku, pokud
se s nájemcem na změně nájemného
nedohodne jinak.
Oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného musí
mít písemnou formu a musí obsahovat zdůvodnění, že byla řádně
stanovena výše nájemného na základě maximálního přírůstku měsíčního
nájemného (popis postupu při výpočtu s odkazem na příslušné právní
předpisy – tj. Zákon a „Sdělení“). Povinnost platit zvýšené nájemné vzniká dnem, který je uveden v oznámení
o zvýšení nájemného, nejdříve však
prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po uplynutí 3 kalendářních měsíců od jeho doručení nájemci. V této lhůtě je nájemce oprávněn podat žalobu k soudu na určení
neplatnosti zvýšení nájemného.
Příklad: Chce-li pronajímatel zvýšit
nájemné od 1. 1. 2009, pak musí doruD.A.S. magazín 2/2008

ho
čit nájemci oznámení o navýšení nájemného nejpozději do dne 30. 9. 2008.
Pokud toto oznámení prokazatelně
doručí, např. až v průběhu měsíce října
2008, pak lze nájemné navýšit až od 1.
2. 2009, nikoli tedy zpětně (byť v textu
doručovaného oznámení uvedl datum
1. 1. 2009).
Jestliže nájemce podá danou žalobu k soudu, pak pronajímatel není
oprávněn až do pravomocného rozhodnutí soudu nájemné jednostranně zvýšit. O podané žalobě se pronajímatel dozví nejpozději doručením
její kopie soudem.
POZOR!!! Pokud však v dané tříměsíční lhůtě nájemce žalobu u soudu
nepodá, a přesto nově stanovené
nájemné nebude řádně a včas hradit, riskuje, že v případě, přesáhne-li
jeho dluh na nájemném či úhradách
za plnění spojená s nájmem bytu
částku trojnásobku nájemného, mu
pronajímatel úspěšně dá výpověď
z nájmu bytu. Takováto výpověď dle
zákona nevyžaduje přivolení soudu
a není zde nárok na bytovou náhradu (§ 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku).
Právní obrana
Jak uvedeno výše, jakmile obdrží
nájemce oznámení o jednostranném zvýšení nájemného, má 3 měsíce na to, aby u soudu podal žalobu
na neplatnost zvýšení nájemného.
Důvody, pro které by taková žaloba
mohla být úspěšná, jsou však poměrně sporé. Jedním z důvodů může být
fakt, že oznámení pronajímatele nebylo učiněno v písemné formě (např.
pouze e-mailem bez elektronického
podpisu, popř. křikem pronajímatele
z pavlače), či nebylo řádně doručeno
(předáno nezletilému děcku v době
nepřítomnosti rodiče – nájemce,
apod.). Dalším důvodem je, že nájemné v oznámení bylo sice vyčísleno, leč způsob výpočtu nebyl odůvodněn (řádným odkazem na právní
předpisy, resp. specifikací způsobu
výpočtu), či bylo vypočteno mateD.A.S. magazín 2/2008

maticky špatně. Konečně důvodem
napadení neplatnosti může být i fakt,
že pronajímatel nedodržel zákonné
lhůty a osobuje si nárok na zvýšené
nájemné příliš brzy (před uplynutím
tříměsíční lhůty od doručení) či příliš
často (častěji, než 1x ročně).
Co činit
Jako pojištění klienti DAS, máte-li
sjednáno pro příslušný byt pojištění
právní ochrany nemovitosti, můžete
využít naší pomoci. Je zapotřebí zdůraznit, že zde běží čas. Pokud tedy
obdržíte oznámení pronajímatele
o jednostranném zvýšení nájemného, a např. výpočtem dle kalkulačky
Ministerstva (viz výše) zjistíte nesrovnalost, nebo máte jakékoli jiné
pochybnosti o korektnosti postupu
pronajímatele, neváhejte a ihned se
na nás obraťte na naší NON-STOP
lince, poradenské lince, či přímo písemně nahlaste tento případ jako
pojistnou událost a doložte veškeré
Vám dostupné dokumenty k nájemnímu vztahu.
V takovýchto případech primárně
vyhodnocujeme otázku, zdali vaše
pojistná smlouva na daný případ dopadá a zdali zde existují vyhlídky na
úspěch v soudním řízení. V kladném
případě zpravidla pověřujeme spolupracující advokáty vyřízením případu, mj. i podáním žaloby na neplatnost jednostranného zvýšení nájmu
k soudu a hradíme náklady daného
řízení.
Závěrem
Jelikož text zákona vypadá pro laiky
poněkud nepřehledně, pokusíme se
jej ve světle výše zmíněného přeložit
do „lidštiny“ v názorném příkladu:
Paní Chudá a paní Bohatá bydlí obě
ve starším domě v Praze-Řepích, jehož
současným majitelem je restituent, pan
Domácí. Obě dámy obývají byt 2+kk,
s toaletou, koupelnou a sprchovým
koutem uvnitř bytu, podlahové plochy
místností 45 m2, s ústředním topením,

každá má k dispozici sklep o rozloze
4 m2. Paní Chudá bydlí v tomto domě
„od nepaměti“, dostala jej kdysi přidělený od OPBH, platí „regulované“ nájemné 2 500 Kč měsíčně. Paní Bohatá
uzavřela s panem Domácím nájemní
smlouvu na dobu neurčitou, ve které si
dohodli měsíční nájem 10 000 Kč, bez
dohody o ev. pravidlech jeho dalšího
zvyšování.
Pan Domácí potřebuje peníze na opravu fasády domu, i zašle oběma dámám dne 29. 9. 2008 dopis, ve kterém
jim oznámí zvýšení nájemného, a to
pro obě dámy od 1. 1. 2009 na částku
12 000 Kč měsíčně.
Paní Chudá si dopis převezme dne
5. 10. 2008 na poště. Paní Bohatá si
dopis převezme od doručovatelky dne
30. 9. 2008. Obě se nejdříve zhluboka
nadechnou a poté při odpolední kávě
dne 10. 10. 2008 přemýšlejí, co dál.
Obě dámy se rozhodnou pana Domácího zažalovat o neplatnost zvýšení
nájmu a obě budou úspěšné. Víte,
proč?
Odpověď:
Paní Chudá zde má splněny dva důvody neplatnosti – špatný výpočet nájemného (měla by platit maximálně
částku 3 472 Kč, za 47 m2 (45+2m2 za
sklep – počítá se jednou polovinou).
Pokud by v dopise žádal pan Domácí
pouze tuto částku, měl by na ni nárok.
Dalším důvodem neplatnosti je pozdní
doručení oznámení o zvýšení nájmu.
Pokud by pronajímatel žádal správnou
částku nájmu, měl by na ni nárok až za
období od 1. 2. 2009.
Paní Bohatá má splněn jeden důvod
neplatnosti. Je jím špatný výpočet
nájmu – neměl by se vůbec zvyšovat,
jelikož již nyní přesahuje hodnotu cílového nájemného pro danou lokalitu.

Mgr. et Mgr. Kamila Hodková
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Ručení a rizika s ním
Ručení a rizika s ním spojená
Nakupování zboží na splátky, leasing,
kreditní karty a jiné úvěrové prostředky se staly v posledních letech běžnou,
ne-li podstatnou, součástí hospodaření mnoha domácností i jednotlivců.
Stále se rozšiřující nabídka možností
půjček všeho druhu, podporovaná
masivní reklamou, vede k tomu, že
zadluženost se stala věcí relativně
běžnou a přirozenou. Jak se rozšiřuje
okruh osob, kterým jsou všemožné
úvěrové společnosti i zavedené bankovní domy ochotny prostředky poskytnout, zvyšuje se též potřeba těchto věřitelů své pohledávky nějakým
způsobem zabezpečit a jejich řádné
splacení (spolu s úroky, mnohdy na
hranici lichvy, což je ovšem téma na
jiný článek) zajistit.
Vedle hrozby smluvních pokut, sjednání zástavního práva ke konkrétním
věcem (ať již movitostí, zpravidla
vozidel, či nemovitostí), vystavování bianko směnek, a mnoha dalších
rafinovaných způsobů zabezpečení
vymahatelnosti pohledávky (např.
rozhodčí řízení), je jedním ze základních a nejstarších zajišťovacích
prostředků záruka třetí osoby za závazek dlužníka, rukojemství, neboli ručení (§ 546 a násl. Občanského
zákoníku).
Ačkoli by se na první pohled mohlo
zdát, že se jedná především o vztah
dlužníka a ručitele, není tomu tak.
Souhlas dlužníka není vůbec nezbytný a ručení platně vzniká pouhou
dohodou mezi věřitelem a osobou,
která je ochotna se za konkrétní závazek někomu zaručit. Tato dohoda
dokonce ani nemusí mít písemnou
povahu, když zákon ke vzniku ručitelského závazku vyžaduje pouhé
písemné jednostranné prohlášení
ručitele, které může věřitel pouze
mlčky přijmout. Z toho mimo jiné
vyplývá, že i když se někdo zaručí
na základě nepravdivých informací,
poskytnutých mu dlužníkem, nemá
to jakýkoli vliv na platnost jeho ručitelského závazku, neboť ten má po-
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vahu vztahu pouze mezi ručitelem
a věřitelem.
Z této povahy ručitelského závazku
též vyplývá fakt, že ručení nezaniká smrtí dlužníka, neboť je vázáno
výhradně k pohledávce věřitele.
Ručitel zároveň nemůže namítat,
že dědicové odpovídají za dluhy zemřelého jen do výše ceny nabytého
dědictví a odpovídá tak celým svým
majetkem.
Ačkoli jsou obvykle ručitelská prohlášení obsažena v textu (zpravidla
úvěrové) smlouvy, stačí ke vzniku
ručitelského závazku i pouhá jedna
věta ručitele, adresovaná věřiteli,
v níž bude vyjádřena vůle za jeho
konkrétní pohledávku se zaručit.
Následky takového ručitelského závazku však mohou být zásadní, neboť na jeho základě se může věřitel,
poté co písemně a marně primárního
dlužníka vyzval k placení, obrátit již
přímo na ručitele a závazek na něm
v celém rozsahu (nebylo-li ručitelského prohlášení např. omezeno jen
do určité částky, či doby) vymáhat.
Zvláštní zřetel k obsahu smlouvy (t.j.
zejména úvěrovým podmínkám), za
kterou se zaručuje, je pak nezbytný
na straně ručitele stejně jako na straně dlužníka, neboť na ručiteli může
být, krom jistiny a úroků, uplatňováno též uhrazení veškerých dalších dlužných částek z předmětné
smlouvy vyplývajících (např. splatné
smluvní pokuty).
Na druhé straně má ručitel vůči věřiteli i vůči dlužníkovi některá zásadní
práva. Jde např. o právo ručitele požadovat po věřiteli sdělení aktuální
výše pohledávky a právo použít na
svou obranu veškeré námitky svoje,
stejně jako ty, které by mohl uplatnit
dlužník (např. promlčení, započtení
na protipohledávku svou i dlužníkovu, částečné splnění apod.). Nejdůležitějším právem ručitele pak je
tzv. subrogační regres vůči dlužníkovi – v případě, že za něj ručitel dluh
na výzvu věřitele zaplatí, může jej

následně vymáhat přímo po dlužníkovi, přičemž mu věřitel k tomu musí
postoupit veškeré podklady.
Oproti výše uvedeným obecným
pravidlům existuje v českém právním řádu (§ 303 a násl. Obchodního
zákoníku) speciální a podrobnější
úprava ručení v obchodních vztazích,
která se vztahuje právě i na smlouvy
o úvěru (jinak jen pokud jsou dlužník a věřitel podnikatelé, nebo si
ve smlouvě působnost obchodního
zákoníku sjednají). Odlišnosti spočívají například v tom, že ručení může
platně vzniknout i bez souhlasu
(tj. i proti vůli) dlužníka, či věřitele,
pouhým jednostranným písemným
prohlášením ručitele, nebo že v některých případech (kdy je zjevné, že
dlužník je v platební neschopnosti,
nebo je nedostupný), může věřitel
uplatnit pohledávku přímo po ručiteli bez povinnosti primárního dlužníka upomínat a k placení vyzývat.
Zatímco dle obecné úpravy se může
ručení promlčet dříve než zajištěný
dluh, v obchodních vztazích toto neplatí. Tak v případě, že dlužník svůj
dluh později písemně uzná (čímž
začíná běžet nová promlčecí doba),
zatímco ručitel s uznáním souhlas
nevysloví, promlčí se ručitelský závazek v běžné tříleté promlčecí době,
tedy před promlčením závazku hlavního. Toto v obchodněprávních vztazích neplatí a uznání závazku dlužníkem (za které se považuje například
i pouhé placení úroků), způsobuje
prodloužení promlčecí lhůty i vůči
ručitelskému závazku. Tím je zesílena akcesorická povaha ručení.
Naprosto speciálním druhem ručení
je pak směnečné rukojemství, neboli
avalace. Jeho povaha vyplývá z charakteru směnky, jako abstraktního
cenného papíru, který je platný nezávisle na jakékoli smlouvě, či reálném
dluhu. Právní úprava směnečného
rukojemství je pak oproti obecnému
ručení také daleko přísnější. Stejně
jako jiné směnečné závazky může
D.A.S. magazín 2/2008

m spojená
i směnečný aval (t.j. záruka třetí osoby za něčí směnečný závazek) vzniknout byť i jen jediným podpisem
kdekoli na líci směnky (na rubu by
se mohlo jednat o převodní blankoindosament). Zpravidla se však
využívá zpřesňující formulace „jako
rukojmí za...“, „per aval“ a podobně.
Zaručit se je takto možné i za neplatný směnečný závazek a směnečný věřitel se může domáhat placení
přímo po ručiteli (avalistovi), ačkoli

se ho nedomáhal po tom, za koho
se avalista zaručil. V případě redukované formy ručitelského prohlášení
(např. jen podpis, bez uvedení avaláta) se má za to, že záruka se přebírá
za výstavce.
Toto téma pak nelze než uzavřít
doporučením zvýšené pozornosti k obsahu smlouvy (a přiloženým
smluvním podmínkám), ke které ručitelský závazek podepisujete, a také
upozorněním na možnost tento svůj

závazek omezit pouze na určitou
část smluvních povinností, do určité
výše, nebo doby.
Protože byť i jen stručné probrání
všech otázek a rizik spojených s tímto tématem by však několikanásobně přesáhlo formát tohoto článku,
jsem připraven na Vaše další konkrétní dotazy odpovědět na e-mailové adrese: tatousek@das.cz
Mgr. Jakub Tatoušek
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Institut spotřebitelských smluv byl
do českého právního řádu zaveden
novelizací Zákona č. 40/1964 Sb.,
Občanský zákoník (dále jen „OZ“),
provedenou zákonem č. 367/2000
Sb., jež nabyl účinnosti 1. 1. 2001.
Další novelizací OZ provedenou zákonem č. 135/2002 Sb., došlo od 1. 7.
2002 k zavedení dalších ustanovení
spotřebitelských smluv, které se týkají ochrany spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo
její části na časový úsek (tzv. „timesharing“).
Ochrana spotřebitele v oblasti veřejného práva je v našem právním
řádu upravena především v zákoně
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Zákon o ochraně spotřebitele stanovuje podmínky
podnikání významné pro ochranu
spotřebitele, úkoly veřejné správy v
oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob
založených k ochraně spotřebitele.
V citovaném zákoně jsou taktéž definovány základní pojmy na ochranu
spotřebitele jako je „spotřebitel“,
„prodávající“, „výrobce“ a „dodavatel“. Toto vymezení se však použije
pouze pro účely zákona na ochranu
spotřebitele, jiný zákon by musel na
tuto definici výslovně odkázat.
D.A.S. magazín 2/2008

Ochrana spotřebitele je provedena také
v dalších veřejnoprávních předpisech,
například v zákoně č. 110/1997 Sb.,
o potravinách, zákoně č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky,
zákoně č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, zákoně č. 143/2001
Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
Poškozování spotřebitele je také trestným činem (§ 121 zákona č. 140/1961
Sb., trestní zákon).

o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva
k užívání nemovitosti na časový úsek
(„time-sharing“);

V rámci zmíněných novelizací občanského zákoníku došlo k promítnutí
a v podstatě k recepci (převzetí) podstatné části následujících směrnic ES
do našeho právního řádu. Jedná se o
tyto směrnice:

• Směrnice Evropského parlamentu
a rady 2002/65/ES ze dne 23. 9. 2002,
o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně
směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic
97/7/ES a 98/27/ES.

• Směrnice rady 93/13/EHS z 5.4.1993
o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách;

Úprava spotřebitelských smluv v občanském zákoníku je provedena tím
způsobem, že obsahuje ustanovení,
která upravují spotřebitelské smlouvy obecně, a to v ustanovení § 52, 55
a 56. Vedle těchto obecných ustanovení jsou zde upravena taktéž úprava
specifických otázek ochrany spotřebitele, a to úprava smluv sjednávaných
na dálku, smluv uzavřených mimo
obvyklé prostory podnikání a timesharing.

• Směrnice rady 85/577/EHS
z 20.12.1985 o ochraně spotřebitele
při smlouvách sjednávaných mimo obchodní provozovnu;
• Směrnice Evropského parlamentu
a rady 97/7/EC z 20.5.1997 o ochraně
spotřebitele z hlediska smluv sjednávaných na dálku;
• Směrnice Evropského parlamentu a rady 94/47/ES z 26. 10. 1994 Sb.,

• Směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/31/ES z 8. 6. 2000,
o některých právních aspektech služeb
informační povinnosti, zejména elektronickém obchodu na vnitřním trhu
(„o elektronickém obchodu“);

Je na místě uvést, že spotřebitelské
smlouvy nejsou a ani nemohou být
zvláštním smluvním typem, ačkoliv je
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Spotřebitelské smlo
jejich název v tomto směru dosti zavádějící. Spotřebitelské smlouvy v podstatě pouze vymezují charakter té které smlouvy a s tím spojené další právní
účinky zákonem výslovně zmiňované.
Za spotřebitelské smlouvy jsou zákonem považovány smlouvy kupní,
smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy
upravené v osmé části OZ, a to za situace, kdy jsou smluvními stranami na
jedné straně spotřebitel a na druhé
straně dodavatel. Výčet smluv je pochopitelně příkladný, dále je možno
k nim zařadit např. smlouvu o úschově,
smlouvu příkazní, smlouvu o prodeji
v obchodě a další, samozřejmě za splnění podmínky existence vztahu dodavatel - spotřebitel.
Forma spotřebitelské smlouvy může
být ústní nebo písemná, ovšem záleží
na tom, jakou formu vyžaduje právní
úprava pro smluvní typ požitý v konkrétním případě. Úprava spotřebitelských smluv je použitelná vždy, jestliže
občanský zákoník je použitelný alespoň subsidiárně (neboli podpůrně), ledaže z občanského zákoníku či zvláštního zákona vyplývá něco jiného.
Dodavatelem zákon rozumí „osobu,
která při uzavírání a plnění smlouvy
jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti“. Podnikáním se dle
ustanovení § 2 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodní zákoník, rozumí „soustavná
činnost prováděná samostatně vlastním jménem na vlastní odpovědnost
za účelem dosažení zisku“. Rozhodující
je materiální, nikoliv formální hledisko.
To, že subjekt je podnikatelem nemusí nutně znamenat, že je dodavatelem
v daném vztahu. Rozhodujícím faktorem je účel jednání a jeho souvislost
s podnikáním.
Spotřebitelem zákon rozumí „osobu,
která při uzavírání a plnění smlouvy
nejedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti“. Pojetí
spotřebitele tedy zahrnuje osoby fyzické i právnické. Pro zjištění, jestli
jde o spotřebitele či nikoliv je roz-
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hodující skutečný účel jednání. Spotřebitelem je jednoznačně osoba,
která jedná mimo profesní nebo
obchodní aktivity.
I zde je na místě zmínit existenci definici spotřebitele v již citovaném zákoně na ochranu spotřebitele. Podle
zákona na ochranu spotřebitele je
„spotřebitelem fyzická nebo právnická
osoba, která nakupuje výrobky nebo
užívá služby za jiným účelem než pro
podnikání s těmito výrobky nebo službami“. Spotřebitelem je zde tedy někdo, kdo spotřebovává.
Z uvedeného vyplývá, že smlouvu,
jež by měla charakter spotřebitelské,
nikdy nemohou uzavřít podnikatelé
jakožto smluvní strany v rámci své
podnikatelské činnosti.
Spotřebitelské smlouvy - obecně
U všech spotřebitelských smluv bez
výjimky platí, že se nemohou odchýlit
od zákona v neprospěch spotřebitele a zároveň se spotřebitel nemůže
platně vzdát práv, která mu zákon
poskytuje, nebo jinak zhoršit své
smluvní postavení. Takovéto případné ujednání ve smlouvě by tudíž bylo
neplatné. Dále spotřebitelské smlouvy
nesmějí obsahovat ujednání, která
v rozporu s požadavkem dobré víry
znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran (toto se nevztahuje na
smluvní ujednání, která vymezují předmět plnění nebo cenu plnění). Uvedené platí za předpokladu, že se spotřebitel dovolá neplatnosti takovýchto
ujednání a pokud by takové ujednání
ovlivňovalo i další ujednání smlouvy,
může se spotřebitel dovolat neplatnosti celé smlouvy.
Občanský zákoník ve svém v ustanovení § 56 odst. 3 podává výčet takových
nepřípustných smluvních ujednání.
Dle tohoto ustanovení jsou nepřípustná zejména smluvní ujednání, která:
• vylučují nebo omezují odpovědnost
dodavatele za jednání či opomenutí,

kterým byla spotřebiteli způsobena
smrt či újma na zdraví,
• vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti
za vady či odpovědnosti za škodu,
• stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž
uskutečnění je závislé výlučně na vůli
dodavatele,
• dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění i v případě, že spotřebitel neuzavře smlouvu
s dodavatelem či od ní odstoupí,
• opravňují dodavatele odstoupit od
smlouvy bez smluvního či zákonného
důvodu a spotřebitele nikoli,
• opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez
přiměřené výpovědní doby,
• zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy,
• dovolují dodavateli jednostranně
změnit smluvní podmínky bez důvodu
sjednaného ve smlouvě,
• stanoví, že cena zboží či služeb
bude určena v době jejich splnění,
nebo dodavatele opravňují k zvýšení
ceny zboží či služeb, aniž by spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době uzavření smlouvy při splnění podstatně
překročena,
• přikazují spotřebiteli, aby splnil
všechny závazky i v případě, že dodavatel nesplnil závazky, které mu
vznikly,
• dovolují dodavateli převést práva
a povinnosti ze smlouvy bez souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem ke
zhoršení dobytnosti nebo zajištění pohledávky spotřebitele.

D.A.S. magazín 2/2008

ouvyProfesní průkazy
Jde o výčet demonstrativní, což znamená, že je možné ho rozšířit i na jiná
smluvní ujednání. V pochybnostech o
významu spotřebitelských smluv platí
vždy výklad pro spotřebitele příznivější.
Smlouvy uzavírané na dálku tzv. distanční smlouvy
Občanský zákoník vymezuje v rámci úpravy spotřebitelských smluv
smlouvy sjednávané na dálku, tzv.
distanční smlouvy. Jedná o takové
smlouvy, při jejichž uzavření jsou
použity prostředky komunikace
na dálku, které umožňují uzavřít
smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Zákon
prostředky komunikace na dálku
rozumí všechny prostředky s výjimkou písemného styku, provozované
podnikatelem, k jehož předmětu
činnosti náleží poskytování jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku. Dle zákonné úpravy se
jedná o „neadresovaný i adresovaný
tisk, typový dopis, reklama v tisku
s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s lidskou i bez lidské
obsluhy, rozhlas, videotelefon, videotext, elektronická pošta, faxový
přístroj, televize, veřejná komunikační síť, například internet“. Jde tedy
i o letáčky a tiskoviny distribuované do poštovních schránek, inzeráty v tisku s formou objednávky,
ale zejména obchody prostřednictvím internetu, teleshoping, e-mail
apod. Podnikatel nabízející uzavření
smlouvy touto formou musí splňovat
zákonnou podmínku, totiž že poskytování jednoho nebo více prostředků
komunikace na dálku je předmětem
(jedním z předmětů) jeho podnikatelské činnosti.
Při použití prostředků komunikace na
dálku musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve
smyslu obecných náležitostí smlouvy
a podstatných náležitostí smlouvy stanovených v osmé části občanského zákoníku. Návrh tedy musí být mj. dostatečně určitý a musí z něj vyplývat vůle
navrhovatele být vázán v případě jeho
D.A.S. magazín 2/2008

přijetí. Je nezbytné a navýsost správné,
že tyto informace musí být poskytnuty
určitým a srozumitelným způsobem s
přihlédnutím k zásadám dobré víry a
k ochraně osob, zejména nezletilých
nebo spotřebitelů. Spotřebiteli musí
být s dostatečným předstihem před
uzavřením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:

Zákon dále předepisuje dodavateli povinnost po uzavření smlouvy při použití
prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před plněním, poskytnout
spotřebiteli písemně tyto informace:

• obchodní jméno a IČO dodavatele,
sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby adresu podniku nebo organizační
složky na území České republiky byli-li
zřízeny;

• informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od
smlouvy,

• název a hlavní charakteristika zboží
nebo služeb,
• cena zboží nebo služeb,
• daň včetně poplatků,
• náklady na dodání (např. poštovné
a balné),
• způsob platby, dodání nebo plnění,
• poučení o právu na odstoupení
s výjimkou některých případů (viz ustanovení § 53 odst. 7 ObčZ),
• náklady na použití komunikačních
prostředků na dálku,
• doba, po kterou zůstává nabídka
nebo cena v platnosti.
Zákon přímo nedefinuje termín dostatečný předstih. Pravděpodobně půjde
o lhůtu umožňující spotřebiteli s rozmyslem a v dostatečném čase uvážit
eventuelní uzavření smlouvy, což bude
záležet na konkrétním případě a jeho
okolnostech. Dodavatel bude muset
tyto informace poskytnout pokaždé,
neboť nikdy nebude jisté, zda konkrétní zákazník smlouvu nakonec uzavře či
nikoli. Při nedodržení povinnosti poskytnutí výše uvedených informací
má spotřebitel právo odstoupit od
smlouvy, a to ve lhůtě 3 měsíců od
převzetí plnění.

• obchodní jméno a IČO dodavatele,
sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,

• informace o službách po prodeji
a o zárukách,
• podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo
platnost je delší než jeden rok.
Vyjma prvého případu se jedná
o bližší informace, jež se poskytují
v závislosti na uzavření smlouvy
konkrétnímu spotřebiteli. Dodavatel musí dostát striktní povinnosti
poskytnout tyto informace nejpozději před plněním, jinak má
spotřebitel právo taktéž odstoupit
od smlouvy, a to do tří měsíců od
převzetí plnění.
Spotřebitel má v případě distančních smluv právo odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od převzetí
plnění, bez dalšího a za jakékoliv
situace, vyjma případu, kdy není
možné odstoupení od smluv. To je
v případě:
• na poskytnutí služeb, jestliže s jejich
plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od
převzetí plnění,
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
• na dodávku zboží upraveného
podle přání spotřebitele nebo pro
jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo
zastarání,
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• na dodávku audio a video nahrávek
a počítačových programů, porušil-li
spotřebitel jejich originální obal,
• na dodávku novin, periodik a časopisů,
• spočívajících ve hře nebo loterii.
Jedná se o případy, kdy by možnost
odstoupení od smlouvy spotřebitelem byla vůči dodavateli zcela zjevně nespravedlivá a spotřebiteli by
v těchto případech dávala značnou,
neopodstatněnou výhodu.
Zákon přiznává spotřebiteli právo,
odmítnout prostředky komunikace
na dálku a uzavřít tudíž smlouvu jiným způsobem. Výslovný předchozí
souhlas spotřebitele při uzavírání distanční smlouvy je nutný při použití
automatického telefonního systému
bez lidské obsluhy, jakož i při faxovém
přístroji. Další ze spotřebitelových výhod je možnost nevrátit dodavateli
jeho plnění a ani jej o tom vyrozumět,
poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky.
Pokud spotřebitel využil svého
práva na odstoupení od smlouvy,
má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční
částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
V ustanovení § 54 OZ jsou vyjmenovány smlouvy, na něž se nevztahují
ustanovení o smlouvách distančních. Jde o situace, kdy by aplikace
ustanovení o smlouvách uzavíraných
na dálku byla reálně neuskutečnitelná, či by znamenala nepřekonatelné
obtíže (např. smlouvy na dodávku
potravin, nápojů, zboží běžné potřeby, smlouvy o ubytování, dopravě,
stravování, smlouvy uzavírané prostřednictvím prodejních automatů,
smlouvy o finančních službách podle
zvláštních zákonů, smlouvy uzavíra-

16

Spotřebitelské smlouvy

né na výstavbu i prodej nemovitosti
apod.).

dej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti.

Smlouvy sjednávané mimo provozovnu (tzv. podomní obchody)
Tato forma spotřebitelských smluv
je dnes v praxi velmi frekventovaná
a bylo žádoucí ji zákonným způsobem
regulovat. Zákonná úprava je odrazem situace, kdy spotřebitel nemá při
podomních obchodech dostatek časového prostoru pro racionální úvahu při tvorbě vůle a zároveň je silně
ovlivňován dodavatelem. Základním
principem ochrany spotřebitele je
zde široká možnost odstoupení od
smlouvy. Předně platí, že byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo
prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li tento žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit
do 14 dnů od jejího uzavření. Tato
lhůta může být prodloužena až na jeden měsíc, to v případě, že by dosud
nedošlo ke splnění dodávky zboží či
služeb dodavatelem. Uvedené se nevztahuje na smlouvy, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu
dodavatele za účelem objednávky.

Ochrana spotřebitele, na kterého občanský zákoník pohlíží jako na „slabší“
smluvní stranu, není omezena pouze
na spotřebitelské smlouvy nebo osobu spotřebitele vymezené v ustanovení § 52 (viz níže). I na spotřebitele
se vztahuje obecná úprava obsažená
v občanském zákoníku ohledně neplatnosti právního úkonu, například
zákaz výkonu práva v rozporu s dobrými mravy, neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem, dobrými
mravy nebo pro obcházení zákona,
možnost odstoupení od smlouvy pro
tíseň a nápadně nevýhodné podmínky či neplatnost právního úkonu pro
omyl. Zesílená ochrana je u spotřebitele zajištěna dále například při koupi
zboží v obchodě nebo při uzavírání
cestovní smlouvy.

Na právo odstoupit od smlouvy
musí dodavatel spotřebitele písemně upozornit nejpozději při uzavření
smlouvy. Takovéto upozornění musí
obsahovat i označení osoby, u níž je
třeba toto právo uplatnit (nemusí se
pochopitelně vždy jednat o dodavatele), včetně bydliště či sídla takové
osoby. Pokud dodavatel tuto svoji povinnost nesplní, má spotřebitel právo
odstoupit od smlouvy do 1 roku od
jejího uzavření.
V ustanovení § 57 odst. 4 OZ jsou
vyjmenovány smlouvy, na něž se nevztahuje ustanovení o podomních
obchodech. Výčet je taxativní, jedná
se kupř. o smlouvy na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby
dodávaného stálými doručovateli do
domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím určeného místa či smlouvy,
jejichž předmětem je výstavba, pro-

Závěrem
Tímto pojednáním jsme se pokusili
Vám, čtenářům našeho magazínu,
přiblížit problematiku spotřebitelských smluv, tedy smluv, kdy na jedné straně stojí dodavatel (nejčastěji
prodávající) a spotřebitel. Jak jsme
již uvedli, zákon na spotřebitele
pohlíží jako na tzv. „slabší“ smluvní
stranu, kterou je zapotřebí zvláštními právními prostředky chránit. Na
druhou stranu – na dodavatele, tedy
podnikatele – zákon pohlíží jako na
tzv. „silnější“ stranu, která je většinou zběhlá v právních předpisech
a nejrůznějších právních kličkách
a potenciálních nekalých praktikách,
před kterými je zapotřebí spotřebitele chránit.
Ochrana spotřebitele se však neomezuje pouze na problematiku spotřebitelských smluv. Právní řád zná i další
právní prostředky, kterým se budeme
věnovat příště.

Mgr. et Mgr. Veronika Kubíková
D.A.S. magazín 2/2008

Péče o rozvoj...
Péče o odborný rozvoj zaměstnanců, především
problematika prohlubování a zvyšování kvalifikace
Mezi další oblast pracovního práva, která
náleží mezi poměrně frekventované oblasti pojistných událostí našich klientů,
a to jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů, náleží otázky a spory spojené s oblastí
péče o odborný rozvoj zaměstnanců.
Většina dotazů pak směřuje k problematice prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace.
Platná úprava je obsažena v ustanoveních §§ 227 až 235 zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce v platném znění, přičemž
i tato oblast byla dotčena dílčími změnami
oproti původnímu zákoníku práce.
Přestože je odborný rozvoj zaměstnance
především v zájmu samotného zaměstnance, platný právní řád ho současně řadí
i k důležitým úkolům zaměstnavatele.
Zákoník práce ve svém § 227 rozděluje
péči zaměstnavatele o odborný rozvoj
zaměstnance především na zaškolení a
zaučení, odbornou praxi absolventů škol,
prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace.
Zaškolení a zaučení
Zákoník práce ukládá zaměstnavateli
povinnost zabezpečit získání kvalifikace
zaškolením nebo zaučením tomu zaměstnanci, který vstupuje do pracovního
poměru bez kvalifikace nebo přechází na
nový druh práce, či nové pracoviště. Obsahem zaškolení nebo zaučení je odborná teoretická příprava a praktický výcvik
probíhající ve výchovně-vzdělávacích zařízeních zaměstnavatelů či přímo na pracovišti. O absolvování zaškolení či zaučení
vydává obvykle zaměstnavatel potvrzení.
Zaškolení nebo zaučení se považuje za
výkon práce, za který přísluší zaměstnanci
mzda nebo plat.
Odborná praxe absolventů škol
Zákoník práce dále ukládá zaměstnavatelům, aby zabezpečovali absolventům
středních škol, konzervatoří, vyšších odborných a vysokých škol, kteří vstupují do
D.A.S. magazín 2/2008

pracovního poměru, přiměřenou odbornou praxi. Absolventem se pro tyto účely
rozumí zaměstnanec vstupující do zaměstnání na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné
praxe nedosáhla po řádném (úspěšném)
ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž
se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené. Cílem
této praxe je získání praktických dovedností a zkušeností potřebných pro dobrý
a spolehlivý výkon práce a pro jejich další
odborný růst. Rovněž odborná praxe se
posuzuje jako výkon práce s nárokem na
mzdu či plat.
Prohlubování a zvyšování kvalifikace
Zásadním pojmem, který je nutno v souvislosti s prohlubováním a zvyšováním
kvalifikace vymezit, je samotný pojem
kvalifikace. Vzhledem k tomu, že legální definice chybí, právní nauka tradičně
tento pojem chápe jako souhrn teoretických vědomostí, praktických dovedností
a osobních vlastností, které vytvářejí předpoklady pro vykonávání určitých prací.
Ve smyslu § 230 zákoníku práce je zaměstnanec povinen prohlubovat si soustavně
svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce.
Prohlubováním kvalifikace se rozumí její
průběžné doplňování, kterým se nemění
její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování
kvalifikace se považuje též její udržování
a obnovování. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení
a studiu, nebo jiných formách přípravy k
prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě
na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. Účast na školení
nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se
považuje za výkon práce, za který přísluší
zaměstnanci mzda nebo plat.
Náklady spojené s prohlubováním kvalifikace nese zaměstnavatel, pokud však za-

městnanec požaduje, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně
náročnější podobě, může se na nákladech
také podílet. V případě, kdy předpokládané náklady na prohloubení kvalifikace dosáhnou alespoň 75 000 Kč, mohou účastníci pracovního poměru uzavřít dohodu
obsahující závazek zaměstnavatele umožnit prohloubení kvalifikace a na druhé
straně povinnost zaměstnance kvalifikaci
si prohloubit a setrvat po sjednanou dobu
u zaměstnavatele v pracovním poměru.
Tato doba však nesmí překročit 5 let. V případě nesplnění tohoto závazku ze strany
zaměstnance, je tento povinen vynaložené náklady zaměstnavateli uhradit. Prohloubení kvalifikace však nelze v tomto
případě zaměstnanci uložit.
Zvýšením kvalifikace se oproti tomu rozumí změna hodnoty kvalifikace studiem či
školením a též její získání nebo rozšíření.
Rozhodnutí o tom, zda si zaměstnanec
bude kvalifikaci zvyšovat či nikoliv, záleží
pouze na něm a zaměstnavatel k tomu
může pouze vytvořit podmínky, pokud je
předpokládané zvýšení v souladu s jeho
potřebami.
Zvyšování kvalifikace nepatří mezi povinnosti zaměstnance, a proto mu nemůže být nařízeno. Na druhé straně však
v případě zájmu zaměstnance se může
zaměstnavatel rozhodnout poskytnout
mu určité pracovní úlevy a náhradu mzdy
nebo platu.
Účast na školení a studiu při zaměstnání,
v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo
požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon práce, a které je v souladu s potřebou
zaměstnavatele, je překážkou v práci na
straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy či platu.
Samotný způsob realizace zvyšování kvalifikace je prostřednictvím uzavření dohody o zvýšení kvalifikace (tzv. kvalifikační
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dohoda). V této se zaměstnavatel zavazuje umožnit zaměstnanci
zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a náhrady
mzdy či platu a zaměstnanec přijímá závazek zvýšit si kvalifikaci
a setrvat u zaměstnavatele po sjednanou dobu, nejdéle však po
dobu 5 let. V opačném případě je povinen zaměstnavateli uhradit náklady spojené se zvyšováním kvalifikace, a to i tehdy, jestliže
zaměstnanec rozváže pracovní poměr před jejím zvýšením.
Dohoda musí být pod sankcí neplatnosti uzavřena písemně, přičemž musí obsahovat tyto náležitosti:
a) druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo prohloubení
(např. studium na vysoké škole, druh vysokoškolského studia
apod.),
b) dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po ukončení, zvýšení nebo prohloubení
kvalifikace,
c) druhy nákladů, které bude zaměstnanec povinen uhradit
zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání (především náhradu mzdy za dobu studijního volna, náhradu
cestovních výdajů, náhradu příspěvků na zakoupení studijních
materiálů),

ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li na pracovišti určeném
pravomocným rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví
nejvyšší přípustné expozice,
d) zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu
nejméně 6 měsíců kvalifikaci zaměstnance, které zaměstnanec
na základě kvalifikační dohody dosáhl.
JUDr. Viktor Hodek
Dohoda o zvýšení kvalifikace (kvalifikační dohoda)
obchodní firma/název zaměstnavatele .....................
se sídlem v .....................
zapsaný v OR/ŽR ….
IČ….
jednající/zastoupený….
(dále jen „zaměstnavatel“)
a
jméno a příjmení  zaměstnance .....................
bydliště .....................
(dále jen „zaměstnanec“)
uzavírají podle § 143 zákoníku práce tuto

d) nejvyšší celková částka, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit (maximální výše požadované úhrady není zákonem
omezena).
Do doby setrvání zaměstnance v zaměstnání na základě kvalifikační dohody se nezapočítává doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte a nepřítomnost zaměstnance v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody
a vazby, došlo-li k pravomocnému odsouzení.
Nesplní-li zaměstnanec svůj závazek z kvalifikační dohody pouze zčásti, povinnost nahradit náklady zvýšení nebo prohloubení
kvalifikace se poměrně sníží.
Povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody
nevzniká, jestliže:
a) zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování plnění sjednaného v kvalifikační dohodě, protože zaměstnanec se bez svého zavinění stal dlouhodobě nezpůsobilým
pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci,
b) pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem,
pokud nejde o výpověď z důvodů porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti
s ním, nebo jestliže pracovní poměr skončil dohodou z důvodů
uvedených v § 52 písm. a) až e) Zákoníku práce,
c) zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku
vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí
příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, popřípadě pozbyl
dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci z důvodů
pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání, nebo pro
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dohodu o zvýšení kvalifikace
1. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace studiem na (vysoké škole .....................), obor ......................
Jde o .....................leté studium, které bude podle studijního plánu
zahájeno v roce ..................... a ukončeno v roce ......................
2. Zaměstnavatel bude zaměstnanci po dobu studia poskytovat pracovní úlevy a hmotné zabezpečení podle (§ 232 ZP, podle příslušných ustanovení vnitřního předpisu, podle kolektivní smlouvy).
3. Zaměstnanec se zavazuje setrvat po úspěšném ukončení studia
u zaměstnavatele po dobu ..................... let, tj. nejméně do roku
......................
4. V případě, že zaměstnanec závazek uvedený v bodu 3. této dohody nesplní, je povinen nahradit zaměstnavateli náklady vynaložené v
souvislosti se zvyšováním kvalifikace. Tyto náklady zahrnují: náhradu
mzdy ve výši průměrného výdělku za dny účasti na předepsaných
přednáškách, konzultacích, přípravy ke zkouškám a jejich vykonání,
náhradu studijního příspěvku, náhradu cestovních výdajů.
Tato částka představuje ..................... Kč za jeden rok, celkem tedy
nejvýše ..................... Kč za celou dobu studia.
Pokud zaměstnanec nesplní svůj závazek pouze zčásti, jeho povinnost nahradit náklady se poměrně sníží.
5. Zaměstnanec se zavazuje uhradit poměrnou část nákladů vynaložených na jeho studium i v případě, že rozváže pracovní poměr před
zvýšením kvalifikace.
6. Tato dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž
jedno převzal zaměstnavatel, druhé zaměstnanec.
V ..................... dne .....................
......................................................
(razítko a podpis zaměstnavatele)
……………………………………….
(jméno a podpis zaměstnance)
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Žádost o úhradu nákladů vynaložených na zvýšení
kvalifikace zaměstnance
jméno a příjmení  zaměstnance .....................
bytem .....................
Žádost o úhradu nákladů poskytnutých podle kvalifikační dohody
Dohodou uzavřenou dne ..................... v souvislosti se zvyšováním Vaší kvalifikace jste se zavázal, že po skončení studia
na ..................... budete pracovat u naší společnosti po dobu
..................... let. Studium jste ukončil dne ....................., měl jste
tedy setrvat v pracovním poměru nejméně do ......................
Na základě Vaší výpovědi, kterou jsme obdrželi dne .....................,
končí Váš pracovní poměr dnem ...................... Protože zde není dán
žádný důvod, pro který Vám povinnost uhradit náklady vynaložené
na zvýšení kvalifikace nevzniká, žádáme o vrácení následujících
plnění: náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku, tj. .....................
Kč, za ..................... dnů, celkem ..................... Kč, studijního příspěvku ve výši ..................... Kč, náhradu cestovních výdajů ve výši
..................... Kč.
Celkem naše společnost požaduje  zaplacení částky .....................
Kč, a to do .....................
[Při stanovení celkové částky bylo přihlédnuto k odpracování části
závazku v době od ..................... do .....................].
Pokud uvedenou částku neuhradíte ve stanoveném termínu, budeme nuceni vymáhat její zaplacení soudní cestou.
V ..................... dne .....................
..............................................................................................
(razítko zaměstnavatele, podpis oprávněného zaměstnance)

Na další dotazy, jak je možné, že mu pak byla k podpisu předložena smlouva, která této akční nabídce rozhodně neodpovídala,
však již nikdo pochopitelnou odpověď nedal. Druhů úvěrů nabízí partnerská úvěrová společnost alespoň 15 a není čas je všechny s každým klientem probírat. Na další konkrétní dotazy, zda
vůbec nabízejí druh úvěru bez navýšení pak bylo přiznáno, že k
navýšení nedojde pouze pokud klient uhradí alespoň 10% ceny
ihned. A vůbec, smlouva je smlouva, podepsal a tím to končí.
Protože se s tímto nehodlal klient smířit, zaslal naší společnosti
oznámení pojistné události. Poté co jsme za spolupráce klienta
shromáždili nezbytné důkazy (fotografie reklamních letáků a
cenovek na prodejně), jsme se písemně obrátili na prodejce s
výzvou k uhrazení přeplatku úvěru tak, aby výsledná cena byla
v souladu s avizovaným nulovým navýšením. Argumentovali
jsme přitom možností napadnutí platnosti úvěrové smlouvy,
která byla, dle dostupných důkazů a svědectví, uzavřena v
omylu, úmyslně vyvolaném prodávajícím (viz § 49a občanského zákoníku), a tím, že bychom v takovém případě samozřejmě
požadovali také náhradu nákladů, které v souvislosti s tímto pochybením klientovi vznikly, nehledě na riziko soudního sporu
a tím dalšího navýšení nákladů.
Na základě této výzvy byl náš klient prodejcem během krátké doby kontaktován a následně došlo k trojstranné dohodě
(s prodejcem, úvěrovou společností a klientem) o stornování smlouvy, vrácení již zaplacených splátek a uzavření úvěrové smlouvy nové, již bez jakéhokoli navýšení. Věc tak byla
vyřízena k plné spokojenosti našeho klienta.
Mgr. Jakub Tatoušek

Případ měsíce právní ochrana
rodiny
Náš klient zakoupil v prodejně elektronického zboží v hypermarketu na Zličíně LCD televizor za cenu 30 000 Kč. Protože v té době
probíhala v této prodejně u všech televizorů nepřehlédnutelná
propagační akce „0 Kč akontace, 0% navýšení“, rozhodl se klient
k úhradě tohoto zboží na splátky. Po projednání možností spotřebitelských úvěrů se zaměstnankyní prodejny náš klient souhlasil
s uhrazením 10 000 Kč v hotovosti, předpokládaje, že zbytek kupní ceny, hrazený splátkami úvěru, nebude, v souladu s inzerovanou akcí, jakkoli navyšován. Úvěrová smlouva, která mu však byla
předložena k podpisu obsahovala (drobným písmem) závazek
k 10 splátkám ve výši 2 385 Kč, což však klient zaznamenal až druhý den po detailním přečtení, bohužel již podepsané, smlouvy.
Ihned druhý den se proto znovu vydal do prodejny s dotazem
na význam a platnost inzerované akční nabídky. Pracovníky obchodu mu bylo výslovně potvrzeno, že akce znamená, že nemusí
skládat žádnou akontaci, a že má zaručeno, že nezaplatí ani korunu navíc.
D.A.S. magazín 2/2008
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Otázky a odpovědi

pro obchodní zástupce naší společnosti

1. Když se ohlédnete za počátkem Vaší
kariéry u D.A.S., byla z Vašeho pohledu
volba stát se pojišťovacím zprostředkovatelem správná?
2. Jaká jsou úskalí a naopak pozitiva
tohoto druhu práce?
3. Máte nějaký kuriózní zážitek za dobu
Vaší kariéry u D.A.S. při sepisování pojistné smlouvy?
4. Vzhledem k náročnosti, kterou Vaše
práce obnáší, máte nějaký recept na
potřebnou relaxaci a odreagování se?
Marek Dobiáš
1. Když jsem
se rozhodoval pracovat
pro tuto
společnost,
mnoho jsem
o ní nevěděl,
a nebyl jsem
sám. Měl
jsem však
štěstí na
lidi, kteří mě do problematiky právní
ochrany uvedli a pro věc zapálili. Proto, aby byl člověk ve své práci úspěšný, je velmi důležité věřit tomu, co
dělá a stát za svou firmou. Dnes po 12
letech práce u této společnosti vím,
že to byl krok správným směrem, a že
šlapu po správném žebříku nahoru.
2. Setkávám se se zajímavými lidmi
různých profesí, věku, to mě obohacuje. Práce s lidmi je krásná, ale zároveň
těžká, někdy vyčerpávající. Je to dáno
i tím, že se snažím být kdykoli k dispozici, neboť různé problémy, nehody, si
nevybírají termín od – do a to pak
klienti ocení, když je vyslechnu, uklidním a poradím jak nepříjemné situace
řešit.
3. Určitě několik, některé byly k
pousmání, jiné by se daly označit
za trapas. Dostavil jsem se na místo
schůzky a ptám se klienta, vedle kterého seděla u stolu žena, jestli by mé
informace nezajímaly i jeho maminku.
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A to byla jeho bývalá manželka. Nebo
u jiného klienta v jeho kanceláři jsem
si chtěl sednout na křeslo a v tom ten
distingovaný pán zvýšeným hlasem
zavolá PARDON - a vytáhne z pod sedáku pistoli ráže 9 mm. Nakonec mám
jednu příhodu, dá se říci klasickou.
V jedné vesničce u Frýdku-Místku jsem
hledal adresu, neměl jsem štěstí, rozhodl jsem se zeptat přímo v domku se
zahrádkou a pejskem u boudy. Pes byl
uvázán na řetězu, bohužel delším než
jsem si myslel a popadl mě za nohavici.
Nohu mi jen lehce poškrábal, rána se
mi však po pár dnech velmi zanítila
a musel jsem do nemocnice.

léta několik, momentálně si vybavuji,
že před několika lety jsem sepisovala
smlouvu v černém hlubokém lese, za
tmy, na chatě, ve které majitel shromažďoval sbírku zbraní a měl smečku
německých ovčáků.Dodnes vzpomínám na nepříjemný pocit, který jsem
tam měla, nicméně smlouvu jsem
s třesoucíma se rukama sepsala.

4. Mám rád svou rodinu a můžu říci,
že jakýkoli čas strávený společně s
dětmi, ženou i našimi psy v krásných
Beskydech, je pro mě relaxací. Rád
si zajdu s přáteli do sauny, na kolo či
zaplavat.

1. Vzhledem
k tomu že pro
společnost
pracuji již 12
let to správná
volba určitě
byla. Za tu
dobu jsem
zde poznal
řadu skvělých
lidí jak z řad obchodníků tak zaměstnanců firmy.

Marcela Studničková
1. Pro společnost D.A.S.
pojišťovna právní
ochrany, a.s.
jsem začala
pracovat v r.
1996. Když se
ohlédnu zpět,
rozhodně nelituji – volba byla správná, práce se pro
mě stala koníčkem. Od r. 2005 mám
v Liberci vlastní kancelář, kde mám
asistentku Markétu Permanovou.
2. Úskalí v této práci vidím v naprosté
ztrátě osobního volna, protože jinak
tuto práci zodpovědně dělat nelze.
Pozitiva své práce vidím v ohlasech
spokojených klientů. V poslední době
se specializuji na produkt právní ochrany pro lékaře a mám vždy radost, když
mohu pomoci lékaři při výkonu jeho
náročné a zodpovědné práce tím, že
má k dispozici kvalifikované právníky,
kteří ho v případě problému zastoupí.
3. Kuriózních a veselých případů při
sepisování smlouvy mám za ta dlouhá

4. Na relaxaci skutečně mám jen
minimálně času, ale snažím se alespoň
přes léto hrát golf, případně přes zimu
plavat a chodit do sauny.
Zbyněk Slaba

2. Každá práce obnáší své klady i zápory. Mezi velké klady já osobně řadím
volnou pracovní dobu. Vždy si práci
zorganizuji tak, jak mi to v dané chvíli
nejvíce vyhovuje. Finanční ohodnocení
závisí pouze a jen na mé pracovitosti.
Určitou odměnou je samozřejmě
i spokojenost klientů. Je to práce
s lidmi, a ta není vždy jednoduchá.
Ne pokaždé se dá vyhovět všem jejich
požadavkům.
3. Zážitků za tu dobu bylo několik.
Trochu kuriozní je uzavírání smluv s
cizinci, kteří u nás trvale žijí, ale jejich
jazyková vybavenost není vždy ideální.
4. Tato práce je mimo jiné o spoustě
hodin za volantem, takže je určitě zapotřebí dobře pečovat o své tělo. Snažím
se ve volných chvílích věnovat sportu.
Každoročně dobíjím baterky u moře
a jako odreagování mám práci na chalupě. Samozřejmě základem úspěchu je
dobře fungující a spokojená rodina.
D.A.S. magazín 2/2008

Za kočáry na zámek Ctěnice
Jiří Svoboda

Zámek, na který se z Prahy dostanete
autobusem městské hromadné dopravy, se skrývá severozápadně od obce
Vinoř. První, ne zcela jistá zmínka o Ctěnicích pochází z r. 1235, v r. 1273 pak
Ctěnice patřily Strahovskému klášteru.
Zřejmě někdy ve 14. století je zde některým z bohatých pražských měšťanů
vystavěna tvrz, po polovině 16. století
byla přestavěna na renesanční zámeček
s nádvorními arkádami. Zdejší majitelé
se často střídali - až do roku 1652, kdy
zámek koupili Losinthalové, v jejichž
rodu Ctěnice zůstaly do roku 1781. Filip,
hrabě Losy z Losinthalu, zámek barokně
přestavěl, dnešní podobu však zámku
vtiskla úprava z doby kolem roku 1800,
provedená patrně za Windischgrätzů,
kterým zámeček patřil do roku 1803. Po
tomto datu se opět majitelé často střídali,
než Ctěnice v roce 1849 koupil vídeňský
velkoobchodník a podnikatel Alexandr
Schöller. V rodině Schöllerů zůstal tento
majetek plných sto let. Po druhé světové
válce byl rodový majetek dekretem prezidenta republiky znárodněn. Od vyvlastnění areálu po druhé světové válce však
u budov ani parku neprobíhala pravidelná údržba. Objekty byly opravovány jen
velmi málo, a to většinou až v okamžiku,
kdy se jejich stav přiblížil havarijnímu. Na
konci působení posledního zemědělsky
hospodařícího subjektu – Státního statku Praha, dokonce hrozil areálu zámku
zánik. Objekt byl nakonec zachráněn tím,
že byl v roce 1995 předán do péče Pražské informační služby. Byla uskutečněna
nákladná rekonstrukce a pro jednotlivé
objekty byly vybrány nové funkce. Do
hospodářských budov se nakonec vrátila
i zvířata a dnes zde kromě jiného najdete
i hipologické centrum.
Ctěnická středověká tvrz byla založena
na severním výběžku táhlého ostrohu
nad mělkým údolím potůčku, levým
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přítokem dnešního Vinořského potoka.
Poloha v tomto níže položeném místě
při okraji později vzniklého rozsáhlého
hospodářského dvora byla dána možností napájet potokem zčásti uměle vytvořený hradební vodní příkop, vytesaný
do pískovcového skalního podloží. Tvrz
byla již od středověku chráněna mohutnou hranolovou věží zpevněnou kvádrovou nárožní armaturou. S dvořištěm byla
původní tvrz spojena padacím mostem,
později nahrazeným cihelným mostním
obloukem přes příkop.
Současná patrová stavba zámku má tvar
nepravidelného pětiúhelníků a je tvořena křídly, která uzavírají nevelké nádvoří.
V čele stojí mohutná vstupní věž s nízkým trojúhelným štítem a barokní bání
s lucernou. Zámecká křídla se rozkládají
na nepravidelném půdorysu kolem centrálního dvora, terénní nerovnosti jsou
vyrovnány suterény částečně tesanými
do skalního podloží.
Ctěnice nabízejí výstavu
o Habsburcích i historii kočárů
Celý objekt zámku Ctěnice se v poslední
době stal vyhledávaným místem výletů.
Návštěvníci zde najdou stálou expozici
„Za císaře pána...“, Habsburkové v českých zemích, 1791 – 1914. Expozice navazuje na výstavu Habsburské století, která
se konala v roce 2004 v Clam-Gallasově
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paláci. Tvoří ji více než 300 exponátů, které byly zapůjčeny z různých depozitářů z
celé země, nejvíce z Uměleckoprůmyslového muzea, Národní galerie a Národního muzea v Praze (obrazy, zbraně, terče,
sošky, dýmky, skleničky a jiné předměty).
Součástí expozice jsou také dvě pohyblivá dioramata. První z nich evokuje epizody z obrany Staroměstské mostecké věže
během svatodušního povstání v červnu 1848, druhé zachycuje očekávanou,
avšak nikdy neuskutečněnou pražskou
korunovaci Františka Josefa I.
Další malou expozici, která se věnuje
historii a rekonstrukci zámku, doplňuje
expozice o historii a současnosti obce
Vinoř.
Milovníky historické techniky pak zcela
jistě potěší Kočárovna – kde se nachází
stálá expozice kočárů. Muzeum představuje sbírku 19 kočárů a saní ze sbírek Arcibiskupství pražského, Muzea hlavního
města Prahy, Poštovního muzea, Národního technického muzea a Národního
zemědělského muzea. K vidění jsou zde
osobní saně, bryčky pro dopravu osob,
nebo například i bryčky řeznické, poštovní kočáry, fiakry, ale také si zde můžete
prohlédnout slavnostní kočár pražských
arcibiskupů z období kolem roku 1720,
který je představuje vrcholně barokní
umělecké dílo a je mimořádnou historickou a řemeslnou památkou.
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JIŘÍ JEŽEK – ZLATÝ ÚSPĚCH

V pondělí 29. 9. 2008 se konala tisková konference naší společnosti
s nejúspěšnějším reprezentantem ČR letošních paralympijských her v Pekingu
a současně tváří společnosti D.A.S., cyklistou Jiřím Ježkem.
Český cyklista s podkolenní amputací
(1974), jeden z nejúspěšnějších handicapovaných cyklistů světa, je paralympijský
vítěz a mistr světa. Úspěšně však závodí
i mezi zdravými sportovci. V září 2008 se
zúčastnil svých třetích paralympijských
her, tentokrát v Pekingu. Od roku 2004
působí jako profesionální cyklista, zároveň
pracuje po boku trenéra Viktora Zapletala
jako asistent českého cyklistického reprezentačního týmu. Jak sám říká, jednou
z jeho priorit zůstává vychovat do svého
odchodu nového „Jirku Ježka“. Navíc několik měsíců před odjezdem do Číny, ve finiši své celoroční přípravy, vydal Jiří Ježek
svůj životní příběh, monografii Frajer.
Na paralympijských hrách v Pekingu se
český reprezentant stal nejúspěšněj-
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ším sportovcem: získal dvě zlaté, jednu stříbrnou a další bronzovou medaili.
Dosud zazářil jako hvězda na třech paralympiádách a na svém kontě má celkem
ve sportu, který platí mezi paralympioniky za nejkvalitnější, pět nejcennějších
– zlatých – kovů.
Cyklista závodil v Číně ve všech vypsaných cyklistických disciplínách, tzn. ve
stíhacím závodě na 4 km, na kilometru
s pevným startem, v team sprintu, časovce a silničním závodě. První zlatou
medaili získal na Velodromu Laoshan
ve stíhacím závodě na 4 km dne 8. září
2008, kdy porazil svého největšího rivala, Španěla Roberta Alcaideho, v novém paralympijském rekordu 4:45:278.
O den později (9. září) na stejné dráze

vybojoval stříbro na kilometru s pevným startem mezi specialisty, „kilometráři“, a kompletní sadu medailí doplnil
o bronz v týmovém sprintu, spolu s kolegy Tomášem Kvasničkou a Jiřím Bouškou
(10. září). Druhou zlatou medaili pak
vyjel na technicky náročném silničním
okruhu v časovce na 24,8 km (12. září).
Trať představovala těžký test výkonnos-
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ti, i jezdeckých kvalit. Průměrná rychlost
přesahující 44km/h je na podobně těžké
trati úžasná.
Peking 2008, kdy v průběhu pěti dní
získal Jiří Ježek „sadu“ čtyř olympijských
medailí, se stal nejúspěšnější paralympiádou v jeho dosavadní sportovní kariéře. Ještě nedávno Jiří Ježek uvažoval,
že paralympiáda v Pekingu bude jeho
poslední. Nyní se ale čtyřiatřicetiletý cyklista rozhodl, že se bude připravovat i na
londýnskou paralympiádu v roce 2012.
Mezi více než deseti sponzory, kteří úspěchům Jiřího Ježka napomáhají, je nutné
jmenovat společnost D.A.S. pojišťovna
právní ochrany, a.s. Spolupráce této společnosti s Jiřím Ježkem trvá od počátku
jeho profesionální kariéry, tedy od přípravy na paralympijské hry 2004 v Aténách.

Jiří Ježek mimo jiné prohlásil, že „bez čtyřleté nadstandardní přípravy by nedokázal
předvést svůj výkon v Pekingu.“ Podle jeho
vyjádření je právě cyklistika z rodiny paralympijských sportů nejprofesionálnější. „Chtěl jsem uspět hned v prvním závodě, na 4 km s pevným startem. To, že se
mi hned první start podařilo proměnit ve
zlatou medaili, mi psychicky pomohlo i při
dalších závodech. Od druhého dne jsem
byl uvolněný. Věděl jsem, že jsem ve třech
paralympiádách za sebou získal zlato a že
jsem se zapsal do dějin sportu…“
Jiří Ježek na tiskové konferenci prozradil
také své další cyklistické plány. „Každý rok
je pro cyklistu něčím důležitý, v roce 2009
pro mne sportovní vrchol znamená mistrovství světa ve Španělsku, odkud pocházejí moji největší soupeři. Beru to jako výzvu.
Tam směřuje moje příprava, tam bych rád
dorazil ve vrcholné formě. Abych dokázal,

že se i ve svých 34 letech mohu zlepšovat.
Mám pocit, že mohu ještě sportovně něco
dokázat. Navíc se neustále proměňují i technologické možnosti. Ve stíhacím závodu
bych se rád pokusil o nový světový rekord.
Myslím, že je reálné, abych vylepšil svůj výkon z Pekingu o 3 vteřiny.“
Na paralympiádu v Londýně (2012) by si
Jiří Ježek rád stanovil priority. Realisticky
předpokládá, že se do té doby objeví nová
generace špičkově připravených silničárů,
nebo dráhařů. „Nebudu se zúčastňovat
všech vypsaných závodů, hodlám se specializovat. Zatím jsem jezdil všechno, což je
naprosto výjimečné,“ říká cyklista a na závěr
dodává: „Ještě se mi nechce odejít do ústraní a jen předávat zkušenosti. Domnívám se,
že na kole jsem společnosti daleko prospěšnější. Cyklistika totiž není jen o medailích –
můj příběh motivuje, dává pozitivní příklad,
že lze obtíže překonat.“

Většina otázek na tiskovém setkání 29. 9.
2008 směřovala na Ježkův výkon v Pekingu a dále také na jeho další profesní
plány. Z autentických záběrů z Pekingu
bylo zřejmé, že Čína žila nejen olympiádou, ale také paralympiádou. Vyprodané
stadiony – dokonce i na dopolední závody – poskytovaly závodníkům potřebnou podporu a atmosféru. To potvrdila
i Jitka Chizzola, členka představenstva
D.A.S., která v Pekingu tvořila součást asi
desetičlenného fanklubu Jiřího Ježka.
„Pět nejlepších paralympioniků si vybrala čínská televize pro spoty a jeden z nich
patřil právě cyklistovi z České republiky,
Jiřímu Ježkovi,“ sdělila přítomným.
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Konec mříží v Čechách?

Samozřejmě máme na mysli ty, které stále častěji potkáváme na silnicích, kde jsou
u vozidel umístěny za zadními sedadly.
Specialita našich silnic a typický znak vozidel označovaných jako malé nákladní automobily N1 – tedy mřížoví oddělující prostor
pro posádku od nákladového prostoru - se
snad již brzy stane minulostí. Popularita
dělících přepážek v Česku je pochopitelná
a logická. V okamžiku, kdy si lze pořídit na
firmu porsche či jaguára s citelnou slevou
v podobě odečtené daně z přidané hodnoty, není proč váhat. Jen vám nesmí vadit, že
pohled do zpětného zrcátka trochu připomíná výhled z vězeňského autobusu. Ale
jde jen o zvyk.
Česká přepážka
Přitom se jedná o naprostou ojedinělost
českého automobilového trhu. Tento předpis je svým způsobem jedním z příkladů
pokřivené zdejší legislativy. V tomto případě
konkrétně vlastně přímo nabádá firmy do
jakéhosi paskvilu, chtějí-li ušetřit na pořizovací ceně firemního vozu. Zatímco v jiných
evropských zemích je totiž běžný odpočet
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DPH u služebních vozů od 50 % až dokonce
do plné výše 100 % (například v Německu),
v Česku zvolili legislativci cestu po našem.
Upravené vozidlo kategorie N1 musí dnes
splňovat hmotnostní vzorec podle vyhlášky. Naplnění tohoto vzorce laicky řečeno
znamená, že užitečná hmotnost vozidla
musí být pro náklad větší než pro posádku.
Potud je vše v pořádku. Pokud se do tohoto
vzorce vůz vejde, musí ale mít za poslední
řadou sedadel onu typickou českou pevnou přepážku.
A druhý typický znak - okna ve stěnách
a bočních dveřích v prostoru pro náklad
musí být zcela znehodnocena a pevnostně zabezpečena. Za takovou úpravu se ale
kupodivu považuje i bezpečnostní fólie v
kombinaci s neprůhlednou barevnou fólií
(černou či v barvě karosérie).
Zpět k normálu
Každopádně od dubna 2009 už nebudou
muset mít vozy v přestavbě N1 tyto úpravy,
mnohdy s typem vozu komicky korespondující. Od tohoto data totiž vstoupí v platnost směrnice EU pro jednotné schvalo-

Jiří Svoboda

vání typů vozidel. Nejprve jako nepovinná
možnost a od října 2010 pak jako povinná.
Pokud si potom tedy budou chtít podnikatelé z ceny vozu odečíst DPH, nebudou už
muset mít mříž za zadními sedadly a zatemněná zadní skla.
Rozhodujícím kriteriem, které od přespříštího roku vše značně zjednoduší
a bude platit obecně pro celou EU, zůstane jedině poměr užitečné hmotnosti
připadající na posádku a hmotnosti pro
náklad. Rozumí se tak, že pro náklad bude
muset být opět tato hodnota vyšší. Teoreticky vzato pak za dva roky nastane doba,
kdy bude možné v tomto směru něco, co
doposud ne – tedy zpětná přestavba z
vozu N1 na vůz osobní. Zatímco nyní musí
být pro tento účel vozidlo nezvratně upraveno, pak podle nového předpisu půjde
v některých případech jen vrátit zpátky
demontované bezpečnostní pásy pro
pátou osobu na zadních sedadlech, čímž
se jakoby mávnutím kouzelného proutku (například pro případ dalšího prodeje)
stane z nákladního porsche zase luxusní
esúvéčko.
D.A.S. magazín 2/2008

Jiří Svoboda

Alkoholový zámek

Společnost Volvo Cars nabízí do svých
vozidel nový systém Alcoguard, který má
za cíl snížit počet nehod způsobených
pod vlivem alkoholu. Alcoguard je plně
integrovaný „alkoholový zámek“, který
využívá moderní technologie palivových
článků.
Nástroj pro střízlivá rozhodnutí
Alcoguard je nástroj, jehož účelem je pomáhat řidiči přijímat střízlivá rozhodnutí.
Každá třetí smrtelná nehoda v Evropě totiž souvisí s požitím alkoholu. Tři největší
výzvy související se zvýšením bezpečnosti silničního provozu tak jsou překračování rychlosti, nedostatečné používání
bezpečnostních pásů a právě řízení pod
vlivem alkoholu. Cílem tohoto produktu
je pak pomoci snížit počet dopravních
nehod způsobených řidiči, kteří za volant
usedají pod vlivem alkoholu.
Palivové články pro jistější výsledky
Alcoguard využívá technologie palivových článků, stejné, jakou používá většina
policejních sborů v Evropě. Na rozdíl od
polovodičových zařízení palivové články reagují výhradně na etanol. Molekuly
etanolu v palivových článcích procházejí
citlivou membránou, čímž vzniká elektrický proud. Hodnota tohoto proudu je
měřena. Vyšší hodnota proudu znamená
více alkoholu v dechu řidiče. Aby bylo
vůbec možné vozidlo nastartovat, musí
řidič fouknout do bezdrátového přístroje. Toto zařízení má velikost dálkového
ovladače a je uloženo v přihrádce za středovou konzolou, kde se současně nabíjí.
Zařízení dech řidiče analyzuje a následně rádiovým signálem předá výsledky
elektronické řídicí jednotce vozidla. Při
překročení limitu alkoholu v krvi 0,2 g/l
není možné motor nastartovat. Díky pokročilým čidlům není možné pro obejití
systému používat externí zdroje, například vzduchovou pumpu. Výsledky kontroly jsou na analyzátoru znázorněny za
pomoci tří LED diod: Zelená: 0,0 – 0,1 g/l
alkoholu, motor vozidla nastartuje. Žlutá:
0,1 – 0,2 g/l alkoholu, automobil nastartuje, ale řidič by neměl řídit. Červená více
než 0,2 g/l alkoholu – motor vozidla nenastartuje.
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Snadné použití
Na informačním systému vozidla se zobrazují zprávy, které pomáhají řidiči při
použití systému, například že kontrola
proběhla v pořádku, nebo že musí řidič
do bezdrátového zařízení foukat déle. Výsledky analyzátoru dechu jsou uloženy po
dobu 30 minut od vypnutí motoru, takže
řidič nemusí postup opakovat po každé
krátké zastávce. Nastavený limit 0,2 g/l byl
zvolen tak, aby splňoval legislativu platnou ve Švédsku. Po uvedení na dalších
trzích s jinými limity může samozřejmě
servis Volvo tuto nastavenou hodnotu
v jednotce změnit. Kalibrace a výměna
baterie v bezdrátovém zařízení se provádí
v rámci pravidelného servisu vozidla. Pokud si další majitel tento systém ve vozidle nebude přát, může jej dealer z vozidla
snadno vyjmout.
Vzhledem k tomu, že detektor je bezdrá-

tový, může jej řidič kdykoli odnést s sebou z vozidla. Přestože přenosné zařízení
poskytne přesné výsledky měření obsahu
alkoholu v krvi kdekoli, pro jeho komunikaci s vozidlem je nutné, aby se nacházelo v okruhu 10 m od vozidla. Při pokojové
teplotě se systém zahřeje za pět sekund a
pro zkrácení doby čekání se ohřev aktivuje
ihned po odemknutí vozidla. Pro zajištění
funkčnosti i v extrémně chladném nebo
horkém počasí je možné použít napájecí
kabel, který je dodáván se zařízením.
Alcoguard je zapotřebí vnímat jako pomocný systém. Vždy je na řidiči, aby se na
základě aktuálních informací ze systému
Alcoguard sám rozhodl. Pro nouzové situace nebo pro případ ztráty přenosného
zařízení existuje funkce přemostění tohoto systému, kterou je možné aktivovat. Při
každé takové operaci je do systému vozidla zaznamenána příslušná informace.

Alkoholvý dárek
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Schody do nebe
Petr Kašpar

Dveře se prudce rozletěly a s velkou
ránou se zastavily o boční stěnu pokoje, na které visela goretexová bunda,
čelovka a jiné drobnosti. Do malého
pokoje vpadnul Janek a v jeho závěsu
Honza. Bylo více než jasné, že jim je
hodně zle. Honza si sednul na kraj postele, nahmatal zipy návleků bránících
vniknutí sněhu do bot a do nohavic
kalhot. Rozepnul je, sundal a odhodil
pod postel. Pak si rozvázal boty, na kterých už dávno nebyly nasazené mačky.
Zadýchal se. Posadil se vzpřímeně a po
chvilce pokračoval v zouvání bot. Aniž
by ze sebe svléknul membránové kalhoty a softshellku, nahmatal spacák,
lehl si na něj a okamžitě usnul. Nejprve oddychoval těžce, ale asi po dvaceti
minutách se jeho tělo uklidnilo. Začal
spokojeně oddychovat.
O dva roky dříve a možná i ve stejnou
dobu seděl Janek Bednařík na vršku
skalky v Suškách. Chystal si jištění pro
spolulezce. Připravil si lano, smyčku vedoucí z oka sedacího úvazku si zacvakl
do slaňovacího kruhu a utáhl zámek.
A právě v tento okamžik se těsně pod
ním objevil jemu neznámý lezec. Pomalu si přejížděl dlaní po skále a hledal další chyt. Cosi se Jankovi na tom
chlapíkovi nezdálo. „Máš tam kapsu,
vpravo asi deset centimetrů od ruky“
poradil mu. „Díky“ odpověděl lezec
a během chvilky se vyšvihl na polici
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k Jankovi. „Já na to moc nevidím“, usmál
se a natáhnul ruku směrem, kde tušil
přítomnost Janka. „Ahoj, já jsem Honza.“ Ruce obou lezců se setkaly a jedna
pevně stiskla druhou. Pro Janka to byla
zvláštní chvíle. Jako horský vůdce se již
setkal na skálách a v horách s různými
lidmi, ale bezprostřední kontakt s nevidomým lezcem ještě neměl.
Schody do nebe
Právě po úspěšném putování na americkém kontinentu Janek s Honzou
rozmýšleli jakým způsobem společně
pokračovat. Logickým krokem bylo jít
dál a hlavně výš. Honza již lezl v Tatrách.
Úspěšně vystoupil i na Mt. Blanc a další
alpské kopce. Logickým vyústěním by
proto byl tolik známý projekt 7 summits.
Ale je to ta správná cesta? Soutěživost
vede jistě každého člověka k dosažení
vyšších cílů – vrcholů, ale v případě Honzy je podstatou samotné lezení a bytí
v horách. Proto kluci vymysleli projekt
Schody do nebe. Projekt, u kterého není
podstatné vylézt na sedm nejvyšších
kopců, i když na ně Honzova cesta jistě
povede, ale postupně jít výš, kam jen to
půjde. Klidně až na ten kopec nejvyšší.
Elbrus – Hora hor
„Osmane, co v balkarštině zamená Elbrus?“ zeptal se Janek statného chlápka,
kterého zná každý český návštěvník okolí

Elbrusu. Osman je středobod všeho. Zařizuje pozvání, povolení, dopravu z letiště, ubytování v jeho kempu i výtečnou
vodku a žažliky. „Elbrus znamená hora
hor…“ odpověděl Osman a pokračoval
v ladění kytary, aby zazpíval další balkarský song. Jura nalil další rundu vodky.
„Na tebe, Honzo, a na tvůj úspěch!“ vyhrkl Jura k přípitku. Byl ještě ve věcech,
ve kterých spal, vařil a chodil po kopci.
Ještě nebyl čas se převléknout. I bágly se
povalovaly na místě, kam je položili při
příchodu k Osmanovi.
„Snad na nás, je to náš úspěch!“ odpověděl Honza. Z jeho tváře a v jeho očích
zářilo štěstí. Právě jeho oči, které po narození nenastartovaly tak jak by měly,
ale zachovaly si všechny ostatní funkce,
teď zářily jak dvě malé lucerny.
Na kopec
Kemp byl prázdný. Teprve očekával nájezd několika českých autobusů s dychtivými horaly. Jen úplně v zadu u plotu
stály dva stany. „Jak jsme později zjistili,
byly to stany čtyř českých cestovatelů.
Setkali jsme se s nimi později a nakonec jsme spojili síly i ke společnému
výstupu,“ řekl Honza Říha. Pod malým
přístřeškem si horolezci přebalili věci.
Nahoru si brali jen to nejnutnější. Naposled vydatně posnídali a hned na to
se Honza v doprovodu Janka Bednaříka,
Jury Sedláka a Petra Kašpara vydal na
cestu k lanovce.
„Je zbytečné popisovat detaily výstupu
na Elbrus. Toho jsou plné weby. Je to
nejvyšší kopec Ruska a před přepsáním
hranic mezi Evropou a Asií byl i nejvyšší
horou Evropy! Konec konců je tak ještě
dodnes vnímán. Minimálně lidmi vydávajícími se na dlouhou cestu po 7 summits. Snad i proto, že výstup není technicky obtížný,“ zhodnotil horský vůdce
Janek Bednařík. Jenže hodnotit kopec
jako technicky nenáročný platí pro běžného člověka. Ale když řešíte každý krok
podle zvuku bot či maček kamaráda
před vámi, ke kterému vás poutá krátké
lano, je situace poněkud odlišná.
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Stará kabinová lanovka vyvezla čtyřčlennou skupinu do stanice, odkud bylo
možno pokračovat ještě o tři sta metrů
výše až k barelům, což ušetřilo čas. „Čas
byl naším největším nepřítelem. Měli
jsme jen pět dní na aklimatizaci a výstup. Jelikož se mi chodí špatně v suti,
dohodli jsme se s Jankem, že nebudeme
dělat aklimatizační výstupy po okolních
kopcích Elbrusu, ale půjdeme pomalu
nahoru.“ vzpomíná Honza. Na Prijutu
byla partička lidí z Moskvy, jinak byla
chata poloprázdná. Kluci se zabydleli
v malé místnosti hned vedle jídelny. Věci
naházeli pod palandu zabírající většinu
místnosti. Byl to prostor pro pohodlné
přespání čtyř osob. Jura se hned pustil
do vaření čaje. To bylo jediné, co je nyní
zajímalo. Termosky se pomalu začaly
plnit, aby byl hned potom obsah rozlit
do hrnků. Janek, Jura a Petr se střídali
v doplňování sněhu, který byl jediným
zdrojem vody. Vařilo se v kuse dlouho
do noci. Spánek nepřicházel. Horolezci
byli dost vysoko na to, aby se nezačaly
projevovat potíže spojené s pobytem
v takovýchto výškách. Bolesti hlavy, nevolnost. Naštěstí vše jen v malé míře.
Druhý den bylo nádherné počasí. Horolezci ale nikam nepospíchali. Janek
věděl, že výstup nalehko do výšky pod
pět tisíc metrů jim nezabere mnoho
času. Důležité bylo, aby si všichni přivykli výšce. „Teprve kolem druhé odpoledne
jsme se vydali na první aklimatizační výstup. Navázal jsem se na lano za Janka.
Pomalu jsme vyšli. Měl jsem na zádech
akorát batoh s termoskou čaje, šli jsme
nalehko. Naším cílem bylo dosáhnout
Pastuchových kamenů, to znamenalo
vystoupat o šest set výškových metrů,“
popisuje dění Honza Říha a pokračuje
s vyprávěním. „Prvních pár metrů, těsně nad Prijutem, jsme se brodili těžkým
sněhem. Navíc tam bylo dost hlubokých
děr, do kterých jsem občas zapadl. Ale
orientoval jsem se dobře podle zvuku
jankových kroků. Janek mi ani nemusel
říkat co kde je. Jen ta nejhorší místa mi
přesně popsal, ale víceméně jsem se orientoval podle lana a zvuků okolo.“ Když
čtveřice dosáhla místa, odkud to již nebylo daleko k ledovému traverzu, ukončil Janek Bednařík další výstup. Pro tento
den to stačilo. Doufal, že podniknou ještě minimálně jeden aklimatizační výstup
o kousek výš. Rychle sestoupili zpět na
D.A.S. magazín 2/2008

chatu. Jura se opět pustil do rutinního
vaření čaje. K večeru se na chatě mihnul
maník v péřovém overalu. Byl to správce
chaty, člověk, který měl většinou i aktuální zprávy o počasí. Byl ale záhadně tajemný, což bylo varování pro Janka. Věděl od Osmana, že když správce nebude
ochoten prozradit počasí na následující
dva dny, přižene se něco špatného. Třetí
den ale ještě mělo být pěkně. Bylo mu
více než jasné, že se následující ráno
musí pokusit o vrchol.
Touha je nejsilnější motivace
Honza uchopil konec lana a uvázal na
něm osmičkový uzel. Protáhnul lano
skrz oko sedáku, volný konec protáhnul
uzlem a utáhnul. Janek jej v tom již nemusel kontrolovat. Věděl, že navázání se
na lano je pro Honzu již dávno rutinní
záležitostí. Byly dvě hodiny po půlnoci.
Plánovaný odchod byl o dvě hodiny odložen. Venku foukal tak silný vítr, že výstup za takových podmínek by byl dost
nebezpečný. Ve dvě ale vítr ustal, to byl
ten správný okamžik, na který Janek čekal. „Nešli jsme sami. Na Prijutu jsme se
setkali i s druhou skupinkou, která stanovala v kempu u Osmana,“ popisuje
okamžiky na chatě Janek.
Skupina minula místo, na kterém se
předchozí den obraceli. Svah se zvedal
prudce vzhůru. Pod začátkem traverzu,

začínal obnažený ledovec. Byl čas pro
nasazení maček. Začalo svítat a díky
tomu se i mírně oteplilo. „Ten traverz byl
naprosto nekonečný. Byli jsme již nad
hranicí pěti tisíc. Pomalu se dostavovala
nevolnost. Zpomalili jsme. Čím výš jsme
byli, tím pomalejší bylo naše tempo.
Oddechl jsem si na chvíli, až když jsme
se dostali do sedla. To už nám ale bylo
všem zle. Na vrchol Elbrusu to bylo ještě
tři sta metrů.“ vypráví Honza.
V sedle přišla první krize. Nedostatečná
aklimatizace se začala maximálně projevovat. Janek i Jura toho měli plné zuby,
Petr tou dobou bojoval sám na ledovém
traverzu. Klíčové bylo rozhodnutí Honzy
Říhy. „Zeptal jsem se Honzy, zda chce
pokračovat.“ vzpomíná Janek. Honza se
nerozmýšlel. Bez váhání se rozhodl pro
cestu k vrcholu. Tři kroky a vydýchat. To
byl rytmus, kterého se držela trojice českých horolezců. Byl to nekonečný vnitřní
boj mezi silnou touhou a naprosto vyčerpanou tělesnou schránkou. „Poslední
tři kroky jsme udělali najednou. Chytli
jsme se kolem ramen. Již nebylo kam
stoupat.“ Při těchto vzpomínkách zvlhly
Honzovi slepé oči. Na vrcholu Elbrusu
čekalo pět kamarádů. Honza neviděl,
kde je, jak to tam vypadá. Neviděl na
okolní hory, krásnou čistou vymetenou
oblohu. Ale vše cítil. Věděl, že dosáhl
svého prvního Schodu do nebe.

Cestopis
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KARIÉRA
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. hledá vhodné kandidáty na obsazení pozice

Manažer obchodní skupiny pro tyto regiony
Pardubický kraj (expozitura Hradec Králové), jižní Morava (expozitura Brno), Karlovarský kraj (expozitura Karlovy Vary),
Královehradecký kraj (expozitura Hradec Králové), Plzeňský kraj (expozitura Plzeň)
 Úkolem manažera obchodní skupiny bude vyhledávání spolupracovníků, budování a vedení týmu, akvizice, vyhledávání cílových skupin,

koordinace a rozvoj obchodních aktivit ve svěřeném regionu. Zájemci o výše uvedenou pozici zašlete strukturovaný životopis a Vaše představy
jakým způsobem budete zajišťovat plnění úkolů.

Pojišťovacího zprostředkovatele pro všechny regiony
Zájemcům nabízíme:
 zajištění získání základního stupně odborných znalostí pro výkon činnosti pojišťovacího zprostředkovatele v souladu se Zákonem č. 38/2004 Sb.
 registraci na ČNB
 finanční podporu při zahájení činnosti
 odborné produktové zaškolení
 podporu prodejních aktivit
 motivující finanční ohodnocení
Vašim klientům budete dodávat odvahu a sebedůvěru při hájení práv i tam, kde by je jindy riziko prohry,
vysokých nákladů či zdlouhavých jednání od jakékoliv aktivity odradilo.
U obou pozic uveďte v předmětu region, ve kterém máte možnost působit.
Vaše nabídky zasílejte na adresu D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., Benešovská 40, 101 00 Praha 10 nebo na e - mail: svobodova@das.cz.

Lékárnička
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V minulém čísle 1/2008 na stránce 28 jsme uvedli článek o důležitosti lékárniček ve vašem autě. V textu bylo uvedeno že
obsah jednotlivých lékárniček naleznete v tabulce.

Tato tabulka se naší chybou již neobjevila na stránkách tohoto magazínu a tak se k tomuto článku vracíme ještě jednou.
Všem čtenářům se omlouváme.

Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)

Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)

Zdravotnický materiál

Množství (ks)

Zdravotnický materiál

Množství (ks)

Obvaz hotový sterilní č. 2
Obvaz hotový sterilní č. 4
Šátek trojcípý
Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm
Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm
Rouška resuscitační
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu
Špendlík zavírací v antikorozní úpravě

1
1
1
3
1
1
1
2

Velikost lékárničky
Obvaz hotový sterilní č. 2
Obvaz hotový sterilní č. 3
Obvaz hotový sterilní č. 4
Šátek trojcípý
Obinadlo elastické 10 cm x 5 m
Náplast hladká cívka 2,5 cm x 5 m
Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm
Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm
Obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm
Rouška resuscitační
Rouška PVC 20 x 20 cm
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu
Špendlík zavírací v antikorozní úpravě
Nůžky

I.
2
2
2
2
1
6
1
1
1
1
1
2
1

Kariéra

II.
5
5
5
3
3
2
12
3
3
2
2
2
2
1

III.
10
10
10
6
6
4
18
5
5
4
4
4
4
-
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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. 3. 2009
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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Zasloužíte si něco vyjímečného...
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�� ceny
Kvalitní zájezdy za skvělé
�����
Vše na míru
Velký výběr hotelů, fakultativních výletů na 100 stranách
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NATOUR spol. s r. o.
Rooseveltova 6/8, 602 00 Brno
Tel./fax: 542 215 713
Mobil: 603 315 813
E–mail: letenky@natour.cz

D.A.S. magazín 2/2008

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

BEAUTIFUL
ML.

DÁ·A TOPOLOVÁ,
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KAPITOLA ČTVRTÁ
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�
� Po dobré snídani šla Samanta
�
� do svého pokoje a Sára za ní.
�
�
� BEAUTIFUL � „Samanto, kdy jsi byla naposle� dy venku s nějakým klukem?“
�
pﬁíbûh hﬁíbûte
� „Co tím myslíš? Naposledy jsem
�
�
�
� byla někdy minulý týden.“ „Ne�
� lži!“ „Já nelžu!“ „Samanto, včera
�
� v noci přesně v půl jedný jsem
�
�
�
� tě viděla s nějakým klukem u
�
� nás za plotem a líbali jste se.
�
� Tak, co mi na to řekneš?“ Sára se
�
�
�
� triumfálně zašklebila. „No, dob�
� rá, dobrá, prosím slib mi, že to
�
� neřekneš mámě.“ „Jó, dobře, ale
�
�
�
��������������� musíš mi pomoct.“ A začala SaDÁ·A TOPOLOVÁ,

ML.

mantě o mně vyprávět. „A proto mi musíš pomoci, tady je můj
plán.“ Sára ukázala Samantě svůj plán:
1. Už ti dávno bylo patnáct, a proto můžeš chodit na brigádu.
Bjů totiž stojí 40 000 Kč
2. Když budu mámu přemlouvat, tak mi pomůžeš.
„Cože? Ta tvoje kobyla stojí 40 000 Kč a to si myslíš, že na to
máma bude mít prachy?“ „Nerada to říkám, ale přičti ještě dvacet tisíc za její operaci nohy, ale když jí Samanto pomůžeš, určitě
na to budete dohromady mít.“ „Já asi omdlím. Takže ona vlastně
stojí šedesát tisíc a má operovanou nohu. No, to tedy nevím,
jestli ti pomůžu.“ „Prosím, budu dělat svoje povinnosti + tvoje
a když budeš tajně chodit s klukama pryč, mámě to neřeknu.“
„No dobrá, dobrá, pokusím se ti vyhovět.“ „Hurá, hurá. Vezmu tě
dneska ke koním a ukážu ti Bjů. Poptáme se po nějaké brigádě,
třeba bys mohla dělat u nás na koních,“ radovala se Sára.. „Dobře, dobře jen mě nech vydechnout.“ Sára celá šťastná vběhla do
svého pokoje a potom na balkón. Zadívala se na louku někde
v dáli, kde měla probíhat stavba již za pár týdnů.
Sára se uklidnila a seběhla dolů za mámou, která se právě zabývala účty. „Mami, nebylo by pro tebe lepší, když děláš ty účty,
abychom vypadly na koně?“ „Jak chceš, Sáro. Cože, Samanta
jede taky?“ „Jó, jede se mnou, podívat se na hříbě. Tak se měj
hezky, čau.“ „Čau,“ odpověděla Sáry máma a pustila se znovu do
účtů. „Sam, jedeš se mnou na koně?“ „Jó, jasně, pojedu, už se
nemůžu dočkat tý tvý kobyly. Jak jsem slyšela, už jsi to s mámou
domluvila.“ Obě dívky vyšly z domu, potom ze zahrady a nakonec zmizely z dohledu. Nasedly do autobusu a za půl hodiny už
byly v hřebčíně. „Pojď, Bjů bydlí támhle,“ pobízela Sára netrpělivě. „Ahoj Sáro.“ „Čau Milado, tohle je moje sestra Samanta, přišla
se podívat na Beautiful.“ „Sáro, co říkala máma na Bjů,“ ptala se
Milada. Sára jí začala vyprávět svůj plán. „A tak jsem tě chtěla
poprosit, jestli bys veterináři nezaplatila dvacet tisíc za mě, já ti
je pak vrátím. A také jsem se chtěla zeptat, jestli by se tu nenašla
nějaká práce pro Samantu, aby mámě mohla finančně pomoci.“
„Jó, jasně. Táta jí finančně nepomůže?“ „Víš Milado, já jsem ti
to ještě nikdy neřekla, ale otec se od nás před lety odstěhoval
a máma nemá žádnýho jinýho chlapa,“ vysvětlovala Sára. „Aha,
promiň, to jsem nevěděla,“ omlouvala se Milada. „Dobrý, jsem
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Příběh hříběte

ráda, že se odstěhoval, kvůli němu už máma nejezdí na koni.
Dřív jezdila, ale on jí v tom bránil a úplně jí ježdění znechutil.“
„Jasně. Má Samanta nějaké zkušenosti s koňmi?“ „No, malé, jen
z mého vyprávění. Myslím, že by zvládla krmit.“ „Dobře, bude
krmit ráno nebo večer, vodit koně do výběhu a z výběhu, bude
muset mýt napáječky, zametat stáj, čistit koně, kydat hnůj,
zkrátka dělat brigádního podkoního, dokud si nenajdeme jiného.“ Milada vysvětlila Samantě své podmínky a to, co Samantě
nabízí. „A pokud nebudeš něco umět, Sára ti určitě pomůže. Je
to nejlepší holka z našeho klubu, umí nejlépe jezdit a nejlépe
se starat o koně. Je to pýcha našeho klubu, ale to teď odbočuji.
Takže Samanto, jestli chceš, můžeš s prací začít hned zítra, tedy
jestli máš čas?! Nevím, jak dlouho jsi ve škole.“ „Já přijdu, ale až
ve tři!“ „Samanto, pojď, musíme se podívat na Bjů, zapovídaly
jsme se před stájí a za chvíli musíme jet domů, to by byla škoda,
kdybychom se do té stáje ani nepodívaly,“ naléhala Sára. „No,
jó, vždyť už jdu,“ odpověděla Samanta. „Ahoj Belindo, na, tady
máš mrkvičku, že nás pustíš k Bjů,“ žadonila Sára. Moje máma
na mě mrkla a odstoupila ode mě. Sára mě pohladila po krku, a
já jí jemnými pysky začala šacovat kapsy. Sára se usmála. „Sami,
měly bychom vyčistit Belindu, je celá ulepená a zaprášená.
Podej mi to čištění, alespoň ti ukážu, jak se to dělá.“ Sára sáhla
do plátěné tašky pro hřbílko a začala čistit mojí mámu. Když jí
vyčistila, měla zase krásnou zrzavou barvu, jako plamen ohně.
Sára maminku dočistila a přinesla jí tvrdý chleba. „Sam, už musíme jet. Za tři minuty nám jede autobus,“ řekla Sára a pohladila
maminku po krku. Samanta pohladila moji hlavu a smála se,
když jsem jí zvědavými pysky rozvázala tkaničky u bot. Jakmile
obě holky odešly, sála jsem od mámy mlíčko. Ještě pořád mi tak
skvěle chutná.
Druhý den nastoupila Samanta do práce. Ze začátku jí musela Sára pomáhat, ale po pár dnech se už Samanta zorientovala
a práce jí šla skvěle od ruky. Za měsíc už vydělala 20.000 Kč.
Měla totiž speciální „dýško“ za vzorově udělanou práci. Sára
doma skvěle pomáhala a mámě z obou holek lezly oči z důlků.
Možná, že mě opravdu Sára dostane ke 13. narozeninám!!
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Podporujeme občanské
sdružení Pstruh
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., již
několik let podporuje aktivity občanského
sdružení PSTRUH, které se podílí na organizaci letního psychoterapeutického stacionáře pro dětské psychiatrické pacienty
s různými neurotickými obtížemi. Tyto prázdniny byl stacionář od 7. do 25. července.
Letos jsme se vydali na cesty již téměř na
začátku prázdnin. Místo našeho pobytu –
louka u Zakšína v údolí Květnice, byla stejná. Velkou letošní změnou bylo, že jsme si
museli tábor letos i postavit, zvládli jsme
to téměř na výbornou, jen několik postelí
nevydrželo příjezd táborníků a hned první
den se musely opravovat. Měli jsme také
výrazně větší jídelnu - dětí bylo letos 20,
tak bychom se do původních rozměrů asi
nevešli. Naše letošní táborová hra se inspirovala knihou Henryka Sienkiewicze Pouští
a pralesem. Vypráví o dobrodružství dvou dětí - Staše a Nely,
které jsou uneseny od svých rodin přes celou Afriku, podaří se

jim však se osvobodit a pak putují horkým kontinentem a prožívají různá dobrodružství. Hned první den jsme v zájmu splynutí
s domorodci všichni získali africká jména a utvořili kmeny, ke
kterým jsme náleželi celou dobu pobytu. Nazývaly se Nilote,
Fulban a Malgaš.
Každý den jsme zahajovali oblíbenou rozcvičkou a protože letos
se muselo na koně chodit až k jízdárně vzdálené 20 minut ostré
chůze, musel jeden kmen vyrážet hned na cestu. Ostatní kmeny
se zatím věnovaly muzikoterapii a vždy bylo třeba udělat řadu
prací užitečných pro celý tábor. Během dopoledne se všichni na
všech činnostech vystřídali. Po obědě a odpočinku následovala
odpolední hra podle táborové legendy. Večer jsme se většinou
sešli u ohně a za tmy se ukládali k zaslouženému spánku.
D.A.S. magazín 2/2008

Naše cesta Afrikou zahrnovala překonávání řady překážek,
o kterých se nám dřív ani nesnilo. Vyzkoušeli jsme si, jak rozdělat oheň na vodě, jak si sami uvařit v polních podmínkách jídlo,
a dokonce i jak chutnají praví afričtí červi a mravenci. Všechno
jsme zvládli, nikdo nezahynul, a tak jsme se téměř po 3 týdnech
všichni živi a zdrávi vrátili domů.
Počasí sice letos nezabíhalo do velkých extrémů, ale dlouhodobé předpovědi o suchém a horkém červenci se opravdu nenaplnily, ale co víc by si člověk mohl při putování africkou pouští
přát než příjemný letní deštík.

Děkujeme za sponzorský dar, který pomohl financovat hipoterapii.
MUDr. Zuzana Peterová,
předseda o.s. PSTRUH
a hlavní vedoucí stacionáře

Podporujeme...
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Od druhého vydání Magazínu DAS 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.
Vylosovaným výherců blahopřejeme a ostatním
přejeme hodně štěstí v dalším pokračování.
Vylosovaní výherci SUDOKU z Magazínu  D.A.S
1/2008
1. Stanislav Tesař
Stanětice 18, 345 06 Kdyně
Vyhrává olejovou náplň Q8 do osobního automobilu od společnosti TOP OIL z Horšovského
Týna a sadu reklamních předmětů od společnosti
D.A.S., pojišťovna právní ochrany, a.s.
2. Marie Štveráková
Chorvatská 2316/12, 101 00 Praha 10
Vyhrává olejovou náplň Q8 do osobního automobilu od společnosti TOP OIL z Horšovského Týna

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

2. doporučený klient

Jméno a příjmení					
Město

3. Jaroslav Hasoň
Šošůvka 11, 679 13 Sloup
Vyhrává olejovou náplň Q8 do osobního automobilu od společnosti TOP OIL z Horšovského Týna

Telefon

4. Jana Mlčochová
Staré Město 376, 738 01 Frýdek – Místek
5. Jarmila Kerberová
Buzkovice 832, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
6. Věra Novotná
Antala Staška 104/26, 140 00 Praha 4
7. Ing. Václav Mikšátko
Žárovická 1656, 190 16 Praha 9
8. Pavel Bunc
V. Košaře 125/4, 700 30 Ostrava Dubina
9. František Dundáček
Dolní 940, 582 91 Světlá nad Sázavou
10. H. Volková
U Družstva Život 2, 140 00 Praha 4

Jméno a příjmení					

Výherci na 4.–10. místě vyhrávají sadu
reklamních předmětů od společnosti
D.A.S., pojišťovna právní ochrany, a.s.
Vylosovaným luštitelům sudoku blahopřejeme
a prosíme výherce o spojení na tel. 284 814 017
s paní Hrimutovou a o sdělení,  jakým způsobem
chtějí výhry předat.

3. doporučený klient		

4. doporučený klient

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, 10100 Praha 10,
ve spolupráci s Agenturou M-S-P.
Odpovědný redaktor:
Magdalena Kolínská
Zástupce odpovědného redaktora:
Iveta Skořepová
Redakční spolupráce:
Mgr. Jakub Tatoušek
JUDr. Viktor Hodek
Mgr. et Mgr. Kamila Hodková
Mgr. et Mgr. Veronika Kubíková
Jiří Svoboda
Výroba: Roman Apeltauer
Foto: Jiří Svoboda
Tisk: Tiskárna H.R.G. Litomyšl
Registrační číslo: MK ČR 8204
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KLIENTSKÁ KARTA D.A.S.
Pro držitele klientské karty D.A.S. je připravena
10% sleva na veškeré služby v Bomton studiích.

Bližší informace naleznete na www.bomton.cz

Inovace od firmy
Bosch?

Ano

ESP® zabrání
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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

