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... Aplaus také pro Vás

Hotel Aplaus Litomyšl
Hotel Aplaus v Litomyšli nabízí luxusní
ubytování ve 21 dvoulůžkových pokojích
a 2 apartmánech. Hotel vyniká osobitým
designem a celý komplex hotelu Aplaus
zaujme kombinací historické zástavby
a moderního vybavení. Úchvatně zapůsobí
historické centrum Litomyšle v okolí hotelu
Aplaus. Hledáte-li ubytování na úrovni,
v nekuřáckém prostředí, navštivte hotel
Aplaus Litomyšl.
Součástí hotelu Aplaus je restaurace Bohém
se salonkem, café-bar Muuza a venkovní
posezení na terase u Klášterních zahrad,
s nimiž Hotel Aplaus sousedí. Restaurace
i café-bar poskytují návštěvníkům hotelu
Aplaus stylovou a neformální atmosféru.
Ve spojení s mezinárodní i českou tradiční
kuchyní nabízí hotel Aplaus jídla i nápoje
nejvyšší kvality.
Café-bar je místo jako stvořené pro
přátelská setkání u vína, kávy se zákuskem
či koktejlů po celý den. Vinotéka hotelu
Aplaus umístěná ve sklepení hotelu nabízí
pestrý výběr vín.
Hotel Aplaus a jeho personál zajišťuje rauty,
recepce, svatební hostiny a jiná přátelská či
společenská setkání, dle vašich přání.

slevový kupón

20% na ubytování

rezervace na recepci
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Hotel APLAUS
Šantovo náměstí 181
570 01 Litomyšl, Czech republic

E-mail: recepce@hotelaplaus.cz
D.A.S. magazín
tel.: +420
461 6141/2009
900

www.hotel-aplaus.cz

Vážení klienti,
již desátým rokem za Vámi přicházíme s naším D.A.S. magazínem. Je to neuvěřitelné, ale je tomu opravdu tak! Je to již deset let, co jsme se rozhodli
pro rozšíření platformy možností toku informací k Vám, našim klientům.
Dvakrát do roka pro Vás připravujeme časopis plný nových informací, tipů
a rad, které, jak doufáme, se Vám mohou kdykoli hodit. Toto vše bereme
jako další přidanou hodnotu k námi nabízeným produktům pojištění. Vždy
vycházíme z aktuálních témat a snažíme se Vám všem i tímto způsobem
pomoci orientovat se v nových zákonech a vyhláškách. Nejen u nás v České republice, ale také v Evropě. Doufáme, že se nám to daří, a věřte, že nám
zajímavá témata nechybějí.
Internet a e-mail se za poslední dobu staly našimi denními spolupracovníky. I my se snažíme komunikovat efektivně, ale hlavně rychle. A k tomu
potřebujeme, vážení klienti, také Vaše e-mailové kontakty. Někteří naši obchodní zástupci nám s tím při pravidelném kontaktu pomáhají, ale pořád
nejsme zcela spokojeni s naší databází.
Proto Vás vyzýváme, abyste nás sami informovali o Vašich aktuálních kontaktech. Děkujeme.
Tato databáze nebude určena jen pro rychlou komunikaci s Vámi. V současné době připravujeme projekt pravidelných informací zasílaných prostřednictvím e-mailu. To se bude týkat také právě tohoto firemního časopisu.
Náklady na tisk v poslední době mnohonásobně vzrostly, také počet klientů stoupá a náklad tohoto časopisu již přerostl 50 tisíc výtisků. Nechceme
se vzdát příležitosti Vám, milí klienti, posílat dále naše novinky a čerstvé
informace, a proto vstupujeme i s tímto médiem do světa elektroniky.
A tak Vám můžeme tento časopis posílat v elektronické podobě na Vaši
e-mailovou adresu. Toto je také další důležitý faktor pro naši vzájemnou
a rychlou komunikaci.
Prosíme Vás proto, abyste Vaše aktuální kontakty, ale také dotazy nebo náměty posílali na adresu das@das.cz.
Do dalších desetiletí nám Všem přeji hodně úspěchů a spokojenosti.
Zdraví
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Málo nahuštěné pneumatiky
zbytečně zatěžují životní prostředí
stoupá pravděpodobnost ztráty kontroly
nad vozidlem a nebezpečí smyku.
Zbytečné emise významně
zatěžují životní prostředí
Neméně dramatické jsou důsledky provozu s málo nahuštěnými pneumatikami
pro životní prostředí. Tlak vzduchu v pneumatikách významně ovlivňuje velikost
valivého odporu, který patří mezi klíčové
faktory určující velikost spotřeby paliva.
V závislosti na typu silnice a na jízdním stylu představuje valivý odpor 18 až 26 % celkové hodnoty jízdních odporů působících
na vůz. Protože nízký tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje valivý odpor, ovlivňuje
tím také spotřebu paliva a množství emisí.
Kampaň pokračuje
Bezpečnostní kampaň “Přemýšlej, než vyjedeš” si klade za cíl zvýšit bezpečnost silničního provozu důrazem na jednoduchá pravidla, mezi něž patří také správná kontrola
a údržba pneumatik. Ta zabere jen několik
okamžiků a dokáže zachraňovat životy. Aktivity v Evropě se zaměřují na šíření letáků
s doporučeními pro bezpečnou jízdu, rozdávání milionů měřičů tlaku a hloubky dezénu a také demonstraci účelu bezpečnostních pásů pomocí nárazových simulátorů.

Výsledky bezpečnostní kampaně “Přemýšlej, než vyjedeš” ukazují, že každý
osmý motorista jezdí s vysokým bezpečnostním rizikem. Důsledky jsou
dramatické: 38 % motoristů v Evropské
unii ohrožuje vlastní bezpečnost tím,
že jezdí na nedostatečně nahuštěných
pneumatikách a každý osmý motorista
podstupuje vysoké riziko pramenící ze
snížené životnosti v důsledku kritického
podhuštění pneumatik. Kromě toho se
kvůli tomu každý rok předčasně vyhodí
40 milionů pneumatik a zbytečně se

2

Pneumatiky

spálí 5,3 miliardy litrů paliva s celkovými
náklady ve výši 10,6 miliardy eur.
Málo nahuštěné pneumatiky
a nepřípustná hloubka dezénu
ohrožují bezpečnost
Výsledky dokládají, že mnozí motoristé
netuší nic o přirozené ztrátě tlaku vzduchu v pneumatice, k níž dochází úplně
stejně jako u fotbalového míče, a o nebezpečí, jemuž se vystavují při jízdě s nesprávně nahuštěnými pneumatikami. S klesajícím tlakem vzduchu v pneumatice prudce

Cílem takovéto komunikace je přesvědčit
spotřebitele, aby se pro ně pneumatiky staly místo nenadálého výdaje plánovanou
investicí do bezpečnosti. Správná kontrola
a údržba pneumatik snižuje náklady, emise – a především zachraňuje životy.
Bezpečnostní kampaň “Přemýšlej, než
vyjedeš” se pravidelně koná také v České
republice, a to od roku 2005. V letech 2005
a 2006 bylo celkově zkontrolováno 2 498
automobilů, z nichž mělo zbývající hloubku dezénu pod zákonnou hranicí 4,9 %
kontrolovaných vozů a na hranici zákonného minima (1,6 až 3,2 mm) 9,2 % vozů.
Nízký tlak v pneumatikách mělo 43,3 %
kontrolovaných vozů, kriticky nízký (pod
1,5 baru) 2,4 % vozů a naopak příliš vysoký (nad 2,7 baru) 10,9 % vozů.
Jiří Svoboda
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Kupujete ojetinu
– nezapomeňte
na povinné ručení
Každoročně si ojeté auto v autobazaru koupí desítky tisíc motoristů. Nemalá část z těchto vozidel opouští brány
autobazaru bez povinného ručení. Noví majitelé si neuvědomují, že již tím se dopouštějí protizákonného jednání.
Na veřejně přístupnou pozemní komunikaci by bez povinného ručení vůbec neměli vyjet. Pokud tak učiní, hrozí jim
při silniční kontrole za nepředložení dokladu o povinném
ručení (“Zelené karty“) pokuta až 3 000 Kč. Pokud si nesjednají pojištění hned po nákupu vozidla, hrozí jim i další
sankce.
Pracovníci v autobazarech zpravidla informují své zákazníky o povinnosti sjednat si povinné ručení i o rizicích, které
jim při jízdě s nepojištěným vozidlem hrozí. I přesto někteří z nich odjedou z autobazaru bez povinného ručení, ač
mají možnost si ho sjednat přímo na místě. V případě, že
zákazník nemá zájem o povinné ručení, je upozorněn na
skutečnost, že je to jeho zákonnou povinností, a že jízdou
s nepojištěným vozidlem se vystavuje značným rizikům.
Současně musí podepsat protokol o tom, že bere na vědomí
fakt, že odjíždí s nepojištěným vozidlem a je srozuměn s případnými následky, které mohou nastat v případě nehody
s nepojištěným vozidlem. Také prohlašuje, že si uvědomuje,
že veškerou takto vzniklou škodu hradí sám na své vlastní
náklady.
Problém nepojištěných vozidel na českých silnicích rozhodně není zanedbatelný. Ročně jejich řidiči způsobí přes 5 000
nehod s celkovou výší škod přesahujících 450 mil. Kč. Nejvíce motoristů, kteří se stávají viníky nepojištěných škod, tzn.
nehod způsobených vozidlem bez povinného ručení, se
rekrutuje z těch, kteří si kupují ojetá auta, často právě v autobazarech.
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Nejčastějšími udávanými důvody, proč si klienti autobazarů
nechtějí sjednávat povinné ručení na místě při prodeji vozu,
je to, že zákazník má svého osobního pojišťovacího zprostředkovatele, s „levnější pojistkou“. Někdy se však stane, že ho poté
ani nenavštíví a dál hazarduje jízdou s nepojištěným vozidlem.
Za tu mu dle zákona hrozí sankce od správních orgánů v rozmezí od 5 000 Kč do 40 000 Kč. Od ledna 2009 k nim přibývá
povinnost platit za každý den provozu vozidla bez povinného
ručení příspěvek ve výši 20 – 300 Kč, dle druhu vozidla.
Protiprávního jednání se takový člověk dopouští hned, jak
opustí brány autobazaru. Spoléhat se na povinné ručení předchozího vlastníka vozidla je krátkozraké, protože předchozí
vlastník má zájem ochránit svůj bonus a prodej vozidla tak
většinou ihned ohlásí své pojišťovně a své povinné ručení tak
okamžitě ukončí.
Ten, kdo si vozidlo kupuje na leasing, má často povinné ručení
smluveno v rámci leasingové smlouvy a je součástí splátek. To
je však nutné si řádně prověřit.
Nejzávažnější dopad může mít pro motoristu situace, kdy
s nepojištěným vozidlem způsobí dopravní nehodu. Způsobená újma na zdraví, náklady na léčbu a následnou zdravotní péči
poškozeného mohou dosáhnout výše v řádu milionů korun.
Jiří Svoboda

Kupujete ojetinu
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Umíte se chovat
			 na čerpací stanici?
Před nedávnou dobou provedla společnost Shell spolu se
serverem www.auto.cz průzkum, ze kterého vyplynulo, že
téměř tři čtvrtiny řidičů nevěnují pozornost, nebo nerozumějí bezpečnostním symbolům na čerpacích stanicích.
Také proto byla zahájena informační kampaň zaměřená
na bezpečnost řidičů i jejich spolujezdců při tankování.
Motoristy tak seznamuje s možnými bezpečnostními riziky a poskytuje jim rady, jak se vyvarovat riskantních situací. Informace o bezpečném tankování řidiči naleznou na
stránkách www.tankujtechytre.cz.
Z průzkumu vyplynulo, že přes 95 % zúčastněných respondentů považuje prostory čerpacích stanic za bezpečné. Více než polovina dotázaných (54 %) si však vůbec
nevšímá bezpečnostních symbolů na čerpacích stanicích.
Přibližně 20 % respondentů zobrazeným symbolům nerozumí. Z aktivit, které pak dotázaní spontánně uvedli jako
nebezpečné, se nejčastěji objevovalo kouření na čerpacích stanicích (87 %) a manipulace s otevřeným ohněm
(71 %). Téměř polovina respondentů zmínila tankování
s nastartovaným motorem (49 %), používání mobilního
telefonu pak 35 %. Tankování paliva do nevhodných nádob, pobíhání dětí bez dozoru po areálu čerpací stanice
a jiné velmi rizikové aktivity, jako například nošení oblečení náchylného ke vzniku statické elektřiny, v odpovědích
většinou chyběly. Dotazovaní bezpečnostních upozornění nedbají převážně proto, že je považují za přehnané
nebo úplně zbytečné, to se týká především zákazu používání mobilních telefonů.
A co je dobré na čerpací stanici dodržovat?
Všímejte si bezpečnostních symbolů
Čerpací stanice jsou vybavené transparentním bezpečnostním značením, které je lehko rozpoznatelné a identické na všech stanicích společnosti. Značení je umístěno
ve venkovním areálu i v interiéru čerpací stanice. Dodržováním bezpečnostních pokynů uvedených na značení
předcházíte nebezpečným situacím.
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Inzerce stanice
Čerpací

Komunikujte s personálem čerpací stanice
Jakékoliv podezření, problém či poranění nahlaste zaměstnanci čerpací stanice. Personál je speciálně školený
k tomu, aby vám v každé situaci pomohl a uměl zodpovědět vaše dotazy. Zaměstnanci čerpacích stanic jsou oblečeni ve speciálních bezpečnostních uniformách s výrazným reflexním značením.
Dodržujte zákaz kouření a požívání
alkoholických nápojů v areálu čerpací stanice
Přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů
v areálu čerpací stanice patří mezi základní pravidla, jejichž dodržováním chráníte svoji bezpečnost stejně jako
bezpečnost vašich spolucestujících a také všech ostatních
návštěvníků a zaměstnanců. Na čerpacích stanicích platí
přísný zákaz manipulace s jakýmikoli zdroji ohně. V případě požáru se okamžitě obraťte na kteréhokoli zaměstnance čerpací stanice.
Nepoužívejte mobilní telefony
Modernější mobilní přístroje (s displejem, který se rozsvítí
při zapnutí anebo při příchozím hovoru) vydávají dostatek energie pro vznik výboje, který může způsobit vznik
jiskry. Proto na čerpací stanici nepoužívejte mobilní telefony a při opuštění vozidla je vypínejte.
Únik pohonných hmot nahlaste
zaměstnanci čerpací stanice
V případě úniku pohonných hmot mimo nádrž musí všichni cestující opustit vozidlo. Problém nahlaste zaměstnanci čerpací stanice, který zamezí dalšímu úniku, a následně
vozidlo odtáhněte od výdejního stojanu. Vyvětrejte vozidlo a jeho zavazadlový prostor.
Dbejte na pravidla chování dětí
na čerpacích stanicích
Děti na čerpacích stanicích vyžadují vaši zvýšenou pozornost. Nikdy je nenechávejte bez dozoru dospělých. Před
tankováním paliva musí všichni cestující opustit vozidlo;
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v žádném případě nenechávejte děti při tankování paliva
samotné v autě ani na parkovišti u obchodu. Dětem není
dovoleno běhat a hrát si v prostorách čerpací stanice.
Stejně tak jako pro dospělé i pro děti platí zákaz používání mobilních telefonů a jakýchkoli zdrojů ohně.
Pozorně sledujte navigační zařízení
K Vaší bezpečnosti přispívá i snadno rozpoznatelné osvětlení čerpací stanice v každém počasí, výrazné značení
a jednoduchý navigační systém v objektu.
Chraňte si osobní věci
Čerpací stanice je objekt se zvýšeným pohybem osob, které
i přes přísná bezpečnostní opatření představují riziko krádeže. Proto si chraňte vaše osobní věci, nikdy nenechávejte
cennosti v prázdném autě a před placením v obchodě vůz
vždy zamkněte.
Při loupežném přepadení zachovejte klid
I přes všechna bezpečnostní opatření může na čerpací stanici
dojít k loupežnému přepadení. V takové situaci jsou všichni
pachatelé nervózní a nevypočitatelní. Zachovejte klid a mluvte
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jen tehdy, pokud budete osloveni. Řiďte se pokyny pachatele
a nedívejte se mu upřeně do
očí. Zapamatujte si nápadné
podrobnosti o pachateli, jako
např. výšku, věk, oblečení, atd.
Při dalším postupu důvěřujte
zaměstnancům čerpací stanice, kteří jsou školeni na chování v podobných situacích.
Pozorně zkontrolujte typ
tankovaného paliva
Nejen v případě půjčeného vozidla se občas stává, že zákazník natankuje nesprávné palivo, které může vozu následně
způsobit vážné problémy. Právě výrazné barevné označení paliv na výdejním stojanu přispívá k tomu, abyste vždy natankovali správné palivo.
Jiří Svoboda

Čerpací stanice
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nebo do rozdání dárků.

:
Vyžádejte si
461 541 078
Nabídka pl

at

atelské su
í pro podnik

bjekty a orga

nizace.

více

online
hlavní
katalog
6

Nabídka 6.000 produktů
uspořádaných v přehledné celky.
Pro bezplatné doručení katalogu nás kontaktujte:
objednavka@papera.cz, tel. 461 541 078.

- více produktů
- více výhodných cen
- více akcí
- více aktuálních
nabídek
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Tankujeme kvalitní palivo?
Kvalita pohonných hmot byla v roce
2008 podle dosavadních zjištění České obchodní inspekce horší, než byla
v roce 2007. To však není jediný problém, který provází monitorování kvality pohonných hmot na čerpacích stanicích, zaznělo také na setkání odborníků
PETROLsummit.
Benzín kvalitnější než nafta
Česká obchodní inspekce (ČOI) v září
zjistila různé závady v bezmála osmi
procentech kontrolovaných vzorků pohonných hmot. To byl vůbec nejvyšší
podíl od začátku roku 2008. Zatímco v
první polovině roku nevyhověla testům
5,2 procenta odebraných vzorků pohonných hmot, v srpnu to už byla 7,2
procenta a v září 7,9 procenta. „V září
došlo ke zhoršení zjišťované jakosti. A
to jak u automobilových benzínů, tak
i u motorových naft,“ sdělil mluvčí ČOI
Marek Ženkl.
Mezi jednotlivými prodávanými automobilovými palivy jsou však velké rozdíly v kvalitě. Nejnižší chybovost z testovaných paliv za devět měsíců roku 2008
zjistila ČOI u nejpoužívanějšího benzínu
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Natural 95. Inspektoři závady zjistili pouze u 1,5 procenta odebraných vzorků.
U jiných pohonných hmot je kvalita nižší. U LPG například dosahuje 4,5 procenta. S nejhorší kvalitou se lze setkat na
stojanech s benzínem Special 91 a hlavně na stojanech s motorovou naftou.
U těchto dvou pohonných hmot dosahuje chybovost shodně 9,3 procenta
z celkového počtu odebraných vzorků.
Zveřejňovat prodejce nekvalitních
hmot nebo ne?
Kvůli prodeji nekvalitních pohonných
hmot ČOI v roce 2008 udělila rekordní
milionovou pokutu síti čerpacích stanic,
jejíž jméno ale inspekce nezveřejnila.
K „odtajnění“ jména pokutované společnosti vyzval inspektory odborník na
přístup občanů k informacím Oldřich
Kužílek a rovněž protikorupční organizace Růžový panter a Sdružení ochrany
spotřebitelů.
Vedení ČOI tvrdí, že zveřejněním názvu
sítě čerpacích stanic by porušilo zákon.
„Pro to, že jména čerpacích stanic se závadnými vzorky nezveřejňujeme, máme
důvody. Chybný vzorek se týká jedné

konkrétní stanice a v jednom určitém
čase,“ ospravedlňuje nezveřejňování
názvu sítí Marek Ženkl. Ke zveřejnění
názvu sítě by tak podle něho mohlo dojít poté, co už se problémy nevyskytují.
ČOI by tak zveřejnila nepravdivou informaci.
Navíc by na zveřejnění doplatily ostatní
pumpy dané sítě, které by však měly pohonné hmoty v pořádku. „V momentě,
kdy my sdělíme název čerpací stanice,
kde nevyhověla pohonná hmota, tak
ta informace už není pravdivá. Kolikrát
se nám už stalo, že na podnět motoristy naši inspektoři vyrazili, aby zkontrolovali na nějaké čerpací stanici vadné
palivo. Když však na danou čerpací stanici inspektoři dorazili, nenašli na palivu žádnou závadu,“ odůvodňuje postoj
ČOI Ženkl. Podle mnohých řidičů však
inspekce chrání víc čerpací stanice, jež
podvádějí, než daňové poplatníky, kteří
její činnost platí.
Co skrývá pojem „vadné palivo“?
Problém s (ne)zveřejněním názvu
čerpací stanice není jediný, který se
s kontrolou kvality pohonných hmot

Tankujeme kvalitní palivo?
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Dopravní právo

pojí. V diskusi k prezentaci ke kvalitě
pohonných hmot se na loňském PETROLsummitu například objevila také
námitka zpochybňující výsledky či interpretaci měření, k nimž dospívá ČOI.
Hodnocení kvality paliv je příliš přísné,
namítá například odborník na paliva
Vladimír Matějovský. „Každá sebemenší
odchylka kteréhokoliv kontrolovaného
parametru je považovaná za neshodu
a vzorek kontroloři zahrnou do statistiky
jako nevyhovující. Důležité přitom je, že
zjišťované odchylky ve většině případů
nemají prakticky žádný negativní vliv na
provoz, výkon a životnost motoru ani na
životní prostředí,“ vysvětluje svůj postoj
Matějovský.
Nekvalitní vzorky pohonných hmot by
proto podle Matějovského měli inspektoři ČOI blíže specifikovat podle jejich
závažnosti. „Navrhuji rozdělit nekvalitní
vzorky na vážné závady a malé závady.
Teprve vážné závady by totiž mohly poškodit či jinak ublížit motoru, na rozdíl
od malých závad,“ řekl Matějovský.
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Většina odchylek u kvality pohonných
hmot podle ČOI skutečně nemá zásadní vliv na motor automobilů. Zvláště
u motorové nafty nemá absolutně nejčastější závada – bod vzplanutí – vliv
na provoz motoru. Bod vzplanutí totiž
souvisí s požární bezpečností, nikoliv
s provozem automobilu.
Lepší než před třemi lety
Na PETROLsummitu padla kromě jiného také námitka, že inspekce kontroluje kvalitu paliv jen u veřejných čerpacích stanic. U neveřejných čerpacích
stanic (např. pumpy zemědělců nebo
dopravních společností) se přitom vytočí zhruba desetina pohonných hmot
v Česku a motoristé tankující na těchto pumpách pak jezdí po veřejných
komunikacích. Kvalitu paliv na těchto
čerpačkách však státní inspekce nekontroluje, neboť jí to podle Ženkla
neukládá legislativa.
Výsledky roku 2008 jsou však stále lepší než v roce 2005. Tenkrát ČOI při kon-

trolách zjistila, že čerpací stanice často
prodávají nekvalitní pohonné hmoty
včetně nafty ředěné topným olejem.
Některé vzorky nafty tehdy podle odborníků obsahovaly až 30 procent
levnějšího těžkého topného oleje
a v benzínu byly zase objeveny technické benzíny. Stát tak přicházel o daňové výnosy.
Na základě zjištěné špatné kvality paliv
ministerstvo průmyslu vypracovalo novelu zákona, která od září 2006 podmínky prodeje pohonných hmot zpřísnila.
Je v ní například zakotvena povinnost
evidence prodávaných paliv u čerpacích
stanic, včetně jejich množství, jakosti
a složení. Novela obsahuje povinnost
registrace provozovaných čerpacích
stanic, které musí splňovat požadavky vylučující závažná rizika pro zdraví
a bezpečnost osob a pro životní prostředí.
Za porušení zákona hrozí prodejcům pohonných hmot až pětimilionová pokuta.
Jiří Svoboda
D.A.S. magazín 1/2009

D.A.S. řešila
D.A.S. řešila - Právní ochrana vlastníka a řidiče vozidla
Dne 22. května 2006 jel náš klient vozidlem své družky do zaměstnání. V pravotočivé zatáčce, na vyfrézované části
vozovky, která nebyla nijak označena,
dostalo jeho vozidlo smyk, několikrát se
převrátilo a skončilo v protilehlém příkopu. Klient musel být vrtulníkem odvezen do českobudějovické nemocnice.
Jakmile nám bylo doručeno oznámení
pojistné události, byla obhajobou klienta v přestupkovém řízení i k uplatnění
všech souvisejících nároků na náhradu
škody pověřena spolupracující advokátní kancelář. Protože v rámci vyšetřování
nehody bylo Policií ČR potvrzeno, že,
v rozporu s rozhodnutím příslušného
obecního úřadu o objízdné trase, nebyla silnice uzavřena, a na opravu vozovky
ani neupozorňovalo jakékoli dopravní
značení, bylo zahájeno trestní řízení
proti vedoucímu stavebních prací pro
trestný čin nedbalostního ublížení na
zdraví.
V rámci tohoto trestního řízení uplatnil
právní zástupce obou našich klientů
(tou dobou již manželů) veškeré jejich
nároky na náhradu škody. Jednalo se o
škodu na vozidle (cca 50.000,- Kč), jeho

odtah (cca 3.000,- Kč), škody na zdraví
(bolestné - cca 10.000,- Kč), náhradu
ušlého zisku (80.000,- Kč) a nákladů řízení (cca 60.000,- Kč).
Obviněný stavbyvedoucí byl však
u soudu obžaloby zproštěn. Protože
z pozice poškozeného nebylo možné
proti tomuto rozsudku podat odvolání,
nezbývalo, než se náhrady škody domáhat občanskoprávní cestou.
Protože za této situace bylo možné vést
k mimotrestní (občanskoprávní) odpovědnosti více subjektů, zahájil advokát
našeho klienta jednání o náhradě škody
se všemi z nich. Správa a údržba silnic se
odvolala na zákon, dle kterého za škody
způsobené nesjízdností silnic odpovídá
jejich vlastník. Krajský úřad, jako vlastník
silnice, svou odpovědnost odmítl s poukazem na skutečnost, že rekonstrukce
silnic jsou prováděny externě, soukromou společností, která ve smlouvě odpovědnost za škody převzala. Ta se hájila tím, že tyto konkrétní stavební práce
prováděl její subdodavatel.
Po posouzení vzájemných smluvních
vztahů bylo zřejmé, že za škodu skuteč-

ně odpovídají společně tři subjekty.
Protože za této situace jsme nespatřovali v dalším mimosoudním jednání
velké šance na úspěch, nezbývalo než
podat žalobu. Z právních (odpovědnost ze zákona) i ekonomických důvodů (např. následná vymahatelnost)
byla žaloba podána na Jihočeský kraj.
Proti následnému rozsudku, kterým
soud nároky našim klientům přiznal,
se protistrana odvolala. V tomto odvolání bylo namítáno, že obecní úřad
již několik dní před nehodou vydal
rozhodnutí o objízdné trase, stavební firma převzala ve smlouvě veškeré
povinnosti k označení stavebních prací dle zákona, stejně jako související
odpovědnost za případné škody. Tuto
argumentaci však odvolací soud nepřijal a uplatňované nároky žalobcům
potvrdil. Konečná částka, přisouzená
našim klientům, činila 243.587,- Kč.
Náklady na zastupování klientů činily 106.750,- Kč

Připravil:
Mgr. Jakub Tatoušek

Právní ochrana v pracovněprávních vztazích (Řidič PROFI)
Náš klient, řidič kamionu, dostal od zaměstnavatele urgentní příkaz k jízdě do
Rakouska. Protože v tu dobu čerpal povinnou bezpečnostní přestávku, odmítl
tento pokyn splnit. Jeho provedení by
znamenalo porušení nařízení Evropské
unie č. 561/2006 (běžně označovaného
jako „AETR“), za což by jako řidič nesl plnou odpovědnost. Protože však z toho
důvodu došlo ke zpoždění dodávky
zboží, vyúčtoval objednatel přepravy
zaměstnavateli našeho klienta penále, ke kterému ho smlouva mezi nimi
opravňovala. Zaměstnavatel pak automaticky srazil našemu klientovi ze mzdy
D.A.S. magazín 1/2009

částku rovnající se této, jím uhrazené,
smluvní pokutě (18.803,- Kč).
Krom toho, že zaměstnavatel přirozeně
musí pravidla pro bezpečnostní přestávky respektovat a v podobných případech by měl být schopen sjednanou
přepravu zajistit jinak (jiným řidičem),
zakazuje též zákoník práce srážet přímo
ze mzdy jakoukoli škodu, způsobenou
zaměstnancem, bez jeho výslovného
písemného souhlasu s takovou srážkou.
Zaměstnavatel též, v rozporu se zákonem, odpovědnost za škodu našemu
klientovi nejenže neprokázal, ale ani se

o to jakkoli nepokusil. Spoléhal, že jeho
zaměstnanec nebude mít na její následné vymáhání vůli, sílu, nebo čas. Poté co
jsme od klienta získali veškeré potřebné doklady (zejména kopie tachografických kotoučků), obrátili jsme se, na
základě výše uvedených argumentů,
písemně na jeho zaměstnavatele s výzvou k vyplacení stržené částky. Sražená částka byla klientovi v brzké době
vyplacena.
Připravil:
Mgr. Jakub Tatoušek

D.A.S. řešila
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Platební neschopnos
Platební neschopnost zaměstnavatele

– nároky zaměstnanců dle zákona číslo 182/2006 Sb.

V poslední době se na naše právní oddělení stále častěji obracejí naši klienti
s problémem, co dělat, jestliže zaměstnavatel přestal vyplácet mzdu a „krachuje“.
Co činit v případě, kdy neobdržíme od
zaměstnavatele mzdu a je proti němu zahájeno insolvenční řízení?
Jednou z nejefektivnějších možností
je postup dle zákona č. 118/2000 Sb.,
o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele. Neuspokojené mzdové nároky zaměstnanec
uplatní u kteréhokoli úřadu práce,
který je v zákonem limitovaném rozsahu a za zákonem daných podmínek
vyplatí.
Zmíníme několik důležitých prvků postupu dle daného zákona:
V prvé řadě musí platit, že zaměstnavatel je v platební neschopnosti a byl na
něho podán insolvenční návrh (postupem dle zákona číslo 182/2006 Sb., insolvenčního zákona).
Zaměstnavatel je v platební neschopnosti, jestliže neuspokojil splatné mzdové
nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy byl na něho podán
insolvenční návrh u příslušného soudu
v České republice. Navíc musejí být splněny i podmínky úpadku dle insolvenčního zákona.
Dlužník je v úpadku, jestliže má:
a) více věřitelů a
b) peněžité závazky po dobu delší 30
dnů po lhůtě splatnosti a
c) tyto závazky není schopen plnit (dále
jen „platební neschopnost“).
Má se za to, že dlužník není schopen plnit
své peněžité závazky, jestliže:
a) zastavil platby podstatné části svých
peněžitých závazků, nebo
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b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po
lhůtě splatnosti, nebo
c) není možné dosáhnout uspokojení
některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
d) nesplnil povinnost předložit seznamy
uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu
uložil insolvenční soud.
Dlužník, který je právnickou osobou
nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je
v úpadku i tehdy, je-li předlužen....
To znamená, že pokud je zaměstnavatel v prodlení jen výjimečně a ojediněle, resp. jen vůči Vám a nikomu
jinému, nejedná se o případ úpadku
a věc nelze řešit postupem dle zákona
číslo 118/2000 Sb. (své nároky budete vymáhat standardním občanským
soudním řízením).
Dle insolvenčního zákona může podat
návrh na zahájení insolvenčního řízení
jak sám zaměstnavatel, tak jeho věřitelé,
čili v těchto případech i sami zaměstnanci. Úřad práce místně příslušný vyvěsí
na úřední desce neprodleně poté, co jej
soud vyrozumí o zahájení insolvenčního
řízení, informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své
mzdové nároky u úřadu práce, a současně informuje o lhůtě, do které mohou
zaměstnanci tyto nároky uplatnit. Tyto
informace rovněž sdělí ve stejné lhůtě
Ministerstvu práce a sociálních věcí, které
je zveřejní na své internetové stránce nejpozději následující pracovní den po jejich
obdržení a současně je oznámí ve stejné
lhůtě všem úřadům práce. Úřady práce
tyto informace vyvěsí na své úřední desce
nebo oznámí jiným rovnocenným způsobem nejpozději následující pracovní den
po jejich obdržení od Ministerstva práce
a sociálních věcí. Doporučujeme proto
z opatrnosti sledovat úřední desku Vašeho úřadu práce či internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí

ČR – informace z Úřadů práce (www.
portal.mpsv.cz/sz/local), abyste se ev.
včas dozvěděli, že insolvenční řízení
na Vašeho zaměstnavatele bylo zahájeno a že Vám tedy běží lhůta k uplatnění mzdových nároků.
Zaměstnancem, který má nárok na uspokojení svých mzdových nároků, je dle zákona č.182/2006 Sb. fyzická osoba, s níž
zaměstnavatel sjednal pracovní poměr
nebo dohodu o pracovní činnosti, na
základě kterých jí vznikly v době 6 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém
byl podán insolvenční návrh (dále jen
„rozhodné období“), mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem. To znamená, že ti zaměstnanci, kteří pracují na
základě dohody o provedení práce, či
spolupracují s firmou jako podnikatelé („na IČ“), své nároky daným postupem uspokojit nemohou.
Mzdovými nároky se rozumějí mzda
(plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru,
nebo odměna, popřípadě její náhrada,
která zaměstnanci náleží podle dohody
o pracovní činnosti, (dále jen „mzdové
nároky“), jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti. Na ostatní neuspokojené nároky
z pracovního poměru tento postup
nelze užít (dlužné cestovní náhrady –
„diety“, náhrada škody, apod.).
Mzdové nároky může zaměstnanec
uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne,
kdy úřad práce zveřejnil informace o insolvenčním řízení na úřední desce, jsou-li
splněny další podmínky stanovené zákonem. Jestliže v této lhůtě soud rozhodl o
insolvenčním návrhu jinak než vydáním
rozhodnutí o úpadku, lze mzdové nároky uplatnit nejpozději do dne, kdy soud
o tom pravomocně rozhodl. Nárok na
uspokojení mzdových nároků zaniká,
není-li uplatněn v těchto uvedených lhůtách. Právo zaměstnance na uplatně-
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ost
ní těchto mzdových nároků u soudu
(resp. přímo v insolvenčním řízení)
tím však není dotčeno.
Mzdové nároky může zaměstnanec
uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za
3 měsíce rozhodného období. Doba
3 měsíců se počítá zpětně od prvního
dne kalendářního měsíce, ve kterém byl
podán insolvenční návrh. Úřad práce
může uspokojit mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči jednomu a témuž
zaměstnavateli v období 1 roku pouze
jednou. To znamená, že byť Vám zaměstnavatel dluží např. za 5 měsíců
zpětně, úřad práce Vám uzná a proplatí jen 3 měsíce zpět a jen ty nejbližší datu zahájení insolvenčního řízení.
Nemůžete si proto vybírat, za které
měsíce nárok na mzdu uplatníte.
Celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci nesmí překročit
za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje
a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy
s účinností od 1. května kalendářního
roku na dobu 12 kalendářních měsíců,
a to ve výši průměrné mzdy v národním
hospodářství za předchozí kalendářní
rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den podání insolvenčního návrhu.
Aktuálně je rozhodnou částkou pro
období od 1. května 2008 do 30. dubna 2009 částka 21 692,- Kč (Sdělení
MPSV 102/2008 Sb.), čili nejvyšší měsíční

mzdový nárok vyplatitelný dle daného
zákona činí max. 32.538,- Kč

povinnosti zaměstnavatele na insolvenčního správce (dále jen „správce“).

Zaměstnanec uplatní mzdové nároky
u úřadu práce písemnou žádostí. V žádosti zaměstnanec uvede zejména své
jméno, rodné číslo nebo datum narození,
adresu bydliště, označení zaměstnavatele, sídlo nebo místo jeho podnikání nebo
jeho bydliště, výši uplatňovaných mzdových nároků, údaje potřebné pro výpočet
daně z příjmů, dobu, za kterou je požaduje, a způsob jejich výplaty, případně označení účtu u peněžního ústavu, na který by
částka odpovídající výši mzdových nároků měla být bezhotovostně převedena,
a označení zdravotní pojišťovny, v jejíž
prospěch se provádí odvody podle zvláštních právních předpisů. Součástí žádosti
mohou být i doklady, kterými může být
prokázána výše uplatňovaných mzdových nároků (pracovní smlouva, mzdový
výměr, „výplatní pásky“, apod.).

Souhlasí-li výše mzdových nároků
a doba, za kterou zaměstnanec uplatňuje
mzdové nároky, s písemným vykázáním
dlužných mzdových nároků provedeným zaměstnavatelem nebo správcem,
úřad práce do 10 dnů od předložení
tohoto vykázání zaměstnavatelem
nebo správcem oznámí zaměstnanci termín, způsob jejich uspokojení
a údaj o období, za které mzdové nároky uspokojí, a dá peněžnímu ústavu
příkaz k úhradě.

Úřad práce místně příslušný neprodleně
od uplatnění mzdových nároků alespoň
jedním ze zaměstnanců písemně vyzve
zaměstnavatele, aby nejpozději do 7 dnů
od doručení výzvy předložil písemný seznam dlužných mzdových nároků všech
svých zaměstnanců za rozhodné období. Zaměstnavatel je povinen této výzvě
v uvedené lhůtě vyhovět a současně prokázat úřadu práce, zda provedl v rozhodném období u zaměstnance srážky a odvody podle zvláštních právních předpisů.
Uplatní-li zaměstnanec mzdové nároky
po rozhodnutí o úpadku, přecházejí tyto

Ty nároky, které byly úřadem práce zpochybněny, resp. nedošlo k jejich výplatě
v plné výši, má právo zaměstnanec uplatnit v insolvenčním řízení.
***
Máte-li u naší společnosti sjednáno pojištění právní ochrany v pracovněprávních
sporech, pak i v případě nevyplacení mzdy
Vaším zaměstnavatelem přichází v úvahu
naše asistence. V takových situacích i ve
vazbě na výše uvedené je zapotřebí nám
rychle a řadně (vč. všech dostupných dokladů) nahlásit vznik pojistné události,
abychom v případě, jde-li o uplatnění
Vašich nároků do insolvenčního řízení
a možnost jejich uspokojení dle zákona
číslo 118/200 Sb., mohli včas učinit potřebné právní kroky.
Připravila:
Mgr. et Mgr. Kamila Hodková

www.das.cz
D.A.S. magazín 1/2009
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Diety, aneb řidič, ten
Diety, aneb řidič, ten tvrdej chleba má…
Ti z vás, kteří u naší společnosti mají
sjednáno pojištění právní ochrany v pracovněprávních vztazích, se na nás často
obracejí s rozličnými problémy, na které
narážejí ve svém zaměstnání.
Vzhledem k tomu, že v řadách našich klientů je značný počet řidičů mezinárodní
kamionové dopravy (dále jen „MKD“), zaměříme se dnes na potíže, které často tíží
právě je, i když jiné profese může tento
zádrhel postihnout samozřejmě také.
Častými problémy v této souvislosti, se
kterými se setkáváme v naší praxi, jsou
spory řidičů o proplacení zahraničního
stravného v cizí měně, čili spory o tzv. „diety“. Víme o tom, že jedním ze silných motivů, který „láká“ zaměstnance právě do
oblasti MKD, je otázka „diet“, čili možnost
získat nezanedbatelné finanční prostředky výplatou zahraničního stravného v cizí
měně, resp. jeho „ušetřením“. Často jsou
pracovní smlouvy zaměstnanců v MKD
koncipovány tak, že jako základní mzda je
určena pouze mzda zaručená/minimální
(či mzda jen o málo vyšší) a podstatnou
složkou výdělku zaměstnance – řidiče
MKD, jsou právě prostředky ze zahraničního stravného. Ačkoli lze jistě polemizovat o tom, zdali je takto nastavený systém
spravedlivý, z právního hlediska obecně
nelze proti takto koncipovaným pracovním smlouvám nic namítat a je pouze na
zájemci o zaměstnání v dopravní firmě,
zdali „do toho půjde“ či nikoli.
V současné době, ve vazbě na v mnoha
pádech citovanou a obávanou hospodářskou krizi, zaznamenáváme samozřejmě
i my zřetelný nárůst počtu případů, kdy se
zaměstnavatel – autodopravce ocitne ve
finančních problémech. A nezřídka tyto
problémy vyústí v situaci, kdy zaměstnancům nejsou řádně propláceny „diety“,
či dokonce i pracovní smlouvou sjednaná
mzda.
***
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Zákonný rámec výplaty zahraničního stravného (dále „diety“) dává zákoník práce, čili
zákon číslo 262/2006 Sb., a každoročně
vydávaná vyhláška Ministerstva financí
České republiky, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro
příslušný rok, vydaná na základě zmocňovacího ustanovení zákoníku práce, § 189
(aktuálně vyhláška číslo 417/2008 Sb.).
Zde si dovolujeme ocitovat nejvýznamnější ustanovení zákoníku práce:
§ 154
Zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České republiky.
Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů
v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu
a příletu letadla při letecké přepravě.
Cestovní náhrady při zahraniční
pracovní cestě
§ 166
Druhy cestovních náhrad
(1) Zaměstnavatel je povinen za podmínek dále stanovených poskytnout zaměstnanci stravné ve výši a za podmínek
stanovených v § 163 a náhradu
a) jízdních výdajů,
b) jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,
c) výdajů za ubytování,
d) stravovacích výdajů v cizí měně (dále
jen „zahraniční stravné“),
e) nutných vedlejších výdajů.
(2) Zaměstnavatel může při zahraniční
pracovní cestě poskytnout zaměstnanci
i další cestovní náhrady.
***
§ 170
Zahraniční stravné
(1) Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci
při zahraniční pracovní cestě zahraniční

stravné v cizí měně ve výši a za podmínek
dále stanovených.
(2) Sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před
vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního
stravného, musí tato základní sazba činit
v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní
cesty a způsobu stravování, nejméně 75 %
a u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 % základní sazby
zahraničního stravného stanovené pro
příslušný stát prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189. Jestliže zaměstnavatel nepostupuje podle věty první, určí zaměstnanci zahraniční stravné
z výše základní sazby zahraničního stravného stanovené prováděcím právním
předpisem vydaným podle § 189. Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel
ze základní sazby zahraničního stravného
sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním
dni nejvíce času.
(3) Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci
zahraniční stravné ve výši základní sazby
podle odstavce 2, jestliže doba strávená
mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li
tato doba déle než 6 hodin, nejvýše však
12 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné v poloviční
výši této sazby zahraničního stravného,
a ve čtvrtinové výši této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo
území České republiky 6 hodin a méně,
avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně
než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.
(4) Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při
více zahraničních pracovních cestách
v jednom kalendářním dni, se pro účely
zahraničního stravného sčítají. Doby, za
které nevznikne zaměstnanci právo na
zahraniční stravné, se připočítávají k době
rozhodné pro poskytnutí stravného podle § 163.
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tvrdej chleba má…
(5) Bylo-li zaměstnanci během zahraniční
pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má
charakter snídaně, oběda nebo večeře, na
které zaměstnanec finančně nepřispívá, je
zaměstnavatel oprávněn zahraniční stravné ve výši základní sazby krátit až o 25 %
za každé uvedené jídlo nebo až o 35 %,
jde-li o zahraniční stravné v poloviční výši
základní sazby, anebo až o 70 %, jde-li o zahraniční stravné ve čtvrtinové výši základní
sazby. Nesjedná-li zaměstnavatel míru krácení zahraničního stravného, nebo ji neurčí
před vysláním zaměstnance na zahraniční
pracovní cestu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné podle odstavce 3.....
Problémy
Dříve, než se zaměříme na situace, kdy
nedochází k proplácení „diet“ vůbec, považujeme za vhodné zmínit i problémy,
které se rovněž často objevují, a to krácení „diet“. Jak je uvedeno výše v citaci zákoníku práce (§ 170 odst. 2 a násl.), zaměstnavatelé mají právo za splnění zákonem
daných podmínek zahraniční stravné
krátit. Bohužel však často krátí „diety“ až
dodatečně při jejich výplatě po skončení
pracovní cesty, čímž porušují zákon. Pokud chce zaměstnavatel stravné krátit,
musí tak prokazatelně učinit před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní
cestu, nikoli až poté.

oběd i večeři. Základní sazbu stravného
stanovenou vyhláškou číslo 417/2008
Sb., ve výši 45 EUR na den, mi před vysláním zaměstnavatel pokrátil na 75%,
tedy na částku 33,75 EUR. Navíc mám
zajištěnu snídani, oběd i večeři. Za každé
toto jídlo je další krácení 25%, čili mám
nárok pouze na 25% z částky 33,75 EUR
= 8,4375 EUR.
Nejvhodnějším způsobem prevence
případných sporů dle našeho názoru je
sjednání výše zahraničního stravného,
resp. jeho krácení a dalších podmínek
zahraniční cesty písemně s jednotlivým
zaměstnancem před započetím pracovní cesty či ještě lépe jeho stanovení
interním předpisem, čili určením „pravidel hry“, shodných pro všechny zaměstnance a dostatečně transparentních,
platících pro všechny absolvované zahraniční cesty od data vydání interního
předpisu.
***
Pro dokreslení možností a pravidel postupů v případě zahraničního stravného
v cizí měně zmíníme i vybraná společná
ustanovení zákoníku práce:
§ 182
Paušalizace cestovních náhrad

Dalším problémem, se kterým jsme se
setkali, je překvapení zaměstnanců, kdy
jim jsou kráceny „diety“ z toho důvodu,
že po dobu zahraniční pracovní cesty jim
bylo zajištěno jídlo na náklady zaměstnavatele. Zde odkazujeme na výše citované
ustanovení § 170 odst. 5 zákoníku práce.
Podmínkou je předběžné sjednání resp.
určení tohoto postupu opět ještě před
vysláním zaměstnance na pracovní cestu.
Pokud tedy zaměstnavatel například zajistí na vlastní účet zaměstnanci po dobu
pracovní cesty, která trvá celý den, jak
snídani, tak oběd i večeři, pak ze základní sazby (která může být již krácena – viz
předchozí odstavec), může zůstat zaměstnanci dokonce pouze 25% stravného.

(1) Při sjednání paušální měsíční nebo
denní částky cestovní náhrady, popřípadě při jejím stanovení vnitřním předpisem nebo individuálním písemným určením se vychází z průměrných podmínek
rozhodných pro poskytování cestovních
náhrad skupině zaměstnanců nebo zaměstnanci, z výše cestovních náhrad
a z očekávaných průměrných výdajů
této skupiny zaměstnanců nebo tohoto
zaměstnance. Současně se určí způsob
krácení paušální částky za dobu, kdy zaměstnanec nevykonává práci.
(2) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen předložit mu k nahlédnutí
doklady, na jejichž základě byla paušální
částka určena.

Příklad:
Jedu do SRN, jsem tam celý den, zaměstnavatel mi zajistil (a zaplatil) snídani,

§ 183
Záloha na cestovní náhrady
a její vyúčtování
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(1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout
zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu až do
předpokládané výše cestovních náhrad,
pokud se se zaměstnancem nedohodne,
že záloha nebude poskytnuta.
(2) Při zahraniční pracovní cestě může
zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytnout zálohu v cizí měně nebo
její část též cestovním šekem nebo zapůjčením platební karty zaměstnavatele. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem
dohodnout na poskytnutí zálohy na zahraniční stravné v české měně nebo v jiné
než v prováděcím právním předpisu vydaném podle § 189 stanovené cizí měně
pro příslušný stát, pokud je k této měně
Českou národní bankou vyhlašován kurz.
Při určení výše zahraničního stravného
v dohodnuté měně se nejprve zjistí korunová hodnota zahraničního stravného,
která se přepočítá na dohodnutou měnu.
Pro určení korunové hodnoty zahraničního stravného a částky zahraničního stravného v dohodnuté měně se použijí kurzy
vyhlášené Českou národní bankou a platné v den vyplacení zálohy.
(3) Jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak, je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů po
dni ukončení pracovní cesty nebo jiné
skutečnosti zakládající právo na cestovní
náhradu předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou
zálohu. Částka, kterou má zaměstnanec
zaměstnavateli vrátit v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.
(4) Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě vyšší,
než činí právo zaměstnance, vrací zaměstnanec zaměstnavateli ve měně,
kterou mu zaměstnavatel poskytl, nebo
ve měně, na kterou zaměstnanec tuto
měnu v zahraničí směnil, anebo v české
měně. Částku, o kterou byla poskytnutá
záloha při zahraniční pracovní cestě nižší, než činí právo zaměstnance, doplácí zaměstnavatel zaměstnanci v české
měně, pokud se nedohodnou jinak. Při
vyúčtování zálohy použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený kurz, kterým byla poskytnutá měna v zahraničí
směněna na jinou měnu, a kurzy uvedené v odstavci 2.

Diety
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(5) Nedohodnou-li se účastníci jinak, je
zaměstnavatel povinen do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem provést
vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit jeho práva. Částka, kterou má zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout
v české měně, se zaokrouhlí na celé
koruny směrem nahoru.
§ 184
Při poskytování cestovních náhrad,
na které nebyla poskytnuta záloha, se
přiměřeně použije § 183 s tím, že pro
přepočet měn se použijí kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné
v den nástupu zahraniční pracovní
cesty.
§ 185
Požaduje-li se pro poskytnutí cestovních
náhrad prokázání příslušných výdajů,
a zaměstnanec je neprokáže, může mu
zaměstnavatel poskytnout tuto náhradu
v jím uznané výši, která odpovídá určeným podmínkám, pokud tento zákon
nestanoví jinak (§ 158 odst. 3).
§ 186
Zaměstnanec je povinen bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli
změnu skutečnosti, která je rozhodná
pro poskytnutí cestovní náhrady.
.......
§ 189
.......
(3) Stravné se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od
50 haléřů včetně směrem nahoru. Sazba
základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.
A dostáváme se k nejzávažnějšímu problému. Odjeli jste zahraniční pracovní cestu,
předložili řádně všechny podklady k výplatě „diet“ a zaměstnavatel – nic. Co dělat?
Samozřejmě prvním krokem, který byste
měli jako klienti D.A.S. v takovéto situa-

14

Diety

ci učinit, je kontaktovat nás na naší poradenské lince, či nám rovnou písemně
oznámit pojistnou událost. Z pojištění
právní ochrany máte právo na to, aby
vaše nároky, které jsou prosaditelné čili
vybaveny dostatečnými vyhlídkami na
úspěch, byly na náklady naší společnosti vymáhány, a to ať už mimosoudně, či
v případě selhání mimosoudních jednání i soudní cestou.
Důležitým faktem, který jsme však nuceni v této souvislosti zmínit, je jednoznačný poznatek, který jsme získali v rámci
naší bohaté praxe v těchto případech
pracovněprávních sporů. Bez jasných
důkazů z vaší strany nejsou vaše nároky vůbec prosaditelné.
Častokrát jsme se setkali s tím, že nám
klient podal hlášení o pojistné události
a mnohdy nedoložil jediný prokazatelný doklad o tom, že skutečně zahraniční
cestu absolvoval, kam jel a jak dlouho
cesta trvala. Chápeme, že je „papírování“ nepříjemné a zatěžující, ale věřte, že
v těchto konkrétních případech se velice vyplatí. V situaci, kdy řidič odevzdá
veškerou dokumentaci k pracovní cestě
zaměstnavateli a on přesto „diety“ řádně
neproplatí, pak velice důležité je mít své
vlastní důkazy o okolnostech zahraniční
pracovní cesty. Řidiči často namítají, že
přeci veškeré doklady odevzdali zaměstnavateli, tak nechť si je od něj D.A.S. vyžádá. Bohužel, zaměstnavatel se v dané
situaci stává protistranou a stěží od něho
lze očekávat, že by dobrovolně vydával
důkaz sám proti sobě.
Občanskoprávní soudní řízení v těchto
věcech je řízením sporným. Pro takové
řízení ve smyslu příslušných ustanovení občanského soudního řádu platí mj.,
že žalující strana (tj. zaměstnanec) musí
ihned při zahájení řízení předložit soudu veškeré důkazy, jejichž provedení
navrhuje. Soud není povinen (a ani tak
nečiní), získávat si důkazy sám. Proto
bohužel nelze vycházet z toho, že by žalobce pouze soudu navrhl, nechť přikáže
žalovanému zaměstnavateli předložit
evidenci pracovních cest. Nejen, že soud
není povinen tento úkon žalovanému

zaměstnavateli přikázat učinit, ale byť by
se tak stalo, často se stane, že zaměstnavatel tyto důkazy náhle „náhodou dočasně ztratí“.
Mimosoudní a zejména soudní řízení tak
za absence důkazů pro podporu tvrzení
klienta o existujícím nároku na „diety“
nemůžeme vůbec pro nedostatek vyhlídek na váš úspěch zahájit a vést, jelikož
máme důkazně „prázdné ruce“ a jednalo
by se tak o předem prohraný spor.
Co radíme?
Chcete-li maximálně podpořit svou šanci
na prosazení nároků na cestovní náhrady, zajistěte si vlastní důkazní materiál
o absolvované pracovní cestě. Upozorňujeme, že nestačí pouze vaše evidence,
např. zápisky „v notýsku“. Čiňte si kopie
veškerých relevantních podkladů, zejména cestovních příkazů a vyúčtování
pracovní cesty (nejlépe potvrzených zaměstnavatelem po návratu), tachografických koleček či výpisu z digitálního tachografu, případně i dokladů k nákladu,
který vezete. Prostě veškerých podkladů,
které, byť pouze ve vzájemné souvislosti,
jsou schopny prokázat základní fakta –
kdy, kam a jak dlouho jste jeli.
Je nám jasné, že se jedná o „spoustu papírů“, ale minimálně do doby, než vám
„diety“ za příslušnou pracovní cestu
zaměstnavatel proplatí, důrazně doporučujeme tyto podklady přehledně
uspořádané uschovat a v případě sporu
nám je s oznámením pojistné události
postoupit. Jen tehdy můžeme dále efektivně zahájit a vést řízení ve věci.
Nabízí se tak základní poučka mající své
kořeny ještě v římském právu, která v případě sporů o „diety“ silně potvrzuje svou
platnost – Bdělému náleží právo!
Prosíme, vezměte si ji i vy za svou.
Přejeme mnoho šťastných cest i návratů.

Připravila:
Mgr. et Mgr. Kamila Hodková
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Překážky
Profesní vprůkazy
práci...
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
v důsledku dopadů hospodářské recese
a jejich vliv na zaměstnance
Dopady současné ekonomické krize, zejména
omezení odbytu výrobků nebo omezení poptávky po poskytovaných službách a následná nutnost omezit činnost, v jejichž důsledku
není zaměstnanci přidělována práce, představují z pohledu zákoníku práce tzv. překážku
v práci na straně zaměstnavatele.
Nemůže-li zaměstnanec z takového důvodu
konat práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo
platu ve výši průměrného výdělku (neplatí to
pouze, pokud bylo uplatněno konto pracovní doby – specifický způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby).
Co se týká překážek v práci na straně zaměstnavatele, rozlišují se 3 situace, kdy zaměstnavatel z důvodu překážek na své straně nemá
pro zaměstnance práci:
1) Jde o situaci, kdy v důsledku přerušení
práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí nemůže zaměstnanec konat práci. Nebyl-li převeden
na jinou práci, náleží mu pak náhrada mzdy
nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.
2) Jde o prostoj – přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou
zaměstnanec nezavinil, přechodnou závadu v dodávce surovin nebo pohonné síly,
chybnými pracovními podklady, nebo jinými
provozními příčinami. Nebyl-li zaměstnanec
převeden na jinou práci, náleží mu náhrada
mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.
3) Jde o situaci, kdy zaměstnanec nemůže
konat práci pro jinou než výše uvedenou
překážku v práci na straně zaměstnavatele.
Nebylo-li uplatněno konto pracovní doby,
přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo
platu ve výši průměrného výdělku. Příkladem
takové překážky může být nejen omezení
poptávky po vyráběných produktech nebo
D.A.S. magazín 1/2009

nabízených službách, ale i např. případy
pravidelných a plánovaných odstávek strojů
z důvodu revizí (nejde o prostoj, který je překážkou náhlou a nepředvídatelnou) apod.
Zvláštní situací, která spadá pod bod 3), je
právě taková překážka na straně zaměstnavatele, která spočívá v tom, že zaměstnavatel
nemůže přidělovat práci v rozsahu týdenní
pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (tzv.
částečná nezaměstnanost). Nastane-li takováto překážka a nejde-li o zaměstnavatele vyjmenovaného v § 109 odst. 3 zákoníku práce
(např. stát, územní samosprávní celek, státní
fond atd.), jedná se o výjimku z výše uvedeného bodu 3), kdy zákon připouští možnost
poskytnout zaměstnanci nižší náhradu mzdy,
než odpovídá jeho průměrnému výdělku,
a to ale pouze tehdy, dohodne-li se zaměstnavatel s odborovou organizací nebo
pokud o tom rozhodne úřad práce.
Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, musí se zaměstnavatel na takovém
snížení dohodnout s odborovou organizací,
minimální výše poskytované náhrady mzdy,
na které se lze takto dohodnout, je však 60 %
průměrného výdělku. Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, má
zaměstnavatel v tomto zvláštním případě
tzv. částečné nezaměstnanosti právo podat
návrh, aby úřad práce na základě jeho podkladů rozhodl o tom, zda jsou dány důvody
pro poskytování náhrady mzdy v nižší částce. Jestliže úřad práce o existenci důvodů
částečné nezaměstnanosti rozhodne, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy vždy ve výši
60 % průměrného výdělku, a to po dobu,
kterou úřad práce v rozhodnutí určí, nejdéle
však 1 rok.
Problematickou situaci, kdy zaměstnavatel
nemůže v důsledku finanční krize přidělovat
zaměstnanci práci, lze řešit nejen tím, že za-

městnavatel se zaměstnancem ukončí pracovní poměr, ale také např. tím, že zaměstnavatel určí zaměstnancům čerpání dovolené,
že změní uspořádání pracovní doby - uplatní
konto pracovní doby, nebo že se se zaměstnancem dohodne na změně sjednaného
druhu práce, příp. na kratší než stanovené
týdenní pracovní době.
Co se týká možnosti zaměstnavatele určit
zaměstnanci čerpání dovolené, poukazujeme na to, že dobu čerpání dovolené určuje
zaměstnavatel. Takto určenou dobu je však
povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem (pokud se nedohodnou
na kratší lhůtě).
Ohledně pracovní doby platí, že její rozvržení
určuje zaměstnavatel. Pracovní doba se rozvrhuje rovnoměrně nebo nerovnoměrně.
Zvláštní formou nerovnoměrného rozvržení
pracovní doby je konto pracovní doby, které
umožňuje zaměstnavateli ve vyrovnávacím
období přidělovat práci zaměstnancům
v takovém rozsahu, v jakém to odpovídá
jeho potřebě. Konto pracovní doby nesmí
být uplatněno u zaměstnavatelů uvedených
v § 109 odst. 3 zákoníku práce (viz výše).
Pokud jde o změnu sjednaného druhu práce, upozorňujeme na to, že obsah pracovního poměru lze změnit jen tehdy, pokud se
zaměstnavatel se zaměstnancem na takové
změně písemně dohodnou. V případě, že
zaměstnanec s takovou změnou nebude
souhlasit a pokud není dán některý z důvodů podle § 41 zákoníku práce, kdy zaměstnavatel může nebo dokonce musí převést zaměstnance na jinou než dohodnutou práci,
není převedení na jinou práci možné. Dohodu vyžaduje i sjednání kratší než stanovené
týdenní pracovní doby, jednostranné rozhodnutí o kratší pracovní době je neplatné.
Připravila:
Mgr. Hana Olšinová

Překážky v práci
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Upevnění nákladu
Upevnění přepravovaného nákladu
Zahraniční sekce našeho právního oddělení zaznamenává v poslední době
nárůst případů, kdy je proti řidičům
mezinárodní kamionové dopravy zahájeno v zahraničí, zejména v SRN
a v Rakousku, přestupkové řízení na základě zjištění příslušného kontrolního
orgánu, že upevnění přepravovaného
nákladu neodpovídá platným právním
předpisům.

ním, nese sice primárně za vzniklou škodu odpovědnost přepravce, ale může se „vyvinit“, prokáže-li,
že škoda byla způsobena vadným
balením nebo uložením zásilky.
V takovém případě za škodu odpovídá odesílatel zásilky, který zná nejlépe vlastnosti přepravovaného zboží
a je povinen zboží zabalit a uložit tak,
aby nedošlo k jeho poškození.

Úvodem považuji za vhodné upozornit
na to, že v souvislosti s přepravovaným
nákladem je nutné rozlišovat dvě základní roviny:

2. Trestněprávní odpovědnost řidiče
(dopravce) za upevnění přepravovaného nákladu.
Jestliže v oblasti náhrady škody se
může řidič resp. dopravce své odpovědnosti za vzniklou škodu v řadě
případů zprostit, mnohem složitější
bývá jejich postavení v trestním nebo
přestupkovém řízení, které je proti nim
zahájeno pro nedostatečné upevnění
nákladu. Ve smyslu trestně právním
totiž nese odpovědnost za porušení
právních předpisů vedle odesílatele
zpravidla také řidič, dopravce, případně jiné fyzické či právnické osoby
(např. spedice).

1. Odpovědnost mezinárodního silničního dopravce za škodu vzniklou na
přepravovaném nákladu v důsledku nesprávně upevněného nákladu.
2. Trestněprávní odpovědnost řidiče
(dopravce) za upevnění přepravovaného nákladu.
1. Odpovědnost mezinárodního silničního dopravce za škodu vzniklou
na přepravovaném nákladu v důsledku nesprávně upevněného nákladu.
Podle čl. 17 odst. 1 Úmluvy CMR odpovídá dopravce za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky nebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí
zásilky k přepravě až do okamžiku jejího
vydání. Své odpovědnosti se dopravce
může zprostit jen tehdy, jestliže doloží důkaz o tom, že škoda vznikla zaviněním nebo příkazem oprávněného,
vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi,
které dopravce nemůže odvrátit a jejichž následky není v jeho moci odstranit. Dalšími kvalifikovanými liberačními
důvody z odpovědnosti dopravce jsou
např. chybějící nebo vadný obal zásilky, manipulace, naložení, uložení nebo
vyložení zásilky odesílatelem nebo příjemcem, přirozená povaha zboží atd.
(viz čl. 17 odst. 4 Úmluvy CMR).
Vznikne-li tak na přepravovaném
zboží škoda např. prudkým brzdě-
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Např. v SRN vyplývá právní odpovědnost řidiče za správné upevnění (zajištění) přepravovaného nákladu zejména
z ustanovení §22 a §23 německých pravidel silničního provozu.
Na základě německých právních předpisů a příslušné judikatury má řidič ve
vztahu k přepravovanému nákladu zejména následující základní povinnosti:
- provést před zahájením jízdy kontrolu
zajištění nákladu a rozložení zatížení,
- provést kontrolu a případnou opravu
zajištění nákladu během přepravy,
- přizpůsobit způsob a rychlost jízdy
povaze nákladu.
Jsou-li tedy při silniční kontrole vozidla
zjištěny jakékoliv nedostatky v zajištění
nákladu, je nutné vycházet z toho, že
primárně je kontrolní orgán oprávněn
zahájit řízení proti řidiči. V podobných
situacích vznikají často otázky, zda po-

žadavky kontrolního orgánu na správné upevnění nákladu jsou oprávněné,
event. zda jsou vůbec proveditelné.
V této souvislosti je třeba podotknout,
že pokud jde o samotný způsob upevnění nákladu, nejedná se o právní, nýbrž znaleckou otázku.
Existují-li proto na místě kontroly jakékoliv pochybnosti o tom, zda obvinění
týkající se nesprávného zajištění nákladu je oprávněné či nikoliv, má obviněný především právo přivolat na místo
nezávislého soudního znalce, který objektivnost závěrů kontrolních orgánů
přezkoumá v aktuálním čase přímo na
místě přestupku, pořídí potřebnou dokumentaci a k upevnění nákladu se vyjádří ve svém znaleckém posudku nebo
expertním stanovisku.
Pro závěr, zda obvinění bylo či nebylo oprávněné není rozhodující, jakým
způsobem bylo požadováno ze strany
kontrolních orgánů zjednání nápravy
(např. doplněním kurtů, přeložením
části nákladu, vyplněním volných mezer apod.), nýbrž to, zda zajištění nákladu je podle závěrů znalce dostatečné
či nikoliv.
Dodatečné upevnění nákladu již nemá
žádný vliv na posouzení, zda došlo či
nedošlo k naplnění skutkové podstaty
přestupku, ale je zpravidla nezbytnou
podmínkou k tomu, aby kontrolní orgán mohl povolit pokračování přepravy.
Nespornou výhodou „přizvání soudního znalce“ je možnost vyvrácení
pochybností o objektivnosti kontroly
event. získání důkazu potřebného pro
vyvinění řidiče (dopravce). Nevýhodou
je naopak poměrně značná časová náročnost tohoto postupu a riziko vzniku
vícenákladů pro řidiče resp. provozovatele vozidla v okamžiku, kdy soudní
znalec potvrdí správnost závěrů silniční kontroly (jeho náklady /200-500
D.A.S. magazín 1/2009

Nová pravidla
EUR/ pak automaticky hradí řidič, resp.
provozovatel vozidla).

přestupku nelze prakticky objektivizovat závěry znaleckého posudku pro daný případ.

Jestliže řidič nevyužije možnosti přivolat na
místo soudního znalce, vyhlídky na jeho vyvinění v odvolacím řízení jsou spíše teoretické,
neboť bez účasti soudního znalce na místě

Sankce za nesprávné uložení nákladu jsou
v jednotlivých zemích rozdílné pro řidiče,
dopravce případně další subjekty a pohybují se zpravidla od 50 – 500 EUR. V některých

případech je vedeno přestupkové řízení výlučně jen proti řidiči, avšak velmi často je vedeno samostatné řízení také proti dopravci
a odesílateli (např. v Rakousku).
Připravila:
Miluše Plášilová DiS.

Nová pravidla silničního provozu na Slovensku
1. února 2009 došlo k podstatným změnám v pravidlech silničního provozu u našich východních sousedů – na Slovensku.
Nabyla totiž účinnosti většina ustanovení
nového slovenského zákona o silničním
provozu (zák. č. 8/2009 Z.z., o cestnej premávke), který přinesl na slovenské silnice
celou řadu novinek. V tomto článku bychom Vás rádi seznámili s nejvýznamnějšími z nich.
Změna v nejvyšší povolené rychlosti
S účinností od 1. února 2009 již na Slovensku neplatí v obcích rychlostní limit
60 km/h, nově smí řidič jet v obci nejvýše
50 km/h. Na dálnici v obci anebo rychlostní komunikaci v obci smí řidič jet nejvýše
rychlostí 90 km/h, stejný limit platí i pro
jízdu mimo obec.
Na dálnici mimo obec smí řidič jet nejméně rychlostí 80 km/h a nejvíce 130 km/h
(u vozidel s celkovou nejvyšší povolenou
hmotností nepřevyšující 3.500 kg). Zákon teoreticky počítá s tím, že maximální
rychlost na dálnici může být i vyšší než
130 km/h, takováto možnost by ale musela být v konkrétním případě připuštěna
příslušným dopravním značením.
Zákazy jízd
Pro vozidla s největší přípustnou celkovou
hmotností převyšující 7.500 kg a motorová vozidla s největší přípustnou celkovou
hmotností převyšující 3.500 kg, jsou-li
spřažena s přípojným vozidlem, platí zákaz jízd na dálnicích, rychlostních silnicích
a silnicích první třídy v tyto dny:
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- v den pracovního klidu a v sobotu, jestli
následuje po pracovním dni v období
od 1. července do 31. srpna v době od
07.00 do 19.00 hodin,
- v neděli a poslední den pracovního klidu
v době od 00.00 do 22.00 hodin.
Jedná-li se o den pracovního klidu, který
následuje po pracovním dni, platí zákaz
v tento den pracovního klidu v době od
00.00 do 22.00 hodin.
Ze shora uvedeného zákazu jízd zákon stanoví obdobné výjimky, jako platí v České
republice.
Zákaz předjíždění
Řidič motorového vozidla, jehož největší
přípustná celková hmotnost převyšuje
7.500 kg, nebo jízdní soupravy, jejíž největší přípustná celková hmotnost převyšuje
7.500 kg, nesmí při jízdě po dálnici nebo
rychlostní silnici předjíždět jiné motorové
vozidlo.
Osvětlení vozidla
Za účelem zvýšení bezpečnosti silničního
provozu byla stanovena povinnost každého motorového vozidla mít při jízdě vždy
rozsvícená potkávací světla (nebo jim na
roveň postavené osvětlení – např. tzv. světla pro denní svícení).
Omezení výhledu řidiče
Ve výhledu řidiče nesmějí být žádné předměty, které by mohli odvádět řidičovu
pozornost od bezpečného řízení vozidla.
Pozor je tak třeba dávat na různé vlaječky,

ozdobné předměty, ale i na umístění navigačního přístroje a případné praskliny na
skle.
Telefonování za jízdy
Řidič nesmí v průběhu jízdy používat telefonní přístroj vyjma telefonování s využitím systému „hands-free“ (neplatí pro
zákonem stanovené případy – záchranné
sbory atp.)
Používání antiradarů
Zákon výslovně zakazuje použití technických prostředků a zařízení, jejichž činnost
umožňuje odhalit nebo ovlivnit funkci
technických prostředků používaných při
plnění úloh na úseku výkonu dohledu
nad bezpečností a plynulostí silničního
provozu anebo jejich umístění ve vozidle
způsobem, který umožňuje jejich použití.
Antiradary jsou tedy na Slovensku zakázané.
Použití zimních pneumatik
Jestliže se na vozovce nachází souvislá
sněhová vrstva, led nebo námraza, může
řidič užít takovou vozovku jen tehdy, je-li
vozidlo vybavené pneumatikami se zimním vzorkem. Tato povinnost platí pro
osobní a užitková vozidla do 3,5 t, která
musí mít zimní pneumatiky na všech nápravách. Ostatní vozidla musí mít zimní
pneumatiky alespoň na jedné z hnacích
náprav. Nákladní vozidla a autobusy musí
být vybavené zimními pneumatikami bez
ohledu na počasí v období od 15. listopadu do 31. března. Pro určitá vozidla zákon
stanoví výjimky.

Nová pravidla
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Povinnosti chodců
Nově mají chodci v silničním provoze při
snížené viditelnosti mimo obec povinnost
mít na sobě dobře viditelný bezpečnostní
prvek (reflexní pruhy, atp.).
Povinnosti cyklistů
Obdobná povinnost ohledně reflexních
prvků, která platí pro chodce, platí i pro
cyklisty, Ti jsou krom toho povinni chránit si hlavu řádně upevněnou schválenou
ochrannou přilbou (během jízdy mimo
obec). Cyklisté – děti do 15 let mají tuto
povinnost i při jízdě v obci.
Pokuty a sankce
V souvislosti s novým zákonem o silničním
provozu došlo k velmi výraznému navýšení pokut. Výjimkou nejsou sankce v řádu
několika stovek až tisíců eur. Podrobný

sazebník pokut Vám přineseme v příštím
vydání D.A.S. Magazínu.
Závěrem se krátce zastavíme u nového
oprávnění slovenské policie spočívajícího v oprávnění zadržet řidičský průkaz:
Policista je oprávněný zadržet řidičský průkaz mimo ostatních zákonem stanovených
důvodů (řízení pod vlivem alkoholu, předchozí zákaz jízdy atp.) i tehdy, jestliže řidič,
kterému je v blokovém řízení za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu anebo za přestupek spáchaný
nezaplacením úhrady za užívání dálnic,
rychlostních silnic a silnic I. třídy uložená
pokuta, je ochoten jí zaplatit, ale nemůže tak pro nedostatek hotovosti učinit
na místě. Policista může v takovém případě odebrat řidičský průkaz a vydat řidiči

potvrzení, ve kterém povolí řidiči jízdu na
15 dní. Po zaplacení pokuty policejní úřady
řidičský průkaz vrátí.
Toto oprávnění slovenské policie vyvolává četné diskuse o tom, jak s ním bude
v praxi nakládáno – obzvláště ve vztahu
k zahraničním řidičům. Konkrétní informace o metodickém postupu slovenské policie v současné době k dispozici nejsou. Je
nasnadě, že českému řidiči v případě, kdy
spáchá přestupek a nemá u sebe dostatek
finančních prostředků, nelze doporučit,
aby vyjádřil ochotu pokutu zaplatit, resp.
vyjádřil souhlas se zaviněním přestupku.
Připravil:
Mgr. Roman Flek ve spolupráci s D.A.S.
poisťovňa právnej ochrany, a.s. (Slovensko)

Dopravní nehoda - náhrada škody způsobené
provozem dopravních prostředků
V minulém čísle D.A.S. magazínu 2/2008
jsme Vás informovali o změnách v povinnostech účastníků provozu na pozemních
komunikacích v případě způsobení dopravní nehody. Vzhledem ke skutečnosti, že
jednou ze základních povinností účastníků
dopravní nehody v případě, kdy nevznikne
povinnost oznámit nehodu policii, je sepsat
Záznam o dopravní nehodě, rozhodli jsme
se pro klienty D.A.S. připravit jeho aktualizovanou podobu obsahující řadu důležitých
informací, který jsme jako dárek přiložili
k tomuto číslu. Pro uplatňování níže popsaných nároků na náhradu škody je pečlivé
vyplnění tohoto záznamu nezbytné. Doporučujeme proto vozit tento záznam ve vozidle, přičemž v případě další potřeby zůstává
možnost stažení tohoto formuláře na našich
webových stránkách www.das.cz.
Škoda způsobená při dopravní nehodě
Dopravní nehodu můžeme definovat slovy
zákona jako událost v provozu na pozem-
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ních komunikacích, například havárii
nebo srážku, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž
dojde k usmrcení nebo zranění osoby
nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
Základem právní úpravy obsahující odškodnění škod na zdraví a majetku je
v České republice zák. č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník v platném znění, konkrétně především ustanovení §§ 415 až
450.
Klíčovou je především úprava odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
dopravních prostředků. Dle § 427 odpovídají fyzické a právnické osoby provozující dopravu za škodu vyvolanou
zvláštní povahou tohoto provozu. Stejně
odpovídá i jiný provozovatel motorového vozidla, motorového plavidla, jakož
i provozovatel letadla.

Vzhledem k tomu, že je odpovědnost za
škodu způsobenou provozem dopravních
prostředků v občanském zákoníku koncipována jako tzv. objektivní odpovědnost
za škodu, tj. bez ohledu na zavinění, nemůže se provozovatel své odpovědnosti
zprostit, jestliže škoda byla způsobena
okolnostmi, které mají původ v provozu
(z tohoto důvodu lze proto uplatňovat
např. i náhradu škody na předním skle
vozidla vzniklou odlétnutým kaménkem
od vozidla). Může však využít tzv. liberační
důvod zproštění odpovědnosti, a to prokázáním, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které
lze požadovat (např. spoluzaviněním poškozeného, přírodní událostí apod.).
Provozovatel odpovídá jak za škodu způsobenou na zdraví a věcech, tak za škodu způsobenou odcizením nebo ztrátou
věci, pozbyl-li občan při poškození možnosti je opatrovat.
D.A.S. magazín 1/2009

Místo provozovatele odpovídá ten, kdo
použije dopravního prostředku bez vědomí nebo proti vůli provozovatele. Provozovatel odpovídá společně s ním, jestliže
takové užití dopravního prostředku svou
nedbalostí umožnil.

da, jakož i to, co poškozenému ušlo neboli
ušlý zisk.

Je-li dopravní prostředek v opravě, odpovídá po dobu opravy provozovatel podniku,
v němž se oprava provádí, a to stejně jako
provozovatel dopravního prostředku.

V souvislosti se snad nejčastěji zmiňovanou
otázkou odpočtu tzv. amortizace při výplatě náhrady škody na havarovaném vozidle
došlo po dlouhých desetiletích, kdy bylo
zastáváno jiné stanovisko k vydání průlomového rozhodnutí Ústavního soudu ČR
ze dne 19. 3. 2008, sp. zn. II.ÚS 2221/07:

Střetnou-li se provozy dvou nebo více provozovatelů a jde-li o vypořádání mezi těmito provozovateli, odpovídají podle účasti
na způsobení vzniklé škody.
Odpovědnost řidiče
Výše uvedená úprava však nevylučuje odpovědnost řidiče vozidla za způsobenou
škodu. Dle § 415 občanského zákoníku platí, že každý je povinen počínat si tak, aby
nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Dle
§ 420 občanského zákoníku každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením
právní povinnosti. Škoda je způsobena
právnickou osobou anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto
osoby samy za škodu takto způsobenou
podle tohoto zákona neodpovídají; jejich
odpovědnost podle pracovněprávních
předpisů není tím dotčena. Odpovědnosti
se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.

Škoda se hradí v penězích; požádá-li však
o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

Smyslem a účelem ustanovení, přiznávajícího poškozenému právo na náhradu škody,
je zajistit, aby mu v plné míře byla kompenzována majetková újma. V každém individuálním případě je proto třeba pečlivě srovnat
majetkový stav poškozeného před vznikem
škody a po provedení opravy poškozeného
vozidla, přičemž rozsah náhrady v penězích
musí zohledňovat výši veškerých jím vynaložených prostředků nutných k obnovení provozuschopnosti vozidla, tedy původního majetkového stavu. S ohledem na možný vznik
bezdůvodného obohacení v důsledku opravy
je pochopitelně nutné zvažovat i účelnost
a nezbytnost nákladů vynaložených na uvedení poškozené věci do původního stavu.

Způsob a rozsah náhrady
Pod pojmem rozsah náhrady škody je třeba
rozumět, jakou výši neboli jinak vyjádřeno,
kolik má škůdce (odpovědný subjekt), resp.
jeho odpovědnostní pojišťovna poškozenému nahradit.

Je-li za škodu považována újma, která nastala
v majetkové sféře poškozeného, a její výše je
dána rozdílem mezi majetkovým stavem poškozeného před a po poškození, musí i rozsah
náhrady škody zohlednit výši všech nutných
prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu,
v daném případě k opravě vozidla tak, aby bylo
z technického hlediska stejně provozuschopné
jako před škodnou událostí. Pokud obnovení
původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních
dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné
události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního
stavu na poškozeného a neodůvodněně jej
znevýhodňovat oproti škůdci.

Při škodě způsobené poškozenému na
jeho věcech, resp. vůbec na jeho majetku,
se hradí veškerá skutečná (pozitivní) ško-

Je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými
díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než

Vzhledem k výše uvedenému je však potřeba si uvědomit, že nelze požadovat náhradu škody přímo po řidiči, který je současně
zaměstnancem provozovatele motorového
vozidla. Odpovědným subjektem je vždy
jeho zaměstnavatel.

D.A.S. magazín 1/2009

původní hodnota použitého vozidla. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to, že poškozenému ono diskutabilní tzv. „zhodnocení“
vozidla v podstatě bylo protiprávním jednáním vnuceno. V důsledku škodné události se
tak dostává do situace, kdy ačkoliv na rozdíl
od viníka škody si počínal v souladu s právem
(v konkrétním případě neporušil dopravní
předpisy), je nucen vynaložit ze svého značnou částku na to, aby své vozidlo mohl vůbec
používat jako před škodnou událostí.
Skutečnou škodou se rozumí zmenšení existujícího majetku poškozeného ve srovnání se
stavem, jaký zde byl před způsobením škody.
Jestliže poškozený má po provedení opravy
havarovaného vozidla ve svém majetku vůz
ve stavu odpovídajícímu stavu před poškozením, dle znaleckého posudku opravou nedošlo ke zhodnocení vozidla, avšak sám poškozený musel na uvedení vozu do předchozího
stavu vynaložit předmětnou částku, je zřejmé,
že se jeho majetková sféra v důsledku škodné
události zmenšila.
Pokud tedy odvolací soud mechanicky (pouze
odvozením od procenta vyjadřujícího základní amortizaci vozu) stanovil hodnotu nezbytné amortizace náhradních dílů na 60% a konkrétní výší vzniklé škody se vůbec nezabýval,
postupoval v dané věci svévolně, neboť pokud
jde o stanovení majetkové újmy, nevycházel
z řádně zjištěného skutkového stavu.
Na základě tohoto rozhodnutí již naše právní oddělení v řadě případů vymohlo klientům D.A.S. vyšší náhradu škody, než soudy
přiznávaly dříve. Je si však nutno uvědomit,
že mohou a budou jistě existovat různorodé
pojistné události, kde bude nutno s pomocí
D.A.S. vyvolat další soudní řízení k posouzení dopadu tohoto rozhodnutí na každý jednotlivý případ. Nelze bohužel ani vyloučit,
že v případě skutkově a právně odlišných
žalob, může dojít i k odlišnému rozhodnutí.
Škoda na zdraví
Při škodě, resp. přesněji při újmě způsobené
na zdraví anebo na životě, tj. při usmrcení fyzické osoby, se podle zvlášť stanovené úpravy nahrazují (jedná se o taxativní výčet):
1. účelné náklady spojené s léčením,
2. ztráta na výdělku,
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3. bolesti a ztížení společenského uplatnění,
4. náklady na výživu pozůstalých,
5. přiměřené náklady spojené s pohřbem,
6. jednorázové odškodnění pozůstalých.
Ad.1)
Ve smyslu § 449 občanského zákoníku se
při škodě na zdraví hradí též účelné náklady spojené s léčením. Tyto náklady se hradí
tomu, kdo je vynaložil. Soudní praxe vykládá pojem účelných nákladů spojených
s léčením v širším smyslu. Považuje za ně
nejen náklady na vyléčení, resp. na zlepšení
zdravotního stavu (např. náklady na nákup
zdravotnických pomůcek), nýbrž i náklady
na dietní stravování, náklady účelně vynaložené na návštěvy nejbližších příbuzných
ve zdravotnickém zařízení, náklady spojené
s výpomocí třetí osoby při domácích pracích
či náklady na bezbariérové úpravy bytu.
Ad.2)
Ztráta na výdělku, k níž došlo při škodě na
zdraví, se hradí peněžitým důchodem; přitom
se vychází z průměrného výdělku poškozeného, kterého před poškozením dosahoval.
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného činí rozdíl mezi jeho průměrným výdělkem před
poškozením a nemocenským.
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před
poškozením a výdělkem dosahovaným po
poškození s připočtením případného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu.
Náhrada za ztrátu na výdělku spolu s výdělkem poškozeného a s případným invalidním
důchodem nebo částečným invalidním důchodem nesmí přesahovat částku stanovenou
zvláštním právním předpisem (v současné
době maximální výše náhrady limitována není).
Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena
úmyslně; z důvodů zvláštního zřetele hodných
může soud určit vyšší částku náhrady též tehdy,
byla-li škoda způsobena hrubou nedbalostí.
Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší žákovi
nebo studentovi ode dne, kdy měla skončit
povinná školní docházka, studium nebo příprava pro povolání,
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a) po dobu, o kterou se následkem úrazu,
popřípadě nemoci z povolání prodloužila jeho povinná školní docházka, studium nebo příprava pro povolání,
b) po dobu neschopnosti pro úraz nebo
nemoc z povolání,
c) po dobu trvání invalidity vzniklé v souvislosti s úrazem nebo nemocí z povolání,
d) po dobu trvání částečné invalidity vzniklé v souvislosti s úrazem nebo nemocí
z povolání, nebo byl-li v této souvislosti
uznán osobou se zdravotním postižením, pokud vlastní vinou nezameškává
příležitost k výdělku vykonáváním práce pro něho vhodné.
Náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, na
který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže
by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou občan pobíral
v období rozhodném pro vyměření důchodu.
Ad.3)
Při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho
společenského uplatnění. Podrobnější
podmínky pro poskytování bolestného
a ztížení společenského uplatnění stanovuje vyhl. č.440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.
Ad.4)
Při usmrcení se hradí peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým
zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. Náhrada nákladů na výživu náleží pozůstalým, pokud tyto náklady
nejsou hrazeny dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu.
Při výpočtu náhrady se vychází z průměrného výdělku zemřelého; náhrada nákladů
na výživu všech pozůstalých nesmí však
úhrnem převýšit částku, do které by náležela zemřelému náhrada za ztrátu na výdělku podle ustanovení § 447 odst. 2.
Ad.5)
Při usmrcení se hradí též přiměřené náklady
spojené s pohřbem, pokud nebyly uhrazeny pohřebným poskytnutým podle zákona

o státní sociální podpoře. Náklady pohřbu
se hradí tomu, kdo je vynaložil.
Ad.6)
Za škodu usmrcením náleží pozůstalým
jednorázové odškodnění, a to
a)
b)
c)
d)

manželovi nebo manželce 240 000 Kč,
každému dítěti 240 000 Kč,
každému rodiči 240 000 Kč,
každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte 85 000 Kč,
e) každému
sourozenci
zesnulého
175 000 Kč,
f) každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době
vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti,
240 000 Kč.
Odškodnění budoucích nároků
Budoucí nároky podle ustanovení § 445 lze
odškodnit jednorázově na základě písemné dohody o jejich úplném a konečném
vypořádání mezi oprávněným a povinným.
Totéž platí o budoucích nárocích podle
§ 446 až 449.
Snížení náhrady škody
Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud
náhradu škody přiměřeně sníží. Vezme přitom
zřetel zejména k tomu, jak ke škodě došlo,
jakož i k osobním a majetkovým poměrům
fyzické osoby, která ji způsobila; přihlédne
přitom také k poměrům fyzické osoby, která
byla poškozena. Snížení nelze provést, jde-li
o škodu způsobenou úmyslně.
Promlčení
Dle § 106 občanského zákoníku se právo
na náhradu škody promlčí za dva roky
ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě
a o tom, kdo za ni odpovídá (subjektivní
promlčecí lhůta). Nejpozději se právo na
náhradu škody promlčí za tři roky (objektivní promlčecí lhůta), a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy
došlo k události, z níž škoda vznikla; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví.
Připravil:
JUDr. Viktor Hodek
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Výpověď
Výpověď z pracovního poměru
z organizačních důvodů podle nového
zákoníku práce
Při našem průběžném informování
o nové úpravě pracovněprávních vztahů jsme bohužel nemohli tušit, jak navýsost aktuálním se tato problematika
stane v době finanční krize. Nemůžeme
proto opomenout pojednat podrobněji o výpovědi z pracovního poměru
zaměstnavatelem z důvodu organizačních změn. Především v této době
obtížné pro zaměstnavatele i zaměstnance je nutno si plně uvědomit obsah
veškerých práv a povinností stanovených právními předpisy a vyvarovat se
veškerých pochybení, jejichž důsledky
mohou být řešeny ještě v době, kdy si
na tuto krizi již, doufejme, ani nevzpomeneme.

Druhým důvodem možným pro výpověď ze strany zaměstnavatele je situace
přemisťování zaměstnavatele či jeho
části. Na tento výpovědní důvod se nevztahuje ustanovení § 53 zákoníku práce o zákazu výpovědi, s výjimkou případů, kdy se zaměstnavatel přemisťuje
v mezích místa (míst) výkonu práce, ve
kterých má být práce podle pracovní
smlouvy vykonávána.

Problematika výpovědi z pracovního
poměru zaměstnavatelem z důvodů
spočívajících v ekonomických problémech v provozu zaměstnavatele
(tradičně označované jako organizační
důvody) je upravena především v § 52
písm. a) až c) zákoníku práce.

Jedná se o tyto 4 důvody:
- změna úkolů zaměstnavatele,
- změna technického vybavení zaměstnavatele,
- snížení stavu zaměstnanců za účelem
zvýšení efektivnosti práce,
- rozhodnutí o jiných organizačních
změnách.

Skončení pracovního poměru z těchto
důvodů je zvláště v době ekonomické krize v praxi nejčastějším důvodem
skončení pracovního poměru. Současně je bohužel pravdou, že je tohoto institutu často zneužíváno i v případech,
kdy měl být použit výpovědní důvod
jiný – např. pro porušení pracovní kázně či pro neuspokojivé pracovní výsledky.
Prvním důvodem je tzv. rušení zaměstnavatele nebo jeho části, přičemž tento důvod lze využít i v případě výpovědi
dané zaměstnavatelem – fyzickou osobou, pokud tato ruší svoji podnikatelskou činnost, a tím pádem končí v pozici zaměstnavatele. Na tento výpovědní
důvod se nevztahuje ustanovení § 53
zákoníku práce o zákazu výpovědi.
D.A.S. magazín 1/2009

Poslední výpovědní důvod této kategorie je výpověď z tzv. ostatních organizačních důvodů, obsahující několik rozdílných variant výpovědních
důvodů, které je vždy nutno přesně ve
výpovědi specifikovat.

Předpokladem pro použití tohoto výpovědního důvodu je rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu (např. zřizovatele) o změně úkolů,
technického vybavení, o snížení stavu
zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiných organizačních změnách (viz.vzor č.1.). Toto rozhodnutí zaměstnavatele je subjektivní,
a proto je soud nemůže přezkoumávat,
a to ani např. znaleckým posudkem.
Dalším důležitým předpokladem je
příčinná souvislost mezi tímto rozhodnutím a nadbytečností zaměstnance.
Rozhodnutí zaměstnavatele není právním úkonem, a proto soud nemůže
přezkoumávat platnost tohoto úkonu,
může se zabývat pouze tím, zda takové
rozhodnutí bylo skutečně přijato a zda

je učinila oprávněná osoba. Soud rovněž nemůže přezkoumávat samotný
výběr nadbytečných zaměstnavatelů.
Po samotném rozhodnutí zaměstnavatele by měla být zaměstnanci doručena
výpověď (viz.vzor č.2.) tak, aby s uplynutím výpovědní doby byla též ukončena
jeho práce, tj. realizována organizační
změna. Jako příklad uveďme rozhodnutí zaměstnavatele z 31. března s tím, že
k 31. červenci zruší pracovní místo. Pak
je jeho povinností doručit výpověď pro
nadbytečnost zaměstnanci nejpozději
v průběhu měsíce května, neboť výpovědní doba je dvouměsíční a započne
běžet 1. června. Pokud by v době běhu
výpovědní doby zaměstnavatel neměl
pro zaměstnance z jakéhokoliv důvodu
práci, jedná se o překážku na jeho straně
a je povinen zaměstnanci poskytnout
náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Na tento výpovědní důvod se
jako na jediný z důvodů organizačních
změn vztahuje zákaz výpovědi podle
§ 53 zákoníku práce.
Závěrem si dovolujeme vyjádřit přání, že k výše uvedenému kroku bude
docházet opravdu pouze v krajních
a naprosto nezbytných případech,
které nebude možno řešit jinými prostředky (např. institutem tzv. částečné
nezaměstnanosti – viz článek Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu „krize“ (podmínky pro
snížení mzdy atd.) v tomto čísle D.A.S.
magazínu). Pokud však k tomuto kroku
dojde, je nutno dodržet veškeré výše
uvedené podmínky. V případě se může
zaměstnanec obrátit na soud ve lhůtě
2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní
poměr skončit tímto rozvázáním.
Připravil:
JUDr. Viktor Hodek

Výpověď
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Vzory právních dokumentů
Vzor č. 1:
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně
Firma/jméno, příjmení
a případný dodatek zaměstnavatele
IČ: ............................................................................................
se sídlem v ..............................................................................
zapsaný v OR vedeném .......................................................... soudem v ......................................................................
oddíl ................................................................... vložka č............................................................/v ŽR či jiném rejstříku
Rozhodnutím ze dne .......................................... snižuji/snižujeme v mzdové účtárně počet zaměstnanců z pěti na tři
z důvodu zvýšení efektivnosti práce, a to ke dni ..........................................
Toto rozhodnutí je organizační změnou ve smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce.
Veškeré pracovněprávní náležitosti související s touto organizační změnou budou řešeny podle zákoníku práce
a dalších právních předpisů.
V ..................... dne .....................
...........................................................
firma/jméno, příjmení
a případný dodatek zaměstnavatele

Vzor č. 2:
Výpověď ze strany zaměstnavatele
z důvodu organizačních změn dle § 52 písm. c) zákoníku práce
Jméno, příjmení a adresa zaměstnance
Věc:
Rozvázání pracovního poměru výpovědí dle § 52 písm. c) zákoníku práce
Pracujete u naší společnosti na základě pracovní smlouvy ze dne ...............................  jako mzdová účetní.
V souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele ze dne ...............................  o snížení počtu zaměstnanců mzdové účtárny
za účelem zvýšení efektivnosti práce bylo zrušeno Vaše pracovní místo.
V souladu s ustanovením § 52 písm. c) zákoníku práce Vám dáváme výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti. Váš pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby.
Odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku Vám bude vyplaceno po skončení pracovního poměru v nejbližším
výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy.
V ..................... dne .....................
...........................................................
firma/jméno, příjmení
a případný dodatek zaměstnavatele
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Otázky a odpovědi

pro naše pojišťovací zprostředkovatele

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?
David Pospíšil
1. Určitě ano. Za
těch necelých
7 let u společnosti jsem
měl možnost
poznat mnoho
nových
a zajímavých
lidí. Jsem rád, že
ze spoustou klientů i kolegů mě pojí nejen pracovní vztahy,
ale i přátelství a důvěra, toho si vážím.
2. Tato práce je časově náročná, i když si
pracovní dobu můžete řídit sami. Je to
podnikání a kdo chce peníze, musí tomu
dát nejen srdce, ale i čas. Výhodou je, že za
pár let se ze spousty klientů stanou přátelé
a mít kolem sebe bezva lidi, je asi cílem
každého z nás. Dokonce jsem u klienta na
oslavě jeho narozenin poznal svojí přítelkyni, se kterou jsem již 2 roky a nejen, že my
nyní pomáhá jako asistentka při péči
o klienty, ale vytváříme i bezva tým doma.
3. Myslím, že každý z nás jich má několik.
Pro mě byl jeden z mnoha veselých zážitků
ten, když mi jeden 130 kilový svaly oplácaný borec vstoupil do dveří, ve kterých
nebylo už místo a křičel: ,,vy děláte tu
DASku?‘‘ ,,Chci smlouvu!!!‘‘.
V ten moment se mi ulevilo. (ahoj Robertetímto tě zdravím).
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4. Každý den se snažím načerpat energii při
procházkách s naším vlčákem jménem Betty. S přítelkyní rádi cestujeme, proto jsme si
pořídili starší obytný automobil
a když nemáme o víkendu pracovní povinnosti, vyrážíme poznávat krásy naší vlasti.
U spousty klientů člověk dokáže relaxovat
a i pracovní schůzky bývají příjemným
zpestřením dne.
Roman Přibyl
1. Deset let
spolupráce
s D.A.S. mi
potvrzuje
správnost
mého rozhodnutí. Když jsem
se rozhodoval,
zda-li začít
pracovat takzvaně sám na sebe, lidé kolem mě zrazovali
modelovými příklady neúspěchů. Jsem
moc rád, že se jim můžu podívat do očí jako
živoucí důkaz jejich mylných úsudků.
2. Pozitivní je práce s lidmi. Tam se nachází
i většina úskalí. Někteří klienti dokážou až
dobít energií, jaká z nich srší, jiní zase unaví,
jako po osmihodinové směně.
Dalším pozitivem i úskalím je časová nezávislost. Jelikož jsem svým pánem, můžu si
ovlivnit svůj denní harmonogram
a víc se tak věnovat své rodině a především
svému pětiměsíčnímu synovi, ale nesmím
zapomenout na práci.
3. Ano pamatuji si. Při jednání s jedním
klientem jsme nemohli najít společný čas
pro naše setkání. Byl to řidič z povolání.
Nakonec jsem na nej počkal na trase, kterou ten den jezdil a celé obchodní jednání
probíhalo na dálnici v kabině náklaďáku.
4. Základem odpočinku při této práci je
vypnout hlavu. Mně se to daří především díky mým koníčkům. Jednak jsem
náčelník horolezeckého oddílu, takže na
skalách a ve velkých horách je odpočinek
stoprocentní. Únava po celodenním treku

nebo lezení vystřídá dokonalé uvolnění.
Mým druhým koníčkem je hudba. Pořádám
s kamarádem párty, kde vystupuji i jako
DJ. Dříve jsem mixoval z vinylových desek,
dnes pomocí CD a počítače. Elekronická
hudba, které se věnuji, mě hodně dobíjí. Po
akcích jsem utahaný, ale plný energie díky
hudbě, kterou jsem za mixem tvořil.
Petr Komárek
1. Když jsem
v roce 1997
začal pro
společnost
pracovat, byl
jsem já i D.A.S.
na začátku
kariéry. Dnes,
s odstupem
času si troufnu tvrdit, že já i pojišťovna máme za
sebou velmi úspěšné období.
2. Je pochopitelné, že pokud chcete
svoji práci dělat dobře, musíte být
k dispozici klientům prakticky nepřetržitě.Odměnou jsou pozitivní ohlasy
klientů.Je pochopitelné, že ten kdo svůj
spor vyhraje bude asi spokojený, když
se však ozve klient, který neuspěl, a přes
to si je vědom kolik času a peněz ušetřil,
je to pro mě pochvala za dobře odvedenou práci.
3. Jednou jsem dorazil do restaurace
na schůzku s pánem, který měl malou
stavební firmu a zrovna obědval
s partou osmi zedníků. I přes mé jasné
vyjádření, že jsem přijel autem, začal
přede mnou přistávat jeden panák za
druhým. Nakonec jsem přijel domů
vlakem, s devíti smlouvami v kapse
a dvěma promilemi alkoholu v krvi.
Musím podotknou, že výše zmíněná
parta zedníků už toho dne určitě nic
nepostavila.
4. Nejlepší relaxací je pro mne dobrý
dlouhý spánek a pořádný kus masa na
talíři.
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Úspěch je další výzvou

Po zisku dvou zlatých medailí na loňských Hrách v Pekingu se náš nejznámější a nejúspěšnější hendikepovaný
sportovec, cyklista Jiří Ježek, rozhodně neuložil k zimnímu spánku na
vavřínech. I když by si to po náročné
sezóně určitě zasloužil. Ale právě vůle
a chuť neustále se zlepšovat, která je
jistě jedním z pilířů jeho mimořádné
sportovní kariéry, nikdy nenechává
naší sportovní hvězdu dlouze si užívat
gratulace a oslavy.
„Když člověk vyhraje závod, na který
se čtyři roky připravuje, když dosáhne svého cíle, je to opravdu nepopsatelně nádherný pocit. Úleva, hrdost,
euforie... Ale v mém případě to trvá
jen chviličku. O to jsem šťastnější,
když si ten kouzelný moment mohu
prožít s těmi nejbližšími. Právě kvůli
nim chci zvítězit, dokázat jim, že jejich podpora nebyla marná. A vlastně
jim takto nejlépe poděkovat. Avšak
velice záhy tuto radost a úlevu v mé
hlavě vystřídá pocit zodpovědnosti
k právě dosaženému výsledku a já začnu přemýšlet, jak se na další závody
připravit ještě lépe, abych právě dosažený post příště uhájil, či ještě vylepšil. Možná je to až přílišný perfekcionismus, ale já prostě chci dělat to, co
dělám, nejlíp na světě...“
Možná i proto letošní zimu trénoval Jiří Ježek ještě více a kvalitněji,
než před Pekingem. Najezdil tisíce
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přípravných kilometrů na silnicích
v klimaticky příznivých krajinách –
na Kanárských ostrovech, v Austrálii
či na Mallorce. V Austrálii na přelomu roku dokonce už závodil, „střihl“
si čtyři divácky atraktivní kritéria se
zdravými závodníky. A rozhodně se
tam neztratil.
„Jsem moc rád, že mi můj hendikep dovoluje soupeřit s profesionály. Je to pro mě obrovská motivace,
a myslím, že i skvělá reklama pro paralympijský sport. I když je mi jasné, že
bez nohy nikdy nemohu vyhrát Tour
de France, těší mě, že si občas mohu
zazávodit s hvězdami, které patří na
Tour mezi nejlepší.“
A právě etapový závod byl tradičním
vrcholem přípravného období Jiřího
Ježka. Každoroční pozvánku na devítietapový profesionální závod Vuelta Independencia v Dominikánské republice, který je takou karibskou podobou
našeho bývalého Závodu míru, využil
Ježkův trenér jako ostrý test kvality
zimní přípravy. Bohužel vše zhatily
zdravotní problémy, když před úvodní
etapou postihly Ježka silné žaludeční
problémy a teploty, které bohužel trvaly celých devět dní. Přesto si Jiří při-

psal jeden výjimečný úspěch. V šesté
etapě si po skvěle zvládnuté taktice
a mimořádné bojovnosti dojel pro třetí místo, což je v takovémto oficiálním
profesionálním závodě světový unikát!
Celkově, navzdory nepříjemné nemoci
a teplotám, skončil po devíti dnech
na velice slušném 26. místě! Škoda jen
těch zdravotních problémů. Náročnou
zimní přípravu si tedy Jiří jen vychvaluje: „Mám dobrý pocit, že jsem splnil
to, co jsem si na zimu naplánoval. Chci
letos navázat na loňské úspěchy. Další
Paralympijské hry jsou až za čtyři roky,
ale do té doby budu na každých závodech bojovat o to, abych svým zlatým
medailím ze Sydney 2000, Atén 2004
a Pekingu 2008 nedělal ostudu!“
V případě závodní kariéry Jiřího Ježka
jde však o víc. Svým přístupem a pozitivním příkladem překonané životní
komplikace je Jiří skvělou motivací nejen podobně hendikepovaným lidem.
I proto si D.A.S. pojišťovna právní
ochrany zvolila Jiřího Ježka za oficiální tvář svých produktů a zároveň je
jeho dlouhodobým generálním partnerem.
red.
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Výroční konference
Výroční konference společnosti
Rok 2008 uběhl jako voda a opět se
sešli zaměstnanci a obchodní zástupci
naší společnosti k zhodnocení výsledků a vyhlášení nejlepších obchodníků
a dlouholetých zaměstnanců společnosti D.A.S. Tentokrát se tato slavnostní akce konala v hotelu Iris v areálu
fotbalového stadionu Slávie v pátek
30. ledna. Ceny předával tak, jako loni,
několikanásobný paralympijský vítěz
a mistr světa v cyklistice pan Jiří Ježek,
reklamní tvář naší společnosti. Celý
večer byl ve znamení změn, které nás
v letošním roce čekají a měly by přinést
lepší výsledky společnosti.
red.
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Nejen léčení, ale také relaxace…
… to jsou Léčebné lázně Bohdaneč

Léčebné lázně Bohdaneč a.s. leží v nádherném prostředí polabské nížiny, ve
vzdálenosti pouhých 8 km od Pardubic.
Lázeňské domy jsou zde obklopené
spoustou zeleně, čekají na vás kryté kolonády, vlídné prostředí a čistý vzduch.
To vše spolu s takřka domáckou atmosférou přispívá k pohodě všech, kteří se
zde rozhodnou léčit, či jen strávit příjemný relaxační pobyt.
Léčebné lázně Bohdaneč a.s. slouží
k léčbě pohybového aparátu s orientací
na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, vertebrogenní syndromy,
Bechtěrevovu nemoc. Zajišťují léčbu
dlouhodobých potíží, předoperačních
i pooperačních stavů a poúrazovou rehabilitaci. Velmi dobrého jména dosáhly
lázně v oblasti rehabilitace totálních endoprotéz.
Lázně v Bohdanči již takřka sto let poskytují širokou nabídku procedur, která je
ušita přímo na míru klientům. Jsou vyhledávaným místem nejen k léčbě, ale také
k zajištění prevence, relaxaci a odpočinku. K tomu jsou v současné době také
přizpůsobeny produktové balíčky a široká škála zde nabízených služeb.
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Lázně Bohdaneč

První lázeňská sezóna byla v Bohdanči zahájena v srpnu 1897 v prostorných vzdušných místnostech bývalého lihovaru.
K léčení revmatických chorob, dny i jiných
onemocnění zde sloužily slatinné lázně,
masáže a dieta. Hlavní léčebnou procedurou však byly slatinné koupele.
Se vznikem lázní je nepochybně spjato
jméno bohdanečského rodáka Jana Veselého. Ten se zabýval odvodněním luk
a úpravou povodí Rajského potoka tak,
aby se snížila vlhkost v městečku Bohdaneč. A právě zde se zrodila myšlenka na
lázně. Rajský potok protékal vesnicí Libišany, odkud si zájemci za mírný poplatek odváželi rašelinu na topení. Rašelinná ložiska
se rozkládají na ploše 42 ha v několikametrové vrstvě. Stáří rašeliny se dnes odhaduje na 4 000 let, je tedy velmi stará. Jan
Veselý nechal přezkoumat hodnotu rašeliny ve Vídni a začal využívat jejích vlastností k léčbě. Příroda obdarovala Lázně
Bohdaneč vlastními přírodními léčivými
zdroji, a to nejen rozsáhlými ložisky slatiny nacházejícími se v nedalekém okolí, ale
také přírodní minerální vodou.
Dnes je celý lázeňský komplex zasazen
do rozlehlého parku, který vyniká skvost-

nou zahradní úpravou. V parku například
roste přibližně sto druhů dřevin, jejichž
stáří se pohybuje kolem osmdesáti let.
Ubytování je pak nabízeno v několika
pavilonech různých kategorií. V Léčebných lázních Bohdaneč však neléčí pouze při procedurách, ale vše je skloubeno
i s dalšími aktivitami a doprovodnými
programy. Zdejší odborníci se snaží neustále rozšiřovat nabídku o nové programy, procedury a také širokou škálu sportovních, kulturních, zábavních i dalších
volnočasových doprovodných programů
a aktivit.
K tomu patří například i setkávání odborných lékařů z oboru rehabilitační
a fyzikální medicíny, které zde proběhlo v letošním roce pod názvem INTERDISCIPLINÁRNÍ POJETÍ KINEZIOLOGIE.
Léčebné lázně Bohdaneč si i přes svou
výjimečnost stále zachovávají svůj
klid – klid malého městečka, klid uzavřeného areálu. A navíc si zde opravdu váží svých domácích klientů, což
je dáno místní strategií – zachovat
i nadále českost a „domáckost“ i do
budoucna.
red.
D.A.S. magazín 1/2009

časopis moderního
automechanika
Vzbudili jsme váš zájem? Není nic jednoduššího, než si objednat
ukázkové vydání zdarma na www.autopress.cz/ukazkove-vydani-zdarma a posléze zvážit celoroční předplatné.

Pohybujete se ve světě autoopravárenství? Pak jistě víte, jaké nároky
na odbornou úroveň a sebevzdělávání vaše branže přináší.
Právě pro vás je tu časopis autoEXPERT, ve kterém najdete:
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Ve dvojvydání � + �:
Bonusové CD obsahující nejlepší seriály časopisu AutoEXPERT
za předešlý rok
Ve vydání �: „Akce čistá a bezpečná dílna“ – ochrana zdraví, bezpečnost práce na
dílně, pracovní oděvy, ochranné pomůcky a úklidová technika
Ve vydání �: Lakování, povrchové úpravy, svařování (špeky z praxe, technologie,
legislativa a novinky) a zasklívání automobilů
Ve vydání �: Údržba klimatizací (opravy a diagnostika poruch, technika, zařízení
pro údržbu klimatizací, servisní koncepty)
Ve dvojvydání � + �: Provozní kapaliny (paliva a maziva)
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Časopis AutoEXPERT je prakticky orientovaným pomocníkem
každého automechanika. Navíc pro vás během roku připravujeme
zajímavé tematické přílohy:
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Pro ty, kdo se chtějí vzdělávat v náročném oboru autodiagnostiky, je tu publikace
špičkového diagnostika Štěpána Jičínského s názvem

Osciloskop a jeho využití
v autoopravárenské praxi
Knížka vás od základů seznámí s použitím dílenského osciloskopu, na praktických
příkladech vysvětluje problematiku zapojení osciloskopu, měření a vyhodnocování
signálů. Popisuje a rozebírá vzorové signály jednotlivých snímačů a na příkladech jejich
chybových průběhů ukazuje postupy při hledání poruch.
Cena: ��� Kč/��,�� �/��� Sk
*dobírka ČR: �� Kč
*dobírka SR: �,�� �/��� Sk
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nebo přes http://www.autopress.cz/odborna-literatura/.
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Delaney Academy Prague Feis

mezinárodní soutěž v irském tanci již také v Praze
Béma. Podobných soutěží se v okolních státech účastní zhruba 400
soutěžících z mnoha evropských zemí, a to od těch nejmladších
dětí až po tanečníky v kategorii dospělých. Během dvoudenního
programu se na třech pódiích představí tanečníci různých kategorií pokročilosti. Soutěží kategorie od nejmladších tanečníků
začátečníků (beginners), přes mírně pokročilé kategorie (primary),
až po kategorie intermediate, v kterých se vždy představují velmi
pokročilí tanečníci. Nejzajímavější částí je pak vždy šampionát nejpokročilejší kategorie tanečníků - Open Championship.

S rozšířením irského tance v Evropě vzniklo velké množství tanečních škol registrovaných největší světovou komisí irského tance –
An Coimisún Le Rinci Gaelacha a s nimi i mezinárodní soutěže v irském tanci pořádané ve významných městech v Evropě. Rinceoirí,
klub irských tanců o.s. a Delaney Academy, škola irského tance pod
vedením certifikované lektorky a porotkyně Lisy Delaney-Galal
působící v Londýně a Praze, se rozhodly stát se organizátory prvního ročníku takovéto jedinečné soutěže v České republice. Soutěž
se koná v Tyršově domě ve dnech 23. – 24. května 2009 pod záštitou jeho excelence velvyslance Irska v České republice pana Donala Hamilla a pana primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla

Spolupořadatelem této soutěže je Rinceoirí klub irských tanců,
o.s., nejstarší taneční klub zabývající se irskými tanci v ČR. Již od
roku 1997, kdy vznikl jako občanské sdružení, se věnuje šíření irské
taneční kultury. Roku 2004 byla občanským sdružením založena
Rinceoirí Irish Dance Academy (RIDA). Pod vedením zkušených lektorů, z řad nejlepších tanečníků Rinceoirí, se zde ve třídách různé
pokročilosti učí irský tanec zhruba 100 tanečníků v Praze, v Plzni
a v Davli. Rinceoirí se v současné době věnuje především moderním irským tancům soft shoes a hard shoes (tzv. „irskému stepu).
Soubor za svou historii vystupoval u nás i v okolních evropských
státech v divadlech, na festivalech a dalších akcích. Mezi největší úspěchy Rinceoirí patří vystoupení v T-mobile Aréně a projekt
Swan Legend Irish Dance Show. (více na www.rinceoiri.cz)
Jiří Svoboda

Kde nás najdete
Tak jako každoročně D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.,
vytipovala několik regionálních výstav, kde představíme našim potenciálním klientům produkty, které jsou orientovány
na právní ochranu rodiny, bydlení, podnikání, lékařů a všech
ostatních odvětví.
23. – 26. 4. 2009

FLORA OLOMOUC

15. – 17. 5. 2009

TEMPO LITOMĚŘICE

5. – 11. 6. 2009

AUTOSALON BRNO

27. 8. – 1. 9. 2009

ZEMĚ ŽIVITELKA – České Budějovice

22. – 26. 9. 2009

FOR ARCH – Praha Letňany

22. – 26. 9. 2009

DŮM A BYT OSTRAVA

Srdečně Vás zveme na tyto výstavy, kde budou probíhat
slosování o let balonem a další atrakce, které jsou pro vás
pravidelně připravovány.
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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
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Bretaň

- historie na každém kroku

Nejzápadnější část Francie je zároveň nejmystičtější oblastí
této země a na historii zde narazíte prakticky na každém kroku. Bretaň je ale také oblastí Francie, která je nejtvrdohlavější
a nejsamostatnější. Bretonci dodnes udržují svůj jazyk živý,
používají dvojjazyčné nápisy a prakticky všude najdete také
bretonské vlajky. Bretaň patřila již do římské provincie Lugdunensis pod jménem Armorica a někdy v 5. až 6. století se
zde římské legie utkávaly s Kelty. V Broceliandském lese prý
vznikla slavná legenda o Excalibru a v jezeře je prý stále ještě
Jezerní paní. Na vaši návštěvu čeká také Merlinův hrob.
Hlavním bretaňským městem je Rennes. Pokud přijíždíte
směrem od Paříže, tak je právě toto město vstupní branou do
Bretaně. Město, kde najdete spoustu hrázděných domů a zahrad, nesmíte minout. V Bretani ale narazíte na krásně udržovaná větší či menší historická města s kouzelnou atmosférou
prakticky na každém kroku.

tak, že se sem vejde jen silnice a jednokolejná železniční trať.
Největší kouzlo Quiberonu jsou jeho dvě tváře. Pobřeží směrem k vnitrozemí je krásně slunečné a písčité. Na druhé straně
je však pobřeží otevřené směrem k nespoutanému Atlantiku
a najdeme zde drsné útesy porostlé travou.
Nejzápadnější oblastí Bretaně je Finistére. V bretonštině to
znamená „konec světa“ a tato část Bretaně má poměrně divoký charakter. Pobřeží zde tvoří vysoké útesy a najdete zde
překrásné scenérie. Nesmíme zapomenout ani na proslulé
přístavní město St. Malo. Jeho historie sahá až k počátku sedmého století a díky jeho strategické poloze se stalo místem,
kterému se nevyhnula prakticky žádná válka. Proto je také

Malebná vesnička Carnac ovšem láká návštěvníky nejen
svým vzhledem, ale především tisíci menhirů. Menhiry jsou
postavené do záhadných linií a kruhů a o jejich stáří a účelu
se můžeme jen dohadovat. V Carnacu najdete tisíce megalitů různých velikostí, některé z nich tvoří až osmikilometrové řady. Menhiry zde byly vztyčeny pravděpodobně někdy
kolem roku 5 000 před naším letopočtem. Zdejší megality
by tak měly být starší než Stonehenge. Cestou do Carnacu k
proslulým menhirovým polím nesmíte zapomenout zastavit
se také v městečku Concarneau, respektive ve staré pevnosti ukryté v hradbách. Za návštěvu stojí i Quiberon, městečko
ležící na poloostrově, který je v nejužším místě široký pouze
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obehnáno mohutnými hradbami. Přesto bylo toto město významně poničeno v konci druhé světové války a do své současné podoby bylo obnoveno v padesátých letech minulého
století. V St. Malo také můžete zažít největší příliv a odliv. Výška přílivu zde dosahuje prý až čtrnácti metrů a podle místních
zde příliv přichází rychlostí cválajícího koně. V případě, že se
vydáte do míst, které příliv zasahuje, měli byste s ním rozhodně počítat.

trického vedení. Pokud se vydáte do Bretaně automobilem,
nejlepší cesta od nás vede přes Paříž po dálnicích. Ty jsou sice
ve Francii placené, ale vzhledem ke vzdálenosti se tato investice vyplatí. Přímo v Bretani pak dálnice nejsou. Najdeme zde
jen státní silnice, které si však s dálnicemi nezadají, jen je na
nich omezena rychlost na 120 km/h. Ani ty nejmenší silnice
ale místním ostudu nedělají. Prakticky všude zde najdete kvalitní silnice a silničky, po kterých je radost jezdit.

Než se vydáme na cestu zpět, musíme se ještě zastavit na
hranici Bretaně a Normandie, kde leží Mont St. Michel. Opatství ležící na ostrůvku datuje své počátky do osmého století,
kdy avranchský biskup Aubert zřídil na tomto místě klášter.
V jedenáctém století začala stavba kostela na úplném vrcholu ostrůvku, v okolí pak postupně vznikla směs románských
a gotických domů. Tato scenérie, která již na první pohled působí jako z pohádky, je jednou z nejznámějších siluet Francie.
Dnes se již nedá zcela mluvit o ostrůvku, protože zde vznikl
umělý násep, aby byl Mont St. Michel přístupný i v době přílivu.

Jiří Svoboda

Pokud se do Bretaně vydáte, musíte počítat s tím, že i v plném
létě je zde poměrně svěží počasí a kdykoliv vás může zaskočit
déšť. Díky častějším dešťům je ale vše krásně zelené, a to v takové míře, že zeleným břečťanem jsou obrostlé i sloupy elek-

D.A.S. magazín 1/2009

Cestujeme

31

Na základě Vašich názorů a odpovědí se redakce
rozhodla střídat tradiční křížovku s hrou sudoku.
Proto se v čísle 1/ 2009 můžete zahloubat do
luštění citátu známého režiséra Jiřího Menzela
Vylosovaným výherců  z Magazínu 2/2008
blahopřejeme a ostatním přejeme hodně štěstí
v dalším pokračování.
Vylosovaní výherci SUDOKU z Magazínu  D.A.S
2/2008
1. místo Jiří Šmach, Vrbno pod Pradědem
Léčebný víkend pro dvě osoby
v Lázních Bohdaneč

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

2. místo Dana Habrová, Znojmo
Léčebný víkend pro jednu osobu
v Lázních Bohdaneč

Klient D.A.S. hledá klienta

3. místo Jan Blaško, Cheb
Léčebný víkend pro jednu osobu
v Lázních Bohdaneč

Jméno a příjmení					

4. místo Renata Březinová, Sehradice, Dolní
Lhota
Dvě vstupenky na mezinárodní soutěž v irských
tancích
5. místo Dita Procházková, Krupka
Dvě vstupenky na mezinárodní soutěž v irských
tancích
6. místo Aleš Jaroněk, Valašské Klobouky
Dvě vstupenky na mezinárodní soutěž v irských
tancích
7. místo Jana Matějková, Roudnice nad Labem
Dárkové předměty D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a.s.
8. místo Pavel Ševčík, Teplice
Dárkové předměty D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a.s.
9. místo Jana Bohrčíková, Frýdek Místek
Dárkové předměty D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a.s.
10. místo Jitka Zapletalová, Brno
Dárkové předměty D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a.s.
Vylosovaným luštitelům náročného sudoku blahopřejeme a prosíme výherce o spojení na
tel. 284814017, nebo e-mailem: inzerce@m-s-p.cz
paní Hrimutová o sdělení,  jakým způsobem
chtějí výhry předat, případně domluvit lázeňské
pobyty.

1. doporučený klient		

2. doporučený klient

Město
Telefon
3. doporučený klient		

4. doporučený klient

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

Podpis		

Za každého doporučeného klienta, který uzavře smlouvu u společnosti D.A.S.,
obdrží stávající klient některý reklamní předmět dle vlastního výběru.
Vyplněný lístek vystřihněte a zašlete na následující adresu:
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. , „Klient hledá klienta“
Benešovská 40, 101 00 Praha 10

Vydává společnost D.A.S., pojišťovna právní
ochrany, a.s., Benešovská 40, 101 00 Praha 10,
ve spolupráci s Agenturou M-S-P.
Odpovědný redaktor:
Magdalena Kolínská
Zástupce odpovědného redaktora:
Iveta Skořepová
Redakční spolupráce:
Mgr. Jakub Tatoušek
JUDr. Viktor Hodek
Mgr. Et Mgr.  Kamila Hodková
Miluše Prášilová DiS
Mgr. Hana Olšinová
Jiří Svoboda
Výroba: Roman Apeltauer
Foto: Jiří Svoboda, R. Apeltauer, M. Kubelka
Tisk: Tiskárna H.R.G. Litomyšl
Registrační číslo: MK ČR 8204
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Pobočky společnosti
Pobočky společnosti
Praha                   

Ruská 112a

101 00 Praha 10

272 658 345

Liberec                               

Jánská 864/4

460 01 Liberec 1

485 114 911

Ústí n.Labem                     

Dvořákova 2

400 01 Ústí n.Labem

475 211 470

Plzeň                                      Sady Pětatřicátníků 26

301 00 Plzeň

377 441 681

Chomutov                            Jakoubka ze Stříbra 377

430 02 Chomutov

474 652 814

Č. Budějovice             

Žižkova 1

371 18 Č. Budějovice

386 355 298

Hradec Králové           

Nerudova 863

500 02  Hradec Králové

495 521 913

Olomouc                  

Hálkova 2

772 00 Olomouc

585 511 114

Brno                          

nám. 28. října 3

602 00  Brno

545 212 947

Zlín                                        Kvítková 4703

760 01 Zlín

577 018 454

Ostrava                       

701 00  Ostrava 1     

596 118 102

Kratochvílova 1

Centrála společnosti
Centrála společnosti

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

5. 6. – Tiskový a odborný den
Program pro návštěvníky:
Tuning, bezpečnost, žena a auto, ekologie a ekonomika,
alternativní pohony, testovací jízdy a aktivní zábava.
Oborové dny pro profesionály v servisní technice:
pondělí 8. 6. – Diagnostika
úterý 9. 6. – Pneuservis
středa 10. 6. – Mytí vozidel

