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Chomutov
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474 652 814
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Vážení klienti,
vážení obchodní přátelé,
po půl roce k Vám opět přicházíme s novým číslem D.A.S. magazínu. Někteří z Vás ho mají v tištěné formě, jiní již v elektronické podobě na svém
počítači. Děkujeme Vám všem za aktualizaci Vašich e-mailových adres
a věříme, že naše komunikace s Vámi teď bude mnohem snadnější a rychlejší. Aktualizace adres nekončí a stále je možné požádat o zasílání magazínu elektronicky, proto v případě Vašeho zájmu o tuto službu zasílejte
Vaše elektronické adresy na das@das.cz.
V tomto čísle najdete již tradičně příklady, kdy lze v různých situacích
a v různých prostředích, které život přináší, naplno využít pojištění právní
ochrany. Ať už je to při trávení volného času, zahraniční cestě, v práci,
nebo při vyřizování reklamací v obchodě. Uvnitř časopisu samozřejmě
nechybí informace o našich akcích pro Vás, naše klienty, či oblíbený tip na
výlet. A zima před námi? I o ní se v tomto čísle dočtete.
Závěr roku většinou bývá obdobím bilancování a hodnocení, sčítání
a analýz. To vše s jediným cílem. Co nejlépe se připravit na rok příští!
My se snažíme, abychom Vám i v problematických chvílích pomohli najít
tu nejlepší cestu k dosažení Vašich práv. Jistě jste si v mnoha situacích
řekli: „Teď je opravdu každá rada drahá!“ Ruku na srdce! Zavolali jste v tu
chvíli svého „právníka“?! Vytočili jste naši linku D.A.S.?
Přeji Vám, vážení klienti a obchodní partneři D.A.S. pojišťovny právní
ochrany, a.s., příjemné čtení a mnoho úspěchů v roce 2010.
S pozdravem
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Ing. Libor Klement
ředitel obchodního úseku

Editorial
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Nemíchejte alkohol
ani drogy s řízením
to se škodlivě užívají na diskotékách.
Schopnost řídit motorové vozidlo pronikavě zhoršují. LSD působí 12 i více
hodin.
Stimulancia (budivé látky)
Látky této skupiny někdy užívají dálkoví řidiči, aby si dlouho udrželi bdělost. Jenže tyto látky mohou vést
k poruchám myšlení, ukvapenostem
a podrážděnosti. Navíc působí dvoufázově. V první fázi aktivují, ve druhé
nastává hluboký útlum, kdy může řidič
usnout za volantem, nebo reagovat
opožděně. Do této skupiny patří relativně málo rizikový kofein i extrémně
nebezpečná droga jako je pervitin.

Podle všech průzkumů je konzumace
alkoholu faktorem, který výrazně přispívá ke zvýšení počtu dopravních nehod se smrtelnými následky. Jeho zneužívání zaviní každou druhou dopravní
nehodu projednávanou před soudem.
Přesto je stále na silnici dost těch, kteří za volant usedají s alkoholem v krvi.
Navíc v poslední době se objevuje stále více případů, kdy je řidič také pod
vlivem některé z drog a dalších návykových látek.
Jak dlouho se odbourává alkohol?
Přibližný obsah alkoholu v některých
nápojích
- 12° pivo v půl litru cca 15,4 g
- víno ve 200 ml (dvě deci) od 15,9 g
(lehká vína) do 22,2 g (např. desertní
vína)
- 40 % lihovina v 50 ml (0,5 dcl, tzv.
velký panák) 15,8 g
Na základě těchto údajů lze sice spočítat, za jak dlouho se odbourá určité
množství alkoholu, ale nesmíme přitom zapomínat na to, že odbourávání
alkoholu u každého jednotlivce je individuální a mohou na něj mít vliv i další
faktory. Veškeré výpočty je tak proto
třeba považovat vždy pouze za orien-
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Alkohol a drogy

tační. Dnes je na trhu dostatek měřicích
zařízení, která nám, pokud si již nemůžeme alkohol odepřít, pomohou zjistit,
zda můžeme usednout za volant.
Ze statistik vyplývá zcela jednoznačně,
že řidiči stále vliv alkoholu a v poslední
době i dalších drog na schopnost řízení
podceňují.
Na řízení pod vlivem alkoholu a jiných
návykových látek (drog) samozřejmě
pamatuje vysokými sazbami v rozpětí
6 - 7 bodů i bodový systém hodnocení
řidičů.
A úplně poslední novinkou v této oblasti je, i přes její nákladnost, to, že policisté jsou postupně vybavováni soupravami na testování užití drog. A jak
různé druhy drog působí?
Marihuana
Zhorší schopnost řídit motorové vozidlo minimálně na 10 hodin. Prodlužuje
reakční čas. Její škodlivé užívání se u nás
v posledních letech značně rozšířilo.
Hašiš obsahuje stejnou účinnou látku
jako marihuana, ale ve vyšší koncentraci.
Halucinogeny (tripy)
Jak název říká, vyvolávají halucinace,
tedy poruchy vnímání. Poměrně čas-

Kokain
Jeho škodlivé užívání v silničním provozu patrně nebude u nás tak časté.
Hladiny v krvi a vylučování drogy jsou
velmi individuální. V dopravě může být
velmi nebezpečná nadměrná sebedůvěra pod vlivem drogy. Podobně jako
stimulancia, k nimž má blízko, působí
kokain dvoufázově. V období útlumu
tedy opět riziko spánku a zpomalených
reakcí.
Opiáty
Působí tlumivě a prodlužuji reakční čas.
Jejich škodlivé užívání v silničním provozu není patrně příliš časté. Ovšem
některé látky této třídy (nejčastěji
kodein) bývají součástí relativně běžně
užívaných přípravků (např. Alnagonu).
Rovněž substituční léčba methadonem
by měla být považována za kontraindikaci řízení motorového vozidla.
Další tlumivé léky
Patří sem různé léky „na spaní“, „proti bolestem“ i „na uklidnění“, jež jsou
v populaci často nadměrně a nevhodně užívány. Snižují hladinu bdělosti
a prodlužují reakční čas. Do jisté míry
působí podobně jako alkohol (zejména
barbiturany).
Jiří Svoboda
D.A.S. magazín 2/2009

Nezapomínejte na snídani
…nastartujte se již ráno
Odborníci po průzkumech, které se uskutečnily v posledních letech, konstatovali, že kdo pravidelně snídá, je téměř
o polovinu méně ohrožen srdečními chorobami, cukrovkou
a obezitou. Tomuto konstatování předcházela dlouhodobá
studie zkoumající důležitost snídaně, jež obsahuje celozrnné obilniny. Proto bychom ve svém denním režimu neměli
zapomínat nejen na pravidelnou snídani, která nás nastartuje pro celý den, ale také právě na celozrnné potraviny.
Zdravý životní styl je v posledních letech nejen celosvětovým trendem, ale dostává se konečně i do našich domácností. Jedním ze základních kamenů zdravého životního stylu
je rozumné snižování nadváhy. Nadváha a obezita
je současným celosvětovým problémem, neboť s sebou
přináší kromě jiného také řadu zdravotních komplikací. V České republice se například za posledních zhruba
osmnáct let počet lidí s nadváhou či obézních zdvojnásobil a nadváha nebo obezita postihuje více než polovinu populace středního věku. Obyvatelé naší země jsou
v současné době podle průzkumů Světové zdravotnické
organizace třetím nejtlustším národem v Evropě.
Jak bojovat s nadváhou, to dnes probírají nejen odborníci,
ale také řada médií. A jedním z nejdůležitějších doporučení, které ze všech rad vyplývá, je vhodná úprava jídelníčku.
A zde přicházejí ke slovu především celozrnné potraviny.
Celozrnné potraviny totiž nejen pomáhají udržovat správnou
tělesnou hmotnost, ale jako součást nízkotučné stravy pečují o naše srdce, pomáhají udržovat zdravou hladinu cukru
v krvi a jsou důležité pro celkové zdraví zažívacích orgánů.
Výzkumy totiž jednoznačně prokázaly, že lidé se zdravým
srdcem konzumují mnohem více celozrnných potravin.
Na hladinu cukru v krvi pak má zřejmě vliv kombinace
živin v celozrnných výrobcích. Důležitým prvkem, jak si udr-

žet zdravou hladinu glukózy a inzulínu v krvi, pak může být
právě nahrazení rafinovaného obilí celozrnnými produkty.
Celozrnné potraviny nám také pomáhají udržet po delší
dobu pocit sytosti, a tak nemáme potřebu většího přísunu
potravy.
Celozrnné potraviny udržují zdravou hladinu cukru v krvi
Každoročně u nás vzroste počet nemocných diabetem
o dvacet tisíc lidí. Lékaři upozorňují, že jen málokteré
nemoci se dá předejít dodržováním zdravého životního stylu, jako právě cukrovce. Při této nemoci selhává hospodaření těla s inzulinem a člověk pak má vysokou hladinu cukru
v krvi, což poškozuje životně důležité orgány. Amputace
končetin, oslepnutí, selhání ledvin a další komplikace hrozí
nemocným s cukrovkou. Vzniku cukrovky (alespoň té druhého typu) je ale možné předcházet, neboť při jejím vzniku
hraje jednu ze zásadních rolí obezita a životní styl obecně.
Většina ze zhruba 700 tisíc nemocných cukrovkou u nás má
diabetes druhého typu, který je právě důsledkem nezdravého životního stylu. Nezdravá, energeticky bohatá strava
a nedostatek pohybu vedou nejen k obezitě, chorobám srdce a cév, ale také k rozvoji cukrovky. S nadsázkou
se dá říci, že máme určitou celoživotní zásobu inzulinu,
který pomáhá tělu regulovat glykemii – hladinu cukru v krvi.
Pokud si tuto zásobu svým nezdravým jídelníčkem, špatnou
životosprávou a nedostatkem pohybu vyčerpáme, čekají
nás pořádné problémy.
Vylučování inzulinu v těle stoupá vždy po konzumaci jídla. A pokud tělu dodáváme potraviny s vysokým glykemickým indexem, dostává se do koloběhu – vysoké hladiny
krevního cukru – vysoké hladiny inzulínu – vyčerpání zásob
inzulinu, na což navazuje onemocnění cukrovkou.
Glykemický index je vázán na sacharidy (cukry) v potravině. Potraviny obsahující vysoké množství škrobu (například
oblíbené hranolky), jsou během trávení rychle rozštěpeny
na glukozu a vyvolávají ještě vyšší vzestup hladiny krevního
cukru a následně i inzulinu než sacharosa (složená z glukozy
a fruktozy), a proto jsou rizikovým faktorem pro vznik nadváhy, obezity a diabetu druhého typu.
A v tomto momentě nastupují celozrnné potraviny jako
jeden z prvků, který pomáhá udržovat zdravou hladinu cukru v krvi. Potraviny s nízkým stupněm želatinizace škrobu
(tj. kompaktnější zrna), např. ovesné vločky, celozrnné těstoviny, celozrnné cereálie, a také s vysokým obsahem viskosní rozpustné vlákniny, například ječmen, oves, žito,
se vyznačují tím, že jsou pomaleji tráveny, a mají proto nižší
glykemický index, což je v našem případě velmi pozitivní.
Vláknina rovněž zpomaluje vstřebávání sacharidů, a tím
snižuje riziko kolísání krevního cukru.
Jiří Svoboda
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Snídaně nastartuje
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Pozor na změny v povinné výbavě
Od druhé poloviny září letošního roku platí některé změny ve vyhlášce č. 341, která kromě jiného upravuje povinnou výbavu vozidel. Letošní novela této vyhlášky se týká některých zásadních
změn. Jednou z nich je například povinnost vozit, resp. nevozit
v automobilu náhradní kolo. To platí především pro nové automobily, které již mají homologaci splňující tuto podmínku, a týká
se také starších vozidel shodné konstrukce. Rozhodující je ale
vždy stanovisko výrobce automobilu k jednotlivým modelům.
Některá vozidla totiž mají umístění rezervního kola schválené
jako součást deformační zóny. To se týká například vozů Škoda
až do modelů 105 – 120, ale i některých současných nových modelů, jako jsou například modely vyráběné v TPCA. Pokud tedy
nemusíte s sebou rezervu vozit, je vaší povinností mít ve vozidle
lepicí soupravu, nebo mít smlouvu s některou asistenční službou. Pokud budete chtít ze svého vozidla náhradní kolo vyndat,
pamatujte na to, že rozhodující je názor výrobce vozidla, respektive jeho dovozce. A zde se jejich požadavky v řadě případů liší
model od modelu. Rozhodující je homologace vozidla v době
uvedení na trh. Starší modely tak jsou homologovány k provozu
s rezervní pneumatikou a jakási zpětná homologace není
možná v případě, že model vašeho vozu se již nevyrábí. Na
ministerstvu dopravy přislíbili, že by se v dohledné době
na jejich internetových stránkách měl objevit seznam vozidel, která mohou využít nového ustanovení vyhlášky
a jezdit bez rezervního kola.
Spolu s problematickým „zmizením“ rezervních kol z našich automobilů nezmizela v novele vyhlášky ani povinnost
mít v povinné výbavě auta rezervní sadu žárovek. Přestože u řady současných vozidel není v silách řidiče vyměnit
si na silnici žárovku a u některých nejmodernějších osvětlovacích systémů má řidič dokonce povinnost jet na výměnu do servisu, zůstala ve vyhlášce povinnost mít žárovky
ve vozidle. Vysvětlením prý je situace, kdy by odborník,
nebo asistenční služba při příjezdu k vozidlu pro avizo-

vanou výměnu žárovky nemuseli mít potřebný díl právě
u sebe. Vzhledem k tomu, že při přivolání asistence na silnici řidič většinou musí nahlásit kromě toho, kde právě stojí, i značku a model vozu, není toto vysvětlení zcela jasné.
A ještě jen poznámka, německý autoklub dělal před časem
test právě na obtížnost výměny žárovky hlavního světlometu a došel k tomu, že u některých modelů a motorizací vzhledem k zástavbě v motorovém prostoru znamená
výměna žárovky až dvouhodinovou práci v servisu při využití
speciálního nářadí. Náhradní žárovky tak nemusí podle nového
znění vyhlášky mít u sebe pouze motocyklisté.
Další změny se týkají lékárniček. Podle jednoho z iniciátorů změn, ředitele Zdravotnické záchranné služby hl. m.
Prahy, senátora MUDr. Zdeňka Schwarze, byly změny motivovány novinářskými testy současných lékárniček. Lékárničky by měly mít nový obsah. Nově jsou specifikovány
jednotlivé zdravotnické potřeby, například rozměr a provedení nůžek, charakteristika jednotlivých obvazů, náplastí
(lepivost), škrticího obinadla, trojcípého šátku atd. Nejsou
vyžadovány sterilní obvazy (pouze normální), spínací špendlíky. Obsah je dále doplněn například o izotermickou fólii, resuscitační rouška je nahrazována resuscitační maskou,
v lékárničce by měl být i leták o postupu při zvládání nehody
apod. Nové lékárničky by měly být ve všech vozech do 1. 1. 2011.
Záleží teď na výrobcích a prodejcích, aby kvalita byla za přiměřenou cenu opravdu dodržena.
V návrhu vyhlášky se jednalo i o povinné výbavě reflexní vestou ve vozidle. Mít reflexní vestu ve vozidle bude ale
povinné až od 1. 1. 2011, a to v rámci novely zákona 361.
Je předpoklad, že do té doby ji budou mít ve vozidle opravdu
všichni, a to i z důvodu, že již dnes se bez ní prakticky nedá vyjet
za hranice. Navíc pro služební vozy je povinná již dnes.
Jiří Svoboda

D.A.S. je vždy na vaší straně
Už roky jezdíme s manželkou do divadla v Hradci Králové. Bylo tomu tak i 10. března 2009, kdy jsme se společně s chotí a snachou vydali do hradeckého divadla na
Malém náměstí. Zde jsem zaparkoval auto, které je vzhledem k mému zdravotnímu stavu řádně označené značkou
O1 pro tělesně postižené. Vůz jsem postavil na poloprázdné parkoviště, vedle zaplněného místa pro invalidy. Po
skončení představení Havlova Odcházení nás ale čekalo
velké překvapení. Moje oktávka na parkovišti nebyla. Bylo
mi hned jasné, že vůz byl odtažen. A to i přesto, že podle
zákona se takto označené vozidlo nesmí odtahovat. Jenže
další jednání mne opět utvrdilo v tom, že hradecký městský strážník je nad zákon. Následovalo arogantní jednání
ze strany městské policie, kdy jsem si nakonec vůz musel
vyzvednout proti zaplacení na odtahovém parkovišti.
Se svým problémem jsem se obrátil na ing. Švece z D.A.S.,
který mi ihned přislíbil pomoc. Mého případu se ujal
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Inzerce výbava
Povinná

JUDr. Pokorný, který mne již zastupoval. I přes stížnosti právního zástupce se však nic nedělo až do doby, kdy jsme podali žalobu a soud nařídil jednání. Až tehdy pracovníci Magistrátu po nás požadovali stáhnutí žaloby, s tím, že vše zaplatí
a vrátí i peníze zaplacené za odtažení vozu. Magistrát se tak
zalekl ostudy z mistrně napsané žaloby z pera právníka ve
službách D.A.S.
Vím, že bez podpory společnosti D.A.S. bych to tohoto
sporu nešel, neboť práva se u nás člověk sám domáhá jen
obtížně.
Ještě jednou bych tak rád poděkoval „DASce“, u které jsem
skoro 10 let pojištěn. P.S.: Na omluvu od Magistrátu HK stále
čekám, přestože mi ji slíbili. Ale velmi neradi, asi to byl slib
pouze pro televizi, která se mému případu také věnovala.
							
Stanislav Grossman
klient D.A.S.
D.A.S. magazín 2/2009
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V roce 2009 jsme navštívili spoustu zajímavých výstav např. Motocykl v Praze, Flora
Olomouc, Tempo Litoměřice, Autosalon v Brně, Země Živitelka v Českých Budějovicích,
For Arch v Praze a poslední výstavou tohoto roku je Dům a byt v Ostravě.
Při losování atraktivních cen byl
stánek obléhán návštěvníky výstavy.
Zájem byl značný a obchodníci měli
plné ruce práce.

Tradičně největší expozici
má D.A.S.
na brněnském výstavišti.

Výstava ForArch
v Praze Letňanech

Výstava Motocykl
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Dotazy klientů….
Dopravní nehoda a otázka rozsahu škody na vozidle
Byl jsem účastníkem dopravní nehody, kterou jsem
nezavinil. Byla přivolána policie, určila viníka nehody
a sepsala o dopravní nehodě protokol. Pojišťovna povinného ručení druhého účastníka dopravní nehody však
v mém případě nechce plnit. Ve vyjádření mi napsala,
že dle jejího specialisty k takovému rozsahu poškození
při nehodě dojít nemohlo, a proto byla náhrada krácena o 50 %. Přitom vše bylo na místě zdokumentováno
policií, vyšetřeno, ukončeno a odesláno na pojišťovnu. Dá se proti tomuto postupu nějak bránit s pomocí
Vaší pojišťovny?
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních
prostředků upravuje v obecné rovině zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník. Konkrétně § 431 hovoří o tom, že střetnou-li se provozy dvou nebo více provozovatelů a jde-li
o vypořádání mezi těmito provozovateli, odpovídají podle
účasti na způsobení vzniklé škody.
V případě dopravní nehody našeho klienta byl viníkem shledán jednoznačně druhý účastník dopravní nehody, za způsobenou škodu tedy odpovídá ze 100 %. Pojišťovna však
po předložení podkladů potřebných k likvidaci, především
pak faktury za opravu, začala rozporovat rozsah škody
vzniklé při dopravní nehodě a nakonec proplatila pouze
50 % faktury za opravu s odůvodněním, že k některým
poškozením vozidla nemohlo dle jejich šetření dojít při
dopravní nehodě.
Jak za této situace může pomoci D. A. S. pojišťovna
právní ochrany, a. s.?
Oznámí-li právnímu oddělení D.A.S. pojištěný pojistnou
událost, primárně posuzujeme, zda je věc kryta pojištěním
právní ochrany (tj. zda se na předmětnou záležitost sjednaná pojistka vůbec vztahuje). Následně zahájíme kroky
vedoucí k shromáždění všech dostupných podkladů, které
se věci týkají, tzn. že si vyžádáme od Policie České republiky
protokol o dopravní nehodě a fotodokumentaci dopravní
nehody a od pojišťovny zápis o rozsahu poškození vozidla
a podrobnou likvidační zprávu. Má-li náš pojištěný k dispozici vlastní fotodokumentaci z místa nehody, případně
disponuje-li čestným prohlášením svědka o okolnostech
dopravní nehody, požádáme ho rovněž o zaslání těchto
dokumentů. Následně na základě shromážděných dokladů
a informací přezkoumáme stanovisko pojišťovny ohledně
krácení náhrady škody, tzn. posoudíme, zda má či nemá
stanovisko pojišťovny ohledně rozsahu škody vzniklé při
dopravní nehodě oporu v dokumentaci pořízené na místě
nehody. Dojdeme-li k závěru, že je stanovisko pojišťovny
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neodůvodněné a že ze spisového materiálu vyplývá, že veškerá škoda na vozidle vznikla při dopravní nehodě, obrátíme se na pojišťovnu s výzvou k revizi pojistné události. Zůstalo-li by i poté stanovisko pojišťovny neměnné, nezbylo
by než nechat ve věci zpracovat znalecký posudek na mechanismus vzniku dopravní nehody a rozsah škody při
ní vzniklé. Má-li pojištěný sjednáno připojištění zahrnující
úhradu nákladů za znalecké posudky (jiné než soudem nařízené, soudem nařízené znalecké posudky jsou hrazeny již
ze základního pojištění), zajistí D.A.S. zpracování znaleckého posudku a uhradí náklady na jeho vyhotovení. Vyzní-li
závěry znaleckého posudku ve prospěch našeho klienta,
opětovně budeme kontaktovat pojišťovnu, přičemž naše
zkušenosti jsou takové, že pojišťovny v převážné většině
případů své stanovisko revidují. Nestane-li se tak, nezbývá
než k věci podat žalobu u místně příslušného soudu. D.A.S.
přitom zajistí právní zastoupení klienta prostřednictvím advokáta, který má zkušenosti s obdobnými kauzami a uhradí za pojištěného náklady právního zastoupení a soudního
řízení. Pojistné plnění vynaložené na řešení takového případu se pak pohybuje minimálně v řádech desítek tisíc korun,
nezřídka překročí i hranici sto tisíc korun.
Mgr. Iva Mlynaříková & Mgr. Jan Balihar

Dotazy klientů
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Také bruslíte?
V posledních letech potkáváme stále
více jezdců na kolečkových bruslích,
kteří se pohybují nejen na vyhrazených
stezkách, ale také se proplétají mezi
chodci na chodnících. In-line kolečkové brusle jsou sportovní náčiní a pohyb
bruslařů po chodníku mezi ostatními
chodci je s ohledem na rychlost bruslaře zdrojem potenciálních konfliktů, a to zejména s chodci se sníženou
pohyblivostí a seniory.
Měli bychom tedy vždy pamatovat
na to, že i zde platí pravidla, která
bychom měli dodržovat.
Především bychom si měli uvědomit,
že jezdci na kolečkových in-line bruslích jsou podle ustanovení § 2, písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená,
že musí dodržovat všechny povinnosti
dané tímto zákonem - jak obecně všem
účastníkům provozu na pozemních
komunikacích (§ 4), tak i specifické
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povinnosti dané chodcům, a to v § 53
zákona 361/2000 Sb.
Tyto povinnosti mimo jiné zahrnují:
- Nesmí ohrozit ostatní chodce (§ 53,
odstavec 8).
- Chovat se ohleduplně a ukázněně,
aby svým jednáním neohrožoval život,
zdraví nebo majetek jiných osob ani
svůj vlastní (§ 4, písmeno a)).
- Povinnost řídit se pravidly provozu na
pozemních komunikacích (§ 4, písmeno bac)).
Tuto skutečnost by si každý, než si nasadí brusle a samozřejmě také přilbu
a chrániče, měl uvědomit. Měl by
vědět, kde se může pohybovat:
- na chodníku vpravo,
- na stezce pro chodce,
- ze zákona se může pohybovat i na
stezce pro cyklisty.
A protože jsme na bruslích chodci, je
velmi důležité uvědomit si například
i to, že pokud se pohybujeme po silnici,
tak musíme na bruslích jet vlevo - po

levé krajnici a kde není krajnice, při levém okraji vozovky.
O tom, že kolečkové brusle nepřinášejí jenom vzrušení a požitek z rychlosti,
nýbrž i nepříjemná zranění, se přesvědčil snad každý začátečník. Nebezpečí
nehody však neleží pouze v nedokonalosti bruslařské techniky, ale také
v samotných možnostech kolečkových
bruslí. Ty totiž mají velmi dlouhou brzdnou dráhu.
Málokterý z bruslařů si uvědomuje, že
jede zhruba rychlostí dvacet kilometrů
v hodině, a tím rychlost chodce dost
překračuje a navíc na zastavení bude
potřebovat v lepším případě čtyři,
v horším až osm metrů. Stejně rychle
jedoucí cyklista potřebuje k zastavení 2,8 až 4,4 metru, a automobilu stačí pouhých 1,7 až 2,2 metru. Pokud si
tedy bruslař hodlá zajezdit v běžném
silničním provozu, je vinou tohoto
handicapu vystaven – kromě porušení
předpisů – i výraznému riziku.
Prokázala to evropská studie, při níž od-
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borníci z oblasti silničních nehod posuzovali následky nárazů figurín při jízdě
na kolečkových bruslích v podmínkách,
které se blížily realitě. Začátečníci by se
proto nejen měli vyhnout silničnímu
provozu, ale také nepřeceňovat své
schopnosti, neboť podle evropských
odborníků se naprostá většina nehod stane v prvních dnech bruslení –
a hlavně nezapomínejte na to, že podle
zákona jste opravdu chodci!
V současné době v České republice
aktivně používají kolečkové in - line
brusle řádově stovky tisíc zejména mladých lidí. Právě podle zdravotnických
statistik patří jízda na kolečkových inline bruslích k nejčastějším sportovním
úrazům, kdy velice často dochází k vážným zraněním zejména ke zlomeninám
dolních a horních končetin a úrazům
hlavy. Přitom těmto úrazům lze účinně
předcházet. Materiály Centra úrazové
prevence 2. Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy například uvádějí, že používá-
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ní přilby dokáže snížit riziko poranění
hlavy o 85 % a riziko poranění mozku
o 88 %. A například i studie, provedená
již před řadou let švýcarskými dětskými chirurgy ukázala, že z celkového počtu 6 361 případů nehod dětí ve věku
do 16 let se 355 týkalo kolečkových
bruslařů nebo skateboardistů. Většinu
zranění způsobily pády, v 10,1 % případů se jednalo o srážky. Alarmující je, že
v 62 % případů, které se staly na silnicích, bylo zranění způsobeno střetem
s automobilem nebo motocyklem.
Vzhledem k tomu, že jezdec na kolečkových bruslích je chodec, není možné vysledovat ve statistice dopravních
nehod počet střetů bruslař - chodec.
Lze jen kvalifikovaně odhadovat, že se
nebude jednat o malá čísla a bruslaři
by si tuto skutečnost měli uvědomit
a zvážit, zda není vhodnější si pro jízdu
vybrat taková místa, kde svým jednáním nikoho neohrozí.

Základní zásady jak předcházet úrazům na in - line kolečkových bruslích
- Jezdit pouze tam, kde nemůžete
ohrozit ostatní.
- Při jízdě mezi chodci dbát zvýšené
opatrnosti a předvídat jejich chování.
- Vždy používat ochrannou přilbu, chrániče loktů, kolen a zápěstí.
- Používat reflexní prvky na oblečení
a reflexní doplňky.
- Nepřeceňovat své schopnosti, neriskovat.
- Přizpůsobit styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedeme.
- Nezapomínat na pravidelnou údržbu
bruslí.
- Nezapomínat na skutečnost, že brzdná dráha na in - line bruslích je podstatně delší než na jízdním kole.
- Nepožívat před a během jízdy alkohol, zpomaluje reakce a stabilitu.
- Nejezdit se sluchátky v uších.
Jiří Svoboda

Také bruslíte?
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Problematika praco
Problematika pracovních úrazů
Pracovní úraz může postihnout
v podstatě každého zaměstnance (i na
nejméně rizikových pracovištích vznikají specifické a komplikované úrazy).
Co všechno však lze pod pojem pracovní úraz zahrnout? Jaké nároky
na náhradu škody je vůbec možné uplatňovat?
Pracovním úrazem se rozumí poškození
zdraví nebo smrt zaměstnance, došloli k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením
zevních vlivů při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Vznikne-li v příčinné souvislosti s takovým úrazem jakákoliv majetková škoda
vyčíslitelná v penězích, odpovídá za ni
zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec
v době úrazu v pracovním poměru,
a to bez ohledu na to, zda zaměstnavatel vznik takové škody zavinil (jedná se o tzv. objektivní odpovědnost).
Pro odpovědnost zaměstnavatele tedy
není rozhodné např. ani to, že dodržel
veškeré povinnosti vyplývající z předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Existují však samozřejmě případy, kdy se
zaměstnavatel své odpovědnosti zprostí.
Případy, kdy se zaměstnavatel své
odpovědnosti zcela nebo zčásti zprostí, jsou taxativně (uzavřeným výčtem)
vyjmenovány v zákoníku práce (§ 367
a 368 zák. č. 262/2006 Sb.). Zde zákon
uvádí mezi jinými samozřejmě situaci,
kdy ke škodě dojde v důsledku opilosti
postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek
a pokud zaměstnavatel nemohl škodě
zabránit; nebo např. situaci, kdy si škodu
způsobí zaměstnanec svým zaviněným
porušením právních či ostatních předpisů anebo pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv
s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost
a dodržování byly soustavně vyžadovány
a kontrolovány.
Příklad pracovního úrazu v praxi si dokáže představit asi každý. Typickým příkladem pracovních úrazů jsou úrazy, ke kterým dojde v dopravních prostředcích (při
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plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s ním). V tomto případě se dokonce dle každoročně zpracovávaných
statistik jedná o oblast, která je bezkonkurenčně nejčastějším zdrojem smrtelných pracovních úrazů. Statisticky hojně
zastoupenou skupinou pracovních úrazů
jsou oblasti pádů osob, pádů předmětů
nebo např. úrazy způsobené přemísťovanými nebo manipulovanými předměty.
Pracovním úrazem však může být za
určitých okolností i infarkt myokardu, úžeh nebo úpal. Infarkt myokardu je zásadně onemocněním, které
může být kvalifikováno dle soudních
rozhodnutí (např. soudní rozhodnutí
R 27/1962, stanovisko R 11/1976) jako
pracovní úraz pouze za splnění těchto
podmínek:
• náhlé vypětí sil, velká námaha a nezvyklé úsilí, kdy pracovní úkon přesahuje hranici obvyklé, každodenně vykonávané
práce,
• obvykle těžká práce, konaná však za nepříznivých okolností, nebo práce, na níž
organismus zaměstnance není uzpůsoben, nebo na kterou zaměstnanec svými
fyzickými schopnostmi nestačí.
K takovému mimořádnému fyzickému
nebo psychickému vypětí však musí dojít
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s ním, za pracovní úraz nelze
považovat infarkt myokardu, který se zaměstnanci přihodil např. v situaci, kdy byl
nepříznivě hodnocen zaměstnavatelem,
neboť za takových okolností se nedá hovořit o poruše zdraví v důsledku vypětí
vyvolaného nadměrným pracovním zatížením.
Pro představu uvádíme příklad, kdy infarkt
myokardu byl uznán jako pracovní úraz:
Policista kontroloval občana, který se dal
na útěk. Při snaze o dostižení kontrolované osoby utrpěl infarkt myokardu – vzhledem k pracovní náplni policisty byl běh
za občanem považován za náhlé vypětí
sil, velkou námahu a nezvyklé úsilí, které přesáhlo hranici každodenní obvyklé
práce, a bylo označeno za pracovní úraz.
Úžeh (nadměrné, náhlé a prudké opá-

lení kůže slunečními paprsky) může
postihnout
zejména
zaměstnance
pracující na prudkém slunci bez patřičných pokrývek k ochraně těla.
Za předpokladu, že je prokázána příčinná souvislost mezi činností zaměstnance a uvedeným následkem, je možné úžeh považovat za pracovní úraz.
Stává se tak většinou, pokud zaměstnavatel nedodrží svou povinnost vytvářet vhodné podmínky k bezpečné
a zdraví nezávadné práci. Úpal (zhroucení tělesné termoregulace) může postihnout i zaměstnance, kteří pracují
v kancelářích. Stává se tak většinou, pokud zaměstnavatel nezajistí v letním
období bezplatné ochranné nápoje (viz.
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým
se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci).
U netypických pracovních úrazů
bude vždy rozhodující znalecký posudek lékaře, v němž bude potvrzena
jednak příčinná souvislost mezi úrazem a vzniklou škodou, stejně jako
další okolnosti (např. zdravotní stav
zaměstnance).
Ohledně kvalifikace pracovního úrazu je nutné zmínit speciální ustanovení zákona, které řeší spornou
situaci ohledně úrazů, ke kterým došlo na cestě do zaměstnání a zpět.
Zákon výslovně stanoví, že úraz, který
se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět není pracovním úrazem.
Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí
cesta z místa zaměstnancova bydliště
(ubytování) do místa vstupu do objektu
zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět.
Druhy náhrad:
Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz,
je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém
za škodu odpovídá, povinen poskytnout
náhradu za:
1. bolest,
2. ztížení společenského uplatnění – tj.
škody na zdraví, které jsou trvalého rázu
a mají prokazatelně nepříznivý vliv na
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vních úrazů
uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho
životních a společenských potřeb, včetně
výkonu povolání nebo přípravy na něj,
dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se
v životě rodinném, politickém, kulturním
a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví,
3. ztrátu na výdělku – po dobu pracovní
neschopnosti (příp. náhrada za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti),
4. účelně vynaložené náklady spojené
s léčením,
5. věcnou škodu.
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na
základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku. Sazby bodového hodnocení za bolest i ztížení společenského uplatnění za pracovní úraz
jsou uvedeny ve vyhlášce ministerstva
zdravotnictví č. 440/2001 Sb. Hodnota 1
bodu činí 120 Kč, ve zvlášť výjimečných
případech hodných mimořádného zřetele může soud výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit. Lékařský posudek se vydává
a) u bolesti, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za
ustálený,
b) u ztížení společenského uplatnění
zpravidla až po jednom roce poté, kdy
došlo ke škodě na zdraví. Nový lékařský
posudek lze vydat v případě výrazného
zhoršení následků. Tento posudek nahradí dosavadní lékařský posudek.
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu
pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným
výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo
platu a plnou výší nemocenského. Zákon
výslovně uvádí, že zaměstnanci v tomto
případě náleží náhrada i za dobu, kdy mu
v době prvních 3 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nenáleží
nemocenské.
Náhrada za ztrátu na výdělku po
skončení
pracovní
neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi
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průměrným výdělkem před vznikem
škody a výdělkem dosahovaným po
pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného
z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů
o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší
zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk
65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. Blíže tuto oblast upravuje § 371
zákoníku práce.
V praxi činí často problém také otázka, co
všechno může být zahrnuto pod pojem
účelně vynaložené náklady spojené
s léčením. Zde se jedná např. o náklady na
léky, lékařské výkony, ortopedické pomůcky, které nejsou plně hrazeny pojištěním,
pokud jsou nezbytné k léčení poškozeného. Pod tento pojem však lze zahrnout např.
i náklady, které poškozený zaměstnanec
musel vynaložit na zaplacení osoby, která se
o něho stará, protože se vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu neobejde
bez cizí pomoci. Také se však může jednat o zvýšené náklady na dodržování
diety, která je podmínkou léčení
zaměstnance. Úspěšně uplatnitelné jsou
však i náklady na cestovné do vzdáleného léčebného zařízení, které vznikají jak
poškozenému zaměstnanci, tak i jeho
rodinným příslušníkům v souvislosti
s návštěvami postiženého zaměstnance
v dané nemocnici (náklady spojené s léčením se hradí tomu, kdo tyto náklady
prokazatelně vynaložil, což znamená,
že nepřísluší pouze poškozenému
zaměstnanci).
V důsledku pracovního úrazu však může
dojít i k situaci, kdy zaměstnanec zemře.
Nároky vzniklé v důsledku jeho smrti pak
příslušejí pozůstalým. Zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu, je
zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout náhradu účelně
vynaložených nákladů spojených s jeho
léčením, náhradu přiměřených nákladů

spojených s pohřbem, náhradu nákladů
na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých, náhradu věcné
škody.
Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených
s pohřbem přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil. Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří výdaje
účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky,
výdaje na zřízení pomníku nebo desky
do výše 20 000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční
ošacení osobám blízkým podle § 116
občanského zákoníku. Od přiměřených
nákladů spojených s pohřbem se odečte
pohřebné poskytnuté podle zvláštního
právního předpisu.
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým, kterým zemřelý
zaměstnanec výživu poskytoval nebo
byl povinen poskytovat, a to do doby, do
které by tuto povinnost měl, nejdéle však
do konce kalendářního měsíce, kdy by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku.
Jednorázové odškodnění pozůstalých
přísluší pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši 240
000 Kč; rodičům zemřelého zaměstnance,
jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši 240 000 Kč. Jednorázové
odškodnění ve výši 240 000 Kč přísluší
i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.
Postup pro uplatnění nároku:
Zaměstnanec má dle zákoníku práce povinnost bezodkladně ohlásit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj
pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného
zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické
osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv
způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem
domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
Do 5 pracovních dní po oznámení úrazu
vyhotoví zaměstnavatel záznam o úrazu, jehož vzor je uveden v nařízení vlády
č. 494/2001 Sb., a plní další povinnosti
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uvedené tamtéž. Záznam o úrazu zašle
příslušným orgánům (inspektorát bezpečnosti práce, zdravotní pojišťovna,
policie ČR). Pracovní úraz dále ohlásí
dalším orgánům (odborovému orgánu,
státnímu zástupci atd.).
Mezi jinými má zaměstnavatel povinnost oznámený pracovní úraz dále bez
zbytečného odkladu ohlásit organizační jednotce příslušné pojišťovny,
u které je zaměstnavatel pojištěn pro

případ své odpovědnosti za škodu při
pracovním úrazu. Podmínky a sazby
zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
jsou upraveny ve vyhlášce ministerstva
financí č. 125/1993 Sb. Zákonné pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání vzniká dnem vzniku prvního
pracovněprávního vztahu u zaměstna-

vatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele.
Výše nastíněná právní úprava je platná
do účinnosti zákona č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců.
Jeho účinnost byla opakovaně odložena, aktuálně je účinnost stanovena až
od 1. 1. 2013.
Mgr. Hana Olšinová

Dodržuje Váš zaměstnavatel
pravidla odměňování?
V našem pravidelném seriálu o novém zákoníku práce jsme dospěli k velmi důležitému okruhu otázek, lze říci dokonce kardinálnímu, tj. k tomu proč zaměstnanci
především tzv. chodí do práce – ano, je to
mzda či plat. Ostatně již první ustanovení
týkajíce se odměňování hovoří o tom, že
za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody
o provedení práce, resp. dohody o pracovní činnosti. Bohužel především v dnešní době ekonomické krize jsou případy
nesprávně stanovené mzdy, či v horším
případě jejího nevyplacení, častým předmětem pojistných událostí našich klientů. Evidujeme však zároveň dlouhou
řadu úspěšně ukončených případů, kde
jsme mohli naše pojištěné přesvědčit
o výhodách pojištění právní ochrany
D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a. s.
Nyní již k samotné právní úpravě - oproti
původnímu zákoníku práce přinesl zcela zásadní koncepční změnu nový zák.
č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném
znění, který upravuje otázky odměňování komplexně a na jednom místě. Jistě
tím dojde k většímu uživatelskému komfortu, jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.
Úvodem je nutno pro úplnost upozornit
na časté zaměňování pojmů mzda a plat.
Důležitost tohoto rozlišování plyne především ze skutečnosti, že zákoník práce
obsahuje pro obě kategorie vlastní pravi-
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dla. Plat lze zjednodušeně definovat jako
peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem, kterým je stát, kraj, obec, škola, příspěvkové organizace a pod. Mzda
je naproti tomu odměna poskytovaná
v tzv. soukromém sektoru. V dalším pojednání si dovolím probrat pro tentokrát
pouze problematiku mzdy, přičemž o odměňování pracovníků veřejného sektoru
bychom se zmínili v některém z příštích
čísel DAS magazínu.
Důležitým úvodním ustanovením je rovněž § 110 stanovující zásadu stejného
odměňování všech zaměstnanců.
Minimální a zaručená mzda
Minimální mzdou nový zákoník práce
myslí nejnižší přípustnou výši odměny
za práci v pracovně právním vztahu, kdy
takto chráněni jsou všichni zaměstnanci.
Vztahuje se na všechny typy odměn za
práci, tj. i na odměny z dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr. Při
stanovení minimální mzdy a nejnižších
úrovní zaručené mzdy se přihlíží nejen
k vývoji inflace, ale i ke mzdovému vývoji. Mzda, plat nebo odměna z dohody
nesmí být nižší než minimální mzda. Do
mzdy se pro tento účel nezahrnuje mzda
ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve
ztíženém prostředí a za práci v sobotu
a v neděli.
Nový zákoník práce přináší zcela nový po-

jem zaručené mzdy. Zaručenou mzdou
se rozumí mzda, na kterou vzniklo zaměstnanci právo podle zákoníku práce,
smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového
výměru. Stanovením zaručené mzdy je
vymezena míra ochrany zaměstnance
před poskytováním nízkých mezd, a pokud jde o zaměstnance, u nichž mzda
není sjednána v kolektivní smlouvě, je
stanoveno, že nejnižší úroveň zaručené
mzdy a podmínky pro její poskytování
stanoví vláda nařízením. V současné době
se jedná o nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku
ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí.
Pojem minimální mzdové tarify, který
upravoval původní zákoník práce, byl
nahrazen posloupností sazeb nejnižších
úrovní zaručené mzdy odstupňovaných
podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce stanovené výše uvedeným
nařízením vlády.
Sjednání, stanovení nebo určení mzdy
Nový zákoník práce přesněji upravuje, že
mzda se sjednává v kolektivní, pracovní
nebo jiné smlouvě, popřípadě může být
zaměstnavatelem stanovena vnitřním
předpisem nebo mzdovým výměrem.
U statutárního orgánu, je-li zaměstnancem, sjednává s ním mzdu nebo mu ji
D.A.S. magazín 2/2009

ní
určuje ten, kým byl do funkce ustanoven.
Sjednání, stanovení nebo určení mzdy
musí vždy předcházet výkonu práce, což
bude nutné i tehdy, jestliže zaměstnanec
změní práci po dobu trvání pracovního
poměru (včetně převedení zaměstnance
na práci jiného druhu, než byla sjednána
dle podmínek stanovených zákoníkem
práce).
Vzhledem ke skutečnosti, že mzdový výměr nebyl původním zákoníkem práce
upraven, je možno přivítat, že se zaměstnavateli stanoví nově povinnost vydat zaměstnanci v den nástupu do práce nebo
v den změny vykonávané práce písemný
mzdový výměr. Tento musí obsahovat
údaje stanovené zákonem, kterými jsou
údaje o způsobu odměňování, termínu
a místě výplaty mzdy, a to tehdy, nejsouli tyto obsaženy ve smlouvě (kolektivní,
pracovní, dohodě) nebo vnitřním předpisu. Zaměstnavateli je dále určena povinnost oznámit zaměstnanci písemně
změny skutečností uvedených ve mzdovém výměru, a to v den účinnosti takové
změny.
Mzda nebo náhradní
volno za práci přesčas
Nový zákoník práce nepřipouští původní
možnost sjednání mzdy již s přihlédnutím
k práci přesčas (výjimku stanovuje pouze
pro vedoucí zaměstnance). V současné
době platí, že zaměstnanec má za dobu
práce přesčas nárok na mzdu za dobu výkonu práce přesčas a příplatek nejméně
ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud
se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodli na poskytnutí náhradního volna
v rozsahu práce konané přesčas místo
příplatku. Jestliže nebude zaměstnanci
poskytnuto náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, náleží
zaměstnanci příplatek za práci přesčas.
Mzda, náhradní volno
nebo náhrada mzdy za svátek
Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno
v rozsahu práce konané ve svátek, které
mu zaměstnavatel poskytne nejpozději
do konce třetího kalendářního měsíce
následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za
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dobu čerpání náhradního volna přísluší
zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši
průměrného výdělku místo náhradního
volna.
Zaměstnanci, který nepracoval proto,
že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši
průměrného výdělku nebo jeho části
za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla
v důsledku svátku.
Mzda za noční práci
Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve
výši 10 % průměrného výdělku. Jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze
sjednat jen v kolektivní smlouvě.
Mzda za práci v sobotu a v neděli
Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší
zaměstnanci dosažená mzda a příplatek
nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze sjednat jen v kolektivní
smlouvě.
Mzda a příplatek za práci
ve ztíženém pracovním prostředí
Za dobu práce ve ztíženém pracovním
prostředí přísluší zaměstnanci dosažená
mzda a příplatek. Vymezení ztíženého
pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku stanoví vláda nařízením. Příplatek za práci ve ztíženém
pracovním prostředí činí nejméně 10 %
částky, kterou stanoví zákoník práce
v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy.
Naturální mzda
Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance
a za podmínek s ním dohodnutých, a to
v rozsahu přiměřeném jeho potřebám.
Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplatit v penězích mzdu nejméně
ve výši příslušné sazby minimální mzdy
(§ 111 zákoníku práce) nebo příslušné
sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy
(§ 112 zákoníku práce). Jako naturální
mzda mohou být poskytovány výrobky,

s výjimkou lihovin, tabákových výrobků
nebo jiných návykových látek, výkony,
práce nebo služby.
Splatnost mzdy a další otázky
Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním
měsíci následujícím po měsíci, ve kterém
vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo
plat nebo některou jejich složku.
V rámci výše uvedené doby splatnosti
mzdy se zaměstnavateli ukládá, aby určil
konkrétní výplatní termín, není-li tento
termín sjednán v kolektivní smlouvě.
Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci před
nastoupením dovolené mzdu nebo plat
splatný během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud
se se zaměstnancem nedohodne jinak.
Jestliže to neumožňuje technika výpočtu
mezd nebo platů, poskytne mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy nebo
platu mu vyplatí nejpozději v nejbližším
pravidelném termínu výplaty mzdy nebo
platu následujícím po dovolené.
Mzda nebo plat se vyplácí zaměstnanci
v zákonných penězích, tj. v korunách českých (Kč). Zaměstnancům s místem výkonu práce v zahraničí je možné s jejich
souhlasem poskytovat mzdu nebo plat
nebo jejich část v dohodnuté cizí měně,
pokud je k této měně vyhlašován Českou
národní bankou kurz.
Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní
době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit k výplatě
z vážných důvodů, zašle mu zaměstnavatel mzdu nebo plat v pravidelném
termínu výplaty, popřípadě nejpozději
v nejbližší následující pracovní den na
svůj náklad a nebezpečí, pokud se se zaměstnancem nedohodli na jiném termínu nebo způsobu výplaty.
Při měsíčním vyúčtování mzdy nebo
platu je zaměstnavatel povinen vydat
zaměstnanci písemný doklad („výplatní
pásku“) obsahující údaje o jednotlivých
složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance
předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.
JUDr. Viktor Hodek

Pravidla odměňování
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Německo s nožem
Cestovat do Německa
s nevhodným nožem se nevyplácí
Na úvod je třeba zdůraznit, že jsme se
rozhodli k zařazení příspěvku týkajícího
se německého zbrojního zákona do tohoto vydání našeho časopisu, ačkoliv se
jedná o problematiku, která je v zásadě
mimo oblast pojištění právní ochrany. Jak
je všeobecně známo, v oblasti trestního
a přestupkového práva se pojištění právní
ochrany vztahuje pouze na případy, kdy je
proti pojištěné osobě zahájeno řízení, které může mít za následek její postih podle
přestupkového nebo trestního zákona pro
nedbalostní trestný čin nebo přestupek
v oblasti právní ochrany.
Případy, na které chceme naše klienty
v tomto článku upozornit, se vesměs týkají porušování německého zbrojního zákona a z hlediska jejich skutkové podstaty se
jedná prakticky vždy o kategorii tzv. úmyslných trestných činů.
Protože případů, kdy je český občan obviněn ve Spolkové republice Německo
z porušování zbrojního zákona, dramaticky přibývá, rádi využíváme této příležitosti,
abychom posílili právní vědomí všech našich klientů a v některých případech možná i předešli finančním ztrátám a potížím,
do kterých se mohou naši klienti při cestách do země našich západních sousedů
dostat.
Nemáme v úmyslu se této problematice věnovat komplexně, nýbrž chceme
upozornit jen na její část, která se může
z praktického hlediska nejvíce dotýkat
českých občanů cestujících do Spolkové
republiky Německo, zejména pak řidičů motorových vozidel, ale také turistů,
občanů, kteří dojíždějí do SRN za prací
(tzv. „pendlerů“) apod.
Základ německé právní úpravy tvoří
zbrojní zákon ze dne 11. 10. 2002, (spolková sbírka zákonů I str. 3970, 4592, 2003
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str. 1957) ve znění zákona ze dne 26. 3. 2008
(spolková sbírka zákonů I str. 426).
Jaké nože je zakázáno mít u sebe
při cestách do SRN?
Z pohledu německého zbrojního zákona lze obecně považovat za zbraň, kterou nelze mít u sebe, nože s jednoručně
zajistitelnou čepelí (jednoruční nože) nebo
pevné nože s délkou čepele nad 12 cm
a dále všechny druhy vystřelovacích nožů,
pokud je čepel vystřelována bočně z rukověti a část čepele vyčnívající z rukověti
je delší než 8,5 cm nebo je nabroušená na
obou stranách.
Bez ohledu na délku čepele je z hlediska
jednotlivých druhů zakázáno držení zejména následujících nožů:
• gravitačních nožů (čepele jsou vymrštěny z rukověti při uvolnění blokovacího
zařízení gravitací nebo odstředivým pohybem a samostatně nebo povolením
blokovacího zařízení se upevní),
• vystřelovacích nožů (čepele jsou vymršťovány na základě stisknutí knoflíku či
páčky, a takto nebo povolením blokovacího zařízení je možno je upevnit),
• pěstních nožů („s rukovětí napříč k pevné čepeli, které jsou vedeny nebo používány v sevřené pěsti“),
• sklapovacích nožů s otočnou rukovětí
rozdělenou na dvě části (tzv. motýlkové
nože nebo balisongové nože).
Co má zákonodárce na mysli pod
pojmoslovím „ mít u sebe“
„…zbraň u sebe nosí ten, kdo ji má skutečně
v držení mimo vlastní byt, obchodní prostory nebo vlastní ohraničený majetek.“
Pojem „nosí u sebe“ tak naplňuje nejen
ten, kdo má zakázaný nůž např. na opasku,
v náprsní kapse, v příručním zavazadle či
tašce, nýbrž také ten, kdo má „zakázanou
věc“ např. v kabině nebo v zavazadlovém
prostoru vozidla apod.

Co následuje po nalezení
zakázaného nože policií?
Je-li při policejní kontrole nalezen zakázaný nůž, je proti českému občanovi zahájeno trestní stíhání, neboť v rozporu s § 2
odst. 3 zbrojního zákona přivezl na území
Spolkové republiky Německo zakázaný
předmět, což představuje trestný čin dle
§ 52 odst. 3 č. 1, 2, odst. 3 ve spojení s Přílohou 2, oddíl 1 č. 1.4.1 zbrojního zákona.
Nůž je na místě zabaven a český státní
občan musí složit peněžní záruku ve výši
očekávaného peněžitého trestu a nákladů
trestního řízení.
V relativně krátké době (v řádu několika
týdnů až měsíců) je vydán trestní příkaz,
kterým je obviněnému udělen peněžitý
trest zpravidla od 150 – 600 EUR a současně je mu uložena povinnost nahradit
náklady trestního řízení.
Proti trestnímu příkazu je možné podat ve
lhůtě 14 dnů od jeho doručení odpor, který musí být sepsán v němčině a odvolacímu orgánu musí být doručen ještě před
ukončením odvolací lhůty. O podaném
odporu pak rozhoduje, většinou v řádu
několika měsíců, místně a věcně příslušný
německý soud v ústním jednání.
Není-li proti trestnímu příkazu podán
v zákonné lhůtě odpor, je obviněný povinen zaplatit ve stanovené lhůtě uložený
peněžitý trest a náklady trestního řízení
a ve Spolkové republice Německo je pak
automaticky považován za již trestaného
pro porušení zbrojního zákona (má záznam v německém rejstříku trestů). Zároveň je nařízena likvidace zabavené věci.
Obhajoba obviněného je argumentačně
i právně značně složitá a má-li být efektivní, neobejde se zpravidla bez právní
pomoci německého advokáta. Náklady za
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Profesní
Dotazy klientů...
průkazy
obhajobu v jedné instanci se většinou pohybují v rozmezí od 500 do 700 EUR.
Nezvolí-li postižený český občan vhodnou
argumentaci již při samotné kontrole (vždy
se jedná o zodpovězení otázek, kdo je majitelem nože, zda kontrolovaná osoba ví
o jeho existenci a za jakým účelem má nůž
při sobě atd.), automaticky je proti němu
zahájeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, neboť existenci složek „vědomí“
a „vůle“ lze obviněnému většinou prokázat.
Pouhá námitka, že dotčená osoba nevěděla, že je ve Spolkové republice Německo zakázáno s sebou určité nože vozit, je
irelevantní.
V rámci obhajoby tak zpravidla zůstává jediná možnost, a to prokazování existence
tzv. „nevyhnutelného omylu pachatele“
na podkladě § 17 trestního zákoníku“,
jenž se týká otázky protiprávnosti skut-

ku. Nevyhnutelný omyl pachatele týkající
se protiprávnosti jeho skutku lze v případech českých občanů opírat zejména o to,
že se jedná o cizího státního příslušníka,
kdy konkrétní nůž, který s sebou vezl, není
v České republice zakázanou zbraní a on
proto neměl důvod se informovat, zda
s sebou tento nůž může převážet také na
území Spolkové republiky Německo.
Tato argumentace však přichází v úvahu
pouze za předpokladu, že obviněný český občan uvede již při samotné kontrole,
že nůž využívá k „přípravě jídla“, např. ke
krájení chleba, jablek apod., nikoliv však
ke své obraně.
Za optimálních okolností může být dosaženo zastavení trestního stíhání podle
§ 153 písm. a) německého trestního řádu
proti zaplacení stanoveného poplatku řádově ve výši 150,00 EUR až 250,00 EUR.
Pro českého státního příslušníka to má tu

nepodcenitelnou výhodu, že je tak ukončeno trestně-právní vyšetřovací řízení a zejména pak neexistuje žádný pravomocný trestně-právní záznam o předchozím trestu.
Při využití služeb německého advokáta
je však český občan při započtení všech
výdajů (tj. nákladů obhajoby, poplatku,
nákladů trestního řízení) i v těchto případech minimálně o 1.000 EUR „lehčí“.
Jaké nože je možné mít u sebe?
Do rozporu s německými právními předpisy se český občan nedostane v případech, kdy bude mít v držení např. typické
švýcarské kapesní nože nebo srovnatelné
zavírací nože, pokud je třeba k jejich otevření obou rukou. Klasická česká „Rybička“
mu dává zaručeně dvojnásobnou jistotu
beztrestnosti.
JUDr. František Machálek

Dotazy klientů...

Emisní zóny
Při nedávné cestě do Spolkové republiky Německo osobním automobilem,
konkrétně do Mnichova, jsem byl po
vjezdu do centra města pokutován
místními policisty, resp. mi byla uložena povinnost uhradit jakýsi ekologický poplatek. Můžete mi objasnit,
o co se jedná?
Z popisování události klienta je zřejmé, že se jedná o jeho první zkušenost
s tzv. emisními zónami. Zatímco v České republice některá města, zejména
ta větší, o zavedení tzv. emisních zón
uvažují, u našich západních sousedů již
k tomuto kroku přistoupili, a to již od
podzimu loňského roku. Právě Mnichov
byl mezi těmito městy již od počátku
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a další města přibývají. Věcně se jedná
o to, že vjezd do center měst nebo chcete-li, do tzv. ekologických zón, je jednak
zpoplatněn a současně povolen pouze
určitým druhům motorových vozidel.
Tato zóna je vyznačená svislou dopravní značkou „Umweltzone“, pod ní je ještě dodatková tabulka s barevně odlišenými plaketami. Tyto plakety můžete
zakoupit na některých vybraných STK
i v ČR nebo na STK v Německu (DEKRA,
TÜV) Pokud se jedná o jednotlivé druhy motorových vozidel, lze obecně říci,
že relativně dobře jsou na tom auta benzínová, samozřejmě za předpokladu, že
plní alespoň ekologickou normu EURO
2. Poněkud složitější je situace u dieselových vozidel, kde je posuzování přís-

nější, rozhodují údaje o množství škodlivin uvedené ve „velkém“ technickém
průkazu. Nejezdíte-li do konkrétních
míst opakovaně a často, jistě se vyplatí
v případě, kdy máte v úmyslu zajíždět
do městského centra, ověřit si situaci
o tom kterém daném místě a konkrétním městě. Na webových stránkách těchto měst zpravidla naleznete
mapu, která danou zónu vymezuje.
Aktuální situaci se nepochybně vyplatí sledovat průběžně, neboť jednotlivá
města po zavedení těchto zón podmínky pro vjezd do nich postupně dále
zpřísňují.
Mgr. Miroslav Ježek

Dotazy klientů...
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Odpovědnost
Odpovědnost za škodu způsobenou rozbitou silnicí
cích platí, že vlastník dálnice, silnice
nebo místní komunikace odpovídá
za škody vzniklé uživatelům těchto
pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jeho
možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu
zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
Rozsah, způsob a časové lhůty pro
odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice, silnice a místní komunikace
stanoví vyhláška ministerstva dopravy
a spojů č. 104/1997 Sb.
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Na D.A.S. se často obracejí klienti v situaci, kdy jim vznikne škoda na vozidle
v důsledku závad ve sjízdnosti nebo
v důsledku špatného dopravně technického stavu komunikací. Ptají se, zda
je možno požadovat náhradu škody, jakým způsobem tak učinit a vůči komu
škodu uplatňovat.

Stavebním stavem dálnice, silnice nebo
místní komunikace se rozumí jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze
odstranit běžnou údržbou, únosnost
vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a vybavení pozemní komunikace
součástmi a příslušenstvím.

A co říká zákon?
Vlastník dálnice, silnice nebo místní
komunikace odpovídá uživatelům
těchto pozemních komunikací pouze
za škody, jejichž příčinou byla závada
ve sjízdnosti (za splnění dalších podmínek – viz níže). Zákon o pozemních
komunikacích výslovně stanoví, že uživatelé dálnice, silnice nebo místní komunikace nemají nárok na náhradu
škody, která jim vznikla ze stavebního
stavu nebo dopravně technického stavu těchto pozemních komunikací.

Dopravně technickým stavem dálnice,
silnice nebo místní komunikace se rozumí jejich technické znaky (příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh
vozovky, směrové a výškové oblouky)
a začlenění pozemní komunikace do
terénu (rozhled, nadmořská výška).

Co se tedy těmito pojmy rozumí?
Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve
sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní
komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu těchto pozemních
komunikací a povětrnostním situacím
a jejich důsledkům.

V úvahu přichází pouze odpovědnost za závady ve sjízdnosti, které
jsou nepředvídatelné i při splnění podmínky, že řidič přizpůsobil
jízdu stavu vozovky i povětrnostním
situacím.

Odpovědnost za škodu

Neúspěšné jsou tedy požadavky řidičů
na náhradu škody způsobenou např.
nedostatečným rozhledem, v důsledku
určitého technického řešení pozemní
komunikace apod.

Tato odpovědnost je však zákonem
dále zúžena. Dle ustanovení § 27 odst.
2 zákona o pozemních komunika-

Z výše uvedeného je zřejmé, že úspěšné
uplatnění nároku není v takovém případě
jednoduché. Je nutné prokázat nepředvídatelnost závady ve sjízdnosti, musí se
jednat o závadu, na kterou nebyli řidiči
předepsaným způsobem upozorněni,
vlastník komunikace se může dále své
odpovědnosti zprostit prokázáním toho,
že nebylo v mezích jeho možností tuto
závadu odstranit, u závady způsobené
povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, nebo na ni
předepsaným způsobem upozornit atd.
Vzhledem k tomu, že jde o situaci komplikovanou, na kterou je nutné vhodně
reagovat již na daném místě (zajistit
podklady k prokázání vzniku takové
škody na určitém místě a v určité době,
vyhnout se příp. uznání odpovědnosti
za spáchání přestupku spočívajícího
v nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky
atd.) doporučujeme v případě vzniku
takové škody kontaktovat právní oddělení D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s., na telefonní lince právního
poradenství (tel. č. 267 990 777), popř.
tísňové lince právního poradenství
(tel. č. 603 500 005) a právní aspekty
nastalé situace konzultovat ihned na
místě dopravní nehody.
Mgr. Hana Olšinová
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Odečítání bodů
Pravidla pro odečítání bodů
zaznamenávaných v registru řidičů
Sledování
opakovaného
páchání přestupků nebo trestných činů,
spáchaných porušením vybraných
povinností stanovených předpisy
o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla, ale
také toho, že se řidič porušování těchto povinností nedopouští, se zajišťuje
bodovým hodnocením řidičů podle
zákona o silničním provozu (zákon
č. 361/2000 Sb.), které se zaznamenává
v registru řidičů.
Přehled jednání spočívajícího v porušení vybraných povinností stanovených
předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání je stanoven v příloze citovaného
zákona.
Záznamy v registru řidičů provádí
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení o uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení, rozhodnutí
o uložení sankce za přestupek, nebo
rozhodnutí, kterým byl uložen trest
za trestný čin. To vše činí zpětně
ke dni uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení nebo ke dni
nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek anebo rozhodnutí, kterým se
ukládá trest za trestný čin.
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností
zaznamenává řidičem dosažený počet bodů
pouze
do
celkového
počtu
12 bodů. Při provedení záznamu bodů,
kterým řidič dosáhl celkového počtu
12 bodů, neprodleně písemně oznámí
tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu (nejpozději
do 5 pracovních dnů ode dne doručení
tohoto oznámení). Řidič pozbývá řidič-
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ské oprávnění uplynutím 5 pracovních
dnů ode dne, v němž mu bylo toto
oznámení doručeno.
Možnost odečítání zaznamenaných
bodů upravuje § 123e zákona o silničním provozu.
1. Dle citovaného ustanovení má nárok na odečtení 4 bodů z celkového
počtu dosažených bodů ten řidič,
kterému nebyla po dobu 12 po
sobě jdoucích kalendářních měsíců pravomocně uložena sankce za
přestupek nebo trest za trestný čin,
spáchaný jednáním zařazeným do
bodového hodnocení. Tato lhůta se
počítá ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci
rozhodnutí, na jehož základě byl řidiči
v registru řidičů zaznamenán naposled
stanovený počet bodů.
Za předpokladu opětovného splnění
výše uvedené podmínky i po dobu dalších 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců se řidiči odečtou další 4 body.
Splní-li řidič tyto podmínky po dobu 36
po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
odečtou se všechny zbývající body.
Do uvedených lhůt se nezapočítává
doba výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
Záznam o odečtení bodů provede
v registru řidičů příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností, a to
nejpozději do 3 pracovního dnů ode
dne, kdy vznikl řidiči nárok na odečtení
bodů.
2. Dále se řidiči odečtou body, které
mu byly zaznamenány na základě pravomocného rozhodnutí o přestupku
nebo o trestném činu po pravomoc-

ném zrušení tohoto rozhodnutí.
3. Od 1. 9. 2008 má řidič nárok na odečtení 3 bodů z celkového dosaženého
počtu také tehdy, pokud podá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností písemnou žádost
o odečtení bodů a doloží potvrzení
o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které
není starší než 1 měsíc od podání žádosti.
Podmínkou však je, aby řidič, který takovou žádost podává, neměl
ke dni ukončení školení bezpečné
jízdy ve středisku bezpečné jízdy
v registru řidičů zaznamenáno více než
10 bodů za porušení právních předpisů
ohodnocená méně než 6 body.
Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů
ke dni ukončení školení ve středisku
bezpečné jízdy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti.
Tímto způsobem však lze odečíst body
pouze jednou za kalendářní rok.
Problém tkví v tom, že obecní úřad
nemá povinnost informovat řidiče
o provedení bodového záznamu
a jeho výši (kromě okamžiku dosažení
12 bodů), a také tak nečiní. Ani policie
nemá tuto povinnost. O připsaných
bodech se jinak klient dozví pouze
v případě, že podá žádost. Existuje-li
tedy oprávněná domněnka, že vám
byly připsány nějaké body, doporučujeme stav bodového konta sledovat
a budete-li se blížit 12 bodové hranici
případně využít možnosti odečtení 3
bodů absolvováním školení bezpečné
jízdy.
Mgr. Hana Olšinová

Odečítání bodů
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Reklamace...
Nevyřízená reklamace?
Poradíme Vám, pomůžeme Vám !
Každý z nás následující situaci bohužel
zažil. Při nákupu nám zboží vychvalují, že lepšího není, ale ouha! U nových
značkových bot se po měsíci odlepí
podrážka, u nového mobilního telefonu přestane fungovat klávesnice. Na
základě rad různých bezplatných poraden jdete s optimismem reklamovat
k prodejci – jenže další ouha! Boty jste
nesprávně nosili (nejlépe by bylo boty
nenosit vůbec – jak nám skutečně jeden
prodávající napsal), telefon zkorodoval, protože jste si dovolili telefonovat
v ranním oparu či mlze a mohla by následovat dlouhá plejáda více či méně
originálních výmluv, proč Vám rozhodně reklamaci nepřijmou.
A zde stojíte před důležitým rozhodnutím - zda vložit nemalé peníze do
soudního sporu (kdy náklady častokrát
převýší kupní cenu zboží) nebo se vzdát
– s tím ostatně nepoctivý prodejci počítají – říkají si: „Pokud nás ze 100 odmítnutých reklamací zažalují 2 či 3, bohatě
se nám to vyplatí“. Bezplatná poradna
Vám již více nepomůže a Česká obchodní inspekce maximálně nepoctivému
prodejci udělí pokutu, ale nic více.
Pro klienty D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s., ale existuje i další možnost - využít pojištění právní ochrany. Pojišťovna
za Vás uhradí náklady za právníky i soud a
na základě svých letitých zkušeností zvolí
nejlepší a nejrychlejší cestu k domožení
se Vašich oprávněných nároků.
Pro Vaši lepší právní orientaci uvádíme přehled nejdůležitějších pravidel, kterými se reklamační řízení řídí
a která je pro úspěšné vyřízení reklamace nutno dodržet.
Právní úprava prodeje zboží v obchodě je upravena především v §§ 612
až 627 občanského zákoníku a v § 19
zákona o ochraně spotřebitele. Základ-

18

Nevyřízená reklamace

ní povinností prodávajícího je, že při
převzetí prodávané věci, je toto ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez
vad.
Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost
a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho
zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,
popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro
věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je
v tomu odpovídajícím množství, míře
nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který
prodávající pro použití věci uvádí nebo
pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny
podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má
kupující právo, aby byla věc před ním
překontrolována nebo aby její činnost
mu byla předvedena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím
není ve shodě s kupní smlouvou (dále
jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc
uvedl do stavu odpovídajícího kupní
smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může
kupující požadovat přiměřenou slevu
z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se
projeví během šesti měsíců ode dne
převzetí věci, se považuje za rozpor
existující již při jejím převzetí, pokud to
neodporuje povaze věci nebo pokud se
neprokáže opak.

Prodávající odpovídá i za vady, které se
projeví jako rozpor s kupní smlouvou
po převzetí věci v záruční době (zákonná záruka). Záruka se však nevztahuje
na opotřebení věci způsobené jejím
obvyklým užíváním. Záruční doba činí
24 měsíců (u potravinářského zboží
8 dnů, u krmiv 3 týdny a u zvířat 6 týdnů). Je-li na prodávané věci, jejím obalu
nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními
předpisy lhůta k použití věci, skončí
záruční doba uplynutím této lhůty (tzv.
exspirační lhůta).
Upozorňujeme však na rozšířený omyl
týkající se použitých věcí (nejčastěji auto
z autobazaru), kde je nutno si správně
uvědomit, že podávající neodpovídá za
vady, které se projeví jako rozpor s kupní
smlouvou po převzetí věci (zjednodušeně řečeno není zde žádná záruční doba).
Lhůta 24 měsíců, resp. 12 měsíců stanovená v § 626 odst. 3 občanského zákoníku je
pouhou lhůtou pro vytknutí vad u prodávajícího, které však musely existovat již v
době převzetí věci. Prokázání této skutečnosti (a to i s pomocí znaleckých posudků),
je bohužel často velmi obtížné. Zákonná
záruka se nevztahuje ani na věci, které se
rychle kazí.
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající navíc ani za vady odpovídající
míře používání nebo opotřebení, které
měla věc při převzetí kupujícím. Obdobně u věcí prodávaných za nižší cenu
se záruka nevztahuje na vady, pro které
byla nižší cena sjednána.
Rozsah zákonné záruky může (ale samozřejmě nemusí) prodávající rozšířit
prohlášením v záručním listě, ve kterém
určí podmínky a rozsah prodloužené
záruky. Je proto vždy nutné podrobně
prostudovat záruční podmínky, neboť
nároky z této prodloužené záruky mohou být u různých prodejců rozdílné.
D.A.S. magazín 2/2009
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Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou
věc uvést do provozu jiný podnikatel
než prodávající, začne záruční doba
běžet až ode dne uvedení věci do
provozu, pokud kupující objednal
uvedení do provozu nejpozději do tří
týdnů od převzetí věci a řádně a včas
poskytl k provedení služby potřebnou
součinnost.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má
kupující právo, aby byla bezplatně, včas
a řádně odstraněna, a prodávající je
povinen vadu bez zbytečného odkladu
odstranit. Není-li to vzhledem k povaze
vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada
jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může
kupující žádat přiměřenou slevu z ceny
věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit
a která brání tomu, aby věc mohla být
řádně užívána jako věc bez vady, má
kupující právo na výměnu věci nebo
má právo od smlouvy odstoupit. Táž
práva přísluší kupujícímu, jde-li sice

o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet
vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě právní praxe
považuje, pokud se stejná vada, která
byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.
Větším počtem vad se rozumí současná existence alespoň tří odstranitelných vad.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující
právo na přiměřenou slevu z ceny věci
nebo může od smlouvy odstoupit.
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž
nebo uvedení do provozu byly sjednány
v kupní smlouvě a byly provedeny
prodávajícím nebo jinou osobou na
odpovědnost prodávajícího. To platí
rovněžv případě, kdy montáž nebo jiné
uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu

Vzor - Uplatnění práv z odpovědnosti za vady:
								
Věc:
Uplatnění práva na opravu věci

k montáži nebo k uvedení věci do
provozu.
Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo
věc použitá vadu, za kterou prodávající
odpovídá, má kupující místo práva na
výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího (viz Vzor uplatnění
práv z odpovědnosti za vady), u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený
k opravě, který je v místě prodávajícího
nebo v místě pro kupujícího bližším,
uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční
opravy. Podnikatel určený k opravě je
povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.
Důležitou povinností kupujícího je nutnost uplatnit práva z odpovědnosti za
vady věci v záruční době, v opačném
případě zaniknou (prekludují se).
JUDr. Viktor Hodek
Prodejce
V ................ dne ................

Vážené dámy a pánové,
dne ................ jsem ve vaší prodejně na výše uvedené adrese zakoupila pár dámské sportovní obuvi zn. ................................,
vel. 40, a to za kupní cenu 1999,- Kč. Jako doklad koupě předkládám kopii paragonu.
Obuv jsem užívala v souladu s vámi předanými pokyny k použití, a to …(následuje konkrétní popis užití obuvi – např. asi
patnáctkrát k cca hodinovému rekreačnímu běhu po zpevněných cestách). I přes tuto skutečnost začalo na obou botách,
na něž se dosud vztahuje běh záruční doby, docházet k… (následuje popis vady – např. - narušování lepení a šití obuvi
apod.), což neodpovídá míře jejich dosavadního běžného užívání.
V návaznosti na výše uvedené vás v souladu s § 622 odst. 1 občanského zákoníku žádám o odstranění uvedené vady
zboží opravou, a to v souladu s § 19 odst. 3 zák. o ochraně spotřebitele, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.
Vadnou obuv přikládám.
S pozdravem
jméno, příjemní, adresa, podpis
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D.A.S. řešila...
Právní ochrana vozidla
Vozidlo klientky bylo (právem) odtaženo odtahovou službou Hl. m. Prahy. Po vyzvednutí vozidla z parkoviště a návratu domů si klientka všimla silně promáčklé střechy.
Klientka zkontaktovala tísňovou linku právního poradenství, kde ji právník D.A.S. instruoval, aby poškození co nejrychleji reklamovala u subjektu, který odtah prováděl a
provedla fotodokumentaci škody. Poté, co klientka poslala potřebné podklady, vyzvala D.A.S. písemně Správu
služeb hl.m. Prahy, aby škodu uhradila, případně sdělila,
u které pojišťovny má sjednáno pojištění odpovědnosti za
škodu. V odpovědi Správa služeb svou odpovědnost uznala

a sdělila, že tuto událost hlásí ke svému odpovědnostnímu
pojištění. Na tomto základě právníci D.A.S. kontaktovali příslušnou odpovědnostní pojišťovnu, která se však k dobrovolné náhradě škody neměla. Pojišťovna stále oddalovala likvidaci škody požadavky na doložení dalších a dalších (dle názoru D.A.S.
zbytných) podkladů a servis, ve kterém probíhala oprava, nechtěl vozidlo vydat do doby, než dostane za opravu zaplaceno.
Po opakovaných urgencích a pohrůžkou uplatnění vzniklých
vícenákladů (nutnost pronajmout náhradní vozidlo atd.) pojišťovna svůj postoj přehodnotila a během dvou dnů pak došlo
k výplatě pojistného plnění a uvolnění vozidla ze servisu.

Právní ochrana nemovitosti
Po odečtu stavu elektroměru v bytě klienta přišlo od energetické společnosti patřící ke koncernu ČEZ roční vyúčtování záloh na elektřinu, ze kterého vyplývala povinnost
uhradit nedoplatek ve výši 3.278,- Kč. Klient hradil zálohy na
elektřinu v dvouměsíčních intervalech ve výši 2.600,- Kč. Po
uhrazení nedoplatku byly pravidelné dvouměsíční zálohy ze
strany ČEZu zvýšeny na 3.680,- Kč. Protože toto se jevilo klientovi nepřiměřené a ČEZ odmítal výši záloh upravit, obrátil
se s problémem na D.A.S. Poté, co D.A.S. shromáždila dostupné doklady (předpisy záloh a jejich vyúčtování), ob-

rátili se právníci D.A.S. na distributora elektřiny s žádostí
o vysvětlení, resp. přehodnocení výše záloh, když jednoduchým výpočtem nutno dojít k závěru, že navýšení záloh
o více jak 1.000,- Kč představuje dvojnásobný rozdíl oproti
výši nedoplatku za předchozí rok. Do týdne D.A.S. obdržela
reakci zákaznických služeb ČEZu, která obsahovala podrobné vysvětlení způsobu výpočtu záloh a důvodů, pro které
k navýšení došlo, avšak zároveň uznání pochybení v tomto
případě. Dvouměsíční zálohy byly zároveň upraveny na odpovídající částku 3.000,- Kč.

Právní ochrana
v pracovněprávních vztazích
Velice často se na nás obracejí klienti, řidiči MKD, s nimiž zaměstnavatelé nejednají
v souladu se zákoníkem práce. Typickým
příkladem je situace, kdy zaměstnavatel
ukončí pracovní poměr se zaměstnancem
(zpravidla dohodou, byť často zaměstnanci vnucenou) a následně odmítne vyplatit poslední splatné nároky (na mzdu
a tzv. diety). První zmíněný problém lze
zpětně řešit jen velmi obtížně, proto vždy
doporučujeme klientům před podpisem
jakékoli podobné dohody předběžně věc
zkonzultovat s právníkem D.A.S. na tísňové lince právního poradenství.
V konkrétním případě například zaměstnavatel odmítl vyplatit klientovi mzdu,
cestovní náhrady (diety) a příplatky za
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práci přesčas z důvodu poškození kamionu, které měl údajně klient způsobit.
Zaměstnavatel se však samotný vznik
škody, natož odpovědnost klienta za ní,
již neobtěžoval jakkoli doložit, či jinak
prokázat. Dle zákoníku práce však pouhé
jednostranné tvrzení nestačí a naopak dle
§ 250 zákoníku práce musí zaměstnavatel odpovědnost zaměstnance za škodu
prokazovat. Nesmí zároveň jakoukoli, byť
i nespornou škodu, srážet zaměstnanci,
bez jeho písemného souhlasu, ze mzdy.
D.A.S. věc předala k řešení spolupracující advokátní kanceláři, která nároky klienta vyčíslila (cca 13.000 Kč na
mzdě a 410 EUR na cestovních náhradách) a u zaměstnavatele uplatnila.

Protože však reakce byla zcela odmítavá, bylo nutno podat žalobu k soudu.
U prvního soudního jednání obě strany
předložily své důkazy. Ačkoli první část nároku byla nesporně prokazatelná (výpisy
z účtu klienta), u druhé části, diet, zaměstnavatel podle svých dokumentů (nebo
alespoň těch, které se rozhodl zpřístupnit)
uznal nárok pouze v poloviční výši. Ačkoli si
klient vedl záznamy o pracovních cestách,
které s tímto nesouhlasily, neměl bohužel
k dispozici jakékoli přesvědčivější důkazy o tom, jaké cesty po Evropě skutečně vykonal a za jakou dobu mu tak
vnikl nárok na diety a případné příplatky
za přesčasy. Soudům většinou v těchto případech stačí k prokázání nároku
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kopie tachografických kotoučků, sjetin
z digitální karty řidiče, apod. Bez těchto
důkazů však bylo možné docílit pouze částečného úspěchu. Stejně tak však
zaměstnavatel nemohl náležitě proká-

zat, kdo konkrétně odpovídá za škodu
na kamionu. Z těchto důvodů byla právní zástupkyní klienta sepsána dohoda
o narovnání, ve které se zaměstnavatel zavázal uhradit klientovi částku 13.000,- Kč

a 225 EUR, s tím, že nic dalšího nebude ani
jedna ze stran požadovat a klient žalobu
stáhne. Během jednoho týdne k tomuto
došlo, čímž bylo za dané důkazní situace
dosaženo maxima možného.

Právní ochrana rodiny
Na linku telefonického poradenství se obrátil náš klient
s dotazem, jak postupovat v následujícím problému:
Na základě internetového dražebního inzerátu (Aukro) koupil klient dětskou televizi (LCD displej) do auta. Poté, co bylo
zboží doručeno, zjistil, že displej je částečně naprasklý. Právníkna lince právního poradenství D.A.S. klientovi doporučil
poškození výrobku i stav obalu fotograficky zdokumentovat
a věc nám písemně nahlásit jako pojistnou událost. Ačkoli
bylo zboží zakoupeno přes internet, nestalo se tak v rámci
podnikatelské činnosti žádné ze stran (prodávající nevystupoval jako dodavatel a kupující jako spotřebitel), pročež nebylo možné uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy
bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, jako tomu
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je v případech tzv. spotřebitelských smluv. Po prostudování
klientem postoupených podkladů (e-mailové korespondence s prodejcem, dokladu o zaplacení, fotografií poškozené
zásilky), se D.A.S. písemně obrátila na prodejce se žádostí
o vrácení kupní ceny a zpětvzetí zboží z důvodu neodstranitelných vad (§ 597 odst. 2 Občanského zákoníku). Protože
protistrana reagovala zcela odmítavě, navrhla D.A.S.po projednání věci s klientem v zájmu smírného řešení a předejití
soudnímu sporu alespoň uhrazení slevy z kupní ceny ve výši
50% (vada nezpůsobovala nepoužitelnost výrobku). S tímto
řešením vyslovila protistrana souhlas, částku uhradila a věc
tak byla rychle vyřízena ke spokojenosti klienta.
Mgr. Jakub Tatoušek

Právní ochrana

21

D.A.S.
Liberec Open

zahájení turnaje
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Vzory

zaměření jamky

rozchod na jamky
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p. Mušálek - celkový vítěz

Na konci letošních prázdnin se konal v Liberci na Machníně 12. ročník golfového turnaje. Po oba dva dny bylo krásné slunečné počasí s příjemnými teplotami. Letošního ročníku se opět zúčastnilo mnoho klientů, celkový počet hráčů byl 88 a startovalo se CANON startem. Pravidelnými hosty našeho turnaje jsou i dva profesionálové, bratři Jandové.
Sobotní turnaj byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků v daných kategoriích a celkovým vítězem turnaje se stal
p. Jan Mušálek. Po skončení turnaje si mohli hosté vyzkoušet stoupání v balónu D.A.S.
Těšíme se s vámi na další golfové setkání, které se uskuteční 28. – 29. 8. 2010.

soustředění
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zakončení

realizační tým vás zve na příští ročník

Otázky a odpovědi
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Jiří Ježek disponuje „tajnou zbraní“

Jeden ze současných nejúspěšnějších
hendikepovaných sportovců světa –
cyklista Jiří Ježek, který je rovněž tváří
D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s.,
dostal do svého užívání „tajnou zbraň“,
která mu má pomoci na závodní dráze
v boji se soupeři. Jedná se o zcela unikátní silniční speciál DURATEC.
Jiří Ježek přišel v dětství při autonehodě o nohu. To mu však nezabránilo splnit si svůj sen a stát se profesionálním
cyklistou. Svoje dominantní postavení
v paralympijské cyklistice si drží od
roku 2000, kdy získal dvě zlaté medaile v Sydney. Od té doby si pravidelně
připisuje vítězství v hlavních závodech roku. Na paralympijských hrách
v Pekingu 2008 pak vybojoval další
dvě zlaté medaile. Navzdory svému
hendikepu Jiří Ježek startuje rovněž
v závodech se zdravými sportovci, a to
po boku nejslavnějších profesionálů
ve vybraných závodech na celém světě, včetně ČR. Demonstruje tak vnitřní
sílu, svou vůli a dává tím skvělý příklad
a motivaci nejen podobně hendikepovaným.

světovém trhu s cyklistickými rámy již
patnáct let a jako jedna z posledních
společností vyvíjí a vyrábí cyklistické
rámy přímo v České republice. Celá
firemní filozofie je postavena na
unikátním produktu, který vzniká
na zakázku dle požadavků zákazníka, každé kolo je tak originál. Díky
vlastní vyvinuté technologii měření
„F.O.G. – Frame with optimized geo-

metry“, dokáže DURATEC jako jedna
z mála firem na světě nabídnout zákazníkovi rám vyrobený dle jeho tělesných proporcí a předpokládaného
způsobu užití.
Absolutní novinkou pro letošní sezonu
a prvním produktem nového vývojového centra DURATEC je karbonový silniční monocoque Cult CR3, který je právě
určen pro Jiřího Ježka. Jedná se o jediný
celokarbonový rám na světě, který lze na
přání zákazníka vyrobit na míru, tj. s optimalizovaným posedem a optimalizovanou geometrií rámu – F.O.G. Vývojové
oddělení společnoti DURATEC vyvinulo
za tímto účelem zcela novou technologii „AFCF – Accurately fitted continous
fiber“, která mění standardní postup
při zpracování karbonových vláken
a maximálně využívá vlastnosti tohoto
materiálu.
Vývojové centrum DURATEC našlo podporu také v prostředcích EU z programu
Potenciál součásti Operačního programu Podnikání a inovace, díky kterému
může dále aktivně pracovat na dalším
vývoji a využití nejmodernějších materiálů a technologií, které vedou k co nejdokonalejším finálním produktům.
Roman Apeltauer

DURATEC připravil zcela
nový silniční speciál
Pro Jiřího Ježka připravila zcela nový
silniční speciál společnost DURATEC,
s.r.o. DURATEC, s.r.o. působí na celo-
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Tajná zbraň Jiřího Ježka
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Pozor

zima už je tady
Asi málokdo jezdí rád v zimním období. Déšť, mokrá, či zasněžená silnice,
vymrzlý a špinavý automobil, to jsou
jen některé z nepříjemností, které souvisejí se zimním provozem. Na jízdu
v zimních podmínkách bychom se
měli dostatečně dopředu připravit.
Začít bychom měli přezutím vozu na
zimní pneumatiky. Zkontrolujeme,
zda jejich vzorek je hluboký alespoň
4 mm. Překontrolujeme, jestli je v chladiči nemrznoucí kapalina alespoň do –
25oC a zda máme také nemrznoucí kapalinu v ostřikovačích. Prodejci vozidel
v poslední době stále častěji připravují
akce před zimním provozem, kdy nám
za poměrně malý obnos zkontrolují
vozidlo. Tato kontrola se rozhodně vyplatí. Zkontrolovány bychom měli mít
zapalovací svíčky a také celou elektrickou instalaci. Samozřejmostí je rovněž
doplněný a plně dobitý akumulátor
s čistými kontakty. Pokud jezdíme častěji do horských oblastí, připravíme si
i sněhové řetězy. Podíváme se, zda padnou právě na naše pneumatiky a v klidu
a suchu si vyzkoušíme jejich nasazová-
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ní. Při jízdě se řetězy pak pamatujme
na to, že nesmíme jet nikdy po suché
vozovce, velmi rychle bychom je zničili. Životnost jim dovede zkrátit i najíždění na obrubníky, velmi nebezpečná
je rychlá jízda. Doporučuje se nepřekračovat při jízdě se řetězy rychlost
40 km/h. Po použití řetězy vždy řádně v teplé vodě promyjeme, usušíme
a teprve pak je můžeme opět zabalit.

Pro jízdu na sněhu se doporučuje také
hustit pneumatiky o přibližně 0,2 atm
více než v létě.
Ve výbavě na zimu nesmíme zapomenout ani na takové drobnosti, jako je
škrabka na led, utěrka k očištění vnitřních stěn oken automobilu, přípravky pro odstranění námrazy ze skel
a proti zamlžování oken a k odstranění
námrazy z vnitřní strany skel. Ve voze

Pozor na zimu
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je dobré mít i láhev s nemrznoucí kapalinou pro doplňování nádržky ostřikovačů, smetáček a lopatu na sníh,
rozmrazovač na zámky (v kapse, nebo
mimo vozidlo), gumové podlážky
(v případě nouze poslouží i pro rozjezd), případně spouštěcí pomocné
kabely. Těsnění dveří pak ošetříme
speciálním přípravkem se silikonovým olejem apod.
V zimě také odstavujte vůz tak, abyste
ráno bez problémů vyjížděli. Odstraňte nánosy sněhu v blatnících, aby vám
ráno zmrzlé neomezily rejd, podložte
stírače, nezatahujte ruční brzdu, aby
nezamrzly lanovody, před vyjetím
pak dokonale očistěte všechna skla
a osvětlení! Dnes je již většina nových
vozidel vybavena systémem ABS,
a pokud jej nemáte, na přímém úseku brzděte vždy přerušovaně. Pozor
také při vyjetí z hlavní, obvykle posypané vozovky, na vedlejší, která

posypaná zrovna nemusí být a kde
na nás může čekat více či méně ujetá
vrstva sněhu či náledí. Snažte se také
předvídat náledí, nejčastěji se tvoří
na mostech, ve stinných lesních úsecích a vyjetých podélných stopách.
Udržujte odstup minimálně tolik metrů, kolik je polovina vaší rychlosti
v kilometrech. V zimě bychom neměli
v prvé řadě zapomínat na to, že brzdná dráha se nám výrazně prodlužuje
na mokrém a kluzkém povrchu. Například při rychlosti 50 km/h máme na
suchém asfaltu brzdnou dráhu asi 18 m.
Na sněhu to je ve stejné rychlosti pětkrát delší, tedy asi 80 m, a na ledu už
téměř 200 m. Při rychlosti 100 km/h
zastavíme na ledu až zhruba po osmi
stech metrech. Led navíc nejvíce klouže
při teplotách těsně pod bodem mrazu
a když je na něm voda. V našich klimatických podmínkách je to prakticky ta
nejčastější situace. Všechna čísla ale

platí jen tehdy, když je vozidlo v ideálním technickém stavu a má i dobré
pneumatiky.
Pokud s sebou vezeme lyže, pak nejlépe jim bude v pevném střešním boxu,
nebo alespoň v ochranném obalu na
střešním nosiči, případně ve speciálním obalu určeném pro jejich přepravu ve vozidle. Zásadně je upevňujeme
špičkami dozadu, abychom zamezili
jejich přemrzání a snížili aerodynamický odpor. Podle zkušebních měření firmy VW byla například spotřeba
u vozu Passat při rychlosti 130 km/h
o plných 0,3 litru benzínu nižší při
správném umístění lyží špičkami dozadu, než při upevnění obráceném.
Zásadně nevozíme lyže volně uvnitř
vozu, i při malé kolizi se mohou stát
velmi nebezpečnými! Měli bychom
totiž vždy jezdit tak, abychom dojeli
bezpečně do cíle.
Redakce

Poradíte si u nehody?
Do povinné výbavy lékárniček bude
patřit i leták, který by nám měl pomoci
v případě, že se dostaneme k dopravní
nehodě se zraněním. Odborníci totiž
zjistili, že řada lidí, kteří se dostanou k
nehodě, vlastně neví, jak správně pomoci. Proto vznikl jakýsi zjednodušený
návod, který by nám měl pomoci orientovat se.
A co v letáku, který nese označení „Postup při zvládání dopravní nehody“,
najdeme?
Zajištění místa nehody
• zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít
lékárničku, výstražný trojúhelník, ev.
hasicí přístroj,
• umístit trojúhelník před místem nehody,
• vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost.
Život zachraňující úkony
• zastavení silného krvácení - tlakový
obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo,
• zakrytí pronikajícího poranění hrudníku,
• šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých - šetrný záklon hlavy, před-
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sunutí dolní čelisti, rychlé zjištění stavu
životních funkcí ostatních poraněných.
Volání zdravotnické záchranné služby
Volat linku 155, případně 112, sdělit co
se stalo, popsat charakter nehody, co
nejpřesněji určit místo nehody, uvést
počet postižených, věk a pohlaví, popis
zranění a jejich stavu, sdělit své jméno
a číslo telefonu,
Vyšetření
• pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho
barvu,
• poslechem dýchací šelesty, projevy
postiženého (sténání apod.) případně
reakci na oslovení
• pohmatem dýchací pohyby, bolest
postižené oblasti, deformace, teplotu
kůže, pot apod.
Vyprošťování
Jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným,
nelze-li poskytnout první pomoc na
místě (např. resuscitace), vyproštění
provádět co nejšetrněji, pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky.
Bezvědomí
Riziko udušení zapadlým kořenem jazyka, z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout
dolní čelist postiženého, v bezvědomí

se zachovanými životními funkcemi
uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat, neobnoví-li se dýchání
nebo je dýchání nenormální (lapavé
dechy), je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním
z plic do plic.
Oživování (resuscitace)
Zahájit nepřímou srdeční masáží, 30
stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy
a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do
hloubky 4-5 cm, nemůže-li zachránce
z nějakých důvodů provádět umělé
vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční
masáž frekvencí 100/min.
Úrazový šok
Nejčastější příznaky šoku - slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené,
povrchní dýchání, bledost, studený
lepkavý pot, pocit žízně, netečnost,
spavost.
Zábrana šoku
Protišoková poloha se zvednutými
dolními končetinami, ošetření poranění, zajištění tepelné pohody, při pocitu
žízně pouze svlažovat rty, nepodávat
žádné léky, nedávat pít.
Záchranka 155, Policie 158,
Hasiči 150, Tísňové volání 112
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Zámek, který hlídají dva lvi
V nádherných křivoklátských lesích
v blízkosti Brd najdete zámek, který byl
v druhé polovině dvacátého století tak
ututlaný, že o něm věděli snad jen místní. Přesto dříve býval vyhlášeným sídlem,
které ve své historii hostilo nejurozenější obyvatele a majiteli byli dokonce i tři
císaři. Na čas jej totiž vlastnili Karel IV.,
Zikmund Lucemburský a Rudolf II.
Dlouhá historie
Zámek ve Zbirohu je typickým představitelem vývoje šlechtického sídla
v Čechách od opevněného hradu až po
zámek, který plnil především reprezentační účely. Jeho založení je datováno
na konec 12. století, kdy rod Sulislavců
postavil na buližníkové skále románsko-gotický hrad, který se stal vůbec
prvním manským hradem v Čechách.
Za nedlouho se dostal hrad do majetku velkého rodu Drslaviců. Dalším
z významných vlastníků hradu byl Přemysl Otakar II. V roce 1333 kupuje hrad
markrabě, budoucí císař Karel IV., jenže
ještě jeho otec král Jan Lucemburský,
který potřeboval hotovost, prodává
hrad i s panstvím Petrovi z Rožmberka.
V roce 1431 hrad kupuje císař a král Zikmund, který jej daroval za věrné služby Kolovratům. Po polovině 16. století
uskutečňují přestavby Lobkoviczové
a po konfiskaci majetku Ladislava Popela z Lobkovicz jej dále přestavuje
i další nový císařský vlastník - Rudolf II.
Ten nechal středověký hrad v duchu
módy přestavět počátkem 17. století na
honosný renesanční zámek. Přišla však
třicetiletá válka, Švédové zámek vypálili

a vyplenili. Poté sloužil jako sídlo úřadů a
vězení. V roce 1868 koupil zámek železářský a železniční podnikatel Bethel Henry
baron von Strousberg, který zámek v roce
1869 razantně přestavěl. Z této doby pocházejí i dva monumentální lvi, kteří hlídají vchod do zámku. Baron Strousberg
však brzy zkrachoval a zámek byl věřiteli
doslova vydrancován. Dokonce byly některé jeho části rozebrány a odvezeny.
V roce 1879 prázdný zámek koupili Colloredo-Mansfeldové, v jejichž držení byl až
do roku 1945. Ti zde bydleli a zároveň některé jeho části pronajímali. Tak zde bydlel i malíř Alfons Mucha, který ve velkém
sále namaloval svou slavnou Slovanskou
epopej.
Zbiroh má svá nej
Původní hrad byl postaven na nejtvrdší jaspisové (buližníkové) skále. Hradní
studna, která je vyhloubena v této hornině, je se svými 163 m nejhlubší v Evropě. Skála také posloužila jako jakýsi
podstavec pro mohutnou věž tyčící se
nad celým objektem. Věž byla první samostatnou hradní hláskou v Čechách
a se svými zdmi silnými až 4 m, výškou 20
m a šířkou 10 m je skutečně více než impozantní dominantou celého zámku. Zbiroh se ve své historii stal také nejtajnějším
špiónským pracovištěm na našem území.
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Ve vojenské režii
V roce 1943 zámek zabrala vojska SS
a zřídila zde svůj štáb. Nejednalo se
o žádnou náhodu. Němci dobře věděli,
jak skvěle zdejší hornina odráží radiové vlny. Po válce se sem vojáci vrátili.
Tentokrát pod velením československé armády a ze Zbiroha se stal přísně
střežený objekt, z jehož středověké
bašty sledoval supertajný radiolokátor
„Tamara“ vzdušný prostor proti případnému nepříteli. Armáda zámek začala
opouštět až v roce 1997. V roce 2004
byl převeden na město Zbiroh, a to jej
prodalo současnému vlastníkovi - společnosti Gastro Žofín s.r.o. Po všech
historických peripetiích se zámek konečně dočkal rekonstrukce a od června
roku 2005 jsou jeho brány opět otevřeny veřejnosti.
Neobvyklá prohlídka
Prohlídka zámku je poněkud jiná, než
na co jsme zvyklí u bývalých šlechtických sídel. Vzhledem k tomu, že zámek
byl zpřístupněn poměrně nedávno, nabízí moderně koncipovanou expozici,
která návštěvníky provede celou historií od středověku až po období secese
a současnost.
Jiří Svoboda

Tip na výlet
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Sladké moře
Překrásné přírodní scenérie, bohatá vegetace, která se zrcadlí
v hladině největšího italského jezera, ostré kontrasty mezi velehorami na severu, kde bují alpské klima a alpská vegetace,
a mezi středomořským klimatem, vládnoucím i přes zimu na
jihu - to vše charakterizuje jezero Lago di Garda.
Lago di Garda (Gardské jezero) leží v severní Itálii mezi
Alpami a Pádskou nížinou a rozprostírá se na území tří regionů - Trentino-Alto Adige, Veneto a Lombardie. Je největším italským jezerem, jeho rozloha dosahuje necelých
370 km2, nachází se ve výšce pouhých 65 metrů nad mořem,
na severu v jeho nejužší části jej obklopují dvoutisícové hory
a na jihu pak najdeme morénové pozůstatky. Díky subtropickému klimatu a velikosti jezera tu většina návštěvníků
podlehne iluzi, že se nachází u moře. Tento pocit dokáží
umocnit i vlny, které se ve velké míře na jezeře tvoří, například po bouřce. V jezeře pak najdeme průzračně čistou
a teplou vodu, ke které je přístup kromě jiného i z pláží, jež
jsou zde oblázkové.
Jezero Lago di Garda je díky vysokým horám na severu chráněno před studeným vzduchem, a tak k němu proniká teplý
vzduch od jihu. Díky tomu dokáže vytvořit takřka ideální
podmínky pro surfování, které je zde spolu s jachtařením
oblíbenou sportovní disciplínou. Ale ani ostatní sporty zde
nepřijdou zkrátka – najdete zde četné stezky podél jezera
pro in-line bruslení, nebo cyklistiku. Lago di Garda tak patří k jedné z nejpopulárnějších turistických oblastí v Itálii.
A ještě k větrům, které zde vanou. Kromě teplého větru nesoucího jméno Ora se po hladině a nad ní prohání na padesát pojmenovaných větrů, které se zde dělí na nebezpečné,
noční, ranní a denní větry.
V okolí jezera rostou typicky středomořské rostliny. Najdete zde cypřiše, kvetoucí oleandry, které dorůstají do stromové velikosti, ale také celé sady olivovníků, cedry a místy
i palmy, velmi dobře se tu také daří citrusům a magnóliím.
Kontrast vysokých hor a subtropické vegetace působí jedinečným dojmem.
Podél pobřeží pak najdeme řadu půvabných městeček
s charakteristickou zástavbou a jedinečnou atmosférou
a také bohatou historií.
Jiří Svoboda
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Tajenkou je citát, jehož autorem je Gabriel Laub
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Mužské
jméno

Mužské
jméno

Pípati

Vzhůru

Pomůcka:
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Suna.

Vyluštěnou tajenku zašlete na korespondenčním lístku na adresu:
Agentura M-S-P, s.r.o., Drahobejlova 52, 190 00 Praha 9, nejpozději do 30. 4. 2010
a budete zařazeni do slosování o věcné ceny.

www.das.cz
D.A.S. magazín 2/2009
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Mistrovství světa

v silniční cyklistice hendikepovaných

Bogogno 2009
V italské provincii Piemonte se druhý zářijový víkend
v malebném vinařském městečku Bogogno konalo letošní mistrovství světa v silniční cyklistice hendikepovaných.
Jednou z nejvýraznějších hvězd pelotonu byl reprezentant ČR, paralympijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek. Právě
na našeho závodníka byla zaměřena pozornost soupeřů,
fanoušků i médií, protože zde obhajoval nejen loňské
úspěchy z her v Pekingu, ale byl i držitelem duhového trikotu mistra světa z posledního šampionátu.
Jiří Ježek nastoupil na start obou závodů, čtvrteční časovky jednotlivců a sobotního hromadného silničního
závodu. Právě jízda proti chronometru měla být nápovědou, jak jsou závodníci na letošní šampionát připraveni.
Dvacetikilometrová trasa s několika nepříjemnými stoupáními a řadou technických pasáží byla dokonalou prověrkou, hodnou mistrovství světa. „Trať se mi líbila. Bylo
na ní vše, dlouhé rovinky na větru, krátké kopce, zatáčky
i prudký sjezd. Den před závodem jsem si časovku „střihnul“
téměř naplno a jelo se mi opravdu dobře. Na závod jsem se
tedy docela těšil. Ale trochu jsem se obával soupeřů. Někteří mě letos v časovkách poráželi a o dalších jsem neměl
celou sezónu žádné zprávy. Ale byl jsem odhodlán bojovat
o medaili. Vlastně jsem musel, jako obhájce zlata z časovky
v Pekingu jsem si ani jiné cíle dávat nemohl...“

kdy jsem do toho chtěl dát všechno, jsem zjistil, že už nemám z čeho brát. Prostě jsem byl najednou bez síly. Věděl
jsem, že na vítězství to ten den rozhodně není, ale rval jsem
se s tím dál. Závod, který vám nevychází, bolí nejvíc. Do cíle
jsem dojel absolutně vyčerpaný, takhle zle už mi dlouho
nebylo.“ Časomíra v cíli zařadila Jirku na třetí místo. Vítězství nakonec slavil Alcaide, který předstihl Rumuna
o pouhé tři vteřiny. Oba jeli skvěle a našemu závodníkovi
nadělili necelých třičtvrtě minuty. Přesto byla bronzová
medaile pro Jiřího Ježka velkým úspěchem. „Oba soupeři
byli ten den skutečně lepší a vítězství si plně zaslouží. Dal
jsem do toho závodu vše, jsem rád, že mohu být na stupních
vítězů. Medaile byla mým cílem a ten jsem si splnil. Do silničního závodu už mohu jít klidnější.“
Den volna strávil Jiří Ježek nejprve lehkou vyjížď kou
a posléze v mechanickém voze jako doprovod, pomocník a rádce svých mladších kolegů z reprezentační-

Náš reprezentant odstartoval do závodu jako poslední
a měl tedy přehled o mezičasech svých největších soupeřů. „První kilometry jsem se cítil skvěle, ale pak to začalo
trochu „drhnout“. Věděl jsem, že nejedu nijak zázračně. Nebylo to špatné, ale chyběla tomu jiskra. V polovině trati jsem
ztrácel na Rumuna Novaka 9 s a na Španěla Alcaideho 6 s.
První polovinu jsem podle plánu nejel úplně na maximum,
takže ta ztráta ještě nebyla nic hrozného. Ale v momentě,
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ho týmu při jejich závodech. V sobotním odpoledni se
pak postavil na startovní čáru silničního závodu. Právě
v této nejklasičtější disciplíně, jako vítěz posledního
světového šampionátu, obhajoval duhový trikot mistra světa. „Podle výsledků časovky a podle několika závodů
v průběhu letošní sezóny jsem tušil, že obhajoba titulu je spíš
přáním mých fanoušků a nejbližších přátel, než možnou realitou. V přípravě jsem udělal možná ještě více než v letech
minulých, ale soupeři se mé výkonnosti stále více přibližují
a někteří jsou už určitě lepší než já. Je to sport a je to přirozený vývoj. Přesto chci stále patřit mezi světovou špičku. Proto
jsem i v silničním závodě toužil po medaili, i když teoreticky visela ještě výš než při časovce.“ V závodě s hromadným
startem totiž hraje roli nejen samotný fyzický výkon,
ale též taktika, zkušenosti, stejně jako nezbytné štěstí.
„V minulosti jsem vždy určoval vývoj závodu já svou aktivitou. Letos jsem si byl vědom síly svých soupeřů a tak jsem
chtěl nechat aktivitu na nich. První část závodu jsem byl tedy
pasivní, což způsobilo v pelotonu značné rozpaky. Nikdo neútočil, nic se nedělo. Nakonec jsem tedy opět musel vzít otě-

že závodu do svých rukou. Atakoval jsem a rychle si vytvořil
slibný náskok. Po chvíli se ze mnou vydali právě nejsilnější
závodníci z časovky Alcaide a Novak, ke kterým se stačil připojit kolumbijský závodník Chacon. Počkal jsem tedy na své
pronásledovatele, protože tento únik měl naději na úspěch.
Rychle jsme se domluvili na spolupráci, a tím bylo prakticky
rozhodnuto. Zaskočený peloton brzy pochopil sílu naší čtveřice a až na výjimky rezignoval. Náš náskok utěšeně narůstal
a brzy bylo jasno, že se o medailích rozhodne mezi námi. Cítil
jsem se skvěle a byl připraven bojovat o vítězství. V posledním krátkém stoupání před cílem jsem zaútočil, ale rumunský závodník ještě stačil kontrovat. V poslední moment jsem
si ho s vypětím všech sil dojel, ale ve spurtu na cílové rovince
byl rychlejší. Eduard Novak zaslouženě slavil vítězství a já byl
neméně šťastný za stříbrnou medaili. Krásný a úspěšný závod udělal radost nejen mně, ale hlavně mým nejvěrnějším
fanouškům, kteří mě přijeli podpořit přímo do Itálie, nebo mi
drželi palce doma. Chci poděkovat také všem svým partnerům a podporovatelům, díky kterým mohu mít tak fantastické zázemí a stále tak patřit ke světové špičce!“

MISTROVSTVÍ SVĚTA V DRÁHOVÉ
CYKLISTICE MANCHESTER 2009
Titul mistra světa a nový světový rekord pro Jiřího Ježka.
Po loňském úspěchu na paralympijských hrách v Pekingu se
Jiří představil v nejlepším světle i na nejdůležitějším startu letošní sezóny. Při mistrovství světa v dráhové cyklistice na velodromu v Manchesteru získal vytoužený titul světového šampióna v prestižním stíhacím závodě na 4km. Právě na tento závod
se v letošním roce nejvíce připravoval. Při tiskové konferenci po
zisku zlaté medaile na hrách v Pekingu si za sen, motivaci a cíl
pro rok 2009 určil právě zisk duhového trikotu ve stíhacím závodě. Tato trofej byla totiž jedinou, která mu v jeho dosavadní
úspěšné kariéře chyběla. Po necelém roce, v pátek 6.listopadu
2009, se jeho sen naplnil. Svou skvělou formu, podloženou náročnou měsíční speciální přípravou, prokázal hned v kvalifikaci,
když soupeře deklasoval v novém světovém rekordu 4:40,899.
Tři roky starý zápis španělského závodníka Roberta Alcaideho
překonal o více než 2,5s. Ve finálové jízdě si pak Ježek s přehledem pohlídal Rumuna Eduarda Novaka a suverénním způsobem získal zlatou medaili a vysněný mistrovský titul. Vynikající
fyzickou výkonnost a výjimečnou všestrannost potvrdil Jiří Ježek i v dalších dvou startech na šampionátu. V závodě na 1km
s pevným startem si novým osobním rekordem 1.10,198 zajistil
bronzovou medaili a jako člen stříbrného tria v team sprintu
zkompletoval svou medailovou sbírku. Úspěšnou sezónu 2009
tedy završil Jiří Ježek naplněním svého cíle a fantastickým výkonem, kterým přepsal světové tabulky.
Krásné zakončení letošní sezóny...
D.A.S. magazín 2/2009
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Popularita luštění křížovek je opravdu veliká.
Správně vyluštěných a odeslaných tajenek na
korespondenčním lístku přišlo mnohem více než
ze soutěže sudoku. Proto jsme i ve druhém vydání
Magazínu DAS 2/2009 zařadili pro Vás milovníky
křížovek jednu celou stranu.
Ze správně vyluštěných tajenek z Magazínu DAS
1/2009, které byly zaslány do naší redakce jsme
vylosovali šťastných 10 výherců. Zde je jejich
seznam a umístění.
1. Stanislav Franěk, Milovice
Dárkový balíček od společnosti SONAX
2. Marie Pinkasová, Horní Roveň
Dárkový balíček od společnosti SONAX
3. J. Medáček, Bohušovice
Dárkový balíček od společnosti SONAX
4. Magda Adamčíková, Bílovec
Olejová náplň do osobního vozu od
společnosti TOP Oil
5. MUDr. Karel Zvejška, Uhlířské Janovice
Olejová náplň do osobního vozu od
společnosti Top Oil
6. Jar. Pražan, České Budějovice
Dárkové předměty D.A.S.
pojišťovna právní ochrany, a.s.
7. Miroslava Behenská, Litoměřice
Dárkové předměty D.A.S.
pojišťovna právní ochrany, a.s.
8. Libuše Michalíková, Kostelec n. Čern. Lesy
Dárkové předměty D.A.S.
pojišťovna právní ochrany, a.s.
9. Zuzana Fenclová, Lány
Dárkové předměty D.A.S.
pojišťovna právní ochrany, a.s.
10. Pavel Pěnkava, Zbiroh
Dárkové předměty D.A.S.
pojišťovna právní ochrany, a.s.
Vylosovaným luštitelům křížovky blahopřejeme
a prosíme výherce o kontakt na tel. 284 814 017,
nebo e-mailem: inzerce@m-s-p.cz s paní Hrimutovou, která vám sdělí, jak bude cena předána.

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

Jméno a příjmení					
Město
Telefon
3. doporučený klient		

Odpovědný redaktor:
Magdalena Kolínská
Zástupce odpovědného redaktora:
Iveta Skořepová

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		

Vydává společnost D.A.S.,
pojišťovna právní ochrany, a.s.,
Benešovská 40, 101 00 Praha 10,
ve spolupráci s Agenturou M-S-P.

2. doporučený klient

Podpis		

Za každého doporučeného klienta, který uzavře a uhradí 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

Redakční spolupráce:
Mgr. Jakub Tatoušek
JUDr. Viktor Hodek
JUDr. František Machálek
Mgr. Miroslav Ježek
Mgr. Iva Mlynaříková
Mgr. Jan Balihar
Mgr. Hana Olšinová
Jiří Svoboda
Výroba: Roman Apeltauer
Foto: Jiří Svoboda, R. Apeltauer,
Tisk: Tiskárna H.R.G. Litomyšl
Registrační číslo: MK ČR 8204
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