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Editorial

Vážení čtenáři,
dovolte, abych vás touto formou všechny pozdravila a poděkovala všem našim klientům za přízeň. Přízeň, která trvá již
15 let. Ano, je to až neskutečné, ale D.A.S. je na českém trhu již
patnáct let. A k těmto uplynulým letům patří i naši věrní klienti.
Těm patří můj největší dík. Právě tito klienti mne vždy přesvědčí,
že právní ochrana má i v ČR svoji velkou úlohu a do budoucna
velký potenciál. Samozřejmě srdečně děkuji všem těm, kteří jsou
našimi klienty již od samého počátku. Přesně 1. 2. 1995 jsme začali naši činnost a z malé pojišťovny o 6 zaměstnancích a 8 obchodních zástupcích se stala společnost s 90 zaměstnanci a se
stovkou pojišťovacích zprostředkovatelů.
Co jsme vybudovali a co nabízíme našim klientům, by nebylo
správné zmiňovat v těchto řádcích. Jakékoliv informace vám ale
rádi sdělíme na naší infolince, dozvíte se je na našich expoziturách a u našich pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří vám vždy
ochotně poradí.
Klientský servis, to je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se
snažíme stále zdokonalovat. Protože dobře informovaný a spokojený klient je základem dobré spolupráce.
Během uplynulých patnácti let působení společnosti na českém pojišťovacím trhu se událo mnoho. Na to, aby se nám sem
vešly všechny zásadní události, by nám asi jedno číslo D.A.S. Magazínu nestačilo. Jednou bych o tom všem pro vás ráda napsala
knihu.
Chci vyzdvihnout několik věcí, které jsou zásadní, a jsem ráda,
že se nám je podařilo splnit. V posledních letech jsme reorganizovali a zkvalitnili pracovní procesy na právním oddělení. Pod vedením Mgr. Romana Fleka se stalo toto oddělení velmi profesionálním. Samozřejmě bez ochoty ostatních kolegů by tyto změny
nemohly nastat. Děkuji všem a jsem pyšná na naši profesionalitu.
Ale všichni si uvědomujeme, že se nedá spát na vavřínech, a proto máme již připravené nové projekty pro zlepšení, rychlejší přístup ke klientům a našim externím advokátům.
Velké změny přišly i z oddělení informačních technologií,
již letos budou pojišťovací zprostředkovatelé prodávat naše
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produkty on-line. Můj názor je, že žijeme v 21. století s technikou, která nám má pomáhat a usnadňovat naši práci.
Oddělení správy pojistek začínalo s jednou pracovnicí
a postupem doby se nám rozrostlo na devět lidí. A doufám,
že jich bude stále přibývat. To ale bude samozřejmě záležet
na obchodní složce - tedy pojišťovacích zprostředkovatelích.
Na nich závisí náš úspěch. A toto pravidlo je dané a nikdy se
nezmění.
Od poloviny minulého roku probíhá spolupráce v produktové nabídce D.A.S. a Uniqa pojišťovny. Našim klientům
tak můžeme nabídnout komplexní pojištění vozidla včetně
povinného ručení a havarijního pojištění od této významné
pojišťovny spolu s právní ochranou. Uniqa se tak vzdala své
právní ochrany a dala přednost - dle slov vedení pojišťovny
Uniqa, „specialistovi“ v tomto oboru, společnosti D.A.S. Je to
pro nás velká pocta a závazek.
Další novinkou a určitě i výhodou, kterou jsme pro vás připravili od března letošního roku, je možnost uhradit pojistné
platební kartou nejen na našich pobočkách jako doposud, ale
také u vybraných pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří jsou
vybaveni mobilními platebními terminály.
Patnáct let společnosti je význačné jubileum a jako takové si zaslouží oslavit. Děkuji mé asistentce Ivetě Skořepové
a Magdaleně Kolínské z marketingu, které společně připravily
celou akci, nejen dopoledne pro naše nejlepší obchodníky, ale
hlavně nádherný gala večer pro 250 hostů.
Díky dámy, máte můj velký obdiv.
A na závěr mi dovolte popřát nám všem mnoho dalších
úspěšných let pod společnou ochrannou střechou – pod naší
společností D.A.S.

Bc. Jitka Chizzola,
předseda představenstva
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
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Historie a současnost
„Pojištění právní ochrany má za úkol podporovat pojištěného při prosazování
jeho právních zájmů a nést riziko vzniklých nákladů, popřípadě je zmírnit.“
Tímto mottem se řídíme již 15 let…
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. jediná specializovaná pojišťovna svého
druhu v České republice oslavila 1. 2.
2010 již 15 let působení na českém
pojistném trhu, kde svým klientům nabízí tento výjimečný produkt - pojištění
právní ochrany.
Lidský život bohužel přináší situace, které někdy nedokážeme řešit vlastními
silami, případně nám někdo může klást
značné překážky při získání našich oprávněných nároků. A právě proto je zde pojištění právní ochrany, které prosazuje
právní zájmy jak jednotlivého občana,
tak i ty, které souvisejí s podnikatelskou
činností. Do situace, kdy budeme potřebovat právní pomoc, se může dostat
opravdu každý. A tak je vždy lepší být na
vše připraven – ne nadarmo se říká, že
štěstí přeje těm připraveným.
Pokud se vrátíme do hluboké minulosti,
tak prakticky již od prvních kroků byly
pojišťovny právní ochrany úzce spjaty
s motorismem. První pojišťovna právní
ochrany byla založena již v roce 1917
v Le Mans ve Francii s názvem D.A.S. –
Défensé Automobile et Sportive. Hlavním podnětem ke vzniku pojišťovny byly
automobilové závody, při nichž docházelo často k nehodám. Poškozeni byli jak
závodníci, tak i diváci, kteří při vymáhání
náhrady za způsobené škody byli nuce-

centrála D.A.S. v Mnichově
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Historie a současnost

od začátku u toho ...

ni absolvovat dlouhotrvající procesy s vysokými náklady. V roce 1926 a 1927 pak
následovalo založení dvou společností

ve Švýcarsku a Belgii. A v roce 1928 byla
v Berlíně založena německá D.A.S., která
má v současné době sídlo v Mnichově.
V současnosti patří D.A.S. RechtsschutzVersicherungs-AG do jedné z kapitálově
nejsilnějších pojišťovacích skupin v Evropě s názvem ERGO Versicherungsgruppe
a zastupuje klientelu z šestnácti evropských zemí, Kanady a Jižní Koreji. sedmnáctou zemí vyznačenou na mapě logem
D.A.S. je Francie, která není součástí koncernu D.A.S., avšak vzájemně tyto společnosti úzce spolupracují. S více než deseti miliony klientů a více než šesti tisíci
pracovníky v administrativě a obchodní
službě je D.A.S. největším specialistou,
nabízejícím v Evropě pojištění právní
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Společnost začala v duchu své tradice
nabízet nejprve produkty určené pro
motoristy, avšak již v roce 1997 jsme
ušili na míru produkt pro každou českou rodinu „Pojištění právní ochrany
rodiny“ s možností připojištění vlastnických, nájemních a sousedských sporů.
Brzy poté následovalo „Pojištění právní
ochrany pro zaměstnance v pracovněprávních vztazích“, „Pojištění právní
ochrany při úrazu“ a další pojistné produkty.

Rostovská

Hned následující rok, tj. v roce 1998,
jsme zavedli pro naše klienty tísňovou
linku, na kterou se mohou klienti obracet v naléhavých záležitostech 24 hodin
denně, 365 dní v roce.

sídlo ERGO Versicherungsgruppe v Düseldorfu

ochrany. Ve všech evropských zemích, ale
i tam, kde nemá sídlo některá z dceřiných
společností D.A.S., spolupracuje D.A.S.
s renomovanými advokátními kancelářemi, které pověřuje na vlastní náklady vyřizováním škodních případů svých klientů.

Na českém pojistném trhu působí D.A.S.
od 1. 2. 1995 a stala se tak první společností nabízející v ČR pojištění právní ochrany.
Právní ochrany využívají naši klienti v případech, kdy se dostanou do potíží nejen
v České republice, ale i v zahraničí.
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V letech 2000 – 2004 jsme zvýšili pojistnou částku pro privátní i podnikatelskou
sféru z 220 000 Kč na jednu pojistnou
událost až na 500 000 Kč. Znamená to,
že v případě sporu, který spadá do pojištění právní ochrany, uhradíme místo
klienta za advokáty, soudní poplatky
a jiné výdaje až 500 000 Kč na každou
pojistnou událost. Stejným způsobem
byla zvýšena na 500 000 Kč i kauce, kterou za pojištěného platíme v případech,
kdy je možné jejím zaplacením vyloučit
vazbu pojištěného v souvislosti se zahájením jeho trestního stíhání. V roce 2001
jsme vyslyšeli volání podnikatelů a přišli
jsme na trh s prvním speciálním produktem pro
podnikatele.
Nabídku pro
podnikatele jsme
se snažili
rozšiřovat
na základě
sílící poptávky
i v dalším období,
např. v roce 2003 o speciální produkt pro lékaře,
lékařské praxe, lékárny a veterináře.
Rok 2002 byl pro naši společnost významný především tím, že jsme změnili
sídlo naší společnosti.
Do našeho dnešního sídla jsme se dokázali přestěhovat bez jakéhokoliv narušení provozu prakticky za pouhé dva
víkendové dny.

Benešovská

Významný byl pro naši společnost také
rok 2004, a to nejen vstupem České
republiky do Evropské unie, ale také
značným kapitálovým posílením naší
mateřské společnosti, když fúzí D.A.S.
International a D.A.S. Rechtsschutz se základní kapitál naší mateřské společnosti
zvýšil z dosavadních cca 2,5 milionů EUR
na 37 milionů EUR.
D.A.S. se také pravidelně umísťuje na předních pozicích v anketě
Pojišťovna
roku, kterou každoročně
pořádá
Asociace českých pojišťovacích makléřů.
V roce 2009 získala naše společnost
také ocenění v prestižní soutěži ﬁnančních produktů Zlatá koruna, nad kterou
převzalo záštitu Ministerstvo ﬁnancí.
V kategorii Pojištění pro podnikatele
jsme získali 2. místo za produkt Pojištění právní ochrany pro soukromého
lékaře, lékařskou praxi, lékárníka a veterináře.

Historie a současnost
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Informace o produktech
Náš stále uspěchanější svět na nás klade čím dál vyšší nároky a vystavuje nás větším a komplikovanějším nástrahám.
Nesouhlasíte? Nejde přece jen o ty osudové katastrofy, které
nám žití obrátí totálně vzhůru nohama, ale i o situace, které,
pokud v nich jste sami či nemáte dost peněz, abyste si zaplatili někoho, kdo vás jimi provede, vám mohou minimálně dost
otrávit život. Pokaždé, když v naší pojišťovně otevíráme nový
spis, se nám zjevuje jeden příběh člověka, který se na nás s důvěrou obrací se žádostí o pomoc či radu. Rádi sloužíme našim
klientům a jsme potěšeni, že i oni našich služeb stále častěji
využívají.
Je však mnoho těch, kdo o „DASce“ ještě neslyšeli a nemají
vůbec představu, k čemu by vlastně pojištění právní ochrany
mohlo být užitečné. Vydání našeho tradičního magazínu, které právě držíte v rukách, jsme připravili především pro naše
potenciální klienty, aby každý mohl získat poněkud hlubší informaci o tom, co jim naše pojištění může přinést.
Pro vás, naši milí klienti, kteří již s námi sdílíte tajemství pojištění právní ochrany, nechť jsou následující odstavce inspirací.
Je možné, že se přece jen ještě najde produkt, který by k vašemu stávajícímu pojištění mohl být k užitku. Je rovněž možné, že jste v běhu svých životů promeškali příležitost našich
služeb využít a „plácáte“ se v něčem, co jsme už dávno mohli
řešit za vás.

telefonicky na centrálu, na naší tísňovou linku právního poradenství, či písemně (pochopitelně respektujeme dopis, fax
i e-mail, dle vašich možností), dostanete možnost kontaktu
s právníkem - likvidátorem, který vám bude k dispozici. Tento
právník posoudí váš případ, poradí, co nejaktuálněji je potřeba
udělat, jaké důkazy shromáždit a naznačí směr, kterým byste
se měli vydat. Jeho náklady hradíme, je to náš zaměstnanec.
Složitější případy jsou předávány advokátům, které si můžete
zvolit sami, či vám je na vaše přání vyhledáme a zkontaktujeme. Jejich náklady také hradíme.

Co je pojištění právní ochrany a k čemu je dobré?
Určitě znáte havarijní, životní, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu (jak se lidově říká – „pojištění na blbost“),
povinné ručení, pojištění nemovitostí, apod. Tato všechna pojištění mají jeden základní shodný prvek – dojde-li k pojistné
události, ke škodě, vyplácejí pojišťovny především peníze, které mají „zalepit“ ﬁnanční ztrátu, kterou vám zásah v podobě
pojistné události způsobil.
Naše pojištění však poskytuje něco trochu jiného. Máte-li pojistnou událost, poskytujeme vám především službu v podobě
komplexního právního řešení vašeho problému a náklady takového řešení hradíme. Pojistným plněním tedy u nás primárně nejsou peníze (i když ty pochopitelně vydáváme na zajištění
našich služeb), ale právní služba, chcete-li právní servis.
Typy pojistného plnění aneb „Co od nás dostanete“, máte-li pojistnou událost?
Zjednodušeně řečeno, pojistnou událostí je pro nás váš právní
problém.
Od počátku vyřizování od nás především získáte průvodce při
řešení vašeho problému. Ve chvíli, kdy se na nás obrátíte, ať už
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Když dojde případ tak daleko, že budete muset k soudu, zaplatíme za vás krom služeb vašeho advokáta i soudní poplatek,
jistinu na předběžné opatření, náklady na vyvolání a vedení exekuce, cestovné k soudu, pokud vám soud přítomnost
u jednání nařídil a další účelně vynaložené náklady.
Zaplatíme i znalečné za soudně nařízené znalecké posudky,
a pokud se připojistíte, znalečné i v případě posudků mimo
soudní řízení, je-li jejich pořízení účelné.
Hradíme však, a to je zejména důležité, i náklady na soudní
řízení protistrany i státu, pokud se nezadaří a soud prohrajete.
Neseme za vás tudíž i riziko prohry tam, kde se negativní vývoj
případu nedal předvídat.
Formou bezúročné půjčky poskytneme i prostředky na kauci
za účelem vyloučení vyšetřovací vazby, což zejména ocení klienti - řidiči cestující do zahraničí, kde například při závažných
dopravních nehodách, kde jsou podezřelí ze zavinění, vyšetřovací vazba velmi reálně hrozí.
Čili, peníze stojí pochopitelně v pozadí všeho, co vám poskytujeme, ale hlavně vám zajišťujeme právní službu, která vám ulehčí řešení vašeho problému.

Informace o produktech
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Typy pojistných událostí

Typy pojištění právní ochrany, které
v současnosti nabízíme:

Jak již bylo řečeno, pojistnou událostí v širším slova
smyslu je váš právní problém. Nabízíme speciální pojištění a to zahrnuje samozřejmě speciální typy problémů,
ve kterých pomáháme:
1) zajišťujeme právní poradenství – jsme vybaveni
širokou sítí erudovaných právníků, kteří jsou způsobilí poradit a navrhnout nejvhodnější řešení vašeho
právního problému;
2) vymáháme náhrady škody – z dopravní nehody,
z úrazu v občanském životě, z pracovního úrazu, za
ukradený či poškozený majetek; jednáme i s pojišťovnami, které reprezentují viníky škod – pojišťovny
povinného ručení při dopravních nehodách, pojišťovny odpovědnostní, atd.;
3) zastupujeme v trestních či přestupkových řízeních o nedbalostních deliktech – zde se pojistná
ochrana hojně využívá zejména v případě dopravních přestupků a v případech závažných dopravních
nehod, kdy je proti klientovi vedeno trestní řízení
pro ublížení na zdraví; připomínáme, že zde ochranu poskytujeme i je-li řízení vedeno v zahraničí (EU
a naprostá většina ostatních evropských států); také
v případě deliktů spojených s výkonem povolání čelí
někdy klienti takovým řízením - zejména se jedná
o kriminalizované lékaře, číšníky, kteří nevědomky
nalijí alkohol nezletilým, apod.;
4) zajišťujeme právní pomoc při řešení široké škály
právních sporů (reklamace, sousedské spory, výpovědi z pracovních poměrů, spory z leasingové a úvěrové smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, atd.).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

právní ochrana rodiny
právní ochrana nemovitosti
právní ochrana v případě úrazu
právní ochrana vlastníka vozidla
právní ochrana řidiče
právní ochrana v pracovněprávním vztahu
právní ochrana podnikatele
právní ochrana pro soukromé lékaře, lékařské praxe
a lékárny

Jednotlivé typy pojištění právní ochrany nabízíme i v různých
kombinacích, tzv. balíčcích, samozřejmě cenově zvýhodněných.
Níže si vám dovolujeme nabídnout náhled do některých případů a problémů, se kterými jsme se v naší praxi setkali. Přidáváme
i odpovědi na dotazy, které nám byly našimi pojištěnými či potenciálními klienty položeny (vzhledem k pojišťovacímu tajemství,
které nás zavazuje, nemůžeme samozřejmě uvádět konkrétní klienty či účastníky sporu). Pro přehlednost jsme zvolili uspořádání
dle typů pojištění právní ochrany tak, abyste snadno mohli zjistit,
který z nich by pro vás mohl být vhodný.
Možná si všimnete, že každá odpověď užívá trochu jiný styl. Je
tomu tak záměrně. Odpovědi pro vás připravili naši právníci –
likvidátoři, pracovníci našeho právního úseku. Chceme se vám
představit i v naší profesionální rozmanitosti. Nepochybujte, že
i na druhé straně telefonu či za textem dopisu, který vám píšeme, stojí živí lidé, kterým jde především o to odvést kvalitní práci
a dobře posloužit vám ve vaší nelehké situaci.

Kvalitní oleje
za rozumné ceny
z
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Nacházel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149, e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz
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Právní ochrana
rodiny a nemovitosti
Mezi nejtypičtější případy, které řešíme
pro klienty s uzavřeným pojištěním právní
ochrany rodiny a nemovitosti patří zejména reklamace, náhrady škody na zdraví –
zranění chodců, úrazy dětí ve škole, spory
z životních a úrazových pojistek, náhrady
škody na movitém majetku (např. krádeže
v šatnách škol či ﬁtness), spory z pojištění
domácnosti, vyplavení sousedy, spory ze
smluv o opravách věcí – s obuvníky, opravnami spotřebičů, apod., spory s čistírnami,
reklamace špatně ušitých šatů u krejčího,
spory z cestovních smluv, atd.

Ačkoli lze předpokládat, že počet těchto
cedulek se v obcích zvýší, mohou tak obce
činit pouze u těch cest, které mají, slovy
zákona, „malý dopravní význam“. Protože
však zákon zároveň nestanoví výslovnou
povinnost k udržování schůdnosti (odklízení sněhu), mohou se obce de facto rozhodnout, zda ponesou riziko povinnosti
k náhradě škod plně, omezeně (údržbou
cest v mezích jejich možností s nadějí na
zproštění odpovědnosti), nebo dílčím
způsobem (např. za pomoci speciálního
pojištění).

Zde vybíráme případy a dotazy, které
v současné době často pro klienty řešíme:

Lze předpokládat, že s ohledem na výše
uvedené možnosti zproštění odpovědnosti (liberace), budou související spory
relativně složité a zásadně závislé na konkrétních místních a časových okolnostech.
V takových sporech bude klíčovou úlohu
hrát důkazní situace obou stran. Ačkoli
představa, že s vymknutým kotníkem by
poškozený měl v prvé řadě fotografovat
místo úrazu a sbírat kontaktní údaje na
svědky, zní absurdně, nelze toto zcela
opomíjet.

Upadl jsem na zledovatělém chodníku – po kom mám vymáhat škodu?
Změna právní úpravy (tzv. chodníková
novela zákona o pozemních komunikacích), ke které v dané oblasti došlo v loňském roce, je díky výraznému zájmu médií i bezprostředních zimních zkušeností
většiny z nás poměrně obecně známa. Její
podstatou je přenesení odpovědnosti za
škody způsobené závadou ve schůdnosti
chodníků (jak těch způsobených sněhem
a námrazou, tak ostatních, např. znečištěním, dírami apod.) z majitelů přilehlých
nemovitostí na majitele pozemku, na kterém se chodník nachází. Ve většině případů se jedná o obce.
Tato odpovědnost však není neomezená.
Vlastník chodníku se může odpovědnosti
zprostit, pokud prokáže, že nebylo v mezích jeho možností závadu odstranit, ani
na ni náležitě upozornit. Zároveň odpovídá jen za ty závady, které nemůže chodec
předvídat při pohybu přizpůsobeném
okolnostem (např. aktuálnímu počasí
a jeho důsledkům). Zákon zároveň dává
možnost, aby obce nařízením stanovily
úseky chodníků, na kterých se schůdnost
neudržuje (zpravidla značením ve smyslu
„při sněhu a náledí se cesta neudržuje“).
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S ohledem na výše stručně popsanou zákonnou úpravu, obsahující několik klíčových, avšak nezbytně vágnějších termínů,
bude v dalších letech, nebo spíše zimách,
záležet na výkladové praxi soudů, která
odpovědnost a z ní odvozené povinnosti
obcí omezí, nebo rozšíří.
Musíme v zimě hledět k nebi, aneb
kdo odpovídá za zranění v důsledku
pádu sněhu ze střechy domu?
V případě, že je vám způsobena škoda pádem sněhu ze střechy domu, je možné se
obrátit na majitele domu a žádat náhradu
způsobené škody – ať už se jedná třeba
o škodu na zaparkovaném vozidle nebo
o škodu na zdraví.
Za tající sníh a rampouchy padající z budov a případné takto způsobené škody

nesou odpovědnost majitelé domů. Jejich
odpovědnost vyplývá ze zákonného ustanovení o povinnosti každého počínat si
tak, aby nedocházelo ke škodám zejména
na zdraví a na majetku (tj. v daném případě
pečovat i o to, aby byla provedena opatření zamezující či snižující možnost sesuvu
sněhu a pádu ze střechy domu na veřejně
přístupná místa, jako jsou např. vozovka či
chodník, nebo alespoň na možnost takového nebezpečí v daném místě upozornit).
Pokud si tak majitel domu počínat nebude
a v důsledku nesplnění této své prevenční
povinnosti zaviní jakoukoliv škodu, bude
za ni muset nést odpovědnost.
V případě, že je vám takto způsobena škoda, je nutné se obrátit přímo na majitele
domu. Údaje o něm zjistíte bezplatně na
internetové adrese www.nahlizenidokn.
cuzk.cz podle adresy domu (stačí název
obce, popř. její část - katastrální území a číslo budovy). Současně je vhodné se
dotázat, zda má majitel domu sjednáno
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, neboť to by mohlo
úhradu způsobené škody značně zjednodušit.
Pokud by při vymáhání odškodného
vznikly problémy, je možné se obrátit na
soud. Pamatujte však, že v takovém případě budete muset prokázat vzniklou škodu
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a že majitel se bude zřejmě bránit tvrzením o splnění svých povinností. Proto je
vždy nutné zajistit si ihned co nejvíce důkazů, zejména fotodokumentaci z místa
dané události a případné svědky.
Má chodec na přechodu vždy absolutní přednost? - Srážka cyklisty s chodcem na přechodu – oba jsou těžce zranění, jak je to s vinou?
Cyklista jako jakýkoliv jiný řidič je povinen umožnit chodci, který je na přechodu
pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít
(tedy především zastavil se u okraje vozovky a otočil se čelem k přechodu), nerušené a bezpečné přejití vozovky. Proto
se musí cyklista přibližovat k přechodu
pro chodce takovou rychlostí, aby mohl
zastavit dopravní prostředek před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné,
je povinen před přechodem pro chodce
dopravní prostředek zastavit. Naopak
chodec nesmí vstupovat na přechod pro
chodce nebo na vozovku bezprostředně
před blížícím se cyklistou. Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce, nesmí
se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.
Obecně je rozhodné, zda se v okamžiku
vstupu chodce do vozovky na přechodu
nachází cyklista v dostatečné vzdálenosti od přechodu, tak, aby mohl plynule
a bezpečně zastavit (vždy je nutno počítat
i s určitou dobou potřebnou na reakci řidiče) – řidič nesmí být nucen k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Důležité je
pozorovat, zda cyklista brzdí, či nikoliv.
Soudy vycházejí z tzv. principu omezené
důvěry, podle něhož po účastníkovi silničního provozu nelze spravedlivě požadovat, aby bez dalšího předpokládal veškerá
možná porušení pravidel tohoto provozu
jinými účastníky, tedy i chodci. Doporučujeme do vozovky nevstupovat a vyčkat na
zastavení cyklisty, když je velice obtížné
odhadnout brzdnou dráhu dopravního
prostředku.
Pokud vstoupil chodec do vozovky před
bezprostředně se blížícím cyklistou a bez
přiměřených důvodů spoléhal na to, že
cyklista stihne zastavit, pak platí následující. Přestože byl chodec sám těžce raněn,
bude nucen uhradit cyklistovi škodu na
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zdraví - náklady na léčiva, bolestné, ztrátu
na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, ztížení společenského uplatnění (pokud cyklista měl z úrazu trvalé následky –
např. špatnou pohyblivost ruky) a věcnou
škodu – náklady na opravu jízdního kola
a náhradu škody za poničené speciální
cyklistické oblečení. Zdravotní pojišťovna
může uplatnit na chodci nemalé náklady
vynaložené na léčení pacienta – cyklisty.
Proti chodci bude vedeno trestní řízení
pro trestný čin těžkého ublížení na zdraví
z nedbalosti.
Bohužel musíme konstatovat, že novináři nevnášejí do problematiky vždy pouze
světlo. V médiích se totiž objevila značně
zkreslující informace o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, podle něhož je „chodec
vládcem na přechodu“ (rozhodnutí ze
dne 28. 5. 2008). Sám Nejvyšší soud však
takové označení v následné tiskové zprávě dementoval a rovněž naše pojišťovna
se musí po seznámení s tímto rozhodnutím proti takovému závěru jednoznačně
vymezit, když soud naopak aplikoval shora uvedená zákonná pravidla, která v žádném případě chodcům nedávají absolutní
přednost na přechodu.
Nový mobilní telefon mi po půl roce
přestal fungovat. Prodejce tvrdí, že si
za to můžu sám, že je to kvůli vlhkosti.
Jak mám postupovat dále?
Jistě se někdy podobná situace stala
každému z nás. Koupíte si novou věc,
od které očekáváte, že vám bude dlouho bezproblémově sloužit, avšak místo
toho jste velmi brzy donuceni jít tuto
věc reklamovat. Bohužel však ani reklamace nemusí být vždy bezproblémová.
Pokud se při převzetí věci k reklamaci
prodávajícím domníváte, ba jste o tom
dokonce zcela jistě přesvědčeni, že reklamace bude řádně vyřízena k vaší
spokojenosti, o to nemilým překvapením je poté často zjištění, že reklamace
byla zamítnuta z důvodu vašeho údajného nesprávného zacházení s věcí.
A to nemluvě o dalších praktikách, které
často prodávající využívají k tomu, aby
se zbavili odpovědnosti přijmout vadné
zboží k reklamaci, resp. aby se zbavili své
odpovědnosti za vady věci. Co v takové
situaci dělat? Jak se bránit?

Při prodeji zboží v obchodě odpovídá
prodávající kupujícímu za to, že při převzetí prodávané věci kupujícím je tato
ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že
je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se
dle občanského zákoníku 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.
Pokud věc při převzetí kupujícím není ve
shodě s kupní smlouvou (jde o tzv. rozpor s kupní smlouvou), máte jakožto
kupující právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu
uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní
smlouvě, a to podle vašeho požadavku
buď výměnou věci, nebo její opravou.
Není-li takový postup možný (např. věc je
neopravitelná nebo se již nevyrábí), můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny
věci nebo odstoupení od smlouvy. Je nutno však dodat, že výše uvedené neplatí,
pokud jste před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděli nebo rozpor
s kupní smlouvou sami způsobili.
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 se neprokáže opak.
Pokud nejde o věci použité nebo o věci,
které se rychle kazí, odpovídá prodávající
i za vady věci, které se projeví jako rozpor
s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (tzv. zákonná záruka). Pozor,
záruka se nevztahuje na opotřebení věci
způsobené jejím obvyklým užíváním.
Záruční doba činí 24 měsíců (u potravi-
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nářského zboží 8 dnů, u krmiv 3 týdny
a u zvířat 6 týdnů). Pokud je však na prodávané věci, resp. jejím obalu nebo návodu vyznačena v souladu se zvláštními
právními předpisy lhůta k použití věci,
skončí záruční doba uplynutím této lhůty
(jedná se o tzv. expirační lhůtu).
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, máte
jakožto kupující právo, aby prodávající
vadu bezplatně, včas a řádně odstranil.
Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, můžete požadovat i výměnu věci,
nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup
možný, můžete žádat přiměřenou slevu
z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit
a která brání řádnému užívání věci, máte
jakožto kupující právo na výměnu věci
nebo od smlouvy odstoupit. Táž práva
vám přísluší i v případě, jde-li sice o vady
odstranitelné, avšak pro opětovný výskyt
vady po opravě nebo pro větší počet vad
nemůžete věc řádně užívat. Za opětovný
výskyt vady po opravě se považuje, pokud se stejná vada, která byla v záruční
době už nejméně dvakrát odstraňována,
opětovně vyskytne. Větším počtem vad
se dle právní praxe rozumí současná existence alespoň tří odstranitelných vad.
Jde-li o jiné neodstranitelné vady, které
nebrání řádnému užívání věci, máte právo, nepožadujete-li výměnu věci, na přiměřenou slevu z ceny věci nebo právo od
smlouvy odstoupit.
Jste-li naším klientem a nesouhlasíte s vyřízením vaší reklamace, můžete ihned
z místa prodávajícího zavolat naši poradenskou linku, kde jsou naši právníci
připraveni zodpovědět vám veškeré vaše
dotazy i doporučit nejvhodnější další postup. K domožení se vašich oprávněných
nároků je D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. připravena za vás uhradit též i případné náklady na vypracování znaleckého posudku, jehož vypracování často
otázku existence vady „rozsekne“ (máte-li
sjednáno příslušné připojištění), odměnu
zastupujícím advokátům či veškeré náklady soudního řízení, je-li protistrana natolik urputná, že nás donutí soudní řízení
vyvolat.
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Nechal jsem si vyčistit koženou bundu a zůstala mi na ní „vyžraná“ skvrna
– odpovídá čistírna za škodu?
Bohužel nástrahy na nás číhají i tehdy, pokud si dáme vyčistit např. svou oblíbenou
koženou bundu do čistírny. Koho by napadlo, že místo vyčištěného oděvu se vám
bunda vrátí ještě v mnohem horším stavu,
než byla? Jaká práva v takovém případě
máte? Jak správně postupovat při reklamaci v čistírně?
Jádrem problému v tomto případě je, zda
vada byla způsobena v důsledku nekvalitního výrobku či zda čistírna nedodržela
technologický postup při čištění. Zároveň
zde platí, že zjevné vady (např. skvrny) musíte reklamovat ihned, skryté vady (např.
mírné sražení oděvu) okamžitě po zjištění,
nejpozději však do tří měsíců.
Pokud byla bunda předána zhotoviteli
k provedení vyčištění, pak čistírna odpovídá za jakékoli poškození. Zhotovitel
totiž dle občanského zákoníku odpovídá
za vady, které má provedená oprava nebo
úprava při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Zhotovitel je
rovněž odpovědný za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být opravena nebo upravena, či nevhodnost pokynů
objednatele, jestliže ho na vadnost věci či
nevhodnost pokynů neupozornil.
Čistírna tedy neodpovídá za vadu, která je
charakterovou vlastností výrobku (např.
nevhodně použitá koženka) a na niž vás
při převzetí zakázky upozornila. Jinak odpovídá za poškození, resp. zničení či ztrátu
oděvu nesprávným postupem při čištění
(jedná se o tzv. objektivní odpovědnost).
Vyvinit by se mohla pouze tehdy, pokud
by prokázala, že k poškození došlo jinak tedy že k poškození došlo buď z vnitřních
příčin (spočívajících např. v povaze věci
a v jejích vadách) nebo z vnějších příčin
(např. při živelné pohromě), jejichž vliv by
se stejnou měrou projevil, i kdyby čistírna
věc k provedení služby nepřevzala. Jak je
však uvedeno výše, pokud by čistírna neprokázala, že by k poškození došlo i jinak,
je povinna nahradit škodu, a to nejlépe ve
formě peněžité náhrady za hodnotu bundy před poškozením (pokud je již zniče-

na), resp. náhrady nákladů na odstranění
poškození, pokud je to možné.
Jestliže ale čistírna odmítá převzít svou
odpovědnost za škodu či splnit svou
právní povinnost k náhradě škody dobrovolně, nezbude nic jiného než se domáhat svých práv prostřednictvím žaloby
soudní cestou.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s.
nabízí řešení i pro takovéto situace.
Prostřednictvím našeho právního poradenství, vyhotovení odborného posouzení znalcem (v případě sjednání
odpovídajícího připojištění) či úhradou
veškerých nákladů spojených s vaším
právním zastoupením se můžete domáhat svých práv bez rizika ﬁnančních
ztrát na vaší straně.
Místo vysněné dovolené v karibském
ráji plíseň, olej a zápach - lze se domoci odškodnění?
Blíží se období dovolených a mnozí z nás
se již těší na chvíle strávené odpočinkem.
Jak ovšem řešit situaci, kdy po příjezdu
na místo pobytu zažijeme nemilé překvapení v podobě nižší kategorie hotelu,
otřesných hygienických podmínek, neuskutečněného výletu, apod.
V případě zjištění nedostatků je důležité tyto nedostatky neprodleně písemně
reklamovat vůči cestovní kanceláři. Je-li
přítomen delegát cestovní kanceláře,
je vhodné sepsat reklamační protokol
s tímto delegátem přímo na místě. Není-li delegát přítomen, doporučujeme
pokusit se reklamaci uplatnit u cestovní
kanceláře alespoň pomocí elektronické
pošty či faxu. Neméně důležité je zjištěné nedostatky řádně zdokumentovat pro
pozdější vyřízení reklamace v cestovní
kanceláři. Je možné doporučit důkladnou fotodokumentaci, ale např. i pořízení čestných prohlášení svědků – dalších
účastníků zájezdu.
Není-li vaše reklamace promptně vyřízena cestovní kanceláří již v průběhu dovolené (přestěhováním do jiného hotelu
apod.), po návratu z dovolené můžete
žádat poskytnutí přiměřené slevy z ceny
zájezdu. Pozor! Reklamaci je nutné uplat-
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nit u cestovní kanceláře bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od
skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty
právo zaniká!
Na přiměřenou slevu však máte nárok
pouze v případě, kdy cestovní kancelář
porušila své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy. Při sjednávání cestovní
smlouvy proto doporučujeme věnovat
obsahu smlouvy zvýšenou pozornost
a zároveň nahlédnout i do smluvních
podmínek. Jedná se o několik stránek
drobného písma, které zpravidla zůstávají naprosto mimo zájem nadšeného
cestovatele, ale podrobněji upravují poskytované služby a podpisem cestovní
smlouvy s nimi vyslovujete souhlas. Při
pozdější reklamaci pak můžete být nemile překvapeni, co je obsahem těchto
dokumentů.
A jak vám v této situaci můžeme pomoci? D.A.S. pojišťovna právní ochrany,
a.s. provozuje tísňovou linku právního
poradenství, která je k dispozici 24 hodin denně a nastalou situaci je možné
okamžitě konzultovat pro doporučení
prvotního postupu a zajištění důkazů.
Následně zajistíme právní pomoc pro
uplatnění slevy z ceny zájezdu, a to
v případě neúspěchu mimosoudního
jednání i soudní cestou. Vaše náklady
právního zastoupení advokátem i náklady soudního řízení jsou hrazeny naší
společností.

bezprostředně po kolizi konzultovat situaci na tísňové lince právního poradenství, kde se dozví, jak se má zachovat – od
zajištění důkazů (svědků, fotek, videozáznamu apod.) až po přivolání policie.
První kroky po kolizi lyžařů jsou důležité
nejen pro úspěšné prosazení nároků klienta, ale často zabrání tomu, aby skutečný viník dodatečně průběh a okolnosti
kolize zkreslil, za viníka označil klienta
a sám proti němu uplatnil nároky na náhradu škody, případně proti němu podal
trestní oznámení.
Náklady za obhajobu v trestním řízení
a právní zastoupení v občanskoprávním
řízení o náhradu škody se při tom pohybují v zahraničí v řádu tisíců EUR a když
k tomu přibudou ještě náklady trestního
nebo občanskoprávního řízení, pro normálního smrtelníka bez pojištění D.A.S.
to většinou znamená celoživotní ﬁnanční
zátěž.
Jak by konkrétně D.A.S. pomohla svému klientovi při kolizi na italské sjezdovce s opilým Angličanem?

Kromě zmiňovaných obecných postupů by
při řešení případu využila právní pomoci
renomovaných italských a anglických advokátů, kteří by klienta zastupovali na náklady D.A.S. při mimosoudních a soudních
jednáních o náhradu škody, případně by jej
obhajovali v trestním řízení. Specializovaní
advokáti nejlépe vědí, jaké právní kroky je
nutné učinit a jaké nároky a v jaké výši je
možné podle italského práva uplatňovat.
Vedle odškodnění za bolestné, náhrady nákladů léčení a odškodnění za věcné škody,
to mohou být často i další nároky, které by
poškozený lyžař bez právní pomoci těžko
uplatňoval. Pracovníci D.A.S. se vždy postarají o to, že komunikace mezi zahraničními
advokáty a klientem nevázne. Klientovi by
D.A.S. pomohla i v případě, že by pojišťovna, u které má sjednáno pojištění (např.
pojištění léčebných výloh nebo úrazové
pojištění, případně pojištění odpovědnosti
za škodu) neplnila své smluvní povinnosti
vyplývající pro ni z příslušné smlouvy (např.
by odmítala pojistné plnění). Závěrem je na
místě zdůraznit, že řešení každého konkrétního případu je individuální a při jeho vyřizování nelze postupovat podle šablony.

Během „lyžovačky“ v Itálii jsem se
srazil s opilým Angličanem. Výsledkem byla zlomená noha, zničené lyže
a spousta výdajů za léčení v italské
nemocnici. Jak pomůže „DASka“ v podobných případech svým klientům?
Karamboly našich klientů na sjezdovkách
řešíme prakticky každou lyžařskou sezónu. Je vhodné poznamenat, že v rámci
naší poradenské činnosti klientům chystajícím se na evropské sjezdovky zdůrazňujeme, aby si před cestou neopomněli
sjednat vhodné pojištění, zejména pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění odpovědnosti za škodu, které může
každého lyžaře často ochránit doslova
před ﬁnanční katastrofou. Neocenitelnou
výhodou pro klienta D.A.S. je, že může
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Právní ochrana
v pracovněprávních sporech
V době stále donekonečna zmiňované globální ekonomické krize, ať už je aktuální,
či nikoli, se různým zaměstnavatelům daří
různě. A bohužel, těm, kterým se nedaří,
mnohdy začnou přebývat zaměstnanci.
Financí je málo a tak nejeden zaměstnavatel řeší otázku - jak se zaměstnanců
zbavit a „neklopit“ jim odstupné? Bohužel
musíme konstatovat, že mnoho zaměstnavatelů to řeší po svém a dávají lidem
„padáka“ bez respektu k platným ustanovením zákoníku práce. To jsou v současné
době nejčastější problémy, které řešíme
pro klienty s pojištěním právní ochrany
v pracovněprávních sporech.
Krom sporů o ukončení pracovních poměrů, bojů o odstupné, řešíme například
i případy pracovních úrazů, sporů o nevyplacenou mzdu, o cestovní náhrady. Působíme i poradensky, zkontrolujeme vám
korektnost textu pracovní smlouvy či
dohody o ukončení pracovního poměru,
dohody o zvýšení kvaliﬁkace, apod.
Následující případy napoví, čím se v pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech v současnosti zejména zabýváme:
Mám po návratu z rodičovské dovolené nárok na stejné pracovní místo
a stejnou mzdu?
Patříte-li k zaměstnancům, kteří se vracejí
do práce po rodičovské dovolené, a obáváte se, že vaše pracovní místo již není
volné nebo zaniklo, jistě vás budou zajímat následující informace.
Především je nutné uvědomit si rozdíl
mezi návratem po mateřské a návratem po rodičovské dovolené. Po návratu
z mateřské dovolené je zaměstnavatel
povinen zařadit vás na vaše původní pracoviště a přidělovat vám původní práci.
Po návratu z rodičovské dovolené má sice
zaměstnavatel povinnost vám tzv. držet
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místo, ale již nemá povinnost zařadit vás
na vaši původní pracovní pozici. Má pouze obecnou povinnost přidělovat vám
práci podle pracovní smlouvy či práci
odpovídající vaší kvaliﬁkaci. Nemá-li takovou práci, je na místě pokusit se dohodnout změnu pracovní smlouvy. Obsah
pracovního poměru (včetně výše mzdy
nebo platu) je tedy možné změnit jen
po vzájemné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele, a to písemně. Pokud však
k dohodě nedojde a vy nebudete moci
vykonávat žádnou práci, půjde o tzv. jiné
překážky v práci na straně zaměstnavatele. V tomto případě je zaměstnavatel
povinen poskytnout vám náhradu mzdy
nebo platu ve výši průměrného výdělku.
Zároveň zde však vzniká výpovědní důvod a zaměstnavatel vám může dát výpověď z důvodu nadbytečnosti. Dojde-li
k této situaci, náleží vám odstupné ve
výši nejméně trojnásobku průměrného
výdělku. Odstupné vám bude náležet
i v případě, že dojde ke skončení pracovního poměru dohodou. Je však nutné
trvat na tom, aby důvod ukončení pracovního poměru (nadbytečnost) byl v dohodě uveden. Součástí dohody může být
rovněž ujednání o vyplacení odstupného
(pak není nutné trvat na uvedení důvodu). Na tomto místě je třeba zdůraznit, že
skončení pracovního poměru dohodou
nemusí být vždy výhodné. Dá-li vám totiž
zaměstnavatel výpověď, běží ještě dvouměsíční výpovědní doba a po tuto dobu
je zaměstnavatel povinen přidělovat vám
práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li ji,
jedná se, jak jsme již výše uvedli, o překážku na straně zaměstnavatele a po
dobu jejího trvání vám bude náležet náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
Nejsou-li si naši pojištění zcela jisti, jak
se v podobné situaci zachovat, na co
mají právo oni a na co zaměstnavatel,
obracejí se na nás a z titulu sjednaného

pojištění právní ochrany v pracovněprávních vztazích jim zajišťujeme právní pomoc na náklady naší společnosti.
Už jsem dva měsíce nedostal výplatu,
zítra do práce už nepůjdu … - hrozí zaměstnanci v takovém případě nějaký
postih?
Důsledkem ekonomické krize je bohužel
i skutečnost, že se stále více zaměstnanců
ocitá bez výplaty, ovšem nepřijít z ničeho
nic do práce by se vám nemuselo vyplatit. Samozřejmostí je, že za neomluvené
zmeškání práce nedostanete zaplaceno.
Dále vám může být krácena dovolená,
a to o jeden až tři dny. Zaměstnavatel na
vás může také požadovat náhradu škody, která mu vznikla vaším nezákonným
jednáním. Být v pracovní době v zaměstnání je totiž základní povinností každého
zaměstnance. Finanční ztráta, kterou zaměstnavateli tímto jednáním způsobíte,
po vás může být vymáhána i soudní cestou. Zaměstnavatel má rovněž možnost
zrušit s vámi okamžitě pracovní poměr,
z čehož plynou další nepříjemné důsledky
(např. vám nebude poskytnuta podpora
v nezaměstnanosti). Ale jak se tedy v této
situaci zachovat?
Především je nezbytné, abyste se rozhodli, zda má cenu v takovém pracovněprávním vztahu pokračovat či nikoli.
Nemáte-li zájem dále setrvat v tomto
pracovněprávním vztahu, řešením je písemně okamžitě zrušit pracovní poměr
(jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil
mzdu nebo její část do 15 dnů po termínu výplaty). Nutno upozornit, že za této
situace neběží žádná výpovědní lhůta,
ale pracovní poměr končí skutečně okamžitě, resp. dnem, kdy byl tento váš jednostranný právní úkon doručen zaměstnavateli. V tomto případě vám dokonce
náleží, kromě dlužné mzdy, také odstupné ve výši minimálně 3 průměrných výdělků.
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Nemáte-li odvahu učinit toto razantní rozhodnutí, je samozřejmě možné pokusit
se před okamžitým zrušením pracovního
poměru o smír. Písemně sdělte zaměstnavateli, že vám dluží mzdu a v jaké výši a že
požadujete její zaplacení nejpozději do
určitého data, aniž byste prozatím činili
kroky k rozvázání pracovního poměru.
Pokud vám však zaměstnavatel dlužnou
mzdu a náležité odstupné (v případě okamžitého zrušení) nevyplatí, nezbývá jiná
možnost, než se svého nároku domáhat
soudně, tj. podat k příslušnému soudu
žalobu, kde budete požadovat zaplacení mzdy. K soudu je nutné žalobu podat
nejpozději do tří let ode dne, kdy měla být
mzda vyplacena.
Rozhodnou-li se naši klienti k tomuto
kroku, měli by kontaktovat právníky
naší pojišťovny, kteří s nimi zkonzultují
nejvhodnější postup s ohledem na konkrétní situaci a rizika případného postupu a zajistí jim adekvátní právní pomoc.
Dělám, co můžu, ale zaměstnavatel
není spokojený s mou prací a hrozí výpovědí – jak se bránit?

V zaměstnání tráví většina z nás podstatnou část dne. O to nepříjemnější může
být vaše situace v pozici zaměstnance
v případě, kdy se zaměstnavatel začne
snažit „rozloučit se“ s vámi, samozřejmě
bez výplaty odstupného.
Zákoník práce dává zaměstnavateli
možnost podat zaměstnanci výpověď
pouze ze stanovených důvodů, přičemž
při podání výpovědi z důvodů na straně zaměstnavatele (organizační změny, nadbytečnost) má zaměstnanec
nárok na odstupné ve výši trojnásobku
průměrného výdělku. Tyto skutečnosti
vedou často v praxi k situacím, kdy zaměstnavatel nutí zaměstnance k podepsání dohody o rozvázání pracovního
poměru pod pohrůžkou okamžitého
zrušení pracovního poměru či podání
výpovědi z důvodu porušení povinností
zaměstnance. Zaměstnanec pod tímto tlakem nezřídka dohodu podepíše,
čímž se připraví o odstupné či možnou
další obranu vůči zaměstnavateli. Nutno
zmínit, že dohoda o rozvázání pracovního poměru nemusí obsahovat důvod
ukončení pracovního poměru a je určena pro ukončení pracovního poměru

v případě, kdy obě strany s tímto řešením souhlasí.
Ukončení pracovního poměru se zaměstnancem z důvodu porušení povinností je
však pro zaměstnavatele poměrně obtížné
a odmítne-li zaměstnanec i přes nátlak dohodu podepsat, často se stává, že zaměstnavatel k podání výpovědi či okamžitého
zrušení pracovního poměru vůbec nepřistoupí, příp. přistoupí, avšak tyto dokumenty mají formální nedostatky a soud je následně určí za neplatné.
Konkrétně může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď pro neuspokojivé pracovní
výsledky, byl-li zaměstnanec v posledních
12 měsících písemně vyzván k jejich odstranění a tyto nedostatky neodstranil. Dále pro
soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance, byl-li v posledních
6 měsících upozorněn na možnost výpovědi. Krajní možností je okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení povinností
zaměstnance zvlášť hrubým způsobem
(např. dlouhodobější neomluvená absence,
krádež).
Obdržíte-li od zaměstnavatele písemnou
výtku, nemá tato výtka na trvání pracovního poměru vliv, je však vhodné připravit se
na situaci, že následně můžete obdržet výpověď. Je proto nutné si uchovávat veškeré
podklady, které by při pozdějším projednávání výpovědního důvodu mohly podpořit
vaše tvrzení. V případě, kdy vám zaměstnavatel předá výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru, je nutné již jednat
aktivně. U soudu můžete podat žalobu na
určení neplatnosti výpovědi či okamžitého
zrušení pracovního poměru pouze ve lhůtě
2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr
skončit.
Máte-li sjednáno naše pojištění právní
ochrany, můžete s námi již při prvotním
vyhrocení situace telefonicky konzultovat
další jednání se zaměstnavatelem. Dojdeli k ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu, s nímž nesouhlasíte,
zajistíme vám právní pomoc pro včasné
podání žaloby. Uhradíme náklady vašeho právního zastoupení, soudního řízení
a zároveň převezmeme riziko prohry, neboť v případě neúspěchu v soudním řízení, uhradíme i náklady řízení protistrany.
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Právní ochrana podnikatele
Právní ochrana pro soukromé lékaře, lékařské praxe a lékárny
Naše pojišťovna nezapomíná ani na podnikatele a nabízí jako jediná pojišťovna
právní ochrany v České republice zcela
unikátní produkty - Právní ochrana podnikatele a Právní ochrana pro soukromé
lékaře, lékařské praxe a lékárny.
Pokud jde o oblasti, ve kterých D.A.S.
pomáhá svým klientům v rámci produktu Právní ochrana podnikatele a Právní
ochrana pro soukromé lékaře, lékařské
praxe a lékárny, jsou to následující:
1. Občanskoprávní nároky pojištěných
osob na náhradu škody
2. Pracovněprávní nároky pojistníka na
náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům
3. Obhajoba pojištěných osob v trestním nebo přestupkovém řízení
4. Pracovněprávní spory pojistníka se
zaměstnanci
5. Spory pojištěných osob z komerčního pojištění
6. Ochrana vlastnických práv pojistníka
k movitým věcem
Právní ochranu podnikatele lze rozšířit
i o následující oblasti:
1. Ochrana vlastnických práv pojistníka
k nemovitostem
2. Spory z nájemních a podnájemních
smluv
Právní ochranu pro soukromé lékaře, lékařské praxe a lékárny lze rozšířit i o:
1. Spory ze smluv uzavřených s příslušnými tuzemskými zdravotními pojišťovnami
2. Spory z jiných smluv, ve kterých ﬁguruje pojistník jako odběratel
Níže si dovolujeme uvést několik případů
našich klientů, které se mohou přihodit
i vám. Pokud máte uzavřeno pojištění
právní ochrany u D. A. S. pojišťovny právní ochrany, a. s., tato za vás převezme
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náklady právního zastoupení i soudního
řízení.
Povodeň zničila část zařízení naší
výrobní haly, škoda činí téměř
3 000 000 Kč. Pojišťovna však chce další a další podklady, my marně čekáme
na peníze a nemůžeme znovu obnovit
provoz. Jak postupovat?
D.A.S. je často nazývána „pojišťovnou
proti pojišťovnám“. Na první pohled se
může zdát, že pojišťovny bez dalšího vyplatí svým klientům, na co mají nárok.
Mnozí z nás však v reálné situaci byli nemilosrdně přesvědčeni o opaku. Rovněž
naše letitá zkušenost a množství případů
zastupování v pojistných sporech svědčí
o zdlouhavém či dokonce nesprávném
postupu pojišťoven. V současné době
jsou právní vztahy pojišťoven a jejich
klientů (pojištěných) upraveny v zákoně o pojistné smlouvě. Podrobnosti jsou
pak obsaženy v jednotlivých pojistných
smlouvách, pojistných podmínkách
a smluvních ujednání.
Pokud jde o postup pojišťovny popsaný
ve vaší otázce, je nutno uvést, že pojištěný
je skutečně povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení
o vzniku a rozsahu následků této události,
předložit k tomu potřebné doklady a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. Na druhé straně je však
pojišťovna povinna bez zbytečného odkladu po oznámení události pojištěným
zahájit šetření nutné k zjištění rozsahu její
povinnosti plnit (vyplatit pojistné plnění).
Nejzazší lhůta pro ukončení tohoto šetření je 3 měsíce od nahlášení. Pokud nemůže v této lhůtě šetření ukončit, je povinna
důvody klientovi sdělit. Současně na jeho
žádost je povinna poskytnout přiměřenou zálohu na pojistné plnění. Výše uvedená lhůta však neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné
osoby, pojistníka nebo pojištěného.

V praxi se všichni setkáváme s tím, že
výše uvedená lhůta není dodržována
a pojišťovna pouze žádá další a další
podklady, které často nejsou pro likvidaci ani potřeba. Někdy dokonce vyžaduje již jednou zaslané listiny opakovaně.
D.A.S. v komunikaci s pojišťovnami již
řadu let úspěšně hájí své klienty, přičemž
pojišťovny jsou si velmi dobře vědomi,
že pokud za klientem stojí D.A.S., věc
nevyzní do ztracena, ale bude důsledně
dořešena. Velmi často proto nedochází
ani k soudním řízením, čímž D.A.S. šetří
svým zákazníkům nejen peníze, nervy,
ale především čas.
Mám v nájmu do roku 2015 kosmetické
studio a pronajímatel mi bez dalšího
dal výpověď. Jak se mohu bránit?
Problematiku nájmu a podnájmu nebytových prostor, jejichž právní ochranu je
možné rovněž u D.A.S. sjednat, upravuje
v současné době v České republice zákon
o nájmu a podnájmu nebytových prostor.
Pravidla, která neobsahuje tento zákon,
upravuje občanský zákoník.
Hovoříme-li o otázce skončení nájmu,
upravuje zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor pravidla rozdílně pro
nájmy na dobu neurčitou a dobu určitou.
V případě nájmu na dobu neurčitou, je
pronajímatel i nájemce oprávněn vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodů,
není-li ujednáno ve smlouvě jinak. V těchto případech je proto obrana nájemců
v podstatě vyloučena (postačí prokazatelně doručit platnou výpověď).
Zcela jiná je však situace v druhém případě (předpokládáme, že i naše tazatelka má
takto konstruovanou nájemní smlouvu).
Zde zákon zcela konkrétně vyjmenovává
důvody, pro které lze nájemní smlouvu
vypovědět nájemcem či pronajímatelem,
přičemž smlouva může stanovit jinak. Těmito důvody na straně pronajímatele jsou
např. užívání nebytového prostoru nájem-
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cem v rozporu se smlouvou, prodlení s placením nájemného o více než jeden měsíc
apod. Pokud však smlouva v konkrétním
případě nestanovila jinak a výpověď nebyla nikterak odůvodněna, je neplatná.
D.A.S. již zastupovala úspěšně řadu
klientů v těchto sporech. V jednom případě byl např. náš klient – soukromý
lékař nucen nebytové prostory vyklidit
a provoz ordinace zahájit v náhradních
prostorech. V důsledku porušení právní povinnosti ze strany pronajímatele
vznikla pojistníkovi škoda (vícenáklady)
ve výši 49 250 Kč, které pronajímatel
odmítl, byť jen částečně, uhradit. D.A.S.
poskytla tomuto lékaři právní ochranu,
přičemž náklady za mimosoudní vyřizování věci a ve dvou instancích soudního
řízení činily 44 740 Kč.
Z důvodu redukce výroby jsme byli nuceni snížit stav zaměstnanců. Z organizačních důvodů jsme s nimi rozvázali
pracovní poměr a zaplatili odstupné.
Zaměstnanec nás ale napadl u soudu
s tím, že výpověď je neplatná. Může
nám D.A.S. v takové situaci pomoci?
Výše uvedený případ bohužel v současné době ekonomické krize není nikterak
výjimečný. Přestože byl v roce 2006 přijat
nový zákoník práce, který nahradil právní
normu přijatou ve zcela jiných socioekonomických podmínkách, nepřinesl tento
nový zákoník práce ve vztahu k ukončování pracovního poměru pro podnikatele
liberálnější úpravu.
Nadále je podnikatel – zaměstnavatel
vázán důvody pro ukončení pracovního
poměru v zákoníku práce, smluvně tyto
důvody rozšiřovat nemůže. Jedním z těchto důvodů je i situace, kdy se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o snížení počtu
zaměstnanců. Často se však stává, že zaměstnanec nesouhlasí s výpovědí, resp.
považuje výpověď za neplatnou, a podá ve
lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní
poměr skončit, žalobu pro neplatnost rozvázání pracovního poměru. Soud je pak
povinen prověřovat okolnosti, za kterých
byla výpověď učiněna. Častými problémy
zaměstnavatelů bývá především neprokázání doručení výpovědi zaměstnanci, ne-
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dostatek písemné formy výpovědi, skončení pracovního poměru dříve než nastane
účinnost organizačních změn apod.
Na druhé straně známe z naší praxe i případy, kdy zaměstnavatel dodržel veškeré
zákonné požadavky a zaměstnanec přesto podal žalobu o neplatnost a současně
žádal úhradu dlužné mzdy. V současné
době již neplatí limitace 6 měsíci, a proto
by v případě neúspěchu byl zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci
náhradu mzdy po celou dobu, kdy jeho
pracovní poměr trval. V jednom z těchto
případů jsme našeho klienta – zaměstnavatele zastupovali až u dovolacího
soudu, který nakonec rozhodl v jeho
prospěch. Náklady, které uhradila D.A.S.,
činily 70 120 Kč. Klient samozřejmě nebyl nucen hradit ani výše zmiňovanou
náhradu mzdy.
V každém případě je velmi vhodné před
učiněním výše uvedených kroků požádat
D.A.S. o právní poradu. Jistě se tím do budoucna zamezí řadě nedorozumění, problémů a v krajním případě i neplatným
úkonům.
Pracuji jako lékař – internista. Na našem oddělení bohužel zemřel pacient
na rakovinu tlustého střeva a rodina
pacienta mě viní ze zanedbání péče.
Hrozí mi až šest let vězení. Může mi
D.A.S. pomoci?
Kriminalizace lékařů v případech, kdy
léčba nevede k úspěchu, popř. dokonce
dojde ke zhoršení stavu či úmrtí pacienta,
je v poslední době stále častějším společenským jevem. Krom emocí na straně
pacienta či jeho blízkých bohužel přichází
mnohdy ruku v ruce snaha najít „viníka“
za každou cenu. Je to jev lidsky pochopitelný, leč pro lékaře zároveň život dosti
komplikující.
Ačkoli ve většině případů tyto causy končí
zproštěním viny lékaře, protože se zpravidla prokáže, že moc přírody stojí stále
ještě nad naší mocí lidskou, každopádně
„popotahování“ lékaře v trestním řízení je
samo o sobě dosti frustrujícím a zatěžujícím zážitkem. Lékař musí absolvovat opakované výslechy u Policie ČR, případně
u soudu, případy se vyřizují dosti dlouhou

dobu, protože právě prokazování škody
na zdraví a její příčinné souvislosti s činností lékaře či zdravotnického zařízení si
vyžaduje mnoho znaleckých zkoumání,
zdlouhavých, i opakovaných a složitých.
Navíc, jak všichni víme, tuzemské soudy
jsou přetížené a rychlostí vskutku příliš
neoplývají. Čili, ať už lékař selhal či nikoli,
čeká jej obvykle minimálně rok „radovánek s naší justicí“.
Navíc, v případě, kdy vskutku trestní řízení
vinu lékaře prokáže, je důležité zaměřit se
i na to, aby byl trest spravedlivý a vskutku
odpovídal míře provinění, čili aby naopak
lékař „nedostal víc, než si zaslouží“.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
nabízí ve svém portfoliu druhů pojištění
mj. pojištění právní ochrany pro soukromé lékaře, lékařské praxe a lékárny (pokud máte soukromou praxi), popř. pojištění právní ochrany v pracovněprávních
vztazích (pokud pracujete např. v nemocnici jako zaměstnanec). V rámci takovéhoto pojištění máte nárok mj. na zajištění právní ochrany v podobě hrazení
nákladů advokáta, který vás bude hájit
v trestním či přestupkovém řízení o nedbalostním trestném činu či přestupku. Nejčastějším trestným činem, který
v takovýchto případech bude uvádět
sdělené obvinění, je ublížení na zdraví
z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví
z nedbalosti či usmrcení z nedbalosti (viz
nový trestní zákoník číslo 40/2009 Sb.).
V této souvislosti disponujeme již poměrně
hojnou praxí, průměrná cena služeb advokáta v takovýchto případech s přihlédnutím
k hrozící výši trestu a počtům úkonů právní
pomoci, činí cca 20 000,- Kč, znalečné cca
15 000,- Kč a více, náklady trestního řízení
cca 8 000,- Kč a více. Čím složitější kauza,
tím pochopitelně náklady vyšší.
Z vašeho pojištění právní ochrany, paní
doktorko, pane doktore, uvedené náklady hradíme za vás!
Jsem praktický lékař a zdravotní pojišťovna mi opakovaně pozdě poukazuje
úhrady. V důsledku nedostatku financí
je provoz mé ordinace ohrožený, pomůže mi pojištění právní ochrany D.A.S.
v takovém případě?
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Ano, prodlení s platbou úhrad zdravotní
péče jsme v rámci našich pojistných případů nejednou řešili a nároky klientů – lékařů
v této souvislosti vzniklé vymáhali. Zastupovali jsme klienty rovněž v případech regulačních srážek uplatněných zdravotními
pojišťovnami a pomáhali zajistit právní pomoc při řešení otázky jejich oprávněnosti
či správnosti výpočtu jejich výše. Tyto problémy se ve vcelku hojné míře objevovaly
v letech minulých, kdy nedostatky v legislativě docházelo i k výkladovým nejasnostem na straně zdravotních pojišťoven

popř. i Ministerstva zdravotnictví ČR, čili
v daných otázkách vzniklo dosti zmatků,
které zasahovaly citelně do praxe dotčených lékařů.
Speciální připojištění závazkověprávních
vztahů pro lékaře, lékařské praxe a lékárny
uzavřené k pojištění právní ochrany podnikatele umožňuje až do výše sjednané sporné
částky zajistit právní ochranu lékaři v případě
sporu s některou z tuzemských zdravotních
pojišťoven. Podotýkáme, že jedním z typů
pojistného plnění je i právní porada k pří-

slušnému problému. Zejména v případech
sporů ohledně výkladu právních předpisů ve
vztahu lékař – zdravotní pojišťovna, či lékař –
pacient, můžete jako lékař shledat pojištění
právní ochrany dosti užitečným.
Tento typ pojištění již nabízíme na trhu
několik let, máme k dispozici mezi spolupracujícími advokáty skutečné odborníky
v daném oboru, kteří našim klientům na náklady naší pojišťovny mnohdy poskytli efektivní pomoc vůči zdravotní pojišťovně, která
může být vnímána jako „silnější soupeř“.

KARIÉRA
hledáme pojišťovací zprostředkovatele (obchodní zástupce) ze všech regionů
Náplň pracovní pozice:
• pravidelné vedení jednání s klienty a vytváření dlouhodobých obchodních vztahů
• nabízení ojedinělého produktu na českém pojistném trhu
Požadujeme: SŠ, bezúhonnost, vysoké pracovní nasazení, schopnost věcné komunikace, loajálnost, chuť k dalšímu
rozvoji, zkušenosti z obchodní činnosti vítány
Nabízíme: zajištění získání základního stupně odborných znalostí pro výkon činnosti pojišťovacího zprostředkovatele
v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., odborné produktové zaškolení, získání statutu certiﬁkovaného odborníka
v oblasti pojištění právní ochrany, podporu prodejních aktivit, motivující ﬁnanční ohodnocení
Své životopisy zasílejte na adresu:
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. , pí. Lenka Hauková, Benešovská 40, 101 00 Praha
tel.: 267 990 805 nebo e-mailem: haukova@das.cz

Právní ochrana
pro vlastníka vozidla / řidiče
Pojištění právní ochrany historicky vzniklo a bylo postaveno na sporech v oblasti
motorismu. I v naší republice jsme „začali
na autech“. Zažili jsme společně s našimi
klienty legislativní přerod v roce 1999, kdy
přestal fungovat monopol povinného ručení v rukách jedné pojišťovny, a objevily
se na pojistném trhu pojišťovny další. Učily
se aplikovat relativně nové právní instituty,
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někdy i za naší „buldočí“ asistence. Prostě si
někdy právo vykládaly po svém a my jsme
jim to „nedarovali“.
Ačkoli v dnešní době již nabízíme i jiné typy
pojištění právní ochrany, právní ochrana
vozidel i řidičů je stále zdrojem mnoha
našich případů. Nutno říci, že nehody jsou
na rozdíl od našich prvopočátků mnohdy

komplikovanější a propletenější, škody vyšší a důkazní situace všelijaká, prostě těžko
si dnes dokážeme představit klienty, že by
takovým případům čelili sami. Pokud by si
najali advokáta, stálo by je to desetitisíce
někdy i statisíce. S námi tyto náklady ušetří.
Čím se rádi chlubíme, je naše síť spolupracujících právníků, a to nejen zde v České
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republice, ale rovněž v zahraničí, vybudovaná lety naší praxe a zařazením do
komplexu sesterských D.A.S. v rozličných
státech Evropy. To ocení mnozí klienti
cestující do zahraničí – a hojně využívají
zejména autodopravci, kteří dennodenně vysílají své řidiče „do světa“ a ti čelí
rozličným nástrahám místních právních
systémů. Jsme rádi, že si řidiči zvykli využívat naši tísňovou linku právního poradenství. Telefonát v krizové situaci mnohdy posunul případ do mnohem důkazně
lépe zajištěného stavu, než kdybychom
se o problému dozvěděli až s odstupem.
Kromě nehod jako takových a z nich vyplývajících nároků, trestních či přestupkových
řízení a „hádanic“ s pojišťovnami, zahrnuje
právní ochrana vlastníka vozidla, popř.
řidiče i případy zastupování v přestupkových řízeních pro překročení rychlosti,
špatné parkování, vytýkání technického
stavu vozidla. V případě právní ochrany
vlastníka vozidla dále sporů z koupě či
oprav vozidel, zejména reklamace vad, ať
už zakoupeného či opravovaného vozidla. Zde se obzvlášť hodí připojištění znalečného, které nabízíme, jelikož znalecký
posudek ohledně příčiny a charakteru vad
bývá rozhodujícím důkazem.
Zmíníme také spory z leasingových smluv,
kdy takové předčasné ukončení leasingové smlouvy je (ne)chutným oříškem pro
laiky i leckteré právníky. My to umíme!
Pojďme se podívat na pár skutečných příběhů:
Při pracovní cestě jsem v SRN v důsledku
mikrospánku bohužel zavinil smrtelnou
dopravní nehodu. Byl jsem připravený
nést následky, bez D.A.S. bych však do
konce života splácel jen samotné náklady trestního řízení.
Když jsem se pojišťoval jako profesionální
řidič u D.A.S., měl jsem najeto téměř milion kilometrů bez nehody a za dvacet let
praxe jsem neměl prakticky žádné potíže
s českou ani zahraniční policií. Po několika letech pojištění, které jsem ani jednou
nevyužil, mě několikrát napadlo, zda cca
2 000 Kč ročního pojistného neplatím
D.A.S. zbytečně. Stačila však vteřina
a všechno bylo jinak.
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Jednoho dne mě nad ránem na okamžik
přemohla únava a v protisměru jsem čelně narazil do osobního auta. Zavinil jsem
tak smrt člověka a zranění dalších dvou
osob jedoucích v osobním vozidle. Tragická událost mě zasáhla natolik, že jsem
nebyl schopen ani mluvit. Když jsem se
trochu vzpamatoval z šoku, vzpomněl
jsem si na své pojištění u D.A.S. Rozhovor s právníkem na tísňové lince D.A.S.
mě sice hrozných pocitů nezbavil, ale
nesmírně mi pomohl. Další muka jsem
pak zažíval, když se rozhodovalo o tom,
zda budu vyšetřován na svobodě nebo
na mě bude uvalena vyšetřovací vazba.
To již mě obhajoval německý advokát
pověřený D.A.S., který mě od vyšetřovací
vazby uchránil, avšak mimo jiné také díky
tomu, že za mě D.A.S. zaplatila kauci ve
výši 5 000 EUR.
Trestní řízení pak trvalo bezmála nekonečné dva roky, po které jsem byl prostřednictvím pracovníků D.A.S. v neustálém kontaktu s německým advokátem.
Díky němu jsem vyvázl s podmíněným
trestem odnětí svobody, zákazem řízení
a peněžitým trestem. Když jsem se však
seznámil s tou částí rozsudku, ve kterém
mi soud uložil povinnost nahradit náklady trestního řízení, upadl jsem do beznaděje. Jenom za soudem nařízený analytický znalecký posudek jsem měl totiž
zaplatit 9 750 EUR a celkem na nákladech
trestního řízení více než 14 000 EUR. Přiznám se, že mě v tu chvíli ani nenapadlo,
že také tyto náklady za mě zaplatí z pojištění právní ochrany D.A.S. A nejen to,
D.A.S. za mě zaplatila také náklady mého
advokáta, které činily přes 3.000 EUR.
S následky tragické nehody se dodnes
nemohu vyrovnat, ale díky pojištění
D.A.S. jsem uvěřil, že i přes prožitou tragédii není konec světa.
Na dovolené v Rakousku do mého
obytného vozu narazil kamion a celý
ho zničil. Já jsem spal v tu dobu s přítelkyní uvnitř a utrpěli jsme vážná zranění. Máme se domáhat odškodnění
v Česku nebo Rakousku?
Pro vyřizování vašeho odškodnění platí
právo místa nehody, tj. rakouské právo
a rakouská regulační praxe a podle toho, ve
kterém státě je vozidlo viníka registrováno,

máte primárně právo uplatňovat nároky
na náhradu škody proti příslušné rakouské
pojišťovně nebo proti rakouské kanceláři
zelených karet (Rakouskému svazu pojišťoven). Pochází-li provozovatel vozidla,
kterým vám byla škoda způsobena, z jiné
země EU, máte podle tzv. 4. motorové
směrnice EU jako poškozený rovněž právo
uplatňovat svoje nároky v České republice
proti škodnímu zástupci příslušné zahraniční pojišťovny pro Českou republiku. Je
však třeba zdůraznit, že souběžné uplatňování nároků v Rakousku a České republice
je nepřípustné. Vaše rozhodnutí, zda budete uplatňovat svoje nároky na náhradu
škody v Rakousku nebo v České republice,
tak bude aktuální pouze za předpokladu,
že vám byla způsobena škoda vozidlem registrovaným v jiné zemi EU.
Využití institutu škodního zástupce vám
však v tomto případě za žádných okolností nedoporučujeme. Jedinou výhodou by pro vás totiž mohl být pouze fakt,
že můžete jednat o náhradě škody v češtině, avšak pokud jde o dobu vyřizování
vašich nároků a výši odškodnění, je pro
vás bez jakýchkoliv pochybností výhodnější uplatňovat nároky přímo v Rakousku. Z našich zkušeností je zřejmé, že škodní zástupci zahraničních pojišťoven pro
Českou republiku, kteří provádějí likvidaci škody jménem a na účet příslušné zahraniční pojišťovny, mají totiž velmi často
problémy s aplikací cizího práva a ačkoliv
navenek deklarují likvidaci podle práva
místa nehody, ve skutečnosti mají tendence aplikovat české právo a zejména
českou regulační praxi. Značné rozdíly
tak mohou nastat například při stanovení
odškodnění za bolestné, kdy odškodnění
podle rakouského práva je několikanásobně vyšší, než podle českého práva.
Kromě toho, škodní zástupce není oprávněn vyplácet odškodnění ani činit jiné
podstatné kroky bez souhlasu zahraniční
pojišťovny, což dobu vyřizování nároků
často o řadu měsíců prodlužuje. Ve vašem případě lze navíc s jistotou odhadovat, že vaše nároky nebude možné prosadit v plném rozsahu mimosoudní cestou
a nakonec budete stejně nucen se obrátit
se žalobou o náhradu škody na příslušný
soud. Klienti D.A.S. mají v takovém případě výhodu – vhodného rakouského ad-
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vokáta jim zajistí a zaplatí D.A.S., stejně
jako soudní poplatek a náklady soudního
řízení.
Do cesty mi vběhl opilec a mě čeká
trestní řízení. Vždyť já nemohl s tím
volantem již nic dělat!
Ačkoli dle známého rčení přeje opilcům
štěstí, v tomto případě tomu tak zjevně
nebylo. Trestní řízení může být v dané situaci vedeno pouze v případě, že opilec
byl nějakým způsobem zraněn. Může
se tak jednat přinejmenším (nejde-li
o těžkou újmu na zdraví - s pracovní neschopností zpravidla přesahující
6 týdnů) o trestný čin ublížení na zdraví
z nedbalosti. Základním trestem je zákaz
řízení a odnětí svobody až na jeden rok.
Pokud by k nehodě došlo v důsledku
hrubého porušení dopravních předpisů,
nebo pod vlivem alkoholu, hrozí řidiči až
tři roky odnětí svobody. V případě těžké
újmy na zdraví až osm let.
Nedbalost je však v tomto případě pojmem klíčovým, na kterém trestní odpovědnost řidiče závisí. Její „nejslabší“ formou (nevědomou nedbalostí) je v tomto
případě jednání, při kterém řidič nevěděl, že jím může dopravní nehodu způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem
a ke svým osobním poměrům vědět měl
a mohl. Co řidič měl a mohl předpokládat, však závisí ryze na konkrétní situaci
pár vteřin před srážkou. Tato situace pak
musí být právě v rámci trestního řízení
pečlivě přezkoumána a prokázána (na
základě svědectví, brzdné dráhy vozidla,
míst a druhu poškození vozidla a v tomto případě snad i stop opilce). „Náležité
zjištění trestného činu“ je ostatně přímo
zákonem jmenováno jako jeden z hlavních účelů trestního řízení. I v tomto
případě však lze těžko přecenit nutnost
kvalitního právního zastoupení.
Je tak možné a snad i pravděpodobné, že výsledkem trestního řízení bude
v dané situaci závěr o zproštění viny řidiče. V takovém případě by se štěstí opilci
skutečně vyhnulo, neboť by s největší
pravděpodobností byl povinen nahradit
veškerou na vozidle způsobenou škodu.
To by však již bylo věcí zvláštního občanskoprávního řízení.
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Těšil jsem se na nové auto, ale teď
jsem častěji než na silnici v servisu –
raději bych ho vrátil. Jak mám postupovat?

katelské činnosti, obchodní zákoník. Zde
bude posouzení možnosti vrácení vozidla
obzvláště záviset na konkrétních smluvních ujednáních.

Pro účely vznesení jakýchkoliv nároků při
reklamaci vozidla je nejprve podstatné
rozlišit, zda se jedná o vozidlo ojeté či zcela
nové, zároveň je nutné vzít do úvahy, v jaké
pozici každá ze stran vystupuje – tedy zda
při prodeji nebo koupi jedná v rámci své
podnikatelské činnosti či nikoliv. Záleží tedy
vždy na obsahu smlouvy dle výše uvedeného, zároveň však i na dalších smluvních
ujednáních.

Obecně lze říci, že úspěch při vracení vozidla závisí na více faktorech. Je-li však nárok
na vrácení vozidla v daném případě opodstatněný, je nutné, aby kupující správně
uplatnil svůj nárok u prodávajícího – pokud možno v písemné podobě speciﬁkoval
vady vozidla, popsal jejich projevy a vliv na
funkčnost věci a určil konkrétní právo, kterého se domáhá (např. vrácení vozidla).

Z pozice kupujícího a jeho možných nároků při reklamaci vad vozidla je velmi
výhodná situace, kdy kupující neuzavírá
kupní smlouvu tzv. „na IČO“, tj. nevystupuje při uzavírání kupní smlouvy v rámci své
podnikatelské činnosti. Vstupuje-li totiž
taková osoba do smluvního vztahu s podnikatelem (osobou jednající v rámci své
podnikatelské činnosti) – např. bazarem
nebo prodejcem vozidel, přiznává zákon
této osobě, jako smluvní straně slabší oproti obratnému a zkušenému podnikateli,
postavení tzv. spotřebitele.
Kupuje-li pak taková osoba nové vozidlo,
jsou možnosti, kdy lze úspěšně vrátit vozidlo a žádat zpět kupní cenu, bohaté. Jedná
se např. o případy, kdy se na vozidle vyskytne neodstranitelná vada, která brání tomu,
aby věc mohla být řádně užívána jako věc
bez vady, kdy se opětovně po záruční opravě vady objeví stejná vada znovu (stejná
závada tedy musí být alespoň 2 x opravována) atd. Je-li předmětem smluvního vztahu takových stran vozidlo ojeté, prodávající
sice nese pouze odpovědnost za tzv. skryté
vady, tj. vady existující v okamžiku předání,
kupujícímu však stále zůstávají přiznána
zvýhodnění patřící spotřebitelům při uzavírání spotřebitelských smluv.

Víte, kolik by stál jeden úkon advokáta
(např. sepsání reklamačního dopisu protistraně) u auta za 350 000,- Kč? Minimálně
10 000,- Kč bez DPH podle advokátního tarifu. Výše odměny za jeden úkon je pochopitelně odvislá od předmětu sporu, v těchto případech hodnoty vozidla.
Nyní počítejte (reklamujeme vady vozidla
a odstupujeme od kupní smlouvy): převzetí věci a první porada s klientem, výzva
protistraně – odstoupení od kupní smlouvy, odpověď na reakci protistrany, která polemizuje s nárokem, sepis žaloby, zastoupení u soudního jednání, sepis odvolání,
atd. ... To vše může být jedním úkonem po
10 000,- Kč. Čili v mimosoudní fázi učiní advokát zpravidla minimálně 3 úkony = zde
30 000,- Kč bez DPH! Pokud případ bude
nutno projednat soudně, zaplatíte za advokáta ještě mnohonásobně více, a to nemluvíme o soudním poplatku a dalších nákladech soudního řízení.
S naším pojištěním toto břemeno nese
za vás naše společnost.

V rámci reklamačních nároků může být
pro kupujícího naopak určitou komplikací,
pokud uzavírá smlouvu tzv. „na IČO“, tedy
pokud při uzavírání kupní smlouvy jedná
v rámci své podnikatelské činnosti. Ať již
kupuje ojeté či nové vozidlo, platí pro kupní smlouvu, kterou uzavírají obě strany jako
osoby jednající s přihlédnutím ke všem
okolnostem zřejmě v rámci jejich podni-
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A co říci závěrem?
Doufáme, že vás naše příběhy a odpovědi alespoň trochu zaujaly a přesvědčily o tom, že naše pojištění stojí za to. Děláme a umíme toho
z práva opravdu hodně, jsme jedinou specializovanou pojišťovnou právní ochrany na tuzemském trhu a působíme zde již 15 let!
Přidejte se k nám a nezůstávejte se svými právními problémy sami!
Připravili pro vás:

Mgr. Roman Flek,
ředitel právního úseku

JUDr. František Machálek,
vedoucí oddělení likvidace
zahraničních škod

JUDr. Viktor Hodek,
vedoucí oddělení
právní agendy

Mgr. Jan Balihar,
právník oddělení likvidace
tuzemských škod

Mgr. et Mgr. Kamila Hodková, Mgr. Martina Klusáčková,
právník oddělení likvidace
právník oddělení likvidace
tuzemských škod
tuzemských škod

Mgr. Kateřina Kraliková,
právník oddělení likvidace
tuzemských škod

Mgr. Klára Mašková,
právník oddělení
likvidace tuzemských
škod

Mgr. Iva Mlynaříková,
právník oddělení likvidace
tuzemských škod

Mgr. Hana Olšinová,
právník oddělení likvidace
tuzemských škod

Mgr. Jakub Tatoušek,
právník oddělení likvidace
tuzemských škod

JEDINEČNÝ MODEL
ZNÁMÉ ČESKÉ ZÁVODNICE
VČETNĚ FIGURKY.
www.foxtoys.cz

Bugatti Type 32
2
Tank 1923
osobní vůz
é
Elišky Junkové

LIMITOVANÉ MNOŽSTVÍ 500 KUSŮ.

FOXtoys Modely
Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1
Prodejna se nachází ve 2. patře
obchodního centra Černá Růže

Inzerce

Objednací lístek

Foxtoys, s.r.o.

Objednací číslo Název modelu
FOXB001

Cena za kus

Bugatti Type 32 Tank E. Junková

Kusů Celková cena

750 Kč

jméno a příjmení*
ulice*
Objednávky zasílejte na adresu Tuklatská 3,100 00 Praha 10
Telefon: 274 81 56 89, E-mail: foxtoys@foxtoys.cz
město*
PSČ*
telefon*
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Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Zásilky jsou zasílány na dobírku a k ceně
se připočítává
poštovné 100,-19
Kč
Právní
ochrana

20

D.A.S. magazín 1/2010

Satelitní monitoring
ušetří vaše peníze
Česká společnost AutoLocator nabízí na našem trhu vysoce soﬁstikované produkty, které dokáží ochránit vozidla, ale
i uhlídat náklady na ně. AutoLocator se v posledních letech zaměřuje na projekt satelitního monitorování ﬁremních vozidel,
které se rychle rozšiřuje. V ČR jsou dnes již desetitisíce vozidel
vybavených tímto systémem a předpokládá se, že během několika let jej bude mít většina ﬁremních vozů. Tento systém
totiž umožňuje ﬁrmám získat naprostý přehled o všech svých
vozidlech, o tom, kde se vozy i zaměstnanci nacházejí v reálném čase, případně, kde se pohybovali v minulosti. Navíc vše
je doplněno o objektivní informace týkající se spotřeby automobilů, využívání pracovní doby, ale systém odstraňuje i administrativu spojenou s psaním knihy jízd a umožňuje operativnější řízení zaměstnanců.
Rychlá návratnost investice
Stoupající obliba monitorovacího systému je dána hlavně tím,
že se jedná o opravdu výhodnou investici. Zkušenosti stávajících uživatelů v ČR hovoří o tom, že se díky lepší organizaci,
snížení administrativních úkonů i snížení nákladů na provoz
vozidla řadě z nich celý systém zaplatil již za 3 měsíce od pořízení a většině se pak investice vrátila maximálně do jednoho roku. Satelitní monitorovací systém AutoLocator využívají
malé, střední a velké podniky, ale i živnostníci, či majitelé jen
několika aut, a to jak osobních, tak užitkových, nebo nákladních.

www.autolocator.cz

Jednoduchá montáž
Zabudovat celé zařízení do vozidla je rychlé a jednoduché
a trvá zhruba jednu hodinu. Předtím pracovníci AutoLocatoru provedou příslušné nastavení na internetu. Po vyjetí vozidla ze servisu je celý systém plně funkční. Všechny potřebné
informace a také další funkce systému jsou pak pro uživatele
přístupné na internetu na stránkách www.autolocator.eu, a to
z libovolného počítače. U vozu vybaveného tímto systémem
můžete třeba sledovat jeho polohu v reálném provozu přímo
v mapě, můžete nechat automaticky vytvářet textovou knihu
jízd, případně můžete využít i nejnovější funkce, jako je například upozornění na různé termíny v závislosti na počtu ujetých kilometrů apod. Kromě monitorování umí AutoLocator
také střežit vůz či jeho náklad proti krádeži. Při pokusu o krádež odesílá ihned SMS majiteli vozu a informuje i Pult centrální
ochrany AutoLocator, který zasahuje 24 hodin denně. Všechny
pojišťovny v ČR tak poskytují na vozidla vybavená AutoLocatorem slevy z pojištění.
Světový rekord s AutoLocatorem
Před časem AutoLocator také on-line zdokumentoval světový
rekord zapsaný v Guinessově knize rekordů. Během 24 hodin
navštívil osobní vůz 16 zemí! Zařízení AutoLocator AL 4000
Logistic průběžně monitorovalo polohu vozu na celé trase.
Kdokoliv tak měl možnost sledovat vůz po celou dobu jízdy
Evropou na www.autolocator.eu.

500
Kč
Sleva
Po předložení tohoto kuponu.

SLEVA

Při zakoupení minimálně třídenního pobytu dle aktuální nabídky získáte
slevu 500 Kč na služby Wellness centra poskytované Léčebnými lázněmi Bohdaneč a.s.
Platnost slevy do 31. 5. 2010.

Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč
860 | fax.: 466 921 083 | email: obchod@llb.cz | www.llb.cz

Satelitnímagazín
monitoring
D.A.S.
1/2010
tel.:
466 860
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V D.A.S. si na mne vždy udělají čas
Rozhovor s J. Urbanem ze skupiny Arakain
Pojišťovna D.A.S. eviduje Vaši smlouvu
již dlouhou dobu. Můžete nám říci co Vás
přivedlo k pojištění právní ochrany?
Jednoduchý model – dozvěděli jsme se o pojišťovně od klientky, která byla spokojená se
službami D.A.S. a inspirovala nás k tomuto
rozhodnutí. Myslím si, že v dnešní nejisté
době, kdy instituce v podstatě neomezeně
vládnou nad jednotlivcem, je dobré mít takového silného spojence, jakým „DASka“ je.

Jako majitel pojistné smlouvy, dostáváte
pravidelně nová čísla D.A.S. Magazínu.
V nich je stále více a více nabídek na nové
produkty. Neuvažoval jste někdy na základě této nabídky o rozšíření Vašeho pojistného portfolia?
Přiznám se, že jsem zatím neuvažoval – mám
pocit, že mi dosavadní rozsah pojištění pokrývá nejrizikovější oblasti běžného života
a práce. Ale i vaše otázka mě vybízí k tomu,
abych se o inovace zajímal!

pro kterou je takový druh pojistky nutností
a nezatěžuje jeho rozpočet.

Jako muzikant jste velmi často na cestách, přináší Vám toto pojištění větší klid
ve Vaší práci?

Co Vaši kolegové v kapele, nemají problémy, které by za ně D.A.S. vyřešila?

Nastal někdy okamžik, kdy za Vás D.A.S.
řešila osobní nebo profesní problém?

Je pravdou, že hodně času trávím v autě, hotelích a cizích lokalitách. Vzhledem k majetku, jaký taková kapela vozí, a počtu kilometrů, který najezdí, je dobré vědět, že v případě
nouze se o mě někdo postará! Moje pojištění
je povětšinou majetkového rázu, případně se
týká odpovědnosti z provozu vozidla. Každoroční platba je jedinou nemilou povinností,
ale klid a pocit, že se o mě v případě právního
problému někdo postará, jej nahrazuje!

Inu, kdo by neměl v životě nějaké problémy,
že? Ale zatím se mi nepovedlo je přesvědčit
k tomuto kroku, zatím mají pocit, že problémy nepřijdou nebo je pak budou muset
zvládnout vlastními silami!:-) Řekl bych, že institut pojištění právní ochrany je zatím u nás
nezvyklý a nezaběhnutý a jeho doba přijde
s dalším rozvojem zkušeností a informovanosti lidí. Ale dalšího klienta jsem „DASce“
dohodil – jednalo se ale o prosperující ﬁrmu,

Ano, mohu spokojeně konstatovat, že kdykoliv jsem měl problém s jakoukoliv právní
poradou, při zavolání na D.A.S. se mi vždy
dostalo detailního poučení od vždypřítomného právníka a návodu ke správnému
postupu. To jsou věci, které by člověk sám
nevěděl anebo draze platil za jednotlivé konzultace u právníků. Pokud by si na vás vůbec
udělali čas s vaším„malým“ soukromým problémem…

Oslava
k 15 letům

Ing.Radim Dunaj a p. Lubomír Slaba
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manažeři obchodu

D.A.S. oslavila své patnáctileté působení v ČR slavnostní akcí, kam byli pozváni také klienti a obchodní partneři D.A.S. Ocenění zde obdrželi zaměstnanci a obchodní zástupci, kteří jsou u společnosti
5, 10 a 15 let. Celou akci vtipně moderoval pan Martin Dejdar, nechyběla módní přehlídka společnosti Steilmann a jako překvapení večera bylo vystoupení fenomenálního houslisty Jaroslava
Svěceného s Michalem Dvořákem a Melody Qartett s projektem Vivaldianno spolu s naší kolegyní
Mgr. Martinou Kallistovou.

p. Jiří Ježek, hostitelka Jitka Chizzola
a moderátor večera Martin Dejdar

p. Rüdiger Bauer D.A.S.
(člen dozorčí
rady D.A.S.
Mnichov)
magazín
1/2010
poděkoval všem přítomným za dobrou práci

Sedm statečných
Dobře oblečený člověk je oblečený čistě
a s viditelnou péčí. Tato péče pak spočívá v respektování oděvních standardů
dané společnosti, ﬁremní kultury, osobních i tělesných charakteristik. Je podtržena snahou o pozitivní komunikaci
s kolegy i obchodními partnery.
V poslední době se na mě obrací ﬁrmy,
které potřebují pomoci v otázce vhodného oblékání svých zaměstnanců a spolupracovníků, je až s podivem, jak může
dokument s názvem směrnice či doporučení v oblasti ﬁremního oblékání vyvolat
mezi zaměstnanci velkou diskuzi.
Jednou z takovýchto společností, která
chtěla podpořit pozitivní zájem o toto
téma, byla i D.A.S. Společně pak vznikl
nápad na zajímavý projekt, který jsme
nazvali „Sedm statečných“.
Oslovili jsme pracovníky společnosti
s nabídkou přihlásit se na „proměnu“
vzhledu. Na tuto výzvu reagovalo sedm
odvážných z řad žen a mužů, kteří souhlasili s „proměnou“ v jednotlivých
detailech osobního stylu a s veřejnou
prezentací. Výsledky naší práce jsme
prezentovali na výroční konferenci pořádané u příležitosti 15. výročí D.A.S. v ČR.
U každého z proměňovaných jsme zvolili téma, které má podtrhnout možnosti
změny.
V této ukázce vám představujeme paní
Danu a pana Tomáše.
Dana – brýlový styling

D

PŘE
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Slavnostní a pro společenské příležitosti vhodný vzhled jsme vytvořili pomocí
žehličky na vlasy, výraznějšího lesku na
rty a kovové brýlové obruby s nápadnými stranicemi, zdobenými lesklými
kamínky. Celkový dojem pak umocňuje halenka s leskem, která ladí s barvou
brýlí. Mnozí kolegové Danu nemohli na
první pohled poznat.

D

Pro oživení přirozeného vzhledu jsme
vybrali moderní brýlovou obrubu v červené barvě, která zvýraznila pěkné obličejové rysy. Vlasová stylistka pak použila
pěnové tužidlo pro podporu přirozených
vln. Celkový vzhled pak doladilo jemné,
ale propracované líčení.

Jednoduchý výčes spolu s oﬁnou, kterou
paní Dana ráda nosí, doplnila výraznější
brýlová obruba z plastu v černozelené
barvě. Tento elegantní a zároveň moderní vzhled je vhodný pro každou pracovní příležitost.

PŘE

Pana Tomáše jsme fotili po vánočních
svátcích, tedy těsně před návštěvou
kadeřníka. Této situace jsme využili
k tomu, abychom ukázali, jak důležité
jsou detaily při tvorbě profesionálního
vzhledu. Zcela zásadní je pečlivý sestřih
krátkých vlasů a hladce oholená tvář.
Velkou pozornost je potřeba věnovat
kvalitnímu zpracování límečku u košile
a správně uvázanému uzlu na vázance.
Tyto zdánlivé maličkosti přispívají k celkovému vyznění upravenosti a elegantnímu dojmu.

Autor: Jaroslava Tomsová, image
konzultant, kouč
Na proměně spolupracovali:
Produkce, styling, líčení:
Jaroslava Tomsová
(Studio Jaroslava Tomsová,
mobil: 603 267 559,
e-mail: studiojv@proﬁmagel.cz,
www.proﬁimage.cz)
Produkce za společnost D.A.S.:
Iveta Skořepová, Magdalena Kolínská
Vlasový styling: Zdena Kane
Brýlový styling: Alice Tobolková,
www.aglaja.cz
Foto: Jan Kroupa

Sedm statečných
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Blahopřejeme výhercům správně vyluštěné křížovky
z Magazínu D.A.S. 2/2009
Znění tajenky:
„KDYŽ JSOU VŠICHNI ODVÁŽNÍ JE TO DŮVOD KE STRACHU“
1. místo Ing. Ivo Papoušek, Jilemnice
Nosič lyží a snowboardu
2. místo Michal Čížek, Bor
Pánský kosmetický balíček
3. místo Miroslav Zátka, Strašice
Autokosmetika Sonax
4. místo Věra Pojmanová, Havlíčkův Brod
Dárkové předměty D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
5. místo Antonín Vohnický, Stará Paka
Dárkové předměty D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
6. místo Hana Kučerová, Chotěboř
Dárkové předměty D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
7. místo Martin Adamec, Horní Suchá
Dárkové předměty D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
8. místo František Simper, Kopřivnice
Dárkové předměty D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
9. místo Václav Páll, Hořičky
Dárkové předměty D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
10. místo Jan Koval, Teplice
Dárkové předměty D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Vylosovaným luštitelům náročné křížovky blahopřejeme a prosíme výherce o spojení na tel. 284814017,
nebo e-mailem: inzerce@m-s-p.cz paní Hrimutová
o sdělení, jakým způsobem chtějí výhry předat.

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

2. doporučený klient

3. doporučený klient

4. doporučený klient

Jméno a příjmení
Město
Telefon

Jméno a příjmení
Město
Telefon
Kontaktní údaje stávajícího klienta D.A.S.
Jméno a příjmení

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

Číslo smlouvy u D.A.S.
Vybraný reklamní předmět
Datum

Odpovědný redaktor:
Magdalena Kolínská
Zástupce odpovědného redaktora:
Iveta Skořepová
Redakční spolupráce:
Mgr. Roman Flek
JUDr. František Machálek
JUDr. Viktor Hodek
Mgr. et Mgr. Kamila Hodková
Mgr. Jan Balihar
Mgr. Martina Klusáčková
Mgr. Kateřina Kraliková
Mgr. Klára Mašková
Mgr. Iva Mlynaříková
Mgr. Hana Olšinová
Mgr. Jakub Tatoušek
Jiří Svoboda

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

Kresby: Jiří Melnyčok
Výroba: Roman Apeltauer
Tisk: Tiskárna H.R.G. Litomyšl
Registrační číslo: MK ČR 8204
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Tiráž
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Objednejte si kola u některého z našich 2 000 obchodních partnerů v ČR např.:
Všechny pobočky BestDrive, Chára Sport, Pneu Plus, GPD, Pneu Šafránek, Carena CZ, Storex, Jopeco, MAKO CAR, A-P-M, Pneu Holeček, Temposervis,
is, Pneu Kajgr,
Pneu Kafka, Pneu V. Máca, K.A.L.T. Pneu, a dále Automont CSW - OV a OP, Auto Combi - KH, ABI tuning - LB, OK-Kart servis - TP, Pneu Svatoš - Zruč u PM, R. Horák Slušovice, Pneucentrum - KV a PM, Proxima CZ - HK a LB, Pneu SP - PHA, Pneu Hnídek - JN, TASY - BM, Pneu Bouška - Roudnice/Lab., Pneumaticoo International
- BO, Pneu Max - LB, Pneu Červený - PHA, Obnova Truněček - NA, URBAN PNEU - Kamenice/Lip., Pneucentrum J. Horák - BM, Pneu Tolar - PM, František Bárta - OP,
Autocentrum Řezníček - HK, Auto RS - PA, Pneu Dvořák - ČB, Pneu Kuthan - HK, Dongres Pneu - Žatec, Josef Trojan - PHA, Pneu Autoland - DC, Zdeněk Makar - SO,
AUTO Zrucký - PHA, J. Drnec Pneuservis - PM, Auto Bados - UL, TP, AUTO-PNEU BICOM - LB, SIBOM - PR, Pneu Rudná - OV, Pneucentrum N&N - OL, Pneuservis
Stískala - FM, Pneuservis Hanzelka - NJ, Neubauer Jan - HU, BRZDY CZ - ČL, Pneuservis U Kopeckých - Valmez.
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Pojišťovny D.A.S. a UNIQA uzavřely strategické partnerství
Přinášíme stávajícím i novým klientům rozšířenou nabídku služeb
pro vozidla. Nyní je možné si uzavřít k pojištění právní ochrany D.A.S.
rovněž povinné ručení i havarijní pojištění UNIQA a naopak. Klient
tak může díky novému strategickému partnerství D.A.S. a UNIQA
získat komplexní pojistnou ochranu pro své vozidlo najednou
na jednom místě. Výběr partnera ze strany D.A.S. nebyl náhodný.
UNIQA je nejen jednou z nejdynamičtějších pojišťoven na českém
trhu, ale rovněž stále silnějším hráčem v oboru pojištění vozidel –
loni pojistila bezmála 15 % všech nově registrovaných aut.
Uniqa zažívá úspěch nejen díky velmi příznivým cenám a široké
nabídce dle potřeb všech vrstev motoristů, ale rovněž i díky široké
škále doplňkových připojištění a nadstandardní asistenční službě.
Klientům nabízí i zcela nový a jedinečný výstražný meteorologický
servis MeteoUNIQA: varování o blížícím se lokálním extrémním výkyvu počasí prostřednictvím SMS s přesností podle zadaného PSČ.
Cíl partnerství D.A.S. a UNIQA je zřejmý: zatímco povinné ručení
jako zákonem předepsané pojištění uzavírá každý motorista a havarijní pojištění je zejména u novějších vozidel standardním produktem, pojištění právní ochrany vozidla je stále považováno za
doplňkový produkt, jehož potenciál zatím v České republice není
zdaleka využitý. UNIQA a D.A.S. se rozhodly společně se zasazovat
D.A.S. magazín 1/2010

o to, aby se pojištění právní ochrany stalo stabilní součástí skutečně komplexní pojistné ochrany motoristů.
Potenciál toto spojení bezesporu má: v Západní Evropě bývá pojištění právní ochrany nedílnou součástí krytí každého motoristy.
Náklady na kvaliﬁkovanou právní pomoc v souvislosti s provozem
vozidel se mohou ale i u nás snadno vyšplhat na desítky až stovky
tisíc korun.
Smyslem pojištění právní ochrany vozidla je poskytnout majiteli vozidla a jeho řidiči prostředky k ochraně práv a právních zájmů souvisejících s pojištěnými vozidly. Pojistným plněním je zde úhrada nákladů
na advokáty, soudní poplatky, znalecké posudky nebo zajištění pomoci prostřednictvím specializovaného týmu právníků pojišťovny.
Pojišťovna pomáhá klientovi například s vymáháním náhrady vzniklé škody na vozidle a na zdraví, uplatněním ušlého zisku, obhajobou
v oblasti přestupkového a trestního práva, poskytuje pomoc při průtazích s vyřízením škody pojišťovnou, při odebrání řidičského či technického průkazu nebo v případě různých smluvních sporů (reklamaci
zakoupeného vozidla, nekvalitně provedená oprava atp.).
Společný produkt komplexního pojištění vozidla je možné sjednat
v široké prodejní síti obou pojišťoven. Podrobné informace o pojištění právní ochrany D.A.S. najdete na www.das.cz.
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5.–10. 6. 2010
Brno – Výstaviště
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www.autotec.cz
www.autosalonbrno.cz
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