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Vážení čtenáři,
vážení klienti,
jaro už nám klepe na dveře a s ním přichází i další číslo D.A.S.
Magazínu. První v letošním roce a s novou nestandardní úvodní
stránkou. Naši zaměstnanci nám zapůjčili svoje tváře k novému
projektu „TVÁŘÍ TVÁŘ OBJEKTIVU“ ve spolupráci s uměleckým
fotografem Daliborem Konopáčem. V tomto čísle na Vás čeká
opět spousta zajímavých informací, rad a úsměvných článků,
a to všechno zabaleno do voňavé stužky blížících se slunečných
dnů.
Nebudete ochuzeni o dotazy našich klientů, jejich řešení a rady našich odborníků z právního oddělení. Včetně případů, které D.A.S.
řešila. Za zmínku dozajista stojí sousedské vztahy, které řešil, řeší
nebo možná jednou bude řešit každý z nás. Sousedy si prostě vybrat nemůžeme. Služební vůz si občas vybrat můžeme, s tím je
spojeno téma užívání služebního vozidla, které má určitá pravidla
a povinnosti. A mnohdy je právě vůz vizitkou řidiče, resp. samotné
firmy, kterou reprezentuje. „UKAŽ MI SVŮJ VŮZ A JÁ TI ŘEKNU JAKÝ
JSI“. Ruku v ruce s tímto tématem jde pracovně právní režim řidiče,
to jak se počítá pracovní doba na cestě a mnoho dalšího zajímavého čtení.
A jak je to s nemocí a náhradou mzdy po 21 dnech? I tato problematika nás zajímá a je součástí tohoto magazínu. Stejně tak se tu
věnujeme ožehavému tématu, a tím je návrat do zaměstnání po
mateřské dovolené. V dnešní době, kdy stále ještě přetrvává baby
boom tuto otázku řeší nejedna matka. A já můžu za sebe, ženu, říci,
že spojit zaměstnání s výchovou dítěte není vůbec jednoduché
a vyžaduje to nemalé množství disciplíny, pokory a úcty. Trpělivost
a láska je samostatným celkem nejednoho úspěchu, a to nejen rodinného, ale i pracovního.
Do světa mužů nás pak zavede ohlédnutí za autosalonem
v Ženevě, kde největší pozornost z řad české veřejnosti přitáhl koncept VisionD, naznačující tvary budoucích vozů. Ale věřte, že stranou nezůstaly ani koncepty a novinky ostatních značek.
Co připravujeme? Neustále pracujeme na zdokonalování naší komunikace s klienty, snažíme se realizovat naše vize a jít s dobou.
Inovace našich webových stránek, kterou v letošním roce chystáme je jen začátkem. Objevují se neustále nové a nové komunikační kanály (sociální sítě) a našim cílem je přiblížit se nejen mladé
generaci.
Závěrem mi dovolte popřát Vám příjemné čtení, krásné jarní dny
a velikonoční svátky s nimi spojené.

Vaše

Mgr. Jitka Chizzola
předseda představenstva
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Odpovědi na dotazy našich klientů

Sousedské
vztahy
kteří spolu sousedí (a to
nejen bezprostředně)
upravuje občanský zákoník následovně:
Vlastník věci se musí
zdržet všeho, čím by nad
míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného
nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.
Z této zásady vyplývají dvě omezení: zákaz
obtěžovat jiného nad
míru přiměřenou poměrům a zákaz vážného ohrožování výkonu
jeho práv.

Jelikož málokdo z nás je poustevník žijící na samotě, dnešní dotaz týkající se
sousedských vztahů naše pojišťovna
dostává poměrně často.
Jak se tudíž řeší sousedské problémy?
V případě, že se sousedé již nemohou domluvit vůbec na ničem, je vhodné se obrátit
na advokáta, znalého místních poměrů, který
nejdříve vyzve sousedy ke sjednání nápravy
a ke společnému jednání, na kterém by mohlo
dojít k urovnání sporů.
Pokud se spory neurovnají, můžete podat tzv.
sousedskou žalobu. Náklady právního zastoupení a soudního řízení klientů D.A.S., kteří mají
sjednáno Pojištění právní ochrany nemovitosti, jdou samozřejmě za naší pojišťovnou.
Samotná právní úprava tzv. sousedských práv
je obsažena především v § 127 občanského
zákoníku. Řešení vzájemných sporů vlastníků,
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Rozdíl mezi obtěžováním a ohrožováním
lze spatřovat v tom, že
ohrožování se týká přímo výkonu práv chráněného vlastníka, ale obtěžování ještě samo
nebrání takovému výkonu, leč jej činí nepříjemným nebo obtížným.
Na tuto tzv. generální klauzuli navazuje
v občanském zákoníku demonstrativní výčet
některých případů, na něž se omezení vlastnického práva vztahuje:
Vlastník věci nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem,
popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním
a vibracemi, nesmí rovněž nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek.
Vlastník věci nesmí ohrozit sousedovu stavbu
nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby, na něm zřízené, bez toho, že by
učinil dostatečná opatření na upevnění stavby nebo pozemku. Toto ustanovení zakazuje
jakoukoliv činnost na pozemku nebo stavbě

zbavující sousedovu stavbu nebo pozemek
náležité opory, zpravidla takovou činnost,
která vyvolává pohyb, případné sesutí půdy
nebo stavby (např. odbourání tarasu, výkop,
podkop aj.).
Zásahy prostřednictvím přerůstajících kořenů nebo větví se označují jako podrosty
a převisy. Vlastník věci nesmí nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat
ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat
větve stromu přesahující na jeho pozemek.
Často se také vyskytuje otázka, který ze sousedů je povinný nechat svůj pozemek oplotit. Platný právní řád nestanoví obecnou
povinnost oplocení (v minulosti se uplatňovalo pravidlo pravé ruky, podle něhož
byl vlastník pozemku povinen oplotit svůj
pozemek po pravé straně při čelním pohledu od vstupu na pozemek, toto pravidlo
v řadě míst je nadále respektováno jako obyčej), proto zákon umožňuje soudu, aby svým
rozhodnutím, po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu, uložil vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, jestliže je
to potřebné a nebrání-li to účelnému využívání pozemků a staveb. Hledisko potřebnosti
bude splněno zejména tehdy, jestliže oplocení poskytne ochranu proti nedovoleným zásahům, kterým není možné jinak zabránit (např.
vnikání chovaného zvířectva).
V případě řešení problémů je také dobré vědět, že vlastníci sousedících pozemků mají
povinnost umožnit na nezbytnou dobu
a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování
sousedících pozemků a staveb. Jestliže došlo
v souvislosti se vstupem na cizí pozemek nebo
stavbu ke vzniku škody, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit.

JUDr. Viktor Hodek
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užití (tzv. manažerská vozidla). V tomto
případě může zaměstnavatel zahrnout do
svých výdajů pouze poměrnou část doklady prokázaných výdajů za spotřebované
pohonné hmoty odpovídající odpočtu
kilometrů ujetých vozidlem pro služební
účely z celkového počtu kilometrů ujetých
vozidlem za dané období.
Obdobně tomu bude v případě, že zaměstnanec nakupuje pohonné hmoty za
hotové a všechny doklady předává k proplacení zaměstnavateli.
Kombinování způsobu provádění nákupu
pohonných hmot, např. při služebních jízdách platební kartou a při soukromých jízdách zaměstnancem za hotové, je nevhodné, protože prakticky nelze zjistit přesný
stav pohonných hmot v nádrži vozidla
zakoupených zaměstnancem a použitých
jen pro soukromé účely zaměstnance
a naopak.

Užívání
služebního vozidla
Jezdíte služebním vozidlem, které můžete používat i soukromě, a tápete,
která z Vašich cest je služební a která
je už cestou soukromou? Jak je zákonem upravena pracovní cesta a kdy
Vám náleží cestovní náhrady? Více se
dozvíte v tomto článku.

• které má zaměstnavatel v operativním
pronájmu;
• které zaměstnavatel pořizuje formou
finančního leasingu;
• které má zaměstnavatel bezplatně vypůjčeno od jiné právnické či fyzické osoby.

Úhrada pohonných hmot
Právní úprava
Problematiku užívání služebního vozidla
k pracovním, ale i k soukromým účelům
upravuje nejen zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákoník práce“).

Vozidlo zaměstnavatele
Za vozidlo zaměstnavatele (právnické či fyzické osoby) se považuje vozidlo:
• které je ve vlastnictví zaměstnavatele,
zpravidla zahrnuté v obchodním majetku
zaměstnavatele (je-li zaměstnavatelem
podnikatel-fyzická osoba) i vozidlo v jeho
obchodním majetku nezahrnuté;

www.das.cz

Použije-li zaměstnanec vozidlo zaměstnavatele k výkonu práce anebo v souvislosti s výkonem práce, považují se za skutečné výdaje
zaměstnavatele ty výdaje, které na spotřebované pohonné hmoty byly vynaloženy při
použití příslušného vozidla. Tyto výdaje musejí být doloženy doklady o nákupu pohonných hmot. Doklad o nákupu pohonných
hmot je nezbytný a je nutné mít na paměti,
že při ztrátě dokladu je čestné prohlášení
bezpředmětné.
V řadě případů je vozidlo zaměstnavatele
poskytnuto zaměstnanci nejen ke služebním účelům, ale také k soukromému po-

Pro zabezpečení prokazatelnosti je tak
možné doporučit použití těchto způsobů
nákupu pohonných hmot do vozidla:
• jen na firemní platební kartu;
• jen za hotové a předáním všech dokladů
zaměstnavateli;
• na firemní kartu i za hotové s předáním
všech dokladů zaměstnavateli.
Pokud zaměstnanec použije vozidlo pro
soukromé účely a spotřebuje tak pro soukromé účely pohonné hmoty pořízené
zaměstnavatelem, musí zaměstnavateli
takto skutečně spotřebované pohonné
hmoty uhradit. Zaměstnavatel proto provede se zaměstnancem vyúčtování nákladů na pohonné hmoty, a to nejlépe vždy
za kalendářní měsíc. Částka včetně DPH,
kterou musí zaměstnanec zaměstnavateli
uhradit, se vypočte z částky vynaložené
na nákup pohonných hmot do vozidla za
příslušný kalendářní měsíc, a to poměrem
kilometrů ujetých vozidlem soukromě
k počtu kilometrů ujetých vozidlem za
toto období celkem.

Pracovní cesta
Významným institutem, který umožňuje
zaměstnavateli, aby z provozních důvodů vyslal zaměstnance dočasně konat
práci do jiného místa, je pracovní cesta.
Při pracovní cestě zaměstnavatel vysílá zaměstnance k výkonu práce mimo
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sjednané místo výkonu práce na dobu
nezbytné potřeby.
Ochrana zaměstnance je obsažena v jeho
souhlasu s ní a v kompenzaci, která mu přísluší v náhradě cestovních výdajů.

těm místo výkonu práce sjednané v pracovní
smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce
sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za
pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance.

Dle stávajícího znění zákoníku práce může
zaměstnavatel vyslat zaměstnance na pracovní cestu na dobu nezbytné potřeby, a to
k plnění jak jednorázového úkolu, tak úkolu
déletrvajícího, vždy se však jedná o časově
omezené vyslání na dobu nezbytně nutnou
ke splnění účelu pracovní cesty. Doba trvání
pracovní cesty není zákonem omezena, může
trvat po dobu nezbytně nutnou ke splnění jejího účelu.
Na pracovní cestu může zaměstnavatel vyslat
zaměstnance jen na základě dohody s ním.
Tato dohoda může být obsahem pracovní
smlouvy, či může být uzavřena později, příp.
k ní může dojít průběžně podle konkrétní
potřeby.

U zaměstnanců, u nichž častá změna pracoviště vyplývá za zvláštní povahy povolání, je
možno jako pravidelné pracoviště dohodnout
i místo pobytu. Pokud má zaměstnanec na základě dohody o provedení práce provést pracovní úkol v místě mimo obec pobytu, může
s ním zaměstnavatel v této dohodě sjednat,
že mu poskytne i při cestě z obce pobytu do
místa výkonu práce a zpět náhrady jako při
pracovní cestě.
Při aplikaci formulace pravidelného pracoviště stále přetrvávají mnohé nejasnosti, které
zákonitě ovlivňují přiznávání a poskytování
cestovních náhrad.

Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci
podle pokynů vedoucího zaměstnance, který
ho na pracovní cestu vyslal. Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační složky
(k jinému zaměstnavateli), může pověřit jiného vedoucího zaměstnance (jiného zaměstnavatele), aby zaměstnanci dával pokyny
k práci, popřípadě jeho práci organizoval,
řídil a kontroloval. V pověření je třeba vymezit jeho rozsah a s tímto pověřením musí být
zaměstnanec seznámen.
Proti negativním finančním dopadům pracovní cesty je po materiální stránce zaměstnanec
dostatečně zajištěn v rámci poskytovaných
cestovních náhrad. Na druhou stranu není
vůbec vyřešena kompenzace zásahu pracovní cesty do doby odpočinku zaměstnance.
Doba strávená cestou na pracovní cestě, která
nezasahuje do pracovní směny zaměstnance,
se jako výkon práce neposuzuje. Pokud tedy
zaměstnanec v této době vyloženě nekoná
práci, je jedinou jeho kompenzací zápočet
doby do přiznání stravného. Neexistuje však
žádná kompenzace ztráty svobody pohybu
zaměstnance a volného času.

Pravidelné pracoviště
a místo výkonu práce
V § 34 zákoníku práce je uvedeno, že pracovní smlouva musí obsahovat místo nebo místa výkonu práce. Není-li v pracovní smlouvě
sjednáno pravidelné pracoviště pro účely
cestovních náhrad, je pravidelným pracoviš-
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Cestovní náhrady
Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, se
rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci
při pracovní cestě, cestě mimo pravidelné
pracoviště, cestě v souvislosti s mimořádným
výkonem práce mimo rozvrh směn v místě
výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,
přeložení, přijetí do zaměstnání v pracovním
poměru a výkonu práce v zahraničí.
Zaměstnavatel je povinen poskytnout při
pracovní cestě náhradu jízdních výdajů, jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, výdajů
za ubytování, zvýšených stravovacích výdajů
(stravné) a nutných vedlejších výdajů (např.
poplatky za telefonní služební hovory, parkování, apod.).
Zaměstnavatel je povinen při zahraniční cestě
poskytnout zaměstnanci náhradu stravného,
jízdních výdajů, jízdních výdajů k návštěvě
člena rodiny, výdajů za ubytování, stravovacích výdajů v cizí měně (zahraniční stravné)
a nutné vedlejší výdaje.
Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů při zahraniční pracovní cestě v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou
oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo
doba odletu a příletu letadla při použití letecké
přepravy.

Záloha na cestovní náhrady
a její vyúčtování.
Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se

zaměstnancem nedohodne, že taková záloha
poskytnuta nebude.
Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytnout zálohu v cizí měně nebo její část též
cestovním šekem nebo zapůjčením platební
karty zaměstnavatele.
Jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem
nedohodne jinak, je zaměstnanec povinen
do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty nebo jiné skutečnosti, která by zakládala právo na cestovní náhrady předložit
zaměstnavateli písemné doklady potřebné
k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu.
Nedohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec jinak, je zaměstnavatel povinen do
10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem provést
vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit
jeho práva.

Závěr
Cesta služebním vozidlem z místa bydliště do
zaměstnání a zpět je cestou soukromou.
Cesta služebním vozidlem z místa bydliště
přímo k zákazníkovi či klientovi bude služební cestou pouze za předpokladu, že budete
mít v pracovní smlouvě uvedeno, že místo
Vašeho pobytu je i pravidelné pracoviště.
Jinak služební cesta začíná v místě výkonu
práce.
Ze zákoníku práce je možné chápat, že dohoda o pravidelném pracovišti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může být obsažena nejen v pracovní smlouvě, ale i v jiném
individuálním dokumentu sjednaném mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem (např.
v protokolu o předání a převzetí služebního
vozidla).
Příklad: V pracovní smlouvě bude sjednáno místo výkonu práce: Praha; pracoviště
pro účely cestovních náhrad: trvalé bydliště
zaměstnance.
Přesná definice výše uvedené problematiky
však není v žádném právním předpisu upravena a ani neexistuje žádný judikát v této
věci.

Mgr. Iva Mlynaříková

www.das.cz

Pracovní úraz

Pracovní
úraz
Problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání bychom si dovolili
uvést jedním konkrétním příběhem
naší klientky, paní Mileny Z., která pracuje v jedné realitní společnosti jako
makléřka. Tato práce celkem logicky
není pouze prací kancelářskou, ale je
s ní spojena řada schůzek s klienty v nabízených nemovitostech. Právě taková
jedna pracovní schůzka se stala naší
klientce osudnou.
Při odchodu z domu, kde se nacházel nabízený
byt, se zasekl výtah, který následně nekontrolovaně sjel z druhého patra do přízemí. Následkem byla kromě mnoha odřenin a boulí
zlomená noha a vkloubené zápěstí a tříměsíční
neschopenka.
Přestože úraz nahlásila včas svému zaměstnavateli, tento ho však zpochybňoval s tím,
že se nejedná o pracovní úraz, že naše klientka již nebyla v práci, ale na cestě domů a ať
si nároky uplatňuje po společenství vlastníků jednotek nebo po výrobci výtahu. Naše
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klientka marně argumentovala, že z této
poslední schůzky nemířila domů, ale ještě
zpět do kanceláře. Jelikož dohadování nikam
nespělo, obrátila se na D.A.S. Po shromáždění veškerých podkladů jsme ve věci pověřili
advokátní kancelář, která nejdříve celou neblahou záležitost s klientkou probrala a dohodla další postup. Následně písemně vyzvala zaměstnavatele k jednání. Zde předestřela
nároky zaměstnankyně a osvětlila právní pozadí celé kauzy. Zaměstnavatel sdělil, že celou věc si musí rozmyslet a probrat se svojí
pojišťovnou.
Následně zaměstnavatel na základě stanoviska odpovědnostní pojišťovny uznal svůj
omyl a úraz řádně zadokumentoval jako pracovní a pojišťovna uspokojila veškeré nároky
naší klientky. V této věci dokonce nebylo ani
nutno vyvolávat soudní spor, tudíž naše klientka na své peníze ani dlouho nečekala.
V dané souvislosti si dovolíme pro naše klienty uvést i několik informací k právní úpravě
pracovních úrazů.
Vzhledem k tomu, že zákon o úrazovém po-
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jištění dosud nenabyl účinnosti, je úprava
odpovědnosti zaměstnavatele řešena v přechodných ustanoveních zákoníku práce.
Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání je odpovědností
za výsledek. Předpokladem jejího vzniku není
porušení právní povinnosti jako u obecné
odpovědnosti. To znamená, že zaměstnavatel
odpovídá za škodu, i když dodržel všechny
povinnosti, vyplývající z právních a ostatních
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
V ustanovení § 367 zákoníku práce jsou upraveny taxativně případy, kdy se zaměstnavatel
může odpovědnosti zprostit, a to buď zcela,
nebo zčásti. Zcela se může zprostit pokud
postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen
a jejich znalost a dodržování byly soustavně
vyžadovány a kontrolovány. Dále se jedná
o případ, kdy zaměstnavatel v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek nemohl škodě zabránit a tyto skutečnosti byly
jedinou příčinou škody. Zaměstnavatel se
však nemůže zprostit odpovědnosti, utrpělli zaměstnanec pracovní úraz při odvracení
škody hrozící tomuto zaměstnavateli nebo
nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně
nevyvolal.
Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo
smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na
jeho vůli, krátkodobým, náhlým a násilným
působením zevních vlivů. Pracovním úrazem
je i úraz utrpěný pro plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s ním.
Pracovním úrazem však není úraz, který se
přihodí zaměstnanci na cestě do zaměstnání a zpět. 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. Za škodu
způsobenou pracovním úrazem odpovídá
zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec
v době úrazu v pracovním poměru.
Nemoc z povolání je taková nemoc, která je
zahrnuta v seznamu nemocí z povolání, jestliže vznikla za podmínek v něm uvedených.
Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval
u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.

D.A.S. magazín 1/2011
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Náhrada mzdy

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz
nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel povinen poskytnout
náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou
škodu.
Jestliže zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, je
zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů spojených
s léčením, náhradu přiměřených nákladů
spojených s pohřbem, náhradu nákladů na
výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých a náhradu věcné škody.

Zákonné pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání
Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají
alespoň jednoho zaměstnance, jsou ze zákona pojištěni pro případ odpovědnosti za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání. Pokud zaměstnavatel měl sjednáno toto pojištění u České pojišťovny, a.s.
k 31. 12. 1992, je pojištěn u této pojišťovny. Ostatní zaměstnavatelé jsou pojištěni
u Kooperativy pojišťovny, a.s.
Pojistný vztah vzniká přímo ze zákona,
nezakládá se pojistnou smlouvou, jako
je tomu u smluvního pojištění. Z tohoto

pojištění vzniká zaměstnavatelům právo, aby za ně pojišťovna uhradila škodu,
která vznikla zaměstnanci při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání. Pokud při
zániku zaměstnavatele nepřejdou práva
a povinnosti z pracovněprávního vztahu na
jiného zaměstnavatele, má poškozený (pozůstalý) právo přímo vůči pojišťovně, aby
mu škodu nahradila v témže rozsahu, v jakém by mu ji byl povinen nahradit sám pojištěný zaměstnavatel.

JUDr. Viktor Hodek

Náhrada mzdy
při dočasné pracovní neschopnosti,
kontroly zaměstnavatele – právní stav k 1. 1. 2011
uvedená skutečnost bude samozřejmě ve svém důsledku
znamenat zvýšení ceny práce
na trhu, když pro zaměstnavatele tato skutečnost s sebou
ponese zvýšení nákladů na
jednoho zaměstnance.

Pracovní neschopnost
při odpracované směně

Náhrada mzdy
nově po 21 dnů nemoci
Do 31. 12. 2010 se náhrada mzdy vyplácela v době 14 kalendářních dnů,
kdy byl zaměstnanec uznán dočasně
práce neschopným či mu byla nařízena
karanténa.
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Od 1. 1. 2011 dochází ke změně, kdy se
tato doba prodlužuje na 21 kalendářních dnů. Tato právní úprava je prozatím
schválena pouze pro období do 31. 12.
2013, je však otázkou, zda zákonodárce
u tohoto principu nesetrvá i poté s ohledem na napjaté veřejné rozpočty. Shora

Vznikne-li dočasná pracovní
neschopnost ode dne, v němž
má zaměstnanec směnu již
odpracovanou, počíná období
14 kalendářních dnů pro účely poskytování náhrady mzdy
až následujícím kalendářním
dnem. To platí i v případě, že
lékař v Rozhodnutí o vzniku
dočasné pracovní neschopnosti uvedl jako den, od něhož je
zaměstnanec neschopen práce
den, v němž byl zaměstnanec vyšetřen
(zaměstnanec zřejmě lékaři nesdělil, že
odpracoval směnu – zaměstnavatel sám
uvede správný údaj na příslušném dokladu, tj. pro své potřeby na III. dílu a pro
OSSZ na IV. dílu „Rozhodnutí o dočasné
pracovní neschopnosti“). Toto pravidlo

www.d
das.cz

Náhrada mzdy
ale nelze použít, jestliže v daném kalendářním dni sice zaměstnanec ukončil
směnu, poté byl uznán dočasně práce
neschopným, avšak ve stejný den měl
nastoupit směnu další – v takovém případě je tento den prvním kalendářním
dnem dočasné pracovní neschopnosti.

Náhrada mzdy
za pracovní dny (směny) a svátky
Náhrada mzdy náleží nikoliv za kalendářní dny, jako je tomu u nemocenské,
ale za dny, které jsou pro zaměstnance
pracovními, a za svátky, za které jinak
přísluší zaměstnanci náhrada mzdy.
Pracovní dny je v této souvislosti nutno
chápat jako dny, na které byla naplánována směna.
Náhrada mzdy však nepřísluší např. za
předpokládanou (nařízenou nebo dohodnutou) práci přesčas, která odpadla
v důsledku uznání dočasné pracovní neschopnosti

Karenční lhůta 3 dnů
Dle zákoníku práce tato náhrada mzdy
nepřísluší za první tři takové dny, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných
hodin z rozvržených směn (to neplatí
pouze u méně časté karantény). Z tohoto vymezení je zřejmé, že nelze obejít
stanovenou karenční lhůtu tím, že by
zaměstnanec počal dočasnou pracovní
neschopnost např. v sobotu, na kterou
nemá nařízenu směnu, když první tři
dny by se i tak počítaly až od pondělí, na
které by byla poprvé rozvržena směna.

Podmínka trvání
pracovního poměru
Přitom je nutno podotknout, že neexistuje povinnost zaměstnavatele vyplácet
náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, pokud již pracovní poměr
netrvá.

v průběhu pracovní neschopnosti (viz
např. pracovní poměr na dobu určitou),
kdy se bude vyplácet náhrada mzdy
pouze po dobu trvání pracovního poměru a dále již nikoliv.

Kontroly
zaměstnavatele - obecně
Zaměstnavatel může (ale nemusí) kontrolovat, zda zaměstnanec po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti neporušuje režim
dočasně práce neschopného zaměstnance, pokud jde o povinnost zdržovat
se v místě pobytu a dodržovat dobu
a rozsah povolených vycházek. Tomu
odpovídá povinnost zaměstnance umožnit zaměstnavateli takovou kontrolu.

Kontroly zaměstnavatele
– nelze léčebný režim
Zaměstnavatel tedy není oprávněn kontrolovat, čím se zaměstnanec v době
dočasné pracovní neschopnosti zabývá,
jestliže se zdržuje v místě pobytu, které uvedl lékaři nebo pro které mu lékař
povolil změnu místa pobytu. Nemůže
proto za porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce považovat,
jestliže zaměstnanec se v uvedeném
místě pobytu zdržuje, avšak vykonává
činnosti, které by pro účely léčby vykonávat neměl (např. pracuje na zahradě
nebo přijímá hosty). Za porušení režimu také zaměstnavatel nemůže považovat, že zaměstnanec sice respektuje
čas povolených vycházek, ale věnuje se
při nich činnosti, které by neměl, např.
požívání alkoholu v restauraci. To souvisí se skutečností, že zaměstnavateli
zásadně není známa diagnóza nemoci
zaměstnance a nemůže se proto zabývat léčebným režimem. Takovéto jednání zaměstnance (pojištěnce) může být
porušením léčebného režimu, což však
zaměstnavatel nemůže posoudit. Nic
mu ale nebrání v tom, aby - pokud má

pochybnost, zda zaměstnanec dodržuje
léčebný režim - o svém zjištění informoval ošetřujícího lékaře nebo orgán nemocenského pojištění.

Kontroly zaměstnavatele
– možné sankce
V případě, že zaměstnanec poruší
v období prvních 21 kalendářních dnů
dočasné pracovní neschopnosti režim
práce neschopného, může mu zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy
snížit nebo neposkytnout.
Porušení režimu práce neschopného
však nemůže být důvodem ke skončení pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele.

Prodloužení lhůty pro nemožnost
skončení pracovního poměru ve
zkušební době po dobu nemoci
Stejně dlouhé (tedy 21 kalendářních
dnů) bude logicky po novele též období,
ve kterém nemůže zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem
jeho zrušením ve zkušební době.

Mgr. Martina Klusáčková
Mgr

Dle dostupných právních norem zároveň nevyplývá, že by po dotčených 21
dnů v takovém případě byla vyplácena
nemocenská. Proto v takové situaci zůstane dotčené období nepokryto finančním plněním (pokud zaměstnanec nemá
sjednáno pojištění pro takové situace na
komerční bázi). Toto samozřejmě platí
i za situace, kdy pracovní poměr skončí
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Používání zimních pneumatik

Povinnost používání
zimních pneumatik
zakotvená v pravidlech silničního provozu v Německu
Německá spolková rada rozhodla, že od prosince 2010 předepisují
„Pravidla silničního provozu“ používání zimních pneumatik. Dle § 2 odstavec 3a Pravidel silničního provozu
ze dne 16. listopadu 1970 (ve znění
pozdějších předpisů) platí, že v případě náledí, uježděného sněhu, rozbředlého sněhu, ledovky či námrazy
smí jet řidič pouze s pneumatikami,
které splňují vlastnosti popsané
v příloze II č. 2.2 směrnice 92/23/
EHS Rady ze dne 31. března 1992
o pneumatikách motorových vozidel a přívěsů k motorovým vozidlům
a o jejich montáži. Pokud panují
výše uvedené povětrnostní poměry
je ve veřejné silniční dopravě zakázáno jezdit motorovým vozidlem
bez zimních pneumatik.
Povinnost používání zimních pneumatik
platí pro všechna motorová vozidla, tedy
např. pro osobní motorová vozidla, nákladní motorová vozidla, autobusy a motocykly.

D.A.S. magazín 1/2011

Pokud je automobil s letními pneumatikami jen zaparkovaný, není třeba se obávat
žádné pokuty.
Pro nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny a pro autobusy s více než
8 sedadly jsou však zimní pneumatiky předepsány jen na hnacích nápravách. Zemědělská a lesní užitková vozidla jsou rovněž
z této povinnosti vyjmuta, protože používání pneumatik s hrubým vzorkem v zimním
období poskytuje dostatečnou bezpečnost.
Zimní pneumatiky musí být označeny
symbolem M + S. Jedná se o takové pneumatiky, u kterých je profil oběžné plochy
a struktura koncipována tak, aby především na rozbředlém a čerstvém či tajícím
sněhu zaručovaly lepší jízdní vlastnosti
než normální pneumatiky. Profil běhounu pneumatiky M + S se vyznačuje všeobecně většími profilovými drážkami
a nebo lamelami, které jsou od sebe odděleny většími mezerami, než je tomu
u běžných pneumatik.
Pneumatiky M + S jsou v běžném jazykovém pojetí označovány za zimní pneuma-

tiky (bývá na nich vyznačen horský piktogram ve tvaru sněhové vločky – alpský
symbol). Avšak i celoroční pneumatiky mohou odpovídat vlastnostem požadovaným
Směrnicí 92/23/EHS, pokud jsou opatřeny
symbolem M + S.
Automobilové kluby a výrobci pneumatik
doporučují používání zimních pneumatik
s dezénem hlubokým minimálně 4 mm
a ne starších než 6 let. Rok výroby je od
roku 2000 uváděn na každé pneumatice
jako čtyřmístné označení (2500 = 25. týden
roku 2000).
Dojde-li k porušení výše uvedeného ustanovení, může být uložena pokuta ve výši 40 €
a do registru řidičů uložen 1 bod. Pokud
svým počínáním omezíte a nebo ohrozíte
ostatní účastníky silničního provozu, může
Vám být uložena pokuta v prvním případě
80 € a ve druhém 100 € (+ 1 bod). V případě, že dojde k dopravní nehodě, tak 120 €
a taktéž 1 bod.

Mgr. Monika Tomanová
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Obrátil se na nás
náš pojištěný s dotazem,
zda je povinností řidiče – referenta u sebe vozit
ve firemním vozidle potvrzení o absolvování školení řidičů.
Řidiči se pro účely jejich školení rozdělují podle v současné době platných právních předpisů na dvě základní kategorie, a to na:
1. Řidiče, u kterých je povinnost zúčastnit se školení uložena zejména zákonem
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění,

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon
práce, které se týkají jimi vykonávané práce
a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na
kterém je práce vykonávána, a soustavně
vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první zaměstnavatel
zajistí při nástupu zaměstnance do práce,
a dále

2. Řidiče, u kterých vyplývá povinnost zúčastnit se školení, (popřípadě přezkoušení)
z jiných právních předpisů, než ze zákona
č. 247/2000 Sb.

a)Při změně
1. pracovního zařazení
2. druhu práce

Řidiči – referenti, tzn. zaměstnanci zaměstnavatele užívající jeho vozidla, patří
do druhé kategorie a následující text se
bude týkat pouze jich.

b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo
změny technologických anebo pracovních
postupů,

Požadavky stanovené pro pracovní
činnost řidiče – referenta jsou uvedeny především v ustanoveních zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v zákoně č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, a dále v nařízení vlády č. 168/2002 Sb., které stanoví
způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen
zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

c) v případech, které mají nebo mohou mít
podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Pro posouzení věci jsou důležitá především
následující ustanovení zákoníku práce.

Dle § 101 odst. 1 zákoníku práce:
„Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich
života a zdraví, která se týkají výkonu práce“.

Dle dle § 103
zákona zákoníku práce:
„(2)Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních
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(3) Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců
a vedení dokumentace o provedeném školení.
Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost,
musí být školení podle věty první pravidelně
opakováno; v případech uvedených v odstavci
2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.“

účastníků školení, na kterém provedené
školení potvrdí a uvede jeho obsah, ale
jednotlivá potvrzení účastníkům školení již
vydat nemusí, neboť tato povinnost není
žádným právním předpisem stanovena.
Vzhledem k tomu, že se jedná o školení zaměstnanců v rámci bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, při jehož ukončení neexistuje
povinnost vydávat potvrzení o absolvování
školení pro řidiče – referenty, nelze vyžadovat, aby řidič – referent měl toto potvrzení
u sebe při řízení vozidla. Zároveň dle
našeho názoru z platných právních
předpisů nevyplývá pro Policii ČR
oprávnění kontrolovat držení tohoto
potvrzení.
Jen pro úplnost dodáváme, že uvedené neplatí pro řidiče, kteří podle zákona
č. 247/2000 Sb., musí být držiteli osvědčení
profesní způsobilosti řidiče a jsou dle ustanovení § 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích,
v platném znění, povinni mít toto potvrzení
u sebe.

Mgr. Jan Balihar

Dle našeho právního názoru je tímto
ustanovením vedle jiného stanovena
i povinnost účastnit se školení řidičů
– referentů zaměstnanců zaměstnavatele,
když povinnost pravidelně ověřovat znalost předpisů u svých zaměstnanců má
zaměstnavatel. Zaměstnavatel pak obvykle v praxi pověřuje školitele, aby znalosti
ověřil, přičemž forma přezkoušení je na
školiteli. Školitel (popř. přímo zaměstnavatel), jenž školení provede, vyhotoví seznam
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Mateřská dovolená

Čerpání
mateřské dovolené
a rodičovské dovolené, návrat do práce

Častými dotazy, a to ať na telefonické
lince právního poradenství, či prostřednictvím e-mailu jsou záležitosti
související s návratem do zaměstnání
po mateřské dovolené či po rodičovské dovolené.
Upozorňujeme na skutečnost, že je zapotřebí terminologicky rozlišovat mateřskou
dovolenou a rodičovskou dovolenou,
když každý z těchto institutů vykazuje svá
specifika.
V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská
dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li
zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Pokud by
výjimečně zůstal doma ihned po narození
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dítěte otec, tento by čerpal po toto období
rodičovskou dovolenou.
Pokud zůstává žena, či v dnešní době
stále častěji muž s dítětem doma po
tomto časovém úseku, jedná se již
o čerpání rodičovské dovolené. Ta může být
čerpána nejdéle do 3 let věku dítěte. Zákoník práce stanoví, že mateřskou a rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba rodiče
současně.
Na tomto místě je nutno odlišit od ryze
pracovněprávního institutu rodičovské dovolené čerpání tzv. rodičovského příspěvku, který je dávkou státní sociální podpory,
a možnost jeho čerpání do vyššího věku dítěte nic nemění na skutečnosti, že rodičovská
dovolená se ze zákona poskytuje pouze ve
shora uvedené délce. Pokud chce tedy rodič

zůstat doma až např. do věku 4 let dítěte, doporučujeme toto samostatně se zaměstnavatelem písemně dohodnout včetně podmínek
návratu do práce (např. poskytnutí neplaceného volna s garancí návratu do práce dle
pracovní smlouvy).
Pokud se vrací zaměstnankyně do práce po
mateřské dovolené a zaměstnanec po
skončení rodičovské dovolené v rozsahu
doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, musí
je zaměstnavatel zařadit na jejich původní
práci a pracoviště. Tedy pokud zaměstnanec pracoval jako mzdový účetní na pobočce
ve Štěpánské ulici v Praze, musí být zařazen
právě na tomto pracovišti a na stejné pozici. Toto by neplatilo pouze tehdy, pokud
by původní práce odpadla nebo pracoviště
bylo zrušeno. Pak by zaměstnavatel vycházel
z pracovní smlouvy.
Naopak pokud se vrací zaměstnankyně či
zaměstnanec do práce po čerpání rodičovské dovolené (u otce po 28 týdnech čerpání
rodičovské dovolené), a to nerozhodno, zda
za těchto podmínek v maximální délce do
tří let věku dítěte či v kratší době, je zaměstnavatel vázán pouze uzavřenou pracovní
smlouvou. Proto pokud má pracovník uvedeny v pracovní smlouvě dvě pobočky jako
místo výkonu práce – Štěpánská ulice v Praze
a Bělocerkevská ulice v Praze a jako druh práce účetní, může jej zaměstnavatel zařadit na
jakoukoliv z těchto poboček a dále jej zařadit
na místo účetní, nikoliv však výhradně mzdové (ho) účetní (ho), tedy byť předtím pracoval
v pobočce ve Štěpánské ulici v Praze na pozici mzdového účetního.
Zároveň platí – a to ať po návratu po mateřské dovolené či rodičovské dovolené, že
již zaměstnankyně či zaměstnanec nejsou
v ochranné době, kdy by s nimi nemohl
být rozvázán pracovní poměr. Pokud tedy
zaměstnavatel nebude mít pro pracovníka
práci dle pracovní smlouvy, může mu dát výpověď z tzv. organizačních důvodů.

A jak náš zákonodárce chrání rodiče
pečující o dítě?

Vysílání na pracovní cesty
Zaměstnankyně a zaměstnanci pečující
o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na
pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým
souhlasem.
Stejné platí i pro osamělou zaměstnankyni
a osamělého zaměstnance, kteří pečují
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Hrazení pokut
o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let.
Osamělými zaměstnanci se rozumějí zaměstnanci svobodní, ovdovělí nebo rozvedení nebo osamělí z jiných vážných důvodů,
nežijí-li s druhem.
Postačí péče o jedno dítě do tohoto věku. Přitom ochrany požívá i zaměstnanec, který žije
s dětmi svého manžela ve společné domácnosti a zároveň o ně pečuje.
Význam tohoto ustanovení spočívá v tom, že
přestože byl v okamžiku uzavírání pracovní
smlouvy sjednán obecně souhlas s vysíláním
na pracovní cesty, a tedy teprve poté nastala
tato skutečnost – péče o dítě, je nutno si tento souhlas vyžádat opětovně. Původní dohoda tedy rozhodně nepostačuje.
I tak doporučujeme poté dát případně souhlas ke konkrétní pracovní cestě, nikoliv vyslovit takový souhlas obecně.
Směny, kratší pracovní doba, přesčas
Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.
Otázku zařazování zaměstnanců do směn
zákon blíže nespecifikuje, záleží tedy na potřebách konkrétního zaměstnance, které

zaměstnavateli sdělí – a to nejlépe písemně,
a rozdělení směn u zaměstnavatele – např.
v třísměnném provozu by bylo pro takového zaměstnance vhodné, aby byl zařazován
pouze na ranní a odpolední směny.
Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší
pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je
zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Na tomto místě je nutno nahlédnout
do judikatury, jak soudy chápají ony
vážné provozní důvody:
Např. Nejvyšší soud uvedl: „Pro posouzení
vážnosti provozních důvodů je rozhodující
zejména vyhodnocení, jaký (jak významný)
by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni
byla povolena požadovaná kratší pracovní
doba nebo jiná vhodná úprava pracovní
doby, ve srovnání se stavem, kdy pracuje
(by pracovala) po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl
znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen
řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti)
zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žá-
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dosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší
15 let nebo těhotné zaměstnankyně o kratší
pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu
pracovní doby brání vážné provozní důvody
na straně zaměstnavatele“.
V jiném rozhodnutí vyjádřil Nejvyšší soud
tento právní názor: „Existenci vážných provozních důvodů je třeba zkoumat podle
stavu provozu zaměstnavatele, jaký tu je
v době, v níž dochází k posuzování opodstatněnosti žádosti o kratší pracovní dobu nebo
o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní
pracovní doby. Vážné provozní důvody brání
ve vyhovění takovéto žádosti rovněž tehdy,
jestliže znemožnění, narušení nebo vážnéohrožení řádného provozu zaměstnavatele
by nenastalo (bylo odvráceno) tím, kdyby
zaměstnavatel přijal jiného (dalšího) zaměstnance“.
Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří
pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas. Po dohodě ji však konat mohou.

Mgr. Martina Klusáčková

Hrazení pokut
v blokovém řízení, zadržení vozidla a používání antiradarů
Často se na nás obracíte s dotazy
ohledně problematiky hrazení pokut
v blokovém řízení, zadržení vozidla
a používání antiradarů. Rozhodli
jsme se proto tato témata v následujících řádcích shrnout.

Blokové řízení
Blokové řízení upravuje ustanovení § 84
a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o přestupcích“). Dle tohoto ustanovení lze přestupek projednat uložením
pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný
z přestupku je ochoten pokutu zaplatit.
Podle odstavce druhého citovaného ustanovení se proti uložení pokuty v blokovém
řízení nelze odvolat.
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Hrazení pokut
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Zadržení vozidla
Co se týče otázky zajištění vozidla, uvádíme, že pokud Policie ČR postupuje ve
spolupráci se správním orgánem, který dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), správní orgán může z moci úřední
nebo na požádání účastníka před skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo
je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce. Předběžným opatřením
lze účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho se zdržel
nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek,
nebo věc, která může být předmětem
exekuce.
Podle odstavce čtvrtého tohoto ustanovení osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna tuto
věc správnímu orgánu vydat. Není-li věc
v určené lhůtě správnímu orgánu vydána, může být tomu, kdo ji má u sebe,
odňata. O vydání nebo odnětí zajištěné
věci se sepíše protokol, v němž se uvede
též popis zajištěné věci. Osobě, která věc
vydala nebo jíž byla věc odňata, správní orgán nebo úřední osoba provádějící
odnětí věci vystaví potvrzení. Pozbylo-li
předběžné opatření účinnosti, vrátí se
věc osobě, které byla zajištěna, nemůželi být předmětem exekuce.
Podle ustanovení § 61 odst. 3 správního
řádu správní orgán předběžné opatření
zruší rozhodnutím bezodkladně poté, co
pomine důvod, pro který bylo nařízeno.
Neučiní-li tak, pozbývá předběžné opatření účinnosti dnem, kdy se rozhodnutí
ve věci stalo vykonatelným nebo nabylo
jiných právních účinků.
Podle odstavce druhého ustanovení § 61
správního řádu odvolání proti rozhodnutí
o nařízení předběžného opatření nemá
odkladný účinek.

Antiradary
Dle ustanovení § 3 odst. 4 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o provozu na
PK“) nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo
ovlivňují funkci technických prostředků
používaných při dohledu na bezpečnost
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provozu na pozemních komunikacích
(dále jen „antiradar“).
Podle důvodové zprávy k zákonu by toto
ustanovení mělo sloužit zabránění užívání všech technických zařízení, antiradarů,
které vedou k odhalení radarů, popř. jiných
technických zařízení. To se týká jak antiradarů pevných, tak přenosných, zákon současně neomezuje stanovený zákaz pouze
na pozemní komunikace ani na osobu
řidiče, uvedená zařízení tudíž nemůže
používat žádná osoba ani v přilehlých
nemovitostech.
Antiradary (pevně zabudované ve vozidle nebo mobilní) lze rozdělit na „aktivní
antiradary“, které ovlivňují činnost technických prostředků (radarů), tj. jde o rušičky a „pasivní antiradary“, které na přítomnost technických prostředků reagují
akustickým (zvukovým) nebo světelným
signálem.
Je nutné uvést, že pevné zabudování detektoru (bez rozlišení, zda se jedná o aktivní či pasivní antiradar) není dovoleno,
neboť radarové rušičky nejsou homologovány pro použití na pozemních komunikacích v České republice.
Určitý problém nastává v dosavadní praxi
u výkladu slovního spojení „znemožňují
nebo ovlivňují funkci“ radarů. Není pochyb o tom, že tato formulace zakazuje
používání aktivních antiradarů, které
prokazatelně znemožňují nebo ovlivňují
měření rychlosti jízdy.
Ministerstvo dopravy a Policie ČR se však
snaží prezentovat extenzivní výklad tohoto pravidla a vztahují jej i na antiradary pasivní, které svojí funkcí nijak měření
rychlosti neovlivňují, ale toliko upozorňují světelným či akustickým signálem
řidiče na výskyt radiových vln používaného radaru. Tyto orgány argumentují tím,
že i když upozorněním řidičů na radar nedochází k eliminaci jeho technické funkce, je ovlivněna jeho funkce při dohledu
na bezpečnost provozu. Pokud bychom
připustili tento výklad, nebyla by však
zohledněna situace, kdy řidič na základě
informace o měření rychlosti radarem
ze strany policie rychlost svého vozidla
nezmění, neboť respektuje zákonem stanovené rychlostní limity, a přesto by byl
sankcionován.
Je tedy problematické, zda se lze k takto rozšiřujícímu výkladu přiklonit, neboť
formulaci zákona nelze považovat za nejšťastnější.

Jasno v této záležitosti (pokud nebude
dříve provedena změna zákona) přinesou
až rozhodnutí soudů vyšších stupňů.

Překročili jste rychlost?
S ohledem na skutečnost, že proti uložené pokutě v blokovém řízení se nelze
odvolat, Vám rozhodně nedoporučujeme, abyste kdykoliv po změření rychlosti
souhlasili s uložením pokuty na místě,
pokud Vám nebude předložen doklad
o tom, že jste rychlost překročili (fotodokumentace) a že laserové zařízení na měření rychlosti má platné osvědčení.
Co se týče zadržení vozidla, jak vyplývá
z právních předpisů, v rámci předběžného opatření lze vozidlo zadržet. Pokud je na místě zadržení přítomný úředník správního orgánu, který rozhodne
o předběžném opatření v podobě zajištění vozidla a na místě toto rozhodnutí
oznámí účastníkovi, je to postup zcela
v souladu se zákonem.
Jelikož odvolání proti předběžnému
opatření nemá odkladný účinek, je případná obrana proti tomuto postupu velmi problematická. Vozidlo bývá většinou
vydáno až poté, pomine-li důvod předběžného opatření, tj. vozidlo je posouzeno znalcem.

Co se týče parkovacích asistentů…
Pokud parkovací asistent byl ve vozidle instalován v souladu se zákonem, tj.
jedná se o homologované zařízení, jeho
instalace a používání výlučně jako parkovacího asistenta, není v rozporu se zákonem a jeho umístění a fungování nemůžou být předmětem sankcí.
Pojištění právní ochrany nabízené D.A.S.
pojišťovnou právní ochrany a.s., dopadá
na obhajobu v přestupkovém řízení pro
přestupek, který byl spáchán z nedbalosti a který je uvedený v zákoně o přestupcích. Je tedy možné kdykoliv Váš problém
s překročením rychlosti konzultovat s naším právním oddělením ať už přímo na
místě, kdy Vás zastaví hlídka dopravní
policie, a to prostřednictvím naší nonstop
poradenské linky, či nás bezprostředně
poté kontaktovat písemně.

Mgr. Iva Mlynaříková
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Pracovní doba
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Jak se počítá pracovní doba
na pracovní cestě?
Často se někteří zaměstnanci mylně domnívají, že veškerý čas strávený
na pracovní cestě se považuje za odpracovanou dobu a za případný
přesčas.
Pojďme se na problematiku podívat blíže a věc uvést na pravou
míru.
Po dobu trvání pracovní cesty nevykonává zaměstnanec práci
nepřetržitě. Část této doby tvoří samotné cestování, ať už autem či
hromadnými dopravními prostředky, čekání, odpočinek. Tyto činnosti však nemohou být chápány jako výkon práce.
Řízení vozidla je považováno za výkon práce pouze tehdy, pokud má
tuto činnost zaměstnanec uvedenu v pracovní smlouvě nebo dohodě
o provedení práce.
Zákoník práce stanoví, že i v případě, že má zaměstnanec pružné
rozvržení pracovní doby, musí zaměstnavatel pro účely pracovní
cesty vymezit pracovní dobu pevně do směn. Od takto stanovené
směny se pak odvíjí počítání doby, za kterou náleží mzda, popřípadě
její náhrada – viz dále.
Čas strávený na samotné cestě – cestování, čekání a podobně se považuje po dobu trvání směny za překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou se mzda nekrátí. Je to logické, když se vychází
z představy, že zaměstnavatel fakticky znemožňuje zaměstnanci vysláním na pracovní cestu vykonávat práci v pracovní směně.
Jestliže by v důsledku způsobu odměňování mzda zaměstnanci tímto
způsobem ušla – typicky úkolová mzda, mzda závislá na tržbách, poskytne zaměstnavatel náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.
Samozřejmě shora uvedené nemá vliv na počítání cestovních náhrad,
které náleží po celou dobu trvání pracovní cesty.

Příklad č. 2
Zaměstnanec má rozvrženu pracovní směnu následovně: 8:00 – 16:30
Časový úsek

Druh činnosti

Posouzení dle zákoníku práce

6:00 – 8:00

Řízení motorového
vozidla do místa, kde
bude konána práce

Zaměstnanec má sjednáno řízení vozidla
jako další druh práce v dohodě
o provedení práce, tudíž se jedná o práci
přesčas (dotčený úsek nespadá do
stanovené směny)

8:00 – 10:00

Pokračování v řízení
motorového vozidla
do místa, kde bude
konána práce

Tato doba spadá do pracovní směny,
zaměstnanec pracuje - řídí, když tuto
činnost má sjednánu jako další druh
práce v dohodě o provedení práce, tudíž
náleží mzda

10:00-16:30

Jednání s klientem

Jedná se o výkon práce,
za kterou náleží mzda

16:30 – 17:30

Pokračování jednání
s klientem

Jedná se o práci přesčas, když takto
konaná práce je nad vymezenou
směnu

17:30 – 21:30

Cestou zpět neřídí
tento zaměstnanec,
ale jeho nadřízený,
který se s ním vrací
z pracovní cesty, na
kterou byl vyslán
o den dříve, a tam
cestoval vlakem

Zaměstanec tráví čas výhradně
cestováním, nejedná se tak
o práci přesčas.

V posuzovaném případě koná zaměstnanec práci přesčas
v rozsahu 3 hodin.

A nyní pro názornost pár příkladů:
Příklad č. 1
Zaměstnanec má rozvrženu pracovní směnu následovně: 8:00 – 16:30
Pracovní cesta:
Časový úsek

Druh činnosti

Posouzení dle zákoníku práce

6:00 – 8:00

Řízení motorového
vozidla do místa, kde
bude konána práce

Zaměstnanec nemá sjednáno
řízení vozidla jako další druh
práce, nejedná se o čas spadající
do směny, nejedná se o práci
přesčas

8:00 – 10:00

Pokračování v řízení
motorového vozidla
do místa, kde bude
konána práce

Tato doba spadá do pracovní
směny, tudíž se jedná o překážku
v práci, při které nedochází ke
krácení mzdy

10:00-16:30

Jednání s klientem

Jedná se o výkon práce, za který
náleží mzda

16:30 – 20:30

Cesta zpět z pracovní
cesty, zaměstnanec
řídí

Zaměstnanec nemá sjednáno
řízení vozidla jako další druh
práce, nejedná se o čas spadající
do směny, tudíž se nejedná
o práci přesčas

V právě posuzovaném případě tedy platí, že zaměstnanec nekoná
práci přesčas. Přitom zaměstnanec dostane mzdu za 8 hodin práce.

www.das.cz

Mgr. Martina Klusáčková
Mgr
ková
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Hrazení pokut

FANTAZIE!!!
Jirka Ježek mistrem světa
ve stíhacím závodě
Titul mistra světa ve stíhacím závodě na 4 km získal
v pátek 11. 3. 2011 Jirka Ježek
na velodromu v ital-ském
Montichiari a obhájil tím vítězství z posledního šampionátu v Manchesteru 2009.
K pěti zlatým medailím z paralympijských her tak do své
fenomenální sbírky přidal už
šestý duhový trikot světového
šampióna!
„I když jsem postoupil do finále
z prvního místa, normálně přiznávám, že jsem měl z Jodyho obrovský
strach. Britská dráhová cyklistika
je momentálně absolutně nejlepší
na světě a to, co se sebou Jody za

půl roku udělal, budí respekt. Nevěděl jsem, co
od něj ve finále mohu čekat. V kvalifikaci za
mnou zaostal o pouhé dvě sekundy. Vzhledem
k jeho kvalitám a zkušenostem byla bitva
o zlato hodně otevřená, aspoň já to tak cítil.“
V samotné finálové jízdě však Jirka nedal svému soupeři sebemenší šanci.
Jody Cundy sice po prvním kilometru
vedl, ale na Jirkovi bylo vidět, že má jízdu
pod kontrolou. Rovnoměrným, strojovým tempem postupně stahoval náskok
a v polovině trati už měl svého soupeře na
dohled. Zbytek závodu už jen kontroloval
a během posledních kol bylo na jeho soustředěné tváři možné zahlédnou i nepatrný
úsměv. Po projetí cílem už svou radost nezakrýval. Bylo vidět, že tohle vítězství pro
něj hodně znamená.

KARIÉRA
Máte zdravé sebevědomí a nebojíte se přímého jednání s klienty?
Přijímáte rád(a) výzvy a chcete pevně uchopit otěže svého úspěchu a budoucí kariéry do svých rukou?
Staňte se součástí týmu D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. jako pojišťovací zprostředkovatel.
Co od Vás očekáváme:
• samostatnost
• profesionalitu
• komunikativnost
• orientaci na výsledek
• vysoké pracovní nasazení
• ochotu se dále vzdělávat

Co Vám poskytneme:
• zázemí silné a stabilní společnosti
• odborné zaškolení a materiály pro práci
• motivující ﬁnanční ohodnocení
• možnost kariérního růstu
• další vzdělávání a rozvoj

Podmínky pro přijetí: Středoškolské vzdělání, bezúhonnost

Své životopisy zasílejte na adresu:
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Mgr. Martina Kallistová, Benešovská 40, 101 00 Praha 10, nebo e-mailem: kallistova@das.cz
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Záruční doba
u věcí na míru se prodloužila
kteří si objednají zboží na míru, už nebudou v nevýhodě oproti běžnému nákupu
v obchodě. Tato novela nabyla účinnosti ve středu 23. února 2011. Na smlouvy
uzavřené před 23. únorem 2011 se však
vztahuje dřívější, tedy jen půlroční záruční doba.
Výše zmíněnou novelou došlo i ke změně úpravy týkající se záručního listu,
který je prodávající povinen na žádost
kupujícího poskytnout písemně. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení,
název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li
o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li
o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení
věci obsahující uvedené údaje.
Pokud je to s ohledem na poskytovanou
záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede
její rozsah, podmínky, dobu platnosti
a způsob, jakým je možno uplatnit nároky
z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky
nejsou dotčena práva kupujícího, která
se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu
není platnost záruky dotčena.

Dovolujeme si upozornit na velmi
důležitou změnu občanského zákoníku, která však prozatím proběhla téměř bez povšimnutí.
Dosud platilo, že pokud jste si např. zakoupili nový oblek, platila záruční doba
24 měsíců. V případě, že jste si však
v tom samém obchodě nechali zhotovit oblek tzv. na míru, platila záruční
doba pouze 6 měsíců. Důvodem bylo, že
v druhém případě jste neuzavírali kupní
smlouvu dle ustanovení o prodeji zboží v obchodě, ale jednalo se o smlouvu
o zhotovení věci na zakázku (smlouva

www.das.cz

o dílo). Všichni cítíme, že tento rozdíl
bylo možno velmi obtížně do budoucna
akceptovat.
Z toho důvodu přijal zákonodárce novelu občanského zákoníku, kterou došlo ke sjednocení délky záruční doby na
24 měsíců. Konkrétně byl doplněn § 612
o druhý odstavec, který říká: „ustanovení tohoto oddílu se použijí i pro spotřebitelskou smlouvu o zhotovení věci na
zakázku.“
Česká republika se tak dostává na úroveň požadovanou Evropskou unií. Lidé,

Prohlášením v záručním listě vydaném
kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky
stanovené v tomto zákoně; tato záruka
musí být vždy v souladu se záručními
podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou. V takovém
případě musí záruční list vždy obsahovat
náležitosti a být vydán v souladu s výše
uvedenými podmínkami.

JUDr. Viktor Hodek
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Ohlédnutí
za Ženevou
Každoročně začátkem března míří
příznivci automobilů do švýcarské
Ženevy. Tento termín je totiž tradičně
vyhrazen pro jeden z nejprestižnějších autosalonů na světě. Automobilky zde představují nejen to, co bude
ještě letos nově jezdit na silnicích, ale
i své vize do budoucnosti. A co je tedy
nového? V letošním roce již prakticky
žádná automobilka nekřičí do světa,
jak je ekologická, jak tomu bylo ještě
nedávno. Považuje se to totiž za samozřejmost. U každé značky najdete alespoň něco, co se týká hybridů, nebo
elektromobilů. Více je také vidět, na
jaké trhy se v současnosti a v blízké
budoucnosti budou všichni zaměřovat. Nové modely se totiž v řadě případů přizpůsobují vkusu východních
zemí, především Číně. Pro ukázku
jsme si pro vás připravili několik novinek, které by se měli v dohledné době
objevit na silnicích.
D.A.S. magazín 1/2011

Alfa Romeo
Alfa se snaží dostat ze svých ztrát novou
modelovou politikou. Giulietta se jí mimořádně povedla, o čemž svědčí i titul Auto
roku 2011 v ČR KMN, který jí u nás udělila
odborná porota složená z motoristických
novinářů. Letos do Ženevy jako překvapení Italové přivezli koncept Alfa Romeo 4C.
Podle všeho se nejedná jen o konstrukční
cvičení, ale vůz by se měl objevit v sériové
produkci snad již v roce 2012. Kompaktní
dvousedadlové kupé stylisticky vychází z dnes již legendární 8C Competizione
a kromě ladných křivek by mělo vynikat
nízkou hmotností (850 kg), špičkovou technikou, vynikající ovladatelností a vysokou
bezpečností. Motor je uložen před zadní
poháněnou nápravou a konstrukce využívá hojně uhlíková vlákna a hliník. Celková
délka vozu je 4 metry, rozvor náprav má
hodnotu 2,4 metru. K pohonu je předurčen
přeplňovaný čtyřválec 1750 TBi s výkonem
někde okolo 147 kW (200 koní). Největší

rychlost okolo 250 km/h, zrychlení z 0 na
100 km/h pod 5 s.

Audi
Automobilka z Ingolstadtu představila kromě
jiného technickou studii A3 concept. Čtyřmístný vůz se stupňovitou zádí je 4,44 metru
dlouhý, 1,84 metru široký, a jen 1,39 metru
vysoký. K pohonu je pod kapotou připraven
pětiválcový turbomotor s výkonem 300 kW
(408 k), sedmistupňová převodovka S tronic
a trvalý pohon všech kol quattro. Koncem
letošního roku bude v prodeji první velkosériově vyráběný hybridní model Audi, který
ke svému pohonu používá dva zdroje hnací
síly. Audi Q5 hybrid quattro nabídne svým
uživatelům výkon motoru V6, ale jeho spotřeba paliva bude jako u čtyřválcového TDI.
V číselném vyjádření to znamená 6,9 l/100 km
v kombinovaném režimu EU (emise CO2: 159
g/km), což je pro vůz kategorie SUV s celkovým výkonem 180 kW (245 k) a točivým momentem 480 N.m zajímavá hodnota.

Bentley
Bentley v Ženevě představil Continental Supersports Ice Speed Record. Kabriolet, který vznikne v limitované sérii 100 kusů. Od
standardně dostupné verze Supersports se
liší výkonem zvýšeným o 8 kW a upravenou
aerodynamikou. Speciální edice připomíná
letošní rychlostní rekord na ledu, který má
hodnotu 330,7 km/h a který s vozem Bentley
vytvořil Juha Kankkunen.

www.das.cz
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Citroën

Honda

Na stánku Citroënu byl evropské veřejnosti
představen koncept Metropolis. Tento koncept celý vznikl v mezinárodní designérské
kanceláři Citroënu, která od roku 2008 sídlí
v Šanghaji a je jednou z ukázek toho, kam
automobilky směrují své cíle. Limuzína elegantních tvarů reflektuje principy luxusu
a atraktivity, a to již svými rozměry (délka 530
cm, šířka 200 cm a výška 140 cm). Metropolis
je vybaven hybridním plug-in pohonem.

Honda přivezla nový koncept elektromobilu Honda EV Concept a představila
také platformu pro plug-in hybridní vozidlo střední velikosti. Svým vzhledem se
koncept Honda EV velmi blíží charakteru
a stylu připravovaného produkčního elektromobilu, který bude na japonský a americký trh uveden v roce 2012. Dojezd by
se měl pohybovat kolem 160 km na jedno
nabití v městském cyklu. Nová platforma
pro plug-in hybridní automobil pak představuje novou generaci dvoumotorové
hybridní technologie integrované do sedanu střední velikosti.

Ferrari

Hyundai

Konzervativci už nemají šanci a příznivce automobilů asi už nemůže překvapit opravdu
nic. A tak ani není divu, že i Ferrari přichází se
čtyřmístným vozem, který má pohon všech
kol a karosérii, která je na první pohled více
méně kombíkem. Ferrari FF je dlouhé 4 907
mm, široké 1 953 mm a vysoké 1 379 mm.
Zavazadlový prostor má objem 450 litrů, po
sklopení sedadel se zvětší na 800 l. Pod kapotou je dvanáctiválec 6,3 litru s výkonem
485 kW. Největší rychlost je 335 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/ 3,7 sekundy a kombinovaná spotřeba 15,4 l/100 km.

Nejnovější přírůstek do střední třídy je Hyundai i40. Prostorné kombi se objeví na
evropském i českém trhu už v červnu letošního roku. Verze se stupňovitou zádí – sedan – bude uvedena ještě letos na podzim.
Vůz je dlouhý 4 770 mm a v nabídce budou
zpočátku čtyři verze motorů, dva benzinové o výkonu 135 a 177 k a diesely 115
a 136 k. Vnitřní prostor nabízí dostatek místa
i na zadních sedadlech, zavazadelník pojme
553, resp. 1 719 litrů. Evropský debut mělo
v Ženevě také zcela nové revoluční třídveřové kupé Veloster. To se chlubí jedinečným
uspořádáním dveří se dvěma bočními dveřmi na straně spolujezdce a jedněmi dveřmi
na straně řidiče.

Kia

Korejská automobilka pokračuje ve své modelové ofenzívě. Nejmenší novinkou je nové
Picanto, které je kompletně přepracované.
Narostlo v porovnání s předchozí generací
do délky a má také delší rozvor. Poprvé je
možné vybírat ze třídveřové a pětidveřové
karoserie. Zavazadlový prostor se zvětšil na
200 litrů. Nové Picanto bude v Evropě vybaveno novými motory Kappa – v nabídce jsou
dva tříválce o objemu 998 cm3 s možností
spalování pouze benzinu nebo LPG a benzinu. Vrcholem nabídky je čtyřválec o objemu 1 248 cm3. Také čtvrtá generace modelu
Rio je prostornější. Rozvor je v porovnání
s předchůdcem o 70 mm delší a karoserie
se rozšířila o 25 mm. Objem zavazadlového
prostoru se rovněž zvětšil na 288 litrů. Nové
Rio nabídne evropským zákazníkům možnost výběru z hospodárných tříválcových
a čtyřválcových motorů – s výkony od 70 do
109 koní.

Fiat
Mezeru v nabídce italské automobilky bude
vyplňovat nový model Freemont. Ten vychází z modelu Dodge Journey a je prvním
automobilem značky Fiat, který vznikl jako
výsledek partnerství se skupinou Chrysler.
Rozměry auta (délka 489 cm, šířka 188 cm
a výška 172 cm) zaručují prostorný interiér,
čemuž napomáhá i rozvor (289 cm). Freemont bude mít při uvedení na trh poháněná
přední kola buď dieselovým turbomotorem
2.0 MultiJet s výkonem 140 k, nebo 170 k
v kombinaci s manuální převodovkou. Později bude tento model dostupný i s pohonem 4x4, s automatickou převodovkou
ve dvou motorizacích - 2.0 MultiJet 170 k
a benzinový motor 3.6 V6 276 k.
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Mitsubishi
Japonská automobilka představila nový globální koncept vozu, který by měl nahradit
modelovou řadu Colt. Vůz označovaný jako
„Global Smal“, nebo „e-kompakt” bude pro sériovou výrobu odhalen koncem tohoto roku.
Zahájení výroby je naplánováno na počátek
roku 2012 v nové továrně, která se právě staví
v Thajsku. Celková délka vozu je 3,74 m, šířka
1,68 m, výška 1,49 m. K pohonu by měl sloužit
tříválcový zážehový motor MIVEC o objemu
1,0 litru.

Nissan
Nissan vybral pro Ženevu koncept ESFLOW,
který využívá stejný elektromotor a lithiumiontové bateriové články jako modelová řada
Nissan LEAF. Současně nový koncept ukazuje,
jak by mohl v budoucnu vypadat sportovní vůz. Působivý vzhled doplňuje zrychlení
z 0 na 100 km/h za zhruba 5 sekund. Nissan
Micra 1,2 DIG-S je poslední verzí této nové
modelové řady. Nový tříválcový motor s objemem 1,2 litru je ztělesnění technologie Pure
Drive. Nabízí živý výkon, nízkou spotřebu
a nízkou úroveň emisí, pouhých 95 g/km.

Opel
Kromě produkční verze Opelu Ampera byl
představen také Opel Zafira Tourer Concept.
Pro studii konstruktéři zásadně inovovali koncept sedmi variabilních sedadel Flex7. Třetí
řada sedadel se dá kompletně zaklopit do podlahy a pětisedadlová konfigurace se pak úplně
automaticky mění na velkoryse prostornou
čtyřsedadlovou kabinu. Interiér je prosvětlen
díky rozměrnému panoramatickému čelnímu
oknu, které plynule přechází do velkoplošné
skleněné střechy, sahající až k zádi vozu. Koncept pohání nová verze zážehového motoru
1.4 Turbo, vybaveného technologií Start/Stop.

rosérie (hatchback, SW i coupé-cabriolet). Inovovaná 308 se kromě nového vzhledu snaží
stát i příkladem z hlediska ekologické účinnosti. Přispívá k tomu snížení hmotnosti o 25 kg,
pneumatiky s nízkým valivým odporem, přepracovaná aerodynamika a optimalizované
motory (čtyři benzinové motory s výkonem
98 – 200 k, čtyři naftové motory HDi s výkonem 92 – 163 k).

Rolls-Royce
A ještě něco z těch nejexkluzivnějších kruhů.
Rolls-Royce se rozhodl jít také cestou elektrifikace. Koncept dostal interní označení
102 EX a je to vůz s elektrickým pohonem
umístěným v karosérii Phantom. K pohonu je
využita dvojice elektromotorů, dohromady
s výkonem 290 kW. Baterie je možné dobíjet
klasicky, nebo za pomoci speciální platformy
pro bezdrátový přenos elektrické energie.
Vůz je určen pouze pro demonstraci toho, co
u Rolls-Royce umějí vyrobit a v nejbližší době
se s jeho produkcí nepočítá.

Boleslavi studii Vision D. Zatím se prý jedná
jen o ukázku možností, jak by mohly vypadat
v budoucnosti tvary nových vozů. Dlouhý
rozvor a krátké převisy karoserie jsou základem architektury tohoto vozu. Obojí umožnilo vytvořit nadprůměrný vnitřní prostor
a propůjčuje studii ve spojení s dynamickou
linií střechy vysokou dávku optické suverenity. Plynulé napojení pátých dveří signalizuje
promyšlenou funkčnost celého automobilu.
Vůz rozměrově odpovídá Octavii, byť opticky se jeví jako větší.

Volkswagen

Saab
Saab PhoeniX je ukázkou designových prvků
a technologií, které se postupně objeví v nových generacích modelů automobilky. Koncept
je postaven na podvozkové platformě, kterou
dostane také zbrusu nový Saab 9-3. Výklopné
dveře otevírající se vzhůru zajišťují komfortní přístup do interiéru v konfiguraci 2+2. Pod
zvlněnou karosérií využívá Saab PhoeniX inovativní systém pohonu, který kombinuje elektromotor pohánějící zadní nápravu se sofistikovaným přeplňovaným zážehovým motorem
o zdvihovém objemu 1.6 litru a výkonu 200
koní. Výsledkem je inteligentní hybrid s pohonem všech kol. Předpokládaná kombinovaná
spotřeba konceptu a emise CO2 by se měla pohybovat na úrovni 5,0 l/100 km a 119 g/km.

Škoda

Nový Golf Cabriolet byl v Ženevě předzvěstí
blížícího se léta. Čtyřmístný vůz má stylovou
plátěnou střechu, která je sériově vybavena
elektrohydraulickým ovládáním. Střecha se
otevře za pouhých 9,5 s a celý proces funguje i za jízdy rychlostí až 30 km/h. Golf Cabriolet nabízí prostorný interiér a zavazadlový prostor o objemu 250 litrů, který je plně
využitelný i při otevřené střeše. V nabídce
pohonů najdeme šestici přeplňovaných motorů TSI a TDI s přímým vstřikováním paliva
a rozpětím výkonů od 77 kW do 155 kW. Ještě
větší pozornost ale poutal Volkswagen Bulli.
VW jím odkazuje na design prostých, ale přesto okouzlujících tvarů, které měl legendární
Transporter T1. Studie nového kompaktního
MPV má čistě elektrický pohon, je vybavena šesti sedadly a ovládáním informačních
a zábavních systémů prostřednictvím
iPadu. Elektromotor poskytuje největší výkon 85 kW a točivý moment 270 N.m, který
je k dispozici hned při rozjezdu. Napájen je
z lithium-iontového akumulátoru s maximální kapacitou 40 kWh, což mu umožňuje
dojezd až 300 kilometrů. Konstruktéři ale
počítají i s použitím úsporných zážehových
a vznětových motorů s přímým vstřikováním
a zdvihovým objemem od 1,0 do 1,4 litru.

Peugeot
Peugeot 308 se představil ve své faceliftované
premiéře. Úpravou prošly všechny tři verze ka-
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Kromě nového loga a korporátního designu
nabídla jako lahůdku automobilka z Mladé

Jiří Svoboda
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Pražské
rotundy
Praha první poloviny dvanáctého
století je jen shlukem několika osad
roztroušených hlavně na pravém
břehu Vltavy. Opevnění z kamene
najdeme pouze u obou hradů – toho
pražského a u Vyšehradu.
Komunikaci, které oba
hrady spojuje, se říká Vyšehradská a osídlení, které vzniká podél této trasy,
se začne říkat Mezihradí.
Až do dnešních dní nám
toto období mohou připomenout tři dochované
rotundy. Jde o rotundu
sv. Martina na Vyšehradě,
rotundu sv. Kříže v ulici
Karolíny Světlé nedaleko
Staroměstského náměstí a rotundu sv. Longina
v ulici Na rybníčku.
Rotunda sv. Martina pochází
pravděpodobně
z konce 11. století a je nejstarší z dochovaných rotund v Praze a současně
je nejstarší dochovanou
památkou na Vyšehradě.
Byla postavena jako součást knížecího, později královského sídla Vratislava II.
na Vyšehradě. Její průměr
je 6,5 m a zdi dosahují šířky
1 m. V období husitských
válek byla vypleněna, za
třicetileté války sloužila jako prachárna. V roce
1719 byla obnovena. K dalšímu poškození došlo po roce 1757, kdy byla Praha
bombardována Prusy. Jedna z dělových
koulí byla později umístěna do zdi rotundy a najít ji zde můžeme až dodnes.
Roku 1784 ji císař Josef II. zrušil, a dále
slouží jako skladiště. Při budování nové
komunikace skrz Vyšehrad dokonce
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hrozilo, že bude zbourána, ale díky zákroku hraběte Chotka byla zachráněna.
Na sklonku 19. století se rotundu podařilo vyšehradské kapitule odkoupit zpět
a došlo k její obnově, kdy získala nynější

podobu.
Rotunda sv. Kříže byla vybudována
počátkem dvanáctého století na tehdejší důležité obchodní cestě vedoucí
z Vyšehradu k přechodům přes Vltavu,
pravděpodobně jako panský kostel při
některém z dvorců. Na jejích zdech jsou
dochované zbytky gotických maleb.

V druhé polovině 19. století měla být
stavba pro svůj dezolátní stav odstraněna, ale díky spolku Umělecká beseda se ji
podařilo zachránit. Na zrestaurování se
výrazně podílel architekt Ignác Ulmann,
který také odstranil některé barokní doplňky. Litinovou mříž
okolo rotundy navrhl Josef
Mánes. Na konci 20. století byly
na stěnách uvnitř odhaleny
a obnoveny fragmenty maleb
ze 14. století.
Rotunda sv. Longina je nejmenší
ze tří dochovaných pražských románských rotund. Podle pověsti prý byla původně pohanskou
svatyní a teprve příchod křesťanství ji změnil v katolický kostelík. Počátkem 13. století byla
v majetku řádu německých
rytířů, kteří ji prodali manželce Přemysla Otakara I.
a matce sv. Anežky České. Ta
ji věnovala špitálnímu bratrstvu, které Anežka založila
a z něhož později vznikl jediný církevní řád českého původu - rytířský řád křižovníků
s červenou hvězdou. Rotunda,
postavená
počátkem
12. století, byla až do 14. století
zasvěcena sv. Štěpánovi. Když
Karel IV. po založení Nového
Města založil také nový farní
kostel sv. Štěpána, bylo změněno svěcení rotundy na počest sv. Longina, jehož ostatky
Karel IV. přivezl z Itálie. Longin
měl být římský voják, který se účastnil
ukřižování Ježíše. Svého činu později litoval a zběhl z vojska. Žil potom dlouhou
dobu jako poustevník, než byl vypátrán
a popraven.

Jiří Svoboda
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Náklad na střeše

Náklad
na střeše
jsou montovány patky nosiče a na ně
pak vlastní tyče, na které se upevňuje
buď náklad, nebo další nosné systémy.
S další možností upevnění střešního nosiče se setkáme u vozidel s předmontovanou vodicí střešní drážkou tvaru T, která je
rovněž součástí konstrukce vozu. Střešní
nosič je u takovéhoto typu uchycení vybaven„zacvakávacím“ mechanismem pro
jeho snadnou montáž nebo demontáž. Při
nákupu střešních nosičů byste měli znát
a prodávajícímu uvést značku auta, rok
výroby, typ karoserie, případně i vybavenost vozu střešními podélníky. A také
byste se měli pídit po tom, zda nabízené střešní nosiče mají všechna potřebná
schválení.

Znáte to, vyrážíte třeba na dovolenou
a máte tolik věcí, že se vám dovnitř
zavazadlového vozu prostě nevejdou.
A tak nezbývá nic jiného, než je umístit
na střechu auta. Nabídka střešních nosičů je velice pestrá a před jejich pořízením by si měl majitel automobilu řádně
rozmyslet, co vlastně na střeše svého
auta chce vozit.
Nejuniverzálnějším nosičem jsou samozřejmě klasické tzv. zahrádky, na které můžeme upevnit předměty všemožných tvarů
a velikostí. Speciálním odvětvím střešních
nosičů jsou pak nejrůznější nosiče kol, které
jsou určeny výhradně pro přepravu jízdních
kol a veškerého příslušenství. Ale existují
i speciální nosiče lyží, člunů, nebo například surfů. Velmi oblíbenými jsou také
střešní přepravní boxy, které nahrazují
třeba klasické kufry pro přepravu nákupu,
oblečení a dalších věcí.

Vybírejte dle svých potřeb
Základem pro přepravu nákladů na střeše vozidla jsou klasické střešní nosiče. Ty
D.A.S. magazín 1/2011

využijeme pro přepravu předmětů a věcí
velkých rozměrů. Konstrukce střešních
nosičů se skládá z podélných a příčných
tyčí. Asi každý z nás má v paměti střešní
nosič, který se montuje na střešní odtokové žlábky. Tyto konstrukčně jednoduché nosiče ale už u dnešních moderních
vozidel většinou nenalezneme. Systém
současných střešních nosičů využívá nosných patek, které jsou přizpůsobovány
podle designu střechy auta, podélníků na
střeše, předinstalovaných pevných bodů
ve střeše apod. U některých modelů aut
jsou vozy podélnými tyčemi již vybavené
a stačí pak zakoupit pouze úchyty a příčné tyče. Ty jsou nejčastěji vyráběné jako
ocelové tyče (pozitivem jsou nižší pořizovací ceny, negativem je vyšší hmotnost
a hluk při vyšší rychlosti jízdy auta)
nebo tzv. aero tyče (sice mají vyšší pořizovací cenu, ale jsou elegantnější
a díky použitému materiálu mají i nižší
hmotnost). Řada současných automobilů má již z výroby přímo ve střeše nebo
v rámu dveří připraveny pevné body
pro montáž střešního nosiče. Do nich

Box na střeše
Základní střešní konstrukce nosiče pak
slouží pro další zařízení, která jsou na ni dále
montována. Kromě dalších speciálních nosičů jej můžeme využít i pro montáž střešního boxu. V nich pak můžeme pod uzavřením přepravovat prakticky cokoliv. Na trhu
je samozřejmě velké množství boxů různých
rozměrů a objemů a majitel automobilu by
si měl opět v první řadě rozmyslet, co by
v něm chtěl vozit. Boxy mohou sloužit například pro přepravu lyží, ale také třeba pouze
nákupů, nebo budou využívány jen pro přepravu věcí na dovolenou a podobně. Box,
který umísťujeme na střechu našeho vozu,
by měl být lehký, aerodynamického tvaru
a nejlépe s tříbodovým zamykáním. Na trhu
je opět značné množství boxů od nejrůznějších výrobců v celém spektru rozměrů
a designů, včetně nejmodernějších upínacích systémů pro snadnou montáž
a demontáž. Vybrat si tak můžete z nabídky boxů za pár tisíc, ale také i za pár desítek
tisíc korun.

Petr Kvapil

www.das.cz

Křížovka

21

Tajenkou je citát, jehož autorem je Homér
Obranný
fotbal.
prvek

1. část
tajenky

Avšak

Japonská
míle

Štěrbák
zahradní

Dopisnice
(řidč.)

Ohořelý
zbytek

Končetina

Osobní
zájmeno

SPZ voz.
Tábora

Okout

Český
herec

Kód
Islandu

SPZ voz.
Klatov

2. část
tajenky

Skupina
jezdců
s koňmi

Alkoholik

Odlišnost
Údolí

Druh
papouška

Otázka
na místo

Osobní
zájmeno

Neobděl.
půda

Předložka

Vodní
šelmy

Kovové
vlákno

Slovenská
řeka

Vchod do
místnosti

Německé
sídlo

Textilní
surovina
Černý
kůň

Druh
dýmky

Písmovka
Cizí žen.
jméno
Prostř.
na rány

Ženské
jméno

Špalkový
úl

SPZ voz.
Karviné

60 kusů

Pekelníci

Německý
ﬁlozof

Hlas
kvíčaly

Alkohol.
nápoje

Jaro
Zákazy

Bodavý
hmyz

Čínský
dělník

Borová
šiška

Ležáky

Řeka
v Kolumbii

Značka
titanu

Kohoutek

Švýcar.
město

Vánoční
ryba

Hromádka

Biografy

Církevní
stavba

Druh
plevele

Tabule

Popěvek

Směsice
nerostů
Sepse
Zn. španěl.
aut

Svítidlo

Vulkán

Mazlavá
hornina (slov.)

Divadelní
hra

Nestará

Zkr. souhvězdí
Herkules

Plochý
předmět

Hud.
cítoslovce

Peřej

Klus
koně

Egyptský
bůh

Druh
směnky

Jednotka
hlasitosti

Římskými
čísl.450

Pobídka
Himálaj.
horská
skupina

Mužské
jméno
Kypřiti
pole

Italský
houslař

Povzdech

Rumunské
sídlo

Tělovědec

Náš hud.
skladatel

Druh
vojska

Trvalá
ﬁnanční
podpora

Římskými
čísl. 999

Pomůcka:
Čap, Her, Ip,
Naila,
ri, Uva.

Vyluštěnou tajenku zašlete na korespondenčním lístku na adresu:
Agentura M-S-P, s.r.o., Hornopočernická 13, 197 00 Praha 9 – Kbely, nejpozději do 30. 7. 2011. Po zaslání správně vyluštěné
křížovky budete zařazeni do slosování o věcné ceny. Jména výherců budou zveřejněna v Magazínu DAS v listopadu 2011
a na www.das.cz
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Pracovněprávní režim práce řidiče

Pracovněprávně
režim práce řidiče
Často se na nás obracejí zaměstnanci –
řidiči s dotazy, jakými právním předpisy
se řídí jejich pracovněprávní vztahy se
zaměstnavateli. Rozhodli jsme se proto
zpracovat základní exkurz do této problematiky.
Pro české zaměstnavatele a zaměstnance je
základní právní normou pro pracovní dobu
mimo jiné zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník
práce) a dále nařízení vlády č. 589/2006 Sb.,
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců
v dopravě.
Pracovní dobou se podle ustanovení § 78
zákona č. 262/2006 Sb. rozumí doba, v níž
je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Jedná se
pouze o obecné určení pracovní doby, pro
kterou platí různé odchylky. Pro zaměstnance v dopravě platí odchylná úprava pracovní
doby a doby odpočinku, a to podle nařízení
vlády č. 589/2006 Sb. Podle ustanovení § 2
tohoto nařízení se odchylná úprava pracovní
doby a doby odpočinku vztahuje mimo jiné
na zaměstnance, jako jsou členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu
v silniční dopravě m.j. v souladu s předpisy
Evropských společenství.
Podle ustanovení § 3 tohoto nařízení se pracovní dobou člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu rozumí:
• doba řízení vozidla,
• nakládka a vykládka,
• kontrola a dohled nad cestujícími při
nastupování do autobusu nebo vystupování z autobusu,
• čištění a prohlídky vozidla,
• sledování nakládky a vykládky,
• práce, kterou se zajišťuje bezpečnost
vozidla, nákladu nebo cestujících,
• technická údržba vozidla,
• administrativní práce spojené s řízením
vozidla a nezbytná jednání před správními orgány v souvislosti s plněním
pracovních úkolů,
• doba, kdy je člen osádky nákladního
automobilu nebo autobusu připraven
na pracovišti k výkonu práce podle
pokynů zaměstnavatele, zejména čekáD.A.S. magazín 1/2011

ní na nakládku a vykládku, jejíž doba není
předem známa.
Podle ust. § 89 zákona č. 262/2006 Sb. má-li
zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka
do pracovní doby.
Pracovní doba člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě
ve více pracovněprávních vztazích může ve
svém souhrnu činit nejvýše 48 hodin týdně.
Pracovní dobu je možné prodloužit až do
60 hodin týdně, pokud její průměr bez práce přesčas nepřesáhne stanovenou týdenní
pracovní dobu za období, které musí činit
nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
Pracovní pohotovostí se pak rozumí podle
zákona č. 262/2006 Sb. doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být
v případě naléhavé potřeby vykonána nad
rámec jeho rozvrhu pracovních směn.
Dle nařízení vlády č. 589/2006 se pracovní
pohotovostí člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu rozumí také doba,
během níž člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu doprovází vozidlo
přepravované trajektovou lodí nebo vlakem,
čekací doby na hranicích a čekací doby z důvodu zákazu jízdy a doba strávená řidičem
za jízdy na sedadle spolujezdce nebo na lehátku; tato doba není považována za dobu
nepřetržitého odpočinku mezi směnami
a v týdnu.
Za situace, že by však řidič chtěl v případě zákazu jízdy vykazovat tuto dobu jako
pohotovost a mít odměnu ve výši 10 %,
může se dostat do problémů s čerpáním povinného odpočinku. Pohotovost
se samozřejmě nepočítá do doby odpočinku. Není možné dělat dobu odpočinku nebo povinnou přestávku a zároveň
pohotovost.
V případě, že by řidič nemohl pokračovat
v jízdě pro zákaz jízdy v daném státě, může
se uplatnit ustanovení § 3 nařízení vlády
č. 589/2006, kterým se stanoví odchylná
úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, podle kterého čekací
doby na hranicích a čekací doby z důvodu
zákazu jízdy patří do pracovní pohotovosti podle ust. § 78, odst. 1, písm. h) zákona

č. 262/2006 Sb. Samozřejmě musí řidič dávat
pozor, aby se v případě, že bude uplatňovat
režim pracovní pohotovosti, nedostal do
rozporu s dalšími povinnostmi, jako je např.
doba odpočinku denní, týdenní, apod.
Podle § 140 zákona č. 262/2006 Sb. za dobu
pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci
odměna nejméně ve výši 10 % průměrného
výdělku.
Dále se musí rozlišovat mezi bezpečnostní přestávkou a denním, resp. týdenním
odpočinkem.
V případě, že se jedná o bezpečnostní přestávku, řeší věc ustanovení § 89 zákona
č. 262/2006 Sb., podle kterého platí, že máli zaměstnanec při výkonu práce právo na
bezpečnostní přestávku podle zvláštních
právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby. V případě týdenního odpočinku platí, že běžná týdenní doba
odpočinku musí být v trvání nejméně 45
po sobě následujících hodin. V kterýchkoliv
dvou po sobě následujících kalendářních
týdnech musí mít řidič dvě běžné týdenní
doby odpočinku (2x 45 hodin) nebo jednu
běžnou a jednu zkrácenou týdenní dobu
odpočinku (45 hod. a 24 hod.). Dvě zkrácení
týdenní doby odpočinku nejsou povoleny.
Běžný týdenní odpočinek smí být zkrácen na
24 hodin za podmínky, že toto zkrácení bude
vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku
vybranou vcelku před koncem třetího týdne
následujícího po dotyčném týdnu. Tato doba
odpočinku musí být připojena k jinému odpočinku trvajícímu nejméně 9 hodin.
Pokud se řidič rozhodne, smí strávit zkrácenou týdenní dobu odpočinku mimo místo
obvyklého odstavení vozidla v zaparkovaném vozidle, pokud je vybaveno lehátkem.
Doba odpočinku se nezapočítává do pracovní doby ani do pracovní pohotovosti.
I v případě řidiče, který tráví zkrácený týdenní odpočinek (nejméně 24 hodin) v zaparkovaném vozidle vybaveném lehátkem, se jedná bohužel o volno řidiče na služební cestě.
V takovém případě samozřejmě nemá řidič
nárok ani na náhradní volno. Po zaparkování
vozidla je povinen označit konec pracovní
doby a po skončení zkráceného týdenního
odpočinku začátek pracovní doby.
Výše naznačená problematika je samozřejmě podstatně rozsáhlejší, naší snahou proto bylo popsat pouze základní a podstatné
aspekty této problematiky s tím, že se v budoucnu k věci případně vrátíme.
Mgr. Jan Balihar
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TVÁŘÍ TVÁŘ
OBJEKTIVU
V minulém čísle jsme Vám představili
práci uměleckého fotografa Dalibora Konopáče a mohli jsme se dočíst
více o tom, jak se rodili sportovněumělecké fotografie. Spolupráce
s tímto člověkem nás natolik zaujala,
že jsme se rozhodli ji dále rozšiřovat
a troufáme si říci, že mezi námi vzniklo i přátelství. Novým projektem je
přiblížit Vám, našim čtenářům, tváře
zaměstnanců D.A.S., a to tak, jak je
vidí profesionál skrze čočku svého
objektivu. Sezvali jsme část zaměstnanců z celé republiky a mohlo se
začít.

Pořekadlo „když nejde Mohamed k hoře,
musí hora k Mohamedovi“ jistě zná každý z Vás. A přesně tak vznikali naše fotografie. Během několika málo hodin se
z velké zasedací místnosti na centrále
naší společnosti stal exkluzivní ateliér,
který by uspokojil kdejakou celebritu.
Barevné role s pozadím, deštníky blesků, lampy a stativy ... Před našimi zraky
vzniklo úžasné prostředí skryté před
hlukem velkoměsta a přímo vybízelo
k pózám a úsměvům. Najednou nám to
všechno připadalo hrozně snadné. Jak
moc jsme se pletli jsme zjistili až později.
Když pominul počáteční šum, vše bylo

na svém místě, nastalo ticho a ve vzduchu byla cítit nervozita. Šlo do tuhého.
Teď jsme se měli před objektiv skutečně postavit. MY „obyčejní smrtelníci“.
Napětí se dalo krájet, ale naštěstí netrvalo dlouho. Optimismus a přátelský
přístup pana Konopáče se rázem přenesl na ostatní. Věřte, byla to dřina, kterou
nezávidíme modelkám či celebritám
a v duchu děkujeme za svoji „normální“ práci. Ale! Užili jsme si tolik legrace
a získali spoustu nových zkušeností, že
z celkového výsledku je to dozajista znát :) Velké díky za trpělivost panu
fotografovi!

ZÍSKEJTE MODEL AUTA 1/24
Rádi bychom vám připomněli, že máte stále možnost získat model auta 1/24.
Tento dárek můžete získat, pokud nám doporučíte nového klienta - Vašeho známého, kolegu nebo jinou osobu, o které
víte, že by si chtěla pojištění právní ochrany sjednat. Zašlete nám jeho jméno a telefonní číslo a v případě, že si smlouvu
uzavře a uhradí, bude Vám dárek zaslán poštou na Vaši adresu.
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JUDO SONDUJE
Naše společnost pokračuje ve spolupráci s TV Nova na pořadu Judo sonduje, tento pořad nám umožňuje na
konkrétních případech, které jsme
v D.A.S. řešili, představit a vysvětlit
produkty právní ochrany. V pořadu

Judo sonduje nás opět můžete vidět
každou sobotu od 19. února v 18:20
hodin hned po pořadu Občanské judo.
Reportáže jsou zaměřeny vždy na jedno téma. Repríza pořadu je vysílána
následující sobotu v 8:00 hodin.

Články pro Vás připravili

Mgr. Martina Klusáčková

Mgr. Jan Balihar

Mgr. Iva Mlynaříková

JUDr. Viktor Hodek

Mgr. Monika Tomanová

V případě informací ohledně našich produktů a služeb volejte 800 10 55 10
Vydává společnost D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., Benešovská 40, 101 00 Praha 10, ve spolupráci s Agenturou M-S-P, s.r.o.,
Odpovědný redaktor: Magdalena Kolínská, zástupce odpovědného redaktora: Alena Fischerová – Redakční spolupráce: JUDr. Viktor Hodek,
Mgr. Martina Klusáčková, Mgr. Jan Balihar, Mgr. Iva Mlynaříková, Mgr. Monika Tomanová, Výroba: Roman Apeltauer, Registrační číslo: MK ČR 8204.
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Váš spolehlivý servisní partner
Výměna,
oprava
a skladování
pneumatik

Seřízení
geometrie
Na našem moderním zařízení
dokážeme přesně změřit
a odstranit milimetrové odchylky!

Nabízíme kompletní péči o obutí
vašeho vozu v létě i v zimě.

Výměna
oleje
a provozních
kapalin

Kontrola
tlumičů
Náš odborník vám je
prohlédne a případně vymění.
Nechte si otestovat tlumiče
pérování na našem zařízení.

Servis
autobaterií

Dáme vašemu motoru výhradně
kvalitní značkové oleje za skvělou
cenu.

Opravy
výfukových
systémů

Kontrola
a seřízení
brzd

Zkontrolujeme a opravíme
váš výfuk dříve, než se vám
ohlásí sám.

Zkonrolujeme vám funkčnost
vašeho brzdového systému
a to jak obložení, tak kotouče.

Údržba
klimatizace

prodej pneu
Goodyear, Dunlop
Debica, Fulda

www.epremio.cz
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