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BRNO

CHOMUTOV

OLOMOUC

PRAHA

Stránského 3137/37
616 00 Brno
545 212 947
brno@das.cz

Jakoubka ze Stříbra 377
430 02 Chomutov
474 658 550
chomutov@das.cz

Hálkova 2
772 00 Olomouc
585 511 114
olomouc@das.cz

Ruská 112A
101 00 Praha 10
272 658 345
praha@das.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

JIHLAVA

OSTRAVA

ÚSTÍ NAD LABEM

Nádražní 966
370 01 Č. Budějovice
386 355 298
ceske_budejovice@das.cz

Chlumova 7
586 01 Jihlava
567 214 122
jihlava@das.cz

Sokolská třída 944/23
702 00 Ostrava
596 118 102
ostrava@das.cz

Pařížská 1259/16
400 01 Ústí nad Labem
475 211 470
usti_nad_labem@das.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

LIBEREC

PLZEŇ

ZLÍN

Nerudova 863
500 02 Hradec Králové
495 521 913
hradec_kralove@das.cz

U Novostavby 17
460 01 Liberec 1
485 114 911
liberec@das.cz

Sady Pětatřicátníků 26
301 00 Plzeň
377 441 681
plzen@das.cz

Kvítková 4703
760 01 Zlín
577 018 454
zlin@das.cz
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Milí čtenáři,
vážení klienti,
Rok už se nám opět schyluje ke svému konci a jak mnozí prorokové předvídali, byl to rok plný změn, velkých rozhodnutí
a významných obchodů. Rok 2012 byl pro D.A.S. důležitým milníkem a co všechno se v druhé polovině roku událo naleznete
právě v tomto magazínu.
Naše společnost uspořádala v říjnu tiskovou konferenci při příležitosti 22. kongresu RIAD, Mezinárodního sdružení pojistitelů
právní ochrany, který se poprvé v historii uskutečnil v Praze.
Hlavním tématem kongresu bylo právo a právní ochrana nové
generace. Účastníků se sešlo na dvě stovky a tvořili je zástupci
společností poskytujících právní ochranu z celého světa. Jedním z řečníků byl známý profesor Oxfordské univerzity Richard
Susskind, IT poradce nejvyššího soudce Anglie, sloupkař britských novin The Times a autor mnoha knih (např. Konec právníků? – přehodnocení povahy právních služeb), který objasnil
svou myšlenku, proč se advokátní kanceláře budou muset
postupně měnit ve speciální firmy, a co to bude znamenat pro
jejich klienty a samotný právní proces. Záštitu nad kongresem
převzal český ministr spravedlnosti, pan Pavel Blažek, a spolu
s ním předseda České advokátní komory, pan Martin Vychopeň.
Moderátorem byl Libor Bouček, který se postaral o vysoce odbornou úroveň akce, delegáty nadchl a udržoval je v neustálém
napětí až do konce. Věříme, že právní ochrana nové generace
nám všem umožní snadnější přístup k právu a spravedlnosti.
Vzhledem ke svému dynamickému rozvoji, rozšiřování týmu
a s tím související nutností větších prostor se centrála společnosti D.A.S. stěhuje na novou adresu v Praze 4 (BB Centrum),
Vyskočilova 1481/4, budova β, 4. nadzemní podlaží, kde bude
nové sídlo společnosti od 1. 12. 2012. Celý projekt byl do detailů promyšlen a každá maličkost má své místo a svůj řád. Bylo
využito mnoho zajímavých nápadů, např. jsme oslovili Střední
školu reklamní tvorby MICHAEL, která se velkou měrou podílí
na grafických prvcích interiérových stěn. Vybraní žáci si vyzkoušeli svoje umění v reálném prostředí a na skutečném projektu.
Zapomenout bychom neměli také na architekty společnosti
STOPRO, kteří svými nápady vnesli do nových prostor vzdušnost, praktičnost a pozitivní atmosféru barevně propracovaného prostředí kanceláří.
Závěrem si Vám dovolujeme nabídnout velkou škálu zajímavých článků, kterých je tento magazín plný. Dozvíte se informace o novém zákonu o mediaci, dále novinky v pracovním právu
aneb, co by podnikatelé neměli přehlédnout. Zodpovíme dotazy klientů, jaké mohou být překážky v práci, podíváme se na
problematiku lékařských prohlídek zaměstnanců a uvádíme
příklady lékařský sporů, které jsme v D.A.S. řešili. Také si můžete
přečíst článek o vytýkacích dopisech, možnosti užití kamery ve
vozidle a mnoho dalšího zajímavého čtení. Za zmínku dozajista

[Úvodník]

stojí i to, kde D.A.S. pomáhá, koho podporuje. K naší společnosti neodmyslitelně patří tvář Jiřího Ježka-paralympijského cyklisty, který letos opět dokázal, že je skutečným mistrem ve svém
„oboru“. Článek a fotografie z paralympiády v Londýně Vás tedy
jistě potěší. Stejně tak i informace o dalších projektech, které
podporujeme - Dětský domov v Zašové, Cesta za snem Heřmana Volfa, Závod na kolečkách či Jedličkův ústav.
D.A.S. je prostě všude tam, kde je třeba.
Jménem svým i celé naší společnosti D.A.S. Vám přeji pohodový konec roku, krásné vánoční svátky, bohatou nadílku
a v Novém roce vykročení pravou nohou, mnoho úspěchů pracovních i soukromých a hlavně hodně zdraví.

Mgr. Jitka Chizzola
předseda představenstva

[Co přinese nový občanský zákoník podnikatelům]

Co přináší nový občanský zákoník
a zákon o obchodních korporacích
podnikatelům?
V našem dnešním pokračování seznamování klientů D.A.S.
s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních
korporacích bychom se rádi zaměřili na novinky, které se
nejvíce dotknou podnikatelů.
V dalším díle se zaměříme na některé otázky podrobněji.

P

ředevším je nutné si uvědomit, že oproti současnému
stavu podnikatelé rozhodně
již nevystačí pouze s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, ale řada
otázek týkajících se jejich každodenního
podnikání bude upravena v občanském
zákoníku. Konkrétně se jedná například
o právní úpravu podnikatele, obchodní
firmy, závodu, obchodního tajemství
nebo jmění. Určitě se této změny není
nutné děsit, naopak výhodu lze spatřovat
v tom, že stejné otázky nebudou řešeny
na dvou místech, a navíc rozdílně.

Závazky
Výše uvedené sjednocení právní úpravy
se bude na prvním místě týkat závazkového práva, které bude komplexně
upraveno občanským zákoníkem. V současnosti totiž smluvní vztahy upravuje jak
občanský, tak i obchodní zákoník. Díky
novému občanskému zákoníku už
podnikatelé nebudou muset řešit
u závazkových vztahů rozdíly mezi
subjekty vztahů občanského
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a obchodního práva. Především dojde
k jednotné úpravě smluvních typů a lhůt
za současného zachování ustanovení na
ochranu spotřebitele ve vztazích podnikatel – spotřebitel. Na problémy stávající
praxe se reaguje např. výslovnou úpravou
postoupení smlouvy nebo podrobnější
úpravou zajišťovacího převodu práva.
Pokud hovoříme o úpravě jednotlivých
smluv, tyto vycházejí ve velké míře ze stávající úpravy v obchodním zákoníku.
Prokura
Jedná se o zvláštní druh plné moci, která
zmocňuje prokuristu (jednu či více
osob) k právním jednáním, k němuž dochází při provozu podniku. Prokura tedy
zmocňuje i k těm jednáním, ke kterým by
se jinak vyžadovala plná moc.
Právní úprava prokury nebude nově
obsažena v obchodním zákoníku,
ale bude systematicky zařazena
v novém občanském zákoníku do
dílu smluvního zastoupení, hlava III
s názvem „Zastoupení“.
Nová úprava umožňuje udělení prokury
pro pobočku. Z ustanovení § 450 odst.
2 nového občanského zákoníku vyplývá,
že pokud podnikatel uděluje prokuru pro
některou pobočku svého obchodního
závodu nebo pro některý z několika svých
obchodních závodů, označí výslovně
pobočku nebo obchodní závod. Prokurista
bude v tomto případě zřejmě zmocněn
ke všem úkonům, ke kterým dochází při
provozu takovéto pobočky.
Zásadní změnu v porovnání se současnou
právní úpravou právního institutu prokury
pak představují účinky udělení prokury,
kdy nadále účinnost udělení prokury již
není spojena s jejím zápisem do obchodního rejstříku. Prokura tedy nabývá
účinnosti již udělením, stejně jako je tomu
v případě běžné plné moci. Podmínka
zápisu prokury do obchodního rejstříku je
ale samozřejmě zachována.
Nemovitosti
a právo stavby
Ve vztahu k nemovitostem si dovolujeme
upozornit na návrat ke staré římskoprávní
zásadě „superficies solo cedit“, čímž mají
být do budoucna omezeny problematické
situace, kdy pozemek má jiného vlastníka
než stavba na pozemku postavená. Tuto
zásadu můžeme zjednodušeně popsat
tak, že povrch ustupuje půdě a že tedy
stavby na pozemku trvale zřízené jsou
jeho součástí a sdílí jeho osud. Součástí

pozemku je pak prostor nad povrchem
i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno
v pozemku nebo upevněno ve zdech.
Samozřejmě se není nutné bát, že by
někdo přišel o vlastnictví domu na cizím
pozemku, neboť přechodná ustanovení
k občanskému zákoníku stanovují, že je-li
vlastník pozemku osobou odlišnou od
vlastníka stavby, která je na pozemku zřízena, pak se stavba součástí pozemku ke dni
účinnosti nového občanského zákoníku
nestává. Stavba přestane být samostatnou
věcí a stane se součástí pozemku v okamžiku, kdy se jak stavba, tak pozemek stanou
vlastnictvím téhož vlastníka. Zákon rovněž
pro případ prodeje stanovuje vzájemné
předkupní právo, tzn., že pokud by vlastník
domu chtěl dům prodat, musí ho nabídnout nejdříve vlastníku pozemku a opačně.
S účinností nového občanského zákoníku
bude do českého právního řádu po padesáti letech opět zavedeno právo stavby.
Jedná se o věcné právo k věci cizí, které
zatěžuje pozemek věcným právem stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem
pozemku stavbu.
Náhrada škody
Na změny se musí podnikatelé připravit
též u institutu náhrady škody. Na prvním
místě je nutné zmínit sjednocení úpravy
majetkové a nemajetkové škody. Nový
občanský zákoník bude umožňovat omezení povinnosti k náhradě újmy, výjimkou
je újma na přirozených právech člověka,
újma způsobená úmyslně nebo v hrubé
nedbalosti a újma vůči slabší straně.
Z novinek lze zmínit ještě změny při zjišťování výše škody (v zásadě účelné náklady
na obnovení funkce věci, zrušení bodového
hodnocení újmy na zdraví).
Občanský zákoník rovněž počítá s tím, že
standardní řešení v oblasti náhrady škody
bude uvedení do předešlého stavu.
V současnosti se přitom upřednostňuje náhrada škody v penězích. Od uvedení věci do
předešlého stavu se půjde odchýlit pouze
v případě, pokud to navrhne sám poškozený
nebo pokud nebude uvedení do předchozího stavu dost dobře možné.
Zákon o obchodních
korporacích
Jak jsme již uvedli výše, zákon o obchodních korporacích řadu otázek již neupravuje, neboť byly přesunuty do občanského
zákoníku. Celková koncepce zákona

o obchodních korporacích je tudíž postavena pouze na právní úpravě fungování
jednotlivých forem obchodních společností a družstev.
Určitě dobrou zprávou pro naše klienty je
i to, že nový zákon nehodlá stávající úpravu radikálně měnit, pouze ji v některých
případech modernizuje a přizpůsobuje
stávajícím potřebám praxe. Dovolujeme si
uvést několik nejpodstatnějších novinek.
Na prvním místě lze zmínit problematiku
související s jednáním za obchodní korporaci. Pro statutární (i jiné) orgány zůstane
zachována povinnost jednat za společnost
či družstvo s péčí řádného hospodáře
a v případě plnění pokynu valné hromady,
který je v rozporu s právními předpisy,
příslušný orgán neponese odpovědnost,
pokud na tuto skutečnost upozornil.
Zavádí se též pravidlo podnikatelského
úsudku (tzv. business judgement rule),
které stojí na koncepci, že jedná-li někdo
náležitě, informovaně a v zájmu společnosti, nemůže nést veškerá rizika, která mohou
v podnikání nastat. Obě tato pravidla se
budou vztahovat také na prokuristy. Členové orgánů obchodních korporací budou
mít povinnost informovat ostatní členy
tohoto orgánu v případě, že může
při výkonu jejich funkce dojít ke střetu
zájmů. Nový zákon též zavede ručení
(i bývalých) členů orgánů, pokud přivedli společnost do úpadku.
Asi nejvíce změn přináší nový zákon
v úpravě společnosti s ručením omezeným. Dochází k celkové liberalizaci – nově
bude snazší s. r. o. zakládat, neboť minimální výše vkladu společníka bude
činit pouhou 1,- Kč a současně dojde
k odstranění zákazu řetězení jednočlenných společností. Dále bude umožněna
existence více druhů podílů, přičemž jeden
společník bude moci vlastnit různé druhy
podílů.
V případě akciových společností je novinkou v oblasti vnitřní struktury řízení akciových společností zavedení možnosti volby
mezi monistickou strukturou (tj. správní
rada a statutární ředitel) nebo stávající
dualistickou strukturou (představenstvo
a dozorčí rada) – v obou případech však
nejvyšším orgánem společnosti zůstává
valná hromada. Členy představenstva
a dozorčí rady se nově budou moci stát
též právnické osoby.

JUDr. Viktor Hodek
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[Může se to stát i vám…]

Může se to stát

i vám…

Každému se určitě už někdy stalo, že zapomněl zaplatit
pojistné, pokutu za jízdu na černo, zálohu na dodávku
energií atd. Většinou jsou to sice částky v řádu stokorun,
pokud se však dluh nijak neřeší, může narůst do závratných výšin a skončit až exekucí. Jeden takový příběh,
naštěstí se šťastným koncem, bych vám chtěla v tomto
článku přiblížit a doplnit ho návodem, jak celou situaci,
co možná nejlépe řešit. Jméno hlavního aktéra je samozřejmě vybráno zcela náhodně.
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P

an Novák vlastnil osobní
automobil a jako každý
jiný vlastník vozidla
byl povinen pravidelně
hradit povinné ručení.
Jednou však z roztržitosti
zapomněl zaplatit pravidelnou splátku
pojistného ve výši 1.200,- Kč. Najednou
se tak dostal do prodlení s úhradou pravidelné platby a byl rázem dlužníkem
pojišťovny.
Pan Novák si však na svoji povinnost
nevzpomněl ani po určité době a pohledávka se tak začala navyšovat o zákonné
úroky z prodlení. Možná vás napadne, že
by v této chvíli měl mít povinnost věřitel
dlužníka na pohledávku upozornit, ale
věřitelé žádnou takovou povinnost ze
zákona nemají. Přesto ve velké většině
případů zasílají dopisy upozorňující
na vzniklou pohledávku. Pojišťovna
to udělala i v tomto případě. Našemu
klientovi to však nebylo nic platné.
Na adrese trvalého bydliště, tj. adrese,
která byla poslední známou adresou
pro pojišťovnu, se pan Novák již delší
dobu nezdržoval a neměl ani zajištěnu
dosílku pošty. Důrazně bychom vám
proto doporučovali, abyste hlásili pojišťovnám a jiným subjektům, se kterými
jste ve smluvním vztahu, veškeré změny
kontaktní adresy, respektive jste měli zajištěnou dosílku pošty. Tímto opatřením
předejdete mnoha potížím.
Pojišťovna v našem příběhu nezaznamenala jakoukoliv reakci ze strany dlužníka
na předžalobní upomínku, a proto
předala pohledávku vybrané advokátní kanceláři k soudnímu vymáhání.
Podáním žaloby však narůstá dlužníkovi
i jeho dluh. Najednou dlužník nebyl
povinen uhradit pouze dlužnou částku
spolu s úrokem z prodlení, ale v případě
úspěchu protistrany v soudním sporu
i nezanedbatelnou náhradu nákladů
soudního řízení. Náklady soudního
řízení spočívají v úhradě soudního poplatku a odměny advokáta včetně 20%
DPH. Odměna advokáta je stanovena
vyhláškou1 a její výše je odvozena od
výše dlužné částky (odměna je odstupňována podle určitých pásem). Právě
tato odměna se stala terčem kritiky
veřejnosti na počátku letošního roku.
Došlo k tomu jako následek zvýšeného
zájmu advokátních kanceláří a inkasních

agentur, které odkupují pohledávky
od původních věřitelů, o tzv. hromadné vymáhání pohledávek. To v praxi
znamená, že žaloby (návrhy na vydání
elektronického platebního rozkazu)
nejsou zpracovávány jednotlivě, ale vytváří je operační systém prostřednictvím
sloučení dat o dlužníkovi (osobní údaje
dlužníka, výše pohledávky) do předem
připraveného jednoduchého vzoru
žaloby. V reálu tak příprava jedné žaloby
trvá pouze několik minut. Právě proto
byla kritizována skutečnost, že advokátovi je přiznána odměna v řádu několika
tisíc korun, ačkoliv celá příprava žaloby
je víceméně automatická a advokát je
nutný v podstatě jen pro vytvoření
a zkontrolování vzoru žaloby a poté je
vše na programu.
Pod vlivem této celospolečenské kritiky
došlo na jaře letošního roku ke změně
výše uvedené vyhlášky a k výraznému
snížení odměn, které mohou být v soudním řízení přiznány advokátům. Zároveň
se v přibližně ve stejnou dobu Ústavní
soud zabýval ústavní stížností podanou
inkasní agenturou, která nesouhlasila
s přiznáním snížené náhrady nákladů
soudního řízení. Ústavní soud se v příslušném nálezu2 zabýval právě otázkou
tzv. formulářových žalob. Formulářové
žaloby lze charakterizovat jako žaloby,
které se jedna od druhé liší jen v údajích
o žalovaných a žalované částce. Žalované pohledávky vyplývají ze smluv, ve
kterých je jednou ze stran spotřebitel,
který nemá jakýkoliv vliv na obsah
a podmínky této smlouvy. Typicky jde
zejména o smlouvy o přepravě, dodávky
tepla nebo energií, spotřebitelském
úvěru, běžném účtu, o poskytování služeb informační společnosti, o poskytování služeb elektronických komunikací,
o pojistné smlouvy atd.
Dle Ústavního soudu je v těchto řízeních
typické, že účelně vynaložené náklady úspěšného účastníka řízení jsou
vzhledem ke všem okolnostem nižší,
než jak jejich náhradu paušálně stanoví
podzákonné právní předpisy. S ohledem
na nutnost dodržení principu proporcionality mezi výší vymáhané částky
a náhrady nákladů by tak obecné soudy
mohly uzavřít, že jako spravedlivé se
jeví, aby výše odměny za zastupování
žalobce advokátem byla určena jen jako

ekvivalent jednonásobku vymáhané
jistiny. Dle Ústavního soudu by takovéto
úvaze nebylo co vytknout. Přičemž
tento názor soudu je možné aplikovat
na všechny spory, které byly zahájeny
tzv. formulářovou žalobou a doposud
nebyly ukončeny pravomocným rozhodnutí soudu.
Z výše uvedeného nálezu Ústavního
soudu tak vyplývá, že pokud bude tzv.
formulářovou žalobu žalována částka
např. 1.000,- Kč, má žalobce zastoupený
advokátem právo na náhradu nákladů
spočívající v soudním poplatku ve výši
800,- Kč (v případě návrhu na vydání
elektronického platebního rozkazu, při
podání běžné žaloby je soudní poplatek
v tomto případě 1.000,- Kč), odměny
advokáta ve výši 1.000,- Kč a 20% DPH
z této částky ve výši 200 Kč. Celkem je
tak žalobce oprávněn v souladu
s názorem Ústavního soudu požadovat na nákladech řízení částku ve výši
2.000,- Kč oproti částce ve výši 4.520,Kč dle příslušné vyhlášky.
Vraťme se však k panu Novákovi, kterému byl soudem doručen elektronický
platební rozkaz. Byl si vědom toho, že
pohledávku za dlužné pojistné musí uhradit, ale nesouhlasil s přiznanou náhradou
nákladů soudního řízení ve výši 6.020,- Kč.
Proto uhradil pouze dlužné pojistné spolu
s úrokem z prodlení a do nákladů řízení se
s poukazem právě na nález Ústavního soudu odvolal ke Krajskému soudu. Odvolání
pomohlo a soud se přiklonil k argumentaci
Ústavního soudu a náhradu nákladů soudního řízení určil na částku ve výši 2.240,Kč. Což je podstatně nižší částka, než která
byla vyměřena v elektronickém platebním
rozkazu. Tuto částku pan Novák ihned po
obdržení rozhodnutí uhradil a tím tak s konečnou platností ukončil anabází jednoho
nezaplaceného pojistného.
Příběh s tímto tématem jsem si vybrala,
abych na něm názorně ukázala, že každý
se může rázem stát dlužníkem. Správným
přístupem však není očekávat, že se vše
vyřeší mávnutím proutku, ale je nutné vše
aktivně řešit.

Mgr. Eva Strnadová

Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem
při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, ve znění pozdějších předpisů

1

2

Nález Ústavního soudu ze dne 29. března 2012, sp. zn. I. ÚS 3923/11
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ZÁKONÍK PRÁCE
V LETOŠNÍM ROCE
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V

letošním roce se pravidla
vztahů mezi zaměstnavateli a jejich zaměstnanci opět
dočkala řady podstatných
změn a právě na nejdůležitější bychom rádi naše
klienty z řad podnikatelů v tomto článku
upozornili. Informace zde uvedené však
samozřejmě využijí i zaměstnanci.
O jaké změny se jedná?

Dočasné přidělení
Do zákoníku práce se v § 43a vrátil
institut dočasného přidělení zaměstnance
k jinému zaměstnavateli, a to na základě
písemné dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
V dané souvislosti si dovolujeme upozornit
na rozdíly mezi agenturním zaměstnáváním a dočasným přidělením:
1. za dočasné přidělení nesmí být poskytována úplata. Výjimku tvoří úhrada nákladů,
které byly vynaloženy zaměstnavatelem,
který zaměstnance k jinému dočasně
přidělil (mzda nebo plat, popř. cestovní
náhrady), které je povinen zaměstnanci po
dobu dočasného přidělení poskytovat,
2. dohodu o dočasném přidělení smí
zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít
nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne
vzniku pracovního poměru.
Dočasné přidělení končí:
1. uplynutím doby, na kterou bylo
sjednáno,
2. před uplynutím sjednané doby končí
dočasné přidělení:
a) dohodou smluvních stran pracovní
smlouvy
b) výpovědí dohody o dočasném přidělení
z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení
důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou,
která začíná dnem doručení výpovědi
druhé smluvní straně.
Zkušební doba
V otázce zkušební doby u pracovních poměrů na dobu určitou může být zkušební
doba maximálně tak dlouhá, jako je polovina sjednané doby určité (maximálně však
3 měsíce), tzn. zkušební doba 3 měsíců,
může být jen u pracovního poměru sjednaného na dobu min. 6 měsíců a více, jinak
musí být kratší. U vedoucích zaměstnanců
je umožněno, aby zkušební doba činila
až 6 měsíců. I v tomto případě se použije
spojení s úpravou na dobu určitou, tudíž
vedoucí zaměstnanec by mohl mít zkušební dobu 6 měsíců jedině tehdy, když by byl
pracovní poměr sjednán na dobu nejméně
12 měsíců a více.

Zkušební doba se prodlužuje nejen
o překážky v práci, ale také o celodenní dovolenou. Zkušební dobu je možné sjednat
nejpozději v den, který byl sjednán jako
den nástupu do práce nebo v den, který
byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně;
pracovní poměr skončí dnem doručení
zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.
Pracovní poměry na dobu určitou
Doba trvání pracovního poměru na dobu
určitou mezi týmiž smluvními stranami
nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku
prvního pracovního poměru na dobu
určitou může být opakována nejvýše
dvakrát. Za opakování pracovního poměru
na dobu určitou se považuje rovněž
i jeho prodloužení. Jestliže od skončení
předchozího pracovního poměru na dobu
určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu
pracovnímu poměru na dobu určitou mezi
týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.
Nevyčerpaná dovolená
Dovolenou z uplynulého roku už nepůjde
proplatit (jen při ukončení pracovního
poměru), pracovník si ji musí vybrat. A to
tak, že když mu zaměstnavatel neurčí do
30. června datum, může si zaměstnanec
stanovit termín sám. Musí ale o tom dát
firmě vědět 14 dnů před čerpáním volna.
Výpověď
Výpovědní dobu lze prodlužovat jen na
základě smlouvy mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem a tato smlouva musí
být písemná.
Pro zvlášť hrubé porušení povinnosti práce
neschopného zaměstnance, který nedodrží
v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti léčebný režim, je nově
možné dát zaměstnanci výpověď.
Odstupné
Odstupné v případě výpovědi ze strany
zaměstnavatele (pro rušení/stěhování/
organizační změny) je nově odstupňované
podle doby trvání pracovního poměru
takto:
pracovní poměry kratší než 1 rok = odstupné 1 průměrný výdělek,
pracovní poměry trvající od 1 do 2 let =
odstupné 2-násobek průměrného výdělku,
pracovní poměry trvající více než 2 roky =
odstupné 3-násobek průměrného
výdělku.

Náhrada mzdy při neplatném
rozvázání pracovního poměru
Novela obnovila dřívější institut tzv. „moderačního práva soudu“, což je významná
změna z hlediska zaměstnavatele. Dle
právní úpravy účinné do 31. 12. 2011 (při
splnění stanovených podmínek) příslušelo
zaměstnanci při neplatném rozvázání
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši
průměrného výdělku za celou dobu, tj.
ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že
trvá na tom, aby jej dále zaměstnával, do
dne, v němž mu zaměstnavatel opět začal
přidělovat práci.
Podle novely zákoníku práce v případě, kdy
celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu,
přesahuje 6 měsíců, může soud na návrh
zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě
mzdy nebo platu za další dobu přiměřeně
snížit.
Soud přitom přihlédne zejména k tomu,
zda byl zaměstnanec mezi tím jinde
zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého
výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se
do práce nezapojil.
Dohoda o provedení práce
a dohoda o pracovní činnosti
Na dohodu o provedení práce bude
možno konat práce až do rozsahu 300
hodin ročně, ovšem v případě, že výdělek z
dohody dosáhne částky 10.000 Kč měsíčně
brutto, stane se i tato dohoda předmětem
plateb zdravotního a sociálního pojištění.
V dohodě bude nutno sjednat, na jakou
dobu se uzavírá.
Konkurenční doložka
Přiměřené peněžité vyrovnání činí nově
nejméně jednu polovinu průměrného
měsíčního výdělku za každý měsíc plnění
závazku. Konkurenční doložku lze sjednat
na dobu maximálně 1 roku. Nadále platí,
že zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu
trvání pracovního poměru zaměstnance.
Zaměstnanec může konkurenční doložku
vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část
do 15 dnů po jeho splatnosti; konkurenční
doložka zaniká prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po doručení výpovědi. Konkurenční doložka musí být uzavřena
písemně; to platí obdobně pro odstoupení
od konkurenční doložky a pro její výpověď.
JUDr. Viktor Hodek

magazín 2/2012

I7

[Lékařské posudky]

é
k
s
ř
Léka y
k
d
u
pos

Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti nový zákon
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZSZS“), který upravuje mimo jiné pracovnělékařské služby (dříve závodní preventivní
péče), resp. upravuje postup zaměstnavatelů
při zjišťování zdravotního stavu zaměstnanců.

a pracovnělékařské prohlídky
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M

ezi nově stanovené
podmínky tímto
zákonem patří zejména:

a. povinnost zaměstnavatelů zajistit
pracovnělékařské služby na základě
písemné smlouvy;
b. povinnost zaměstnavatelů při odeslání
zaměstnance k pracovnělékařské
prohlídce vybavit jej žádostí
obsahující údaje o druhu práce, režimu
práce a pracovních podmínkách,
ke kterým je posouzení zaměstnance
požadováno;
c. odeslat zaměstnance na mimořádnou
pracovnělékařskou prohlídku, pokud
o to zaměstnanec požádá;
d. právo zaměstnavatele vyslat
zaměstnance na mimořádnou
pracovněprávní prohlídku (povinnost
zaměstnance toto strpět) v případě
pochybností o jeho zdravotní
způsobilosti;
e. povinnost poskytovatele
pracovnělékařských služeb (dále jen
„závodní lékař“) vykonávat pravidelný
dohled na pracovištích zaměstnavatele
a nad pracemi vykonávanými
zaměstnanci;
f. povinnost závodního lékaře vést
dokumentaci o pracovnělékařských
službách prováděných pro
zaměstnavatele;
g. povinnost osob ucházejících se
o zaměstnání podrobit se před vznikem
pracovněprávního nebo obdobného
vztahu vstupní lékařské prohlídce a
h. povinnost zaměstnavatele uhradit
pracovnělékařské služby (výjimkou je
posuzování nemocí z povolání
a posuzování po skončení výkonu
rizikové práce).
Lze bojovat proti ne zcela příznivému
posudku závodního lékaře?
Klientka naší pojišťovny se na nás obrátila
s dotazem, jak postupovat v případě nepříznivého posudku závodního lékaře, resp.
zda je zaměstnavatel povinen respektovat
posudek jiného lékaře zaměstnance (např.
praktického lékaře).
Klientka nám sdělila, že má určité zdravotní
problémy, které ovšem měla již při přijetí
do zaměstnání a na které závodní lékař
nenahlížel jako na problematické ve vztahu k vykonávané práci. Letos však závodní

lékař klientce povolil práci pouze s velkými
omezeními, ačkoliv ke změně charakteru zdravotních problémů dle klientky
nedošlo. Klientka nám dále sdělila, že její
praktický lékař by jí výkon práce povolil
bez omezení.
Posudek praktického lékaře
jen s omezeními
Ustanovení § 54 odst. 2 písm. b) ZSZS
umožňuje, aby u zaměstnanců zařazených
do první kategorie nadále vykonávali
pracovnělékařské prohlídky na základě
písemné žádosti praktičtí lékaři, u nichž
jsou zaměstnanci registrováni. Kategorizace prací je upravena v zákoně č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů.
Pokud by tedy naše klientka vykonávala
např. administrativní či kancelářskou práci,
mohla by se po 1. dubnu 2012 dohodnout
se zaměstnavatelem, aby pracovnělékařskou službu klientce poskytoval její
praktický lékař.
Pokud má však zaměstnavatel uzavřenou
smlouvu na poskytování pracovnělékařských služeb, bude pro něj výhodnější
odesílat všechny zaměstnance k danému
lékaři. Rozhodnutí o výběru závodního lékaře je pouze na zaměstnavateli. V případě
závodní preventivní péče je totiž vyloučena svobodná volba lékaře, neboť závodní
preventivní péče má odlišný charakter.
Klientka proto může využít zprávu praktického lékaře, ale v podstatě pouze jako
podklad pro rozhodnutí lékaře závodního.
Výkon závodní preventivní péče
Základním předpokladem kvalitního
výkonu závodní preventivní péče je znalost
konkrétních pracovních podmínek na pracovištích a nároků, které na konkrétního
pracovníka klade práce, kterou vykonává
nebo má vykonávat, a dále znalost zdravotního stavu pracovníka.
Závodní lékař by tedy na rozdíl od praktického lékaře měl být informován o podmínkách na pracovišti zaměstnance, měl
by pracoviště navštěvovat, měl by znát pracovní náplň zaměstnance, jehož zdravotní
stav posuzuje.
Závodní lékař by měl rovněž do budoucna
více dohlížet na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré negativní

skutečnosti oznamovat zaměstnavateli.
Nesplněním těchto povinností se závodní
lékař dopustí správního deliktu, za který
mu může být uložena vysoká pokuta.
Lékařský posudek závodního lékaře
Jak už bylo výše uvedeno, k posuzování
zdravotní způsobilosti zaměstnance je primárně povolán závodní lékař, neboť tento
by měl detailně znát pracovní prostředí
a náplň práce zaměstnance. Závodní lékař
by měl mít v případě potřeby k dispozici
lékařské zprávy lékařů jiných odborností,
ovšem je na něm, aby po provedené prohlídce sám posoudil, zda je zaměstnanec
k dané práci zdravotně způsobilý či nikoliv.
Závodní lékař je povinen o tom vydat
lékařský posudek.
Součástí lékařského posudku musí být
i poučení o možnosti podat návrh na jeho
přezkoumání. Pokud se posuzovaná osoba
domnívá, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne
jeho prokazatelného předání podat návrh
na jeho přezkoumání lékaři (zdravotnickému zařízení), který posudek vydal. Posudek
může lékař (zdravotnické zařízení) změnit,
nebo jej postoupí nadřízenému správnímu
orgánu k dalšímu přezkoumání, který pak
definitivně rozhodne.
Co lze doporučit naší klientce?
V případě, že klientka nesouhlasí s lékařským posudkem vydaným závodním
lékařem, lze jí doporučit podat v dané
lhůtě návrh na jeho přezkoumání. Pokud
by klientce lhůta pro návrh na přezkoumání posudku již marně uplynula, může si
po určitém čase požádat o mimořádnou
lékařskou prohlídku a vypracování nového
lékařského posudku.
Jestliže by si klientka chtěla nechat vypracovat posudek u jiného lékaře, doporučujeme, spíše než u jejího praktického lékaře,
vypracování posudku u jiného lékaře
z oboru pracovního lékařství.
Zaměstnavatel však není povinen jednat
podle tohoto posudku, stěžejní bude posudek jeho závodního lékaře. Pokud by se
však závěry posudků jiných lékařů zásadně
odlišovaly od posudku závodního lékaře,
lze doporučit podat návrh na přezkoumání
posudku závodního lékaře a domáhat se
nápravy v rámci správního řízení (viz výše).
Mgr. Iva Mlynaříková
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zákon

o mediaci

schválen

Jak vám pomůže D.A.S. v mediaci?

D.A.S. samozřejmě velmi uvítal přijetí tohoto nového zákona a je připraven v rámci jednotlivých produktů pojištění právní ochrany maximálně
využívat zapsaných mediátorů a tím podstatně urychlit a zefektivnit
řešení případů.
Co je mediace?
S potěšením si dovolujeme informovat naše
klienty, že Česká republika se zařadila mezi
další vyspělé země, které ve svém právním
řádu mají upraveno řešení sporů prostřednictvím mediace. Tím samozřejmě nechceme
říci, že před přijetím této právní normy nebylo
možno mediaci využívat, ale právě zák.
č. 202/2012 Sb., o mediaci dal tomuto institutu
pevný právní rámec.
Postupovat dle tohoto zákona můžeme od
1. 9. 2012, kdy nabyl účinnosti, přičemž předmětem jeho úpravy je tzv. netrestní mediace.
5. Pokud bychom se pokusili definovat či
pojmenovat mediaci, pak mediací můžeme
rozumět postup při řešení konfliktu za účasti
jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují
komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout
smírného řešení jejich konfliktu uzavřením
mediační dohody.
Mediace patří mezi způsoby alternativního
řešení sporů (Alternative Dispute Resolution). Mediaci lze chápat jako metodu řešení
konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba
pomáhá účastníkům konfliktu ve vzájemném
dorozumívání, jehož cílem je dosažení jejich
spokojenosti s výsledkem řešení vzájemného sporu. Mezi cíle mediace patří zvládnutí konfliktu, nastolení otevřené a slušné
komunikace a především vytvoření a přijetí
jasně formulované, srozumitelné a prakticky
uskutečnitelné dohody, která je přijatelná pro
všechny zúčastněné.
Mezi hlavní přednosti mediace patří především skutečnost, že na rozdíl od soudního či
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rozhodčího řízení je výsledek sporu v rukou
znesvářených stran a výsledná dohoda je projevem jejich společné vůle a odpovědnosti.
Mediace je také zpravidla mnohem rychlejší
a neformálnější než řízení soudní i rozhodčí.
Kdo může být mediátorem?
Mediátorem může být pouze fyzická osoba,
která je zapsána v seznamu mediátorů
vedených Ministerstvem spravedlnosti
ČR. Do seznamu může být zapsána pouze
osoba, která je bezúhonná, je způsobilá
k právním úkonům a nebyla v posledních pěti
letech vyškrtnuta ze seznamu pro závažné
porušení povinností mediátora. Podmínkou
je dále ukončené vysokoškolské vzdělání
v magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu (nemusí se jednat
o vzdělání v oboru právo). Žadatel je rovněž
povinen složit u Ministerstva spravedlnosti ČR
příslušnou zkoušku, přičemž pro žadatele, kteří jsou advokáty, zajišťuje tyto zkoušky Česká
advokátní komora podle zákona o advokacii.
Zákon však nezakazuje provádět mediace
i jinou osobou, než zapsanou v seznamu
mediátorů, pak se však nejedná o mediaci dle
výše uvedeného zákona se všemi výhodami,
které tato norma přináší.
Jak zahájit mediaci?
Mediace se zahajuje uzavřením smlouvy

o provedení mediace mezi stranami a mediátorem, kterého si strany vyberou.
Smlouva o provedení mediace musí obsahovat alespoň
a) označení stran konfliktu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu
místa podnikání mediátora,
c) vymezení konfliktu, který je předmětem
mediace,
d) výši odměny mediátora za provedenou
mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě
ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že
mediace bude provedena bezplatně,
e) dobu, po kterou má mediace probíhat,
nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.
Rovněž soud může účastníkům soudního řízení nařídit tzv. první setkání s mediátorem.
Jaký je výsledek mediace?
Výsledkem mediace je mediační dohoda,
která mezi stranami upraví práva a povinnosti.
Jedná se o soukromoprávní listinu, která,
aby se stala exekučním titulem, musí ji soud
schválit jako smír, případně musí být sepsána
ve formě notářského či exekučního zápisu se
svolením k vykonatelnosti.
Po zahájení mediace za asistence zapsaného
mediátora promlčecí lhůty neběží.
JUDr. Viktor Hodek

RIAD

22. kongres mezinárodního
sdružení pojistitelů právní ochrany

R

Zleva: Libor Bouček, Richard Susskind, Antje Fedderke

IAD je Mezinárodní asociace pojišťoven právní
ochrany, která byla založena v roce 1969 v Římě
jako „Rencontres Internationales des Assureurs
Défense“, aby jako nezávislá organizace
prosazovala zájmy odborníků na právní
ochranu z osmi evropských zemí.
Od té doby se asociace značně
rozrostla a dnes zastupuje více než 60
podniků ze 17 evropských zemí, Kanady,
Jižní Ameriky, Jihoafrické republiky
a Austrálie. Členové RIAD poskytují odborné služby v oblasti pojištění právní
ochrany, zejména právní poradenství,
zastupování pojištěnců mimo soud
i u soudu a hrazení nákladů soudního
řízení. Tím, že usnadňují přístup k právu
a spravedlnosti, přispívají k prosperitě
svých pojištěnců.
Letošní kongres se uskutečnil poprvé
v historii v Praze dne 5. 10. 2012 a záštitu
nad ním převzal český ministr spravedlnosti, pan Pavel Blažek, a spolu s ním
předseda České advokátní komory, pan
Martin Vychopeň.
Hlavním tématem kongresu bylo právo
a právní ochrana nové generace, co
nového se přihodilo v oblasti právních
služeb a jaký další vývoj můžeme očekávat; jak se mění potřeby klientů, které

Zleva: Alain Freiburghaus, Paul Asplin

musí poskytovatelé právních služeb
splnit/uspokojit a jakou roli v tomto sektoru hrají společnosti nabízející právní
ochranu.
Připravenost k uskutečnění nových výzev
na českém trhu potvrdila i Jitka Chizzola,
předsedkyně představenstva a výkonná
ředitelka D.A.S. pojišťovny právní ochrany,
a.s. Kde vidí prostor pro změny? „Určitě
v oblasti inovací a nápadů, uplatňovaných
v zemích, které jsou v pojištění právní
jistoty mnohem dále než je Česká republika. Jak na kongresu zaznělo, v celém
globálním světě se budou dít změny
v právu. Jako mladý trh s právní ochranou
a zastupováním práva máme co dohánět,
takže nové vize jsou pro nás obrovskou
inspirací.“
Jitka Chizzola dále soudí, že v blízké době
bude možný posun v nabídce služeb na
českém trhu i ve vztahu k podnikatelské
sféře. „V naší společnosti D.A.S. již delší čas
pracujeme na zlepšených a výhodnějších
podmínkách, děláme si průzkum trhu
a vylepšujeme naše produkty. A to jak pro
pojištění fyzických osob, tak i podnikatelského sektoru. Doufám, že česká ekonomika půjde dál a nadále se bude opírat
o malé a střední podnikatele. V tom vidíme
velké možnosti a příležitosti jak pomoci
jednak těmto podnikatelům, tak i našemu
byznysu.“

Závěr kongresu byl jednotný, a to,
že dnešní zákazník nakupující právní
služby vyžaduje vyšší efektivitu, kratší
odpovědní lhůty a větší kontrolu nad
řízením svého případu.
Hlavními řečníky byli:
Richard Susskind – profesor na Oxfordské univerzitě, IT poradce nejvyššího
soudce Anglie, prezident Společnosti
pro výpočetní techniku a právo, sloupkař britských novin The Times, autor
knihy The End of Lawyers? – Rethinking
the Nature of Legal Services (Konec
právníků? – Přehodnocení povahy právních služeb), jeho díla byla přeložena do
10 jazyků a pozvaným řečníkem byl ve
více než 40 zemích.
Paul Asplin – prezident mezinárodní
asociace RIAD, jeden z nejvlivnějších
a nejvýznamnějších jmen na trhu
s pojištěním právní ochrany. Generální
ředitel DAS, jedné z největších právnických společností ve Velké Británii.
Marie Emmanuelle Schiltz – generální
ředitelka francouzské pojišťovny právní
ochrany Juridica. Působila jako výkonná
zástupkyně prezidenta společnosti AXA
Francie. Od října 2012 zvolena novou
prezidentkou RIAD.
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[Překážky v práci]

Překážky
v práci

(např. návštěva lékaře, prostoj)
vybíráme z dotazů našich klientů
S ohledem na časté dotazy našich klientů na otázky
překážek v práci, a to jak na straně zaměstnavatele
(např. prostoj), tak na straně zaměstnance (např. návštěva
lékaře), jsme se rozhodli zpracovat na toto téma článek,
ve kterém budou shrnuty nejčastější praktické problémy.

Ú

vodem krátce vysvětlíme
institut překážek v práci.
Jedná se laicky řečeno
o okolnosti, kdy je dočasně
znemožněn výkon práce,
a to z důvodů na straně
zaměstnance, či zaměstnavatele. Právní úprava
s nimi spojuje přerušení plnění některých práv
a povinností, zejména povinnost konat práci
a tuto práci přidělovat, nevedou však ke
skončení pracovního poměru.
A nyní již k nejčastějším dotazům, se kterými
se setkáváme jak ve spisech, tak na telefonní
poradenské lince.
Dotaz č. 1 – návštěva lékaře – podmínky pro
uznání překážky v práci: Jaké jsou podmínky
pro poskytnutí volna k návštěvě lékaře, v jakém
předpise lze tuto právní úpravu najít – náš
zaměstnavatel nás nechce propouštět k lékaři
a proplácet nám náhradu mzdy?
Odpověď: Výčet a právní úpravu tzv. jiných
důležitých osobních překážek v práci, mezi
které se řadí i návštěva lékaře, nalezneme
v příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Aby
mohla být návštěva lékaře kvalifikována jako
překážka v práci a zaměstnanec obdržel náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, musí
být splněno několik podmínek: a) vyšetření
nebo ošetření bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke
zdravotní pojišťovně zaměstnance, b) jedná se
o zdravotnické zařízení nejblíže bydlišti nebo
pracovišti zaměstnance, c) toto zdravotnické
zařízení je schopno potřebnou zdravotní péči
poskytnout, d) vyšetření nebo ošetření nebylo
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[Překážky v práci]
možno provést mimo pracovní dobu. Pokud
dojde ke splnění těchto podmínek, poskytne
zaměstnavatel zaměstnanci povinně pracovní
volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou
dobu. Prakticky jde o dobu nutnou k přesunu
k lékaři, event. čas strávený v čekárně a čas samotného ošetření či vyšetření. Pracovní volno
na nezbytně nutnou dobu se poskytne také při
vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které není nejblíže bydlišti nebo pracovišti
zaměstnance, náhrada mzdy však zaměstnanci
přísluší jen v takovém rozsahu, která by mu příslušela při vyšetření nebo ošetření v nejbližším
zdravotnickém zařízení.
Dotaz č. 2 – návštěva lékaře, omezení doby:
U mého zaměstnavatele byl vydán vnitřní
předpis, podle kterého má zaměstnanec při
návštěvě lékaře nárok na pracovní volno s náhradou mzdy pouze po dobu 2 hodin denně,
je takový postup v souladu se zákonem?
Odpověď: Takový postup je v rozporu se
zákonem, neboť pracovní volno s náhradou
mzdy musí být poskytnuto na dobu nezbytně
nutnou k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, která může být samozřejmě
v některých případech delší než 2 hodiny.
Zaměstnavatelé sice mají možnost odchýlit
se od právní úpravy v kolektivních smlouvách
nebo vnitřních předpisech, nikoliv však v neprospěch zaměstnance. Samozřejmě tohoto
institutu nemůže zneužívat ani zaměstnanec,
např. tím, že by si při každé návštěvě lékaře
„čerpal“ půl dne volna, ač bylo možno ošetření
či vyšetření provést v kratší době (ušetřený čas
by zaměstnanec využíval např. pro nákupy
a zařizování jiných osobních záležitostí).
Dotaz č. 3 – kalamita: S ohledem na dojíždění do zaměstnání se mi někdy v zimních
měsících stane, že dojde k nenadálé kalamitě
způsobené sněhem a nemohu se dopravit do
zaměstnání. Zaměstnavatel mě v takových
případech nutí brát si den dovolené. Jedná se
o správný postup?
Odpověď: V situaci, kdy se jedná o nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo
zpoždění hromadných dopravních prostředků,
pro které se zaměstnanec nemohl dostat včas
do práce a nemohl-li ani dosáhnout včas místa
pracoviště jiným přiměřeným způsobem,
náleží mu na nezbytně nutnou dobu pracovní
volno, jde opět o překážku v práci dle nařízení
vlády č. 590/2006 Sb. Náhrada mzdy však
v takovém případě nenáleží. K dovolené ovšem
zaměstnavatel zaměstnance nutit podle zákona nemůže.
Dotaz č. 4 - narození dítěte: Zanedlouho
bude moje družka rodit, chtěl bych být při
porodu, jaká jsou moje práva, mám nárok na
placené pracovní volno?

Odpověď: Při narození dítěte je zaměstnavatel
povinen poskytnout zaměstnanci pracovní
volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou
dobu k převozu manželky nebo družky do
zdravotnického zařízení a zpět. Pokud se
jedná o účast při samotném porodu, zde má
zaměstnanec nárok na pracovní volno, ovšem
bez náhrady mzdy. Proto vám bude proplacena jen část volna, kterou strávíte převozem
do porodnice a zpět. Tuto právní úpravu opět
nalezneme v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
Dotaz č. 5. – vyhledání nového zaměstnání:
Dne 10. 8. 2012 jsem dal jako zaměstnanec
výpověď z pracovního poměru, mám nárok
hledat si v pracovní době nové zaměstnání,
a pokud ano, v jakém rozsahu mám nárok na
volno?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že výpověď
jste dal vy jako zaměstnanec, máte nárok na
volno ve výpovědní době 2 měsíců k vyhledání nového zaměstnání v rozsahu nejvýše
1 půldne v týdnu, ovšem jde o volno neplacené. Pracovní volno z jednotlivých týdnů lze
slučovat jen se souhlasem zaměstnavatele.
Na náhradu mzdy vzniká nárok jen v případě,
že dojde k výpovědi ze strany zaměstnavatele (výpovědní důvody dle § 52 písm. a) až e)
zákoníku práce) nebo skončení pracovního
poměru dohodou ze stejných zákonných
důvodů. I v takových případech se jedná
o zákonný nárok na 1 půlden v týdnu, který
se dá opět slučovat jen se souhlasem zaměstnavatele.
Zde vycházíme opět z nařízení vlády
č. 590/2006 Sb.
Dotaz č. 6 – činnost zaměstnance při
přednášce, výuce: Rád bych se věnoval přednáškové činnosti mimo svůj pracovní poměr.
Zaměstnavatel mi však takovou činnost
nechce umožnit, jaká jsou moje práva a jaké
jsou povinnosti zaměstnavatele?
Odpověď: Na pracovní volno bez náhrady mzdy má zaměstnanec nárok pouze
v případě, že tomu nebrání vážné provozní
důvody na straně zaměstnavatele. Rozsah
poskytovaného pracovního volna je omezen
na 12 pracovních dnů (směn) v kalendářním
roce, přičemž kratší části jednotlivých směn,
v nichž bylo pracovní volno poskytnuto, se
sčítají. Pokud vám zaměstnavatel tedy volno
v zákonem vymezeném rozsahu nechce
poskytnout, měl by vám sdělit, jaké vážné
provozní důvody tomu brání. Doporučujeme vám žádost o pracovní volno podat
u zaměstnavatele písemnou formou
a žádat písemnou odpověď zaměstnavatele.
V případě zájmu lze tuto právní úpravu nalézt
v ustanovení § 203 odst. 2 písm. f) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).

Dotaz č. 7 – jazykový kurz: Ráda bych absolvovala jazykový kurz angličtiny ukončený státní zkouškou, abych zlepšila svoje postavení na
trhu práce. Kurz mi bohužel zčásti zasahuje do
pracovní doby – jedná se vždy o jeden pátek
v měsíci. Zaměstnavatel mi nechce absolvování kurzu umožnit, což zdůvodňuje tím, že jazyk
nevyužiji na pozici dle své pracovní smlouvy –
což je pravda. Jaká jsou moje práva?
Odpověď: Jestliže se zaměstnanec účastní
studia ve svém vlastním zájmu nebo pro svou
potřebu, nikoliv za účelem prohloubení nebo
zvýšení kvalifikace, která by byla v souladu
s potřebou zaměstnavatele, nejedná se ani
o výkon práce, ani o překážku v práci. Tedy
v takových situacích se zaměstnanec může
studiu věnovat pouze ve svém volnu mimo
pracovní dobu, pokud se zaměstnanec se
zaměstnavatelem nedohodnou na poskytnutí
neplaceného volna (na uzavření takové dohody však zaměstnanec nemá právní nárok). Zde
vycházíme z ustanovení § 205 zákoníku práce.
Dotaz č. 8 – řidič kamionu, převedení na
jinou práci: Pracuji jako řidič MKD (mezinárodní kamionové dopravy). Zaměstnavatel pro mě
nemá práci řidiče, chce mě přeřadit na práci
údržbáře, má na to právo?
Odpověď: Pokud pro vás zaměstnavatel nemá
práci dle pracovní smlouvy (máte uveden jako
druh práce: řidič MKD) a nejde o živelní či jinou
mimořádnou událost – např. povodně, jedná
se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které vás zaměstnavatel nemůže bez
vašeho souhlasu přeřadit na jinou práci, než je
uvedena v pracovní smlouvě (viz § 41 zákoníku
práce).
Pokud zaměstnavatel neprokáže splnění
zákonné definice prostoje (přechodná závada
na strojním zařízení, v dodávce surovin nebo
pohonné síly – zde náleží náhrada mzdy ve výši
80 % průměrného výdělku), neuplatní institut
tzv. částečné nezaměstnanosti (omezení
poptávky po zaměstnavatelem poskytovaných
službách – po dohodě s odborovou organizací
lze poskytovat náhradu mzdy ve výši 60 %
průměrného výdělku, nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, lze vydat vnitřní
předpis o poskytování náhrady mzdy ve výši 60
% průměrného výdělku), musí vám poskytovat
po dobu, kdy vám nebude přidělována práce
dle pracovní smlouvy, 100 % průměrného
výdělku jako náhradu mzdy (viz § 207 a násl.
zákoníku práce).
Samozřejmě pokud nejste na pracovní cestě
s kamionem, nepřísluší vám zahraniční stravné
(lidově diety), neboť jde dle zákona o náhradu
zvýšených stravovacích potřeb, pokud jste
v zahraničí na pracovní cestě.
Mgr. Martina Klusáčková
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[Kamera ve vozidle]

Pravidla používání
kamery ve vozidle
Naši klienti se na nás mnohdy obracejí s dotazem, co
dělat v situaci, když jim někdo na parkovišti odře vozidlo,
či jak prokázat, že v případě dopravní nehody tato kolize
nevznikla jejich vinou. A často se po takové nepříjemné
události rozhodnou pro koupi a instalaci kamery do svého
vozidla.

O

všem řidiči, kteří si do vozidla
pořídí kameru a chtějí se nahrávkou chránit např. proti
setkání s agresivním řidičem,
se mohou dostat i do střetu
se zákonem.

Kam lze kameru umístit?
Dle ustanovení § 34 odst. 3 vyhlášky č. 41/2002
Sb., o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, v zorném poli řidiče
nesmí být žádné předměty, které by mu ztěžovaly výhled, s výjimkou schválených označení
na skle vozidla.
Kamera by tedy měla být umístěna mimo
zorný úhel řidiče. Pokud tomu tak nebude,
bude možné tento přestupek sankcionovat jak
Policií ČR na místě zjištění spáchání přestupku,
tak případně v rámci správního řízení. Za tento
přestupek by hrozila pokuta do výše 2.000 Kč.

14 I
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Zcela protiprávní je však natáčení záběrů
kamerou umístěnou na zadním skle vozidla.
Odborníci to zdůvodňují tak, že z tohoto
záběru je jasná spojitost mezi barvou, typem
a registrační značkou vozidla a navíc jsou zde
rozpoznatelné tváře pasažérů natáčeného
vozu. Takové záběry není legální pořizovat ani
pro vlastní potřebu, natož je zveřejňovat na
internetu.
Lze záznam z kamery ve vozidle
použít jako důkaz?
Dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
k provedení důkazů lze užít všech důkazních
prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu
věci a které nejsou získány nebo provedeny
v rozporu s právními předpisy. Jde zejména
o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek.
Nicméně v souvislosti s užitím kamery ve vozidle je nutné pamatovat i na ustanovení
§ 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),
které zakotvuje fyzické osobě právo na ochranu své osobnosti, zejména na život a zdraví,
občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.
Podle ustanovení § 12 OZ písemnosti osobní
povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby
nebo jejích projevů osobní povahy smějí být
pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti
osobní povahy, podobizny, obrazové snímky
nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům
úředním na základě zákona. Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se
mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo
použít přiměřeným způsobem též pro vědecké
a umělecké účely a pro tiskové, filmové,
rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové
použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

[Kamera ve vozidle]

Zaznamenání podoby a počínání osoby v konkrétním místě a čase lze tedy posoudit jako
pořízení obrazového záznamu týkajícího se
fyzické osoby dle § 12 OZ. Podmínkou je však
způsobilost takového záznamu identifikovat
zaznamenanou osobu. V této souvislosti
zdůrazňujeme, že i registrační značka vozidla je
osobní údaj, podle kterého lze řidiče ztotožnit!
Pokud tedy osoba není na záznamu identifikovatelná, nemůže záznam zasáhnout do jejího
práva na soukromí, a je tedy takovýto záznam
použitelný v rámci správního řízení a to bez
ohledu na to, zda s takovým postupem vyslovila dotčená osoba souhlas či nikoliv.
Pozor na systematické kamerové
snímání umožňující identifikaci osob
Kromě výše uvedeného je nutno přihlédnout i k tomu, zda kamerové snímání
nebude prováděno nikoliv náhodně, ale
systematicky a je-li prováděn záznam
umožňující identifikaci osoby. Pokud jsou

splněny obě výše uvedené podmínky současně, jednalo by se o zpracování osobních
údajů podléhající zákonu č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a tento zákon podmiňuje
zpracování osobního údaje souhlasem dotčené osoby. Není-li tohoto souhlasu a není
dána některá z výjimek z tohoto pravidla
uvedená v ustanovení § 5 odst. 2 citovaného
zákona, jde o zpracování osobních údajů
prováděné v rozporu se zákonem a dochází
tím i k neoprávněnému zásahu do soukromí
dotčené osoby.
V případě zjištění, že kamerový systém,
z něhož byl záznam pořízen, není řádně
registrován u Úřadu pro ochranu osobních
údajů, má toto zjištění nejen za následek
sankční odpovědnost provozovatele tohoto
zařízení, ale i jím pořízený záznam, má-li být
použit jako důkaz, musí být posouzen, zda
docházelo ke zpracovávání osobních údajů
v rozporu se zákonem či nikoliv.

Závěr
Pokud bychom měli shrnout výše uvedené,
tak v případě pořízení kamerového záznamu,
ze kterého nebude možná identifikace řidičů
(bude provedena a zjištěna následně Policií
ČR), nenastane s provozováním kamery ve
vozidle žádný problém a záznam lze použít bez
dalšího jako důkaz.
V opačném případě budou muset správní
orgány v rámci řízení zvážit všechny okolnosti
případu.
Proto pečlivě zvažte, zda se vám instalace
kamery ve vašem vozidle vyplatí. Můžete
sice usvědčit drzého řidiče, který vám svým
bezohledným chováním způsobí nehodu, ale
on vás může žalovat za to, že jste ho bez jeho
souhlasu natáčeli. Vše pak musí rozhodnout až
soud. Důkaz, který byl však pořízen nezákonně,
nemusí přijmout.
Mgr. Iva Mlynaříková
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[Soutěžíme s D.A.S.]

Soutěžíme s D.A.S.
aneb kdo si hraje nezlobí

Během roku si pro vás naše společnost připravila řadu zajímavých akcí a soutěží, které jste mohli sledovat
prostřednictví facebookového profilu D.A.S. nebo na našich webových stránkách.
Pro mnohé byla jistě nejzábavnější tipovací soutěž s Jiřím Ježkem, nejznámějším a nejúspěšnějším
paralympijským sportovcem všech dob, kdy se v první půlce roku hrálo o originální cyklo lahev. Vylosováni byli tři
šťastlivci – ženy. Je zřejmé, jaké fanoušky (fanynky) Jiří Ježek má Ještě jednou gratulujeme!

Foto: Jan Kolman

S blížícími se prázdninami a hlavně s nadcházející olympiádou a paralympiádou v Londýně, jsme pak pro klienty
připravili další, tentokrát mnohem více motivující soutěž, a to o iPhone 4S a večeři ve společnosti našeho historicky
nejlepšího paralympijského cyklisty. Tipování bylo mnohem složitější, ale pro toho, kdo alespoň trochu sleduje
výsledky Jirky Ježka, to nebyl žádný problém. Z výhry se pak radoval pan Jan Hnilička, kterému také velmi
gratulujeme a přejeme mnoho zábavy s novým telefonem.

Zleva: Jan Hnilička, Jitka Chzzola a jiří ježek
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Vyfot´ se s logem D.A.S.
a získej dárek
Nejlepší fotografie roku 2012:

Tato akce je určena pro všechny, kteří rádi fotí a jsou hraví. Fantazii se meze nekladou a vyfotit se s logem
naší společnosti je někdy velké dobrodružství. Můžete nás potkat skutečně všude, na cestách, ve městě, doma
i v divočině. Dárek obdrží opravdu každý, kdo nám zašle fotografii v požadovaném formátu. Důležité je, aby na
obrázku byla osoba, která logo D.A.S. „ulovila“, popř. jiný odvážlivec, který se rozhodne pózovat. Akce vyfoť se s D.A.S.
není omezena ani věkem, národností či náboženským vyznáním. Je pro všechny z vás, kteří jsou akční a rádi se baví.
Své fotografie (nejlépe v elektronické podobě – max. 3 MB), vč. jména, příjmení a korespondenční adresy zasílejte
na e-mail foto@das.cz.
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[Vytýkací dopis]

Vytýkací dopis
bič na zaměstnance,
či nástroj k nápravě?

Je obecně známo, že zaměstnavatel může zaměstnanci dát výpověď
pouze z důvodů výslovně uvedených v § 52 Zákoníku práce. Nejčastějším důvodem bývají organizační změny, hned v závěsu ale následuje
důvod dle písmene f, neuspokojivé pracovní výsledky, a dle písmene g,
soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Výpovědi dané z těchto důvodů však vždy musí předcházet předání tzv. vytýkacího dopisu zaměstnanci. Jaké náležitosti musí takový dopis splňovat, aby na jeho základě
mohla být později dána výpověď?

18 I
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[Vytýkací dopis]

N

áležitosti
„vytýkacího dopisu“
Předně musíme předeslat,
že „vytýkací dopis“ nemusí
mít pouze formu klasického dopisu. Konkrétní
podobu písemné výtky zákon výslovně
neuvádí. Pro případ sporu je však požadována písemná forma. Může tedy jít o běžný
dopis, ale jsou akceptovatelné i jiné formy,
jakými jsou písemné zápisy z porady,
písemné vnitřní firemní sdělení atd.
Pro platnost vytýkacího dopisu není
vyžadováno, aby zaměstnanec se svým
negativním hodnocením ze strany nadřízeného souhlasil, nebo k němu zaujímal,
či dokonce zpracovával své vlastní stanovisko. Upozornění pro zaměstnance musí
být natolik konkrétní, aby se zaměstnanec
přesně dozvěděl, co od něho zaměstnavatel požaduje a v čem jsou spatřovány
jeho neuspokojivé pracovní výsledky.
Dopis musí rovněž obsahovat upozornění
na možnou výpověď, a případná výpověď
musí obsahovat přesné odůvodnění, z jakých důvodů je dávána.
Výtka pro neuspokojivé
pracovní výsledky
Výpověď pro neuspokojivé pracovní
výsledky lze zaměstnanci dát pouze v případě, kdy byl zaměstnavatelem v době
posledních 12 měsíců písemně vyzván
k jejich odstranění a zaměstnanec je
v přiměřené době neodstranil.
Pro hodnocení pracovních výsledků
zaměstnance není vyžadováno porušení
pracovních povinností na straně zaměstnance. Pro konstatování, že jde o neuspokojivé pracovní výsledky, není důležité, že
zaměstnanec všechny své povinnosti plní
a dodržuje (řádně a včas dochází do práce,
řídí se pokyny nadřízených atd.). Podstatné
je pouze objektivní zjištění zaměstnavatele, že zaměstnanec dosahuje neuspokojivých výsledků. Přitom není brán zřetel na
to, zda tomu tak je v důsledku jednání zaměstnance, ať už úmyslného, či nedbalostního. Rovněž není důležité, zda zaměstnanec dosahuje neuspokojivých pracovních
výsledků kvůli vlastní neschopnosti, stáří,
či například lajdáckému přístupu k plnění
pracovních povinností. Podstatné je pouze
to, že neuspokojivé výsledky prokazatelně
existují.
Pracovněprávní předpisy nevyžadují, aby
požadavky nezbytné pro řádný výkon
práce byly stanoveny právním předpisem.
Mohou být stanoveny zaměstnavatelem

např. uvedením ve vnitřním předpisu,
etickém kodexu, nebo přímo v pracovní
smlouvě zaměstnance.
Jestliže zaměstnanec ve lhůtě uvedené ve
výzvě nevyhověl požadavkům pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledků,
může zaměstnavatel již bez dalšího upozornění přistoupit ke skončení pracovního
poměru výpovědí.
Pokud se stane, že zaměstnanec sice po
zaměstnavatelově výzvě dočasně neuspokojivé výsledky odstraní, ale neuspokojivé
pracovní výsledky se opět projeví, již není
třeba další výzvy k odstranění nedostatků
a rovnou může být dána výpověď.
Příklad:
Zaměstnanec má za úkol opracovat za
den 10 dílů automobilu. Dlouhodobě
zvládá opracovat pouze osm dílů.
Zaměstnavatelem je na tuto skutečnost
upozorněn a je mu dána lhůta jednoho
měsíce k tomu, aby svůj výkon zlepšil.
Kontrolou po jednom měsíci je zjištěno,
že zaměstnanec skutečně zvládá opracovat určený počet autodílů. Po dalších dvou
měsících je však opětovnou kontrolou
zjištěno, že výkon zaměstnance znovu
dlouhodobě poklesl na opracování osmi
autodílů za den. Zaměstnanci může být
bez dalšího dána výpověď.
Výtka pro soustavné méně
závažné porušování povinnosti
Aby zaměstnanci mohla být dána výpověď
z tohoto důvodu, musí z jeho strany docházet k zaviněnému porušování pracovních povinností. Dle ustálené rozhodovací
soudní praxe musí jít alespoň o tři a více
případů. Skutečností, která podmiňuje
platnost výpovědi, je v tomto případě
písemné upozornění zaměstnance na
možnost výpovědi předané v posledních
uplynulých šesti měsících.
O soustavné méně závažné porušování
pracovních povinností se jedná tehdy,
dopustil-li se zaměstnanec nejméně
tří porušení, která nedosahují intenzity
zvlášť hrubého nebo závažného porušení
pracovních povinností. Mezi jednotlivými
porušeními musí být přiměřená časová
souvislost. O soustavné porušování pracovních povinností z hlediska přiměřené
časové souvislosti jde tehdy, navazuje-li
jedno porušení na druhé (další) v takovém
časovém intervalu, že lze hovořit o sledu
jednotlivých na sebe navazujících porušení
pracovních povinností.
Pokud zaměstnanec poruší své povinnosti

znovu v šestiměsíční lhůtě po předání
výtky, může mu být již bez dalšího předána
výpověď.
Příklad:
Zaměstnankyně byla ve dnech 25. a 26. 3.
2012 písemně upozorněna na možnost
výpovědi z důvodu předčasného opuštění
pracoviště. V rozmezí 2. 4. 2012 až 20. 4.
2012 v pěti případech opustila své pracoviště bez řádně vystavené propustky
a dne 2. 4. 2012 neodjela na služební cestu
a svého nadřízeného o této skutečnosti
bezprostředně neinformovala. Zaměstnankyni může být již nyní dána výpověď.
Mýty a legendy
Zaměstnavatelé obvykle nerozdávají
(a ani by neměli rozdávat) výtky na potkání, při sebemenším prohřešku. V případě,
kdy zaměstnanec prvně pochybí a nejde
o nic závažného, měl by být upozorněn
spíše neformálně. Neustálá práce pod
Damoklovým mečem v podobě výpovědi
hrozící za sebemenší chybu nevede k dobrým pracovním výsledkům, ničí kreativitu
zaměstnanců a nepřispívá k dobré atmosféře na pracovišti.
Jestliže se ale již nejedná o pominutelný či
ojedinělý nedostatek v práci zaměstnance, je na místě přistoupit k písemnému
a formálnímu upozornění. K odstranění
nedostatků pak musí být zaměstnanci poskytnuta přiměřená lhůta. Délka této doby
musí odpovídat vytýkaným nedostatkům
v práci zaměstnance tak, aby mu umožnila
splnit výzvu zaměstnavatele. Pokud by zaměstnavatel určil lhůtu příliš krátkou nebo
ji dokonce nestanovil vůbec, nesplnil by po
obsahové stránce podmínku pro platnost
pozdější výpovědi.
Není pravdou, že zaměstnanec musí být
na nedostatky upozorněn třikrát za sebou.
Zcela dostatečné je jedno upozornění,
pokud je dostatečně konkrétní, písemné
a ponechává zaměstnanci dostatečnou
lhůtu k odstranění následků.
Výtka by měla plnit především funkci
důrazného upozornění na sílící nespokojenost zaměstnavatele s prací zaměstnance. Aby splnila svůj účel, mělo by s ní
být nakládáno uvážlivě, neboť v případě
příliš hojného používání se stane pouhým
planým výkřikem, či nástrojem neustálého
stresování zaměstnanců. Zaměstnancům
i zaměstnavatelům proto přejeme mnoho
úspěchů a co nejméně důvodů k nespokojenosti.
Mgr. Adéla Červenková
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D.A.S. PODPORUJE
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ávod na kolečkách
BLACK BRIDGE 20
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V sobotu 26. května
se za
krásného počasí us
kutečnil
v Dolních Počernicí
ch
v zámeckém parku
,,Závod
na kolečkách“ Black
Bridge 2012, který
uspořádalo občans
ké sdružení OKOLO.
Jde
o jeden z nejnáročn
ějších pražských zá
vodů
pro vozíčkáře, nebo
ť nejdelší z tras dosa
huje
délky téměř 5 km čle
nitým terénem.
V letošním, již třetím
ročníku, bylo možné
se
zúčastnit v jedné či
více kategoriích, kte
rých
bylo celkem jedenác
t. Zdravotní postiže
ní
nebylo podmínkou
účasti, zasoutěžit si
mohli i ostatní spoluobča
né, a to v kategoriíc
hamatér (mechanické
vozíky byly k zapůjče
ní), dle věku ve 3 dě
tských kategoriích
na
odrážedlech a tříko
lkách, mládež či senio
ři
na koloběžkách.
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D

ětský domov ZAŠO
VÁ

Dětský domov Zašo
vá
se nachází v Rožnov
ě
pod Radhoštěm. Za
řízení
zajišťuje náhradní vý
chovu
nezletilým dětem ve
věku
od 3 do 18 let, přípa
dně zletilé nezaopat
řené
osobě po ukončení
výkonu ústavní vých
ovy,
připravující se na bu
doucí povolání, ne
jdéle
do věku 26 let. Souč
asná kapacita zaříz
ení je
24 dětí, které jsou ro
zděleny do 3 rodin
ných
skupin po 8 dětech
, respektující souroz
enecké vazby. V zaříz
ení se nachází bazé
n,
venkovní travnaté
hřiště a sportoviště
s průlezkami, písko
viště pro malé děti,
asfaltový kurt na tenis a
míčové hry, PC učeb
na,
knihovna, kreslírna,
posilovna a mnoho
dalších možností k
využití volnočasový
ch
aktivit.
Hlavním sponzorem
2. ročníku zájezdu do
Chorvatska pro dě
ti z DD Zašová byla
naše
společnost D.A.S. a
udělala tak radost m
nohým dětským duším
.
Informace přímo z
místa nám zaslal do
pisovatel D.A.S. Zbyn
ěk Klestil: „Počasí po
celý
pobyt bylo překrás
né. Moře jako zrcad
lo,
slunce pálilo, vítr zle
hka vál. Děti si každ
ý
den užívaly naplno,
plnily různé úkoly,
bavily se u soutěží
a u rozmanitých klá
ní.
Kromě plavání a raf
tování si děti vyzkou
šely
i potápění. Z moře
vylovily mušle, ulity
a dokonce nějakou
tu hvězdici. Navště
vovaly
zajímavá místa a po
dnikaly dobrodružn
é
výlety. Největším zá
žitkem pro děti byl
vý
let
lodí na Makarskou
Riviéru se zastávkou
na
ostrově Hvar spoje
ný s koupáním. Sla
vnostní
ukončení po týden
ním pobytu bylo jak
o
třešnička na dortu.
Děti čekalo překva
pení v podobě jízdy na
banánu a kruhu za
člunem. Byly nadšen
é a moc se jim to líb
ilo.
Večer zase překvapil
y organizátory, když
si
připravily úžasné vy
stoupení a obdarova
ly je
drobným dárkem.
Nejedna slzička se
vedrala
do oka a na další ro
čník se dozajista tě
ší
všichni zúčastnění.
“
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[D.A.S. PODPORUJE]

C

ESTA ZA SNEM
(15. 6. – 5. 7. 2012
)

Účastí na projektu „ce
sta
za snem“ pomáhám
e plnit
lidské sny a přináším
e
radost do nejednoho
dětského srdíčka. To
všechno prostředn
ictvím neuvěřitelně od
hodlaného vozíčká
ře,
neprofesionálního
sportovce Heřman
a Volfa,
který se rozhodl v let
ošním roce na svém
kole s ručním poho
nem zdolat 2067 km
do
norského Osla a dík
y tomu splnit sen m
no
hým handicapovaný
m dětem z celé ČR.
Barborka už se proh
ání v novém speciál
ním vozíku za kolo,
opálený Jirka nedá
vno
přiletěl ze Španělska
, kde se poprvé v živ
otě
koupal v moři, a Ku
bík se raduje ze zážit
ků
z návštěvy Disneylan
du v Paříži. Tři děti,
tři
sny. Díky sportovci
Heřmanu Volfovi a
nadačnímu fondu CE
STA BEZPEČÍ se je po
dařilo splnit nejen jim
, ale i dalším devate
nácti
dětem se závažným
pohybovým postiže
ním.
„Héřa“, jak mu všich
ni říkají, samozřejm
ě nechyběl ani na říjnov
ém slavnostním ve
če
ru
v divadle Archa, kte
rého se zúčastnili za
interesované rodiny, pa
rtneři akce a kamará
di.
Byly rozdány zbylé
dárky a projekt, v ně
mž
zářily dětské oči, by
l slavnostně ukonče
n.
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[Krátké zprávy]

Pojištění vozidla
pod jednou střechou
Chcete mít komplexní pojistnou
ochranu vašeho vozidla?
● nechte si naším poradcem spočítat,
kolik můžete případně ušetřit při sjednání povinného ručení a havarijního pojištění UNIQA,
● nechte si naším poradcem spočítat, kolik
vás bude stát pojištění vozidla včetně
pojištění právní ochrany,
Pokud máte zájem o nezávaznou kalkulaci,
prosím napište nám na email:
obchod@das.cz

Partnerství s jednou z nejvíce se rozvíjejících pojišťoven v České republice
UNIQA pojišťovnou na vzestupu!
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, který je však motoristy
hojně využíván a velmi oceňován.
Společnosti D.A.S. a UNIQA se společně
zasazují o to, aby pojištění právní ochrany bylo
stabilní součástí skutečně komplexní pojistné
ochrany motoristů.

Vymáhání
pohledávek
Od 1. dubna tohoto roku začala naše společnost nabízet široké
podnikatelské veřejnosti unikátní produkt - Pojištění právní ochrany
podnikatele s rozšířením o závazkové právo. Rozšířeným krytím
dáváme možnost hájit podnikatelovi zájmy ve sporech vyplývajících ze
závazkově právních vztahů, tj. zájmy ve veškerých sporech vyplývajících ze smluv a faktur týkajících se podnikatelské činnosti. Produkt je
zaměřen na velmi palčivý problém velké části malých a středních podnikatelů, a to jsou neuhrazené faktury nebo faktury, které nejsou
uhrazeny v řádném termínu. Jsme velmi potěšeni, že o tento produkt
je nebývalý zájem a že právě naše společnost D.A.S. pojišťovna právní
ochrany se může zasazovat o podporu podnikání v Čechách.
Pokud máte zájem o více informací o tomto produktu, prosíme,
neváhejte nás telefonicky kontaktovat na 267 990 711, nebo emailem
info@das.cz
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[Jiří Ježek]

PARALYMPIJSKÉ
HRY LONDÝN 2012

Jiří Ježek

A

tmosféru letošních olympijských her asi nemusíme
podrobně popisovat. Vždyť
téměř každý sledoval tento
sportovní svátek prostřednictvím televizní obrazovky
či na internetu. Ti šťastnější si mohli vychutnat
úžasnou kulisu her přímo v Londýně. Britská
metropole připravila sportovcům a jejich
fanouškům opravdu nádherné přijetí.
A stejnou atmosféru si Londýn udržel i v průběhu paralympijských her, které následovaly
s dvoutýdenním odstupem po olympiádě.
Poprvé v historii byla paralympiáda naprosto
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srovnatelná s olympijskými hrami. Beznadějně
vyprodané stadiony, zájem všech světových
médií, v televizi nonstop živé přenosy a rozhovory se sportovci. Britové nedělali rozdíly,
vzali nejlepší hendikepované sportovce světa
na stejnou úroveň s hvězdami olympiády.
A proč ne, vždyť sport hendikepovaných je
dnes opravdu špičková profesionální záležitost.
Zvlášť domácí paralympionici měli pro hry
v Londýně absolutně srovnatelné podmínky
přípravy jako olympionici a podle toho také
byli úspěšní. Domácí fanoušci na ně mohli být
právem hrdí. A také byli. Slyšet celý stadion
jednohlasně zpívat anglickou hymnu, to byl

jeden z nejsilnějších zážitků pro každého
návštěvníka her.
Mezi tisícovkami fanoušků byla i poměrně
výrazná skupina, jednotně oblečená do triček
a mikin s nápisy „JIRI JEZEK - FAN CLUB“, která
přijela podpořit svou sportovní hvězdu, cyklistu Jiřího Ježka. Součástí Jirkova fanklubu bylo
i několik zástupců společnosti D.A.S., jejíž je náš
nejúspěšnější paralympionik dlouholetou tváří.
Po zisku pěti zlatých medailí z předchozích paralympiád, po šesti titulech mistra světa si Jirka
do Londýna nemohl klást malé cíle. Nohama
ale zůstával na zemi. „Nevěřím, že bych mohl
na svých čtvrtých hrách znovu vyhrát, ale chci

se ukázat v co nejlepším světle. Makal jsem na
sobě celé čtyři roky. Chci aspoň jednu medaili,
jakoukoli. Bylo by to úžasné. Věřím, že bych tím
udělal svým fanouškům obrovskou radost!“
řekl před odletem do Londýna. Závodník,
který své obrovské sportovní umění dokáže
podtrhnout svoji charizmatickou osobností,
si od první chvíle získal londýnské publikum
a předvedl, proč patří mezi největší legendy
sportu hendikepovaných.
První kulisou Jirkova představení byl londýnský
velodrom. Soutěže v dráhové cyklistice byly
díky skandování diváků nejhlučnějším sportovištěm už na olympiádě a ani paralympiáda
nebyla jiná. Z atmosféry naskakovala husí kůže
i samotným závodníkům. Jirka si v podobném
kotli libuje a na jeho vystupování to bylo
znát. S chutí, sebevědomě a bez nejmenšího
náznaku nervozity nastoupil ke své královské
disciplíně, do stíhacího závodu na 4 km.
V kvalifikaci zajel svůj druhý nejlepší čas v životě a s výsledkem 4:41,6 zaostal jen necelých
0,7 s za svým světovým rekordem. Hned v následující jízdě ovšem Jirku překonal rumunský
závodník, největší favorit závodu Carol Eduard
Novak. Nejenže Jirkovi sebral jeho světový rekord, ale zároveň jasně naznačil, kdo si pojede
pro zlatou medaili.
Ve finále měl sice Ježek jisté stříbro, nicméně
svému fanklubu slíbil, že se pokusí svůj
kvalifikační čas ještě vylepšit. Hned od startu
však bylo jasné, že Rumun si jde suverénně
za vítězstvím. Jirka naopak od prvních kol na
svého soupeře maličko ztrácel a rozdíl se s každým odjetým okruhem zvyšoval. V cíli naměřila
časomíra více než tři vteřiny odstupu a Novak
se mohl radovat ze svého prvního paralympijského zlata. Náš závodník přijal porážku s grácií

hodnou mistra
a před zaplněnými
ochozy Rumunovi
emotivně
a upřímně gratuloval. Se stříbrnou
medailí byl Ježek
naprosto spokojený
a zářil radostí.
„Těžko se mi popisuje, jak moc jsem
šťastnej!
V duchu jsem
doufal v medaili, a tak pro mě už postup do
finále byl úžasný úspěch. Ve finále jsem se samozřejmě snažil bojovat o zlato, ale soupeř byl
jednoduše lepší. Ale i za něj jsem moc rád, protože Carol Eduard Novak se v posledních letech
ode mě hodně naučil, a nyní pokračuje v tom,
co jsem já v paralympijské cyklistice začal. Oba
jsme pro dnešní závod hodně udělali, a tak je
snad fér, že jsme mohli spolu bojovat o zlatou
medaili. Stříbro je pro mě opravdu obrovský
úspěch a já jsem šťastný, že se mi podařilo před
zraky mých nejmilejších a nejbližších zajet tak
skvělý výsledek. Slavit s nimi ale bohužel ještě
nemůžu, protože mě tady v Londýně čeká ještě
„spousta práce“. Ale už nyní jsem strašně rád,
že odsud nebudu odjíždět s prázdnou!“ popsal
po závodě své dojmy Jirka. Svým fanouškům
přichystal na velodromu opravdu úžasný
zážitek. To nejlepší však mělo přijít až o pár dní
později…
Časovka jednotlivců v rámci silničních disciplín
londýnské paralympiády byla pro Jirku druhou
šancí na významnější úspěch. Letos nebyl
v tomto druhu závodu ani jednou poražen
a i v Londýně patřil do nejužšího okruhu
favoritů. Na velice náročné trati, která částečně
vedla po okruhu F1 v Brands Hatch, nastupoval
Ježek do souboje s časem jako předposlední.
Minutu za ním vyrážel už pouze vítěz stíhačky
a loňský mistr světa v časovce Rumun Novak.
Jirka rozhodně nebral souboj o medaile jako
odvetu, věděl, že Novak je v životní formě.
Hned po prvním mezičasu se ale na prvním
místě objevila česká vlajka. Jirka po prvních
osmi kilometrech vedl o sedm sekund, právě
před svým největším rivalem. V infarktovém
průběhu závodu už tento náskok nepustil
a se stejným sedmisekundovým odstupem

doslova přiletěl do cíle. Neuvěřitelnou jízdou se
tak zasloužil o svou šestou zlatou paralympijskou medaili, a také o nesmazatelný zápis do
historie cyklistiky hendikepovaných. Ziskem
dvou cenných kovů v Londýně se Jiří Ježek
stal historicky nejúspěšnějším paralympijským
cyklistou světa.
„Už ta stříbrná medaile byla nádherná, ale
vítězství je ještě sladší! Možná mi ještě stále
nedošlo, co se mi podařilo dokázat. Chci poděkovat všem, kteří mi pomohli dostat se až na
tenhle absolutní sportovní vrchol! Mojí ženě,
trenérovi, všem sponzorům v čele s D.A.S.
a všem fanouškům. Ti všichni mi věřili. Věřím, že
jsem tím všem udělal obrovskou radost a to je
snad ta nejlepší odměna za jejich podporu! Už
teď se těším na oslavy!“ radoval se z úspěchu
Jirka Ježek krátce po slavnostním ceremoniálu.
Za redakci D.A.S. magazínu děkujeme všem,
kteří stáli a stojí za tímto obrovským úspěchem.
Jirka je neuvěřitelně šťastný a my věříme,
že stejně tak i všichni, kteří mu fandí. JIRKO,
DĚKUJEME!
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[Francie – alkohol tester]

Francie
alkoholtester jako
povinná výbava vozidla

V

předcházejícím vydání našeho magazínu jsme vás informovali
o tom, že od 1. července 2012 musí být každé vozidlo
na území Francie povinně vybaveno nepoužitým testerem
na alkohol. Tato povinnost je zakotvena ve vyhlášce č. 2012
– 284, o povinnosti řidičů být vybaven alkoholtesterem. Při
výběru je zapotřebí dbát na to, aby výrobek odpovídal příslušným francouzským normám, byl označen certifikační značkou (NF X20-704,
NF X20-702 či NF EN 16 280) a splňoval podmínky platnosti (záruční dobu).
Z této povinnosti jsou vyjmuti řidiči vozidel, která jsou vybavena akreditovaným profesionálním servisem nebo mají zabudován mechanismus spouštění
alkoholtesteru při rozjíždění resp. spuštění motoru. Totéž platí i pro řidiče
autobusů. S kontrolou dodržování této právní normy se mělo započít již dne
1. 11. 2012, nicméně tato lhůta byla oznámením Ministerstva vnitra ze dne
11. 10. 2012 posunuta až na termín 1. března 2013.
Jedna rada na závěr. Doporučujeme, aby každý řidič měl ve vozidle k dispozici
vždy dva nepoužité testery, kdyby byl nucen jeden použít (je možné jej zakoupit např. v lékárnách a u čerpacích stanic).
Mgr. Monika Tomanová
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D.A.S. řešila aneb
listujeme případy našich
klientů – lékařů

[Případy našich klientů]

V rámci pojištění právní ochrany „podnikatele“ nabízí naše
pojišťovna i právní ochranu pro samostatné lékaře. Rovněž
tak lékaři – zaměstnanci – mohou využít služeb naší pojišťovny v rozsahu pojištění právní ochrany soukromých osob
– např. v balíčku RODINA MAX.
Na následujících řádcích popíšeme příběhy našich klientů,
které měly naštěstí dobrý konec, a to zejména díky včasnému zásahu právníka.
Příběh č. 1 – pracovněprávní
spor se zdravotní sestrou
Náš klient má samostatnou lékařskou praxi
– ordinaci praktického lékařství. Od 1. 1.
2010 byla u lékaře zaměstnána v pracovním poměru zdravotní sestra. Jednalo se
o spolehlivou zaměstnankyni.
V létě roku 2010 zaměstnankyně požádala
o čerpání řádné dovolené v rozsahu 10
pracovních dnů. Její žádosti zaměstnavatel
– lékař – vyhověl. Tuto dovolenou trávila
zaměstnankyně s kamarádkou v Itálii.
V plánovaném termínu však zaměstnankyně nenastoupila zpět do práce. Její
zaměstnavatel ji kontaktoval telefonicky,
zda se jí nestala nějaká nešťastná událost,
která by jí zabránila v návratu do zaměstnání. Zdravotní sestra nezvedala telefon,
pouze zaměstnavateli odeslala sms, že si
„prodlužuje“ dovolenou v Itálii o několik
týdnů (zamilovala se do cizince).
Jako pojištěný se lékař nejprve obrátil na
telefonní poradenskou linku právního
oddělení naší pojišťovny, kde s ním právník
prodiskutoval předmětnou situaci a sdělil
možnosti právního řešení problému
(z pohledu práva se jednalo o neomluvenou absenci, neboť čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, zaměstnanec si nemůže
jednostranně prodloužit dovolenou).
Dle judikatury je po cca 1týdenní neomluvené absenci v práci možno skončit
pracovní poměr okamžitým zrušením.
Zaměstnavatel se rozhodl pro toto právní
řešení s tím, že na právní oddělení naší pojišťovny zaslal veškeré podklady k případu.
Ve věci byl pověřen externí advokát, který
zpracoval okamžité zrušení pracovního
poměru.
Zdravotní sestra se vrátila cca po 1 měsíci
do České republiky a dožadovala se přidělování práce u našeho klienta. Okamžité
zrušení pracovního poměru napadla žalobou na neplatnost skončení pracovního

poměru. Její žalobě však nebylo vyhověno, jelikož prvoinstanční soud shledal
okamžité zrušení pracovního poměru jako
dostatečně určité a opodstatněné. Tento
právní názor potvrdil k odvolání žalobkyně
i odvolací soud.
Příběh č. 2 – regulace plateb
ze strany zdravotních pojišťoven
Na naši pojišťovnu se obrátila klientka mající samostatnou lékařskou praxi
v oboru gynekologie, neboť nesouhlasila
s postupem zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna krátila platby z veřejného
zdravotního pojištění z důvodu, že došlo
k překročení limitů dle smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Klientka si pro tyto případy včas před vznikem pojistné události sjednala příslušné
připojištění k právní ochraně podnikatele,
proto byla po nahlášení případu pověřena
advokátka specializující se na tyto druhy
sporů.
Ze strany advokátní kanceláře byla po
neúspěchu mimosoudních jednání podána
proti zdravotní pojišťovně žaloba. Ani
soud prvního stupně, ani soud odvolací
však žalobě nevyhověly. Jelikož advokátka
shledala vyhlídky pro další vedení sporu
jako dostatečné, bylo podáno v zastoupení
klientky dovolání k Nejvyššímu soudu.
Nejvyšší soud shledal podané dovolání
jako opodstatněné, neboť vycházel z následujících premis:
Nejvyšší soud potvrdil názor zdravotní
pojišťovny, že z právní úpravy lze dovodit
oprávnění k regulaci úhrad za poskytnutou
zdravotní péči. Toto právo však nelze
vykládat jako absolutní, protože je nutno
mít na paměti práva pojištěnců na poskytování zdravotní péče „lege artis“. Pokud
zdravotnické zařízení poskytlo nutnou
a neodkladnou péči pojištěnci zdravotní
pojišťovny, je příslušná zdravotní pojiš-

ťovna povinna tuto péči uhradit i v situaci,
že dohodnutý finanční limit byl v daném
období vyčerpán. Tedy vždy je nutno na
případ nahlížet nejen z pohledu znění
smlouvy mezi zdravotnickým zařízením
a lékařem, ale i z pohledu nezbytnosti
poskytované lékařské péče, která je prováděna lege artis.
Příběh č. 3 – Trestní řízení pro trestný
čin ublížení na zdraví z nedbalosti
– zanedbání zdravotní péče
Náš klient pracoval jako lékař na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici.
Pojištěný lékař vedl porod, který bohužel
skončil úmrtím novorozence.
Státní zástupce spatřoval pochybení lékaře ve
skutečnosti, že přes krvácení udávané rodičkou nebyla provedena příslušná vyšetření na
specializovaných přístrojích, která mohla odhalit špatný stav plodu a na základě kterých by
bylo přistoupeno k porodu císařským řezem.
Rozsudkem soudu prvního stupně byl náš klient shledán vinným a byl mu uložen peněžitý
trest ve výši 150.000,- Kč a zákaz činnosti na
3 roky.
Jelikož byl náš klient od počátku případu
zastoupen advokátem specializujícím se na
oblast trestního práva, byl ze strany advokáta
podán řádný opravný prostředek – odvolání. V rámci odvolacího řízení byl z iniciativy
obhajoby zpracován nový znalecký posudek,
ve kterém znalec konstatoval, že ani soustavné
monitorování rodičky by stupeň hypoxie plodu nezjistilo a ani provedení ultrazvukového
vyšetření a kontinuální monitorování pacientky by nevyloučilo následek, k němuž došlo.
Odvolací soud rozhodl tak, že zprostil našeho
klienta obžaloby v plném rozsahu.
Dovolání podanému ze strany státního zástupce nebylo vyhověno a případ tak skončil
definitivně ve prospěch našeho klienta.
Mgr. Martina Klusáčková
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[Křížovka]

Tajenka je ....
Město
v Erytreji

1. část
tajenky

Volební
schránka

Rozhlas.
a televiz.
společ.
Albánie

Ruské
jezero

Výzva
k tichu

Čaloun

Prací
prostředek

Řev

Sumerský
bůh

Vpravit
kapáním

Zorat
kolem
dokola

2. část
tajenky

Čínská
váhová
jednotka

Nefalšo
vanost
Rytmický
útvar

Pohádková
postava

Ruská
řeka

Peněžní
soustava

Starší
spojka

SPZ voz.
Rokycan

Část
pera

Cizí mužské
jméno

Váha
obalu

Atak

Písemná
zkouška

Úžeh

Přístavní
hráz

Možná

Vonná
bylina

Stanovy

Končetina

Sklápěcí
klobouk

Typ
počítače

Část
svíčky
-------Zničená
loď

Jitřenka

Nicka
Goniometrická
funkce
Krátký
kabát

Jméno
skladat.
Krejčího

Zápor

Dětský
pozdrav
-------Lesní
roh

Rychlík

Vyvýšenina

Špice

Dávka

Středověká
pevnost

Vlněná
tkanina

Evropan

Kontakt

Podřadné
dílo

Donátor

Někde
(bás.)

Stará polní
míra

Počin

Hudební
nástroj

Oním
způsobem

Náhlý
rozruch
Hlodavec

Praštit

Pokyn

Část
střechy

Znělka

Asij. poloostrov

Název
hlásky

Hudební
skladby

Český
básník

Němec

Luneta

Smyčky

Hodně

Český
šlechtic

Neobutá

Výraz
vděku

Předložka

Český
herec

Vznik

Osobní
zájmeno

Domácí
ptactvo

Jižní
plod

Mnišské
roucho

Polní
míra

Název
hlásky

Slézt
po laně

České
město

Karetní
hra

Napomínání

Pomůcka:
Asmara,
An, Aron,
Ik, Isa, RTA,
tan

Vyluštěnou tajenku zašlete na korespondenčním lístku na adresu Agentura M-S-P, s.r.o., Hornopočernická 13, 197 00 Praha 9 – Kbely, nejpozději do 30.3. 2013.
Po zaslání správně vyluštěné křížovky budete zařazeni do slosování o věcné ceny. Jména výherců budou zveřejněna v Magazínu D.A.S. v květnu 2013 a na www.das.cz.
Ze zaslaných odpovědí a správně vyluštěné tajenky v Magazínu D.A.S. 1/2012 bylo vylosováno deset výherců v tomto pořadí: 10. místo Lukáš Bravenec - Hodonín ,
9. místo Roman Talkner - Praha 6, 8. místo Pavla Zemanová - Sedlčany, 7. místo Naďa Hubačinová - Kyjov, 6. místo Jarmila Gáčová – Stochov, 5. místo Petr Havránek – Brno,
4. místo Věra Břízová – Havlíčkův Brod, 3. místo Věra Novotná - Brno, 2. místo Pavel Škrobánek – Bohumín, 1. místo, Alena Řeháková – Pardubice.
Vylosovaným luštitelům blahopřejeme a zasíláme drobné dárkové předměty.
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STAŇTE SE ČLENY
NAŠEHO PROFESIONÁLNÍHO
OBCHODNÍHO TÝMU!
Nabízíme Vám možnost spojit svou profesní obchodní budoucnost s úspěšnou, stabilní a svého druhu
jedinečnou společností D.A.S. pojišťovnou právní ochrany, a.s. V oblasti právní ochrany se s námi stanete
skutečným profesionálem.
Vítáme zájemce o spolupráci, kteří mají pracovní zkušenosti z obchodu a bude je motivovat prodej produktů
právní ochrany. Nabízíme možnost uplatnění i pro čerstvé absolventy nebo zájemce s praxí z jiných oborů.
Samozřejmou podporou pro Váš start je kvalitní zaškolení
na začátku spolupráce i doškolování pro zkušenější v průběhu
spolupráce.
Vaší hlavní činností bude prodej služeb a produktů D.A.S. novým
i stávajícím klientům, vytváření dlouhodobých obchodních
vztahů a péče o naše klienty. Budete prodávat službu, která
pomáhá klientům řešit jejich problémy za pomoci právníka.
Nabízíme Vám zajímavou obchodní kariéru s možností otevření
vlastní agenturní kanceláře s podporou společnosti, zapojení do
motivačních soutěží a vzdělávacích programů.
Ceníme si našich spolupracovníků, a proto jim nabízíme dlouhodobé uplatnění, profesní a odborný růst.
Rádi Vás přivítáme v našem týmu!
Své životopisy zasílejte
elektronicky na adresu:
kariera@das.cz

VAŠE CESTA K PRÁVU!
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[Nové značení]

Pneumatiky
jsou nově značeny

V

Při nakupování
nových pneumatik
se nově setkáte
s jejich novým
značením. Díky nové
evropské legislativě se
od 1. listopadu 2012 můžete setkávat
v obchodech s pneumatikami označenými standardizovaným štítkem. Štítek
je podobný těm, které již dobře známe
například z ledniček, praček, nebo televizí
a poskytuje informace o třech klíčových
parametrech pneumatiky – valivém odporu, přilnavosti na mokru a hlučnosti.
Všechny pneumatiky na osobní auta, lehké
nákladní automobily a nákladní automobily vyrobené po 1. červenci 2012 tak jsou
prodávány jedině s takovýmto informačním štítkem.
Co je účelem značení pneumatik?
Nové značení pneumatik upozorňuje
motoristy nejen na jejich významnou roli
z hlediska bezpečnosti na silnicích
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a zatížení životního prostředí, ale přináší
také objektivní a srovnatelné informace
o vlastnostech pneumatik jednotlivých
značek a výrobců. Cílem je zvýšit bezpečnost a zlepšit hospodárnost a šetrnost
k životnímu prostředí v silničním provozu
podporováním úspornějších a bezpečnějších pneumatik s nižší hlučností.
Co přinese štítek spotřebiteli?
Zavedení standardizovaného značení
poskytne spotřebitelům, provozovatelům
vozových parků a dalším kupujícím přístup
k objektivním, spolehlivým a porovnatelným informacím ohledně tří důležitých
parametrů. Všichni zúčastnění věří, že
štítek napomůže zákazníkům svými informacemi k lepšímu finálnímu rozhodnutí.
Tím také přispěje k vyšší bezpečnosti na
silnicích, díky informaci o přilnavosti na
mokru, a poukáže na výhody jednotlivých
pneumatik po ekonomické a enviromentální stránce na základě hodnoty valivého
odporu. Štítek nicméně nedokáže postih-

nout všechny výkonnostní charakteristiky
pneumatiky. Například „Třída přilnavosti na
mokru“ neurčuje, jak je pneumatika vhodná pro skutečné zimní podmínky. Výrobci
uvádějí, že třeba nordické nehrotované
pneumatiky jsou uzpůsobeny i na velmi
kluzký povrch pokrytý sněhem či ledem.
Nehrotované pneumatiky určené pro mírné středoevropské klima zase kladou větší
důraz na rychlou jízdu na úkor přilnavosti
na ledu. Proto je nutné doporučit, aby
zájemci o pneumatiky sledovali například
srovnávací testy nezávislých institucí
a médií, které nabízejí spolehlivý pohled
na pneumatiku ve více parametrech.
Jaký je přínos v zavedení štítků
pro Evropskou unii a jednotlivé státy?
Nové značení nemá za cíl pouze zvýšit
bezpečnost a zlepšit výkonnostní parametry vozidel na evropských silnicích, nýbrž
současně přispívá k závazku Evropské unie
zvýšit energetickou efektivnost o 20 %
a také snížit emise CO2 o 20 % do roku 2020.

[Cestování]

POJIŠTĚNÍ
PRÁVNÍ
OCHRANY
PRO CESTY
A POBYT
Dovolená v zimě? Proč ne! Léto už skončilo,
ale cestování může být krásné v jakémkoli
ročním období. Ten, kdo cestuje často a rád,
by neměl zapomínat na odpovídající pojištění.
Tímto si Vám dovolujeme připomenout
možnost pojištění právní ochrany pro cesty
a pobyt, které lze sjednat on-line na
www.das.cz

Získejte model auta 1/24 nebo hasicí sprej
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.

Historie a současnost
magazín 2/2012
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[Tiráž]
Ceny do soutěže věnovala společnost D.A.S., pojišťovna právní ochrany, a.s. a Motorsport Praha s.r.o., zastupujicí značky:
Autokosmetika SONAX, karavany – obytné přívěsy a obytná auta HYMER a CORADO, dále pak lodní motory MERCURY
a MARINER. Značkové motorové čluny Quicksilver a další.

Články pro Vás připravili

Mgr. Martina Klusáčková

Mgr. Iva Mlynaříková

JUDr. Viktor Hodek

Mgr. Adéla Červenková

Mgr. Eva Strnadová

Mgr. Monika Tomanová

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. Iva Mlynaříková, Mgr. Adéla Červenková, Mgr. Eva Strnadová, Mgr. Monika Tomanová, Jiří Svoboda.
Výroba: Roman Apeltauer, Registrační číslo: MK ČR 8204.

www.das.cz

MS v časovce
Tiráž
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infolinka 800 10 55 10

NETRADIČNÍ
MOTORISTICKÁ VÝSTAVA

NA VÝSTAVIŠTI V PRAZE LETŇANECH

www.praguecarfestival.cz
PVA Expo Praha, Beranových 667, Praha 9 - Letňany.
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4. - 8. 4. 2013

www.autosalonbrno.cz
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