trademark, as would be the case
if the slogan were being used.

MAGAZín
Alternatively, the tongue can be
positioned above or to the left,

also without the slogan, because
in this case the word ‘D.A.S.’ is
no longer part of the slogan.
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For example, the use of sales-

Téma: Právo a děti

specific documents/materials,
Rozhovor: Mgr. Jitka Chizzola
where legal protection is not

Na cestách: Nový bodový
systém v SRN

the only point of focus.

Don’t:
This logo never appears in combination with the slogan.
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Úvodník
Novinky
Rozhovor: Mgr. Jitka Chizzola
Téma: Právo a děti
Na cestách: Lužická jezera jsou rájem
pro cyklisty a bruslaře
Nový bodový systém v SRN
Autem do Chorvatska
Zákazník: ČSAD Jihotrans
Poradna: Blesk se na nic neptá
Ptáte se...
Marketing: Staňte se součástí našeho týmu
Rozhovor: Jiří Ježek
Stalo se: Případy, které jsme pomohli vyřešit
Připravujeme, D.A.S. je vidět
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Úvodní slovo:
D.A.S. pojišťovna právní ochrany je sice tradiční
společnost, ale rozhodně se nebrání modernizaci
a inovacím. A přesně to samé platí také pro náš
D.A.S. magazín, který prošel výraznou proměnou v mnoha
oblastech.
Hned na první pohled je jasné, že se změnil vzhled
magazínu. Zvolili jsme modernější grafické zpracování,
které je vzdušnější a pro vás pro čtenáře příjemnější.
Magazín je nyní přehlednější a jsme přesvědčeni, že se
vám bude i lépe číst.
Inovovali jsme také obsah. Zachovali jsme tradiční
témata, která se vám líbí a která si žádáte, tedy konkrétní
právní rady a řešení konkrétních problémů. Přidali jsme
ale rovněž témata „neprávnická“, jako jsou třeba tipy
na výlet a podobně.
Novinkou je rovněž elektronická podoba magazínu, která
je dostupná jak z našeho webu www.das.cz, tak také
v aplikaci pro mobilní telefony a tablety.
Milí čtenáři, věřím, že se vám nová podoba našeho
magazínu bude líbit a zachováte nám přízeň.

Mgr. Roman Flek
Ředitel obchodu a marketingu

Tiráž:
Vydává společnost D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., BB Centrum, budova Beta, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, ve spolupráci
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Mgr. Eva Dvořáková, Mgr. Monika Tomanová, Mgr. Roman Flek, Ing. Petr Vondráček

NOVINKY

D.A.S. magazín nyní i pro tablety a mobilní telefony
Elektronickou podobu našeho D.A.S. magazínu již jistě znáte. Nyní jsme se rozhodli ji
ještě vylepšit. Magazín je kromě našich webových stránek dostupný také z webu
www.floowie.com. Připravili jsme elektronickou verzi také pro tablety a mobilní telefony.
Magazín je k dispozici jak pro Apple, tak pro Android. D.A.S. magazín tak můžete mít
neustále u sebe a nepřijdete o nic podstatného.

Odstavení vozidla v Polsku
Dopustí-li se řidič na území Polska dopravního
přestupku, má zpravidla dvě možnosti řešení: akceptovat
a zaplatit na místě udělenou pokutu nebo trvat
na projednání přestupku ve správním řízení a místo pokuty
zaplatit na místě kauci.
V prvním případě je řízení zaplacením pokuty pravomocně
ukončeno a proti zaplacené pokutě se již nelze odvolat.
Je-li přestupek postoupen do správního řízení, projedná jej
v nejbližší instanci příslušný správní orgán a v konečné
instanci o něm může rozhodovat až příslušný soud. Proti
každému rozhodnutí lze podat zpravidla ve lhůtě dvou
týdnů opravný prostředek.
Obě řešení předpokládají, že má řidič u sebe dostatečnou
hotovost na zaplacení pokuty nebo kauce.
Řidič, který je ochoten pokutu nebo kauci zaplatit, avšak
nemá k dispozici příslušnou hotovost, se v Polsku
dostává do nepříjemných problémů.
Polský policista má totiž v takovém případě podle
polských právních předpisů právo nařídit odstavení vozidla
na placené parkoviště, a to až do doby, kdy je pokuta nebo
kauce zaplacena. Paradoxně se tak stává, že poplatek
za parkování, který je následně řidič povinen zaplatit, až
několikanásobně překračuje udělenou pokutu nebo
stanovenou kauci. Známe řadu případů, kdy k pokutám
ve výši 200–300 PLN přibyly zmiňované náklady
přesahující i 1500 PLN.
Vzhledem k tomu, že dopravního přestupku se může
dopustit i ten nejsvědomitější řidič, vyplatí se při cestě
přes území Polska mít u sebe vždy nějaký ten obnos
navíc. Nutno poznamenat, že podobná praxe není
uplatňována pouze v Polsku, nýbrž také v některých
dalších evropských zemích, např. v Itálii.
Mgr. Monika Tomanová
právník zahraničního právního servisu
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Vyživovací povinnost
Vyživovací povinnost je od 1. 1. 2014 upravena
v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tzv. nový
občanský zákoník). Do této doby byla právní úprava
obsažena v zákoně o rodině, který však byl novým
občanským zákoníkem zrušen. Obsahově ovšem nedošlo
k žádným zásadním změnám.
Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do toho
okamžiku, dokud děti nejsou schopny se samy živit. Není
tedy podstatný věk dítěte, zda dítě dosáhlo zletilosti či
např. věku 26 let. Pokud dítě studuje a nemá pravidelný
výdělek, který by mu zajistil obživu, trvá vyživovací
povinnost rodičů. Povinnost platit soudem stanovené
výživné pak nezaniká automaticky ve chvíli, kdy se dítě
začne samo živit. Je vždy nutné podat k soudu návrh
na zrušení vyživovací povinnosti.
Od 18 let věku dítěte by mělo být výživné placeno přímo
dítěti. Jedná se totiž o výživné dítěte, nikoli rodiče, který
o dítě pečuje.
Pokud rodič neplní svou vyživovací povinnost,
doporučujeme obrátit se na soud. Podle staré právní
úpravy by návrh soudu podával u nezletilého dítěte rodič,
u zletilého pak dítě samo. Nový občanský zákoník tento
požadavek výslovně nezakotvuje, teoreticky tedy může
podat návrh i rodič dítěte zletilého.

D.A.S. magazín

D.A.S. pojišťovna znovu oceněna
Další ročník ankety Pojišťovna roku opět potvrdil, že D.A.S. dělá svou
práci dobře. Ve 14. ročníku této prestižní odborné ankety za rok 2013,
jehož výsledky byly zveřejněny v květnu, jsme se umístili na skvělém
třetím místě v kategorii specializované pojištění. Výsledky pojistitelů
za uplynulý rok hodnotili makléři z celé České republiky.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany za toto ocenění děkuje.

Reflexní vesta v Německu

Podzimní nehody

Němečtí zákonodárci připravili v letošním roce pro řidiče
mnoho změn. Kromě nového bodového systému, o němž se
podrobněji dočtete v tomto čísle na str. 18, je to mimo jiné
povinnost mít v každém vozidle reflexní vestu, a to podle
evropské normy EN 471. Barva vesty musí být žlutá nebo
oranžová. Tato povinnost platí již od 1. července.

Blíží se podzim, který je podle údajů českých
pojišťoven obdobím, kdy se na silnicích stává nejvíce
nehod v celém roce. V podzimních měsících se stává
podle statistik až o 30 procent více dopravních nehod
než na jaře. Vinu nese počasí – nízké teploty, namrzlé
silnice a déšť či sníh. Buďte proto opatrní.

500 000
Dětské úrazy

Podle odborníků se v České republice ročně stane přibližně
500 tisíc dětských úrazů, z toho 500 bývají zranění vážnějšího
charakteru. Riziko úrazů se podle statistik zvyšuje o prázdninách
a pak také v září v prvních týdnech po nástupu do školských
zařízení. Právě otázce Právo a děti se věnujeme v hlavním tématu
tohoto čísla, které najdete na str. 10.

D.A.S. magazín
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rozhovor

Mgr. Jitka Chizzola
Jsem hrdá na to,
co jsme vybudovali

Společnost D.A.S. je na českém trhu již 20 let. Po celou dobu je v jejím
čele Mgr. Jitka Chizzola. Žena, která miluje výzvy.
Začněme na úvod významnou událostí, kterou
je 20 let D.A.S. na českém trhu. Co toto jubileum
pro společnost znamená?
Rozhodně to znamená stabilitu, výkon a úspěch.
Jsou to vlastně všechny atributy, které má
společnost, pokud je 20 let na trhu. A navíc jsou
za ní ještě vidět výsledky, to je právě ten úspěch.
Vy jste hlavou společnosti od jejích počátků. Co
toto výročí znamená pro vás osobně?
To samé. Společnost vznikla doslova, jak se říká,
na zelené louce. V roce 1994 se podepsala
zakladatelská listina. Záměrem bylo jít do první
postkomunistické země s něčím úplně novým
v pojišťovnictví. V té době tady samozřejmě žádné
kořeny ani tradice nebyly. Byli jsme opravdu
první. Byla to obrovská výzva. Mohli jsme si vše
dělat po svém, ale zase jsme se nemohli opřít
o tradice, poznatky a podobně. Ale vždycky jsem
to brala jako výzvu. Roky rychle uběhly, a když se
podívám zpět na začátky a vidím, co se všechno
událo, cítím hrdost. A to nejen u sebe, ale
i u zaměstnanců, protože je vidět, že se nám
podařilo něco vybudovat. Pro mě osobně je to také
obrovská satisfakce. Dostala jsem šanci něco
vybudovat a ono se to povedlo. I když se to
samozřejmě neudělalo samo.
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Když bychom srovnali společnost s člověkem.
Když je 20 let člověku, má za sebou výchovu
a přípravu do života, staví se na vlastní nohy.
Jak je na tom společnost, když je jí 20?
Cítím to úplně stejně. A také to říkám svým
kolegům. Před pěti lety jsme dostali občanku,
a teď je nám 20, a tak se rozkoukáváme a pevně
stojíme na dvou nohách. A naši rodiče, což jsou
akcionáři, očekávají, že nyní začneme něco
předvádět. Společnost má velmi dobré základy,
úspěchy i stabilitu a nyní se od nás žádá, abychom
se ukázali. Dostali jsme vzdělání, investici
a podporu a cítím, že po 20 letech, kdy jsme byli
hodné děti a moc jsme nezlobili, je na čase jít
do světa a něco předvést.
Říkala jste, že jste začínali na zelené louce. Bylo
těžké před 20 lety přesvědčit lidi, že služby, které
nabízíte, jsou přínosné?
Ne. Byla to krásná léta, otevřená. Pojišťovny na trh
postupně přicházely, začínalo zde obecně
podnikání. A to bylo krásné. V této oblasti jsme
neměli zkušenosti, museli jsme si umět poradit
sami, ale to je přesně to, co Češi umějí. My jsme
měli obrovskou záštitu koncernu, protože v té
době už bylo 12 sester, mohli jsme se tedy
spolehnout na rady a zkušenosti z Německa nebo
Rakouska. I když takové to místní know-how jsme
si museli vymyslet a vytvořit sami. >>

D.A.S. magazín

D.A.S. magazín
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Jaké máte ambice do dalších let?
Neusínám na vavřínech. Jsem vnitřní motor, a jak
s oblibou říkám, největší konkurent společnosti
jsem já sama. Chceme jít neustále dopředu, máme
už projekty připravené na deset let dopředu.
V dalších letech bych chtěla vidět stabilitu a také
to, že budeme stále číslem jedna na trhu.
Vraťme se nyní na samý začátek, o 20 let zpátky.
Můžete nám povědět, jak jste se do D.A.S.
dostala?
Neměla jsem to v plánu. Vše jsou to takové
náhody-nenáhody. Žila jsem od roku 1979
ve Vídni. Chtěla jsem tam zůstat, narodil se mi
tam syn, měla jsem tam rodinu. Jednou mě
oslovili headhunteři, že mám výborný profil.
V obchodě jsem totiž byla od mala. Vlastně už
od šesti let, kdy jsem prodávala s babičkou

Neusínám na vavřínech. Jsem vnitřní motor, a jak s oblibou říkám,
největší konkurent společnosti jsem já sama
Je něco, na co jste obzvláště hrdá, když
pomineme fakt, že jste společnost vybudovala
od základů?
Rozhodně jsem hrdá na to, že máme velmi dobrý
kolektiv. Že zaměstnanci jsou hrdí na to, že zde
mohou pracovat. Myslím si, že většina z nich
chodí do práce ráda. To dokazuje i to, že nemáme
moc časté změny mezi zaměstnanci. Já říkám to,
že ti, kteří jsou dobří, pořád na sobě pracují
a myslí to vážně, mají v D.A.S. své místo. Někteří si
bohužel myslí, že když jsou tu 15 let, tak mohou
jen sedět a budou v D.A.S. stále, což není pravda.
Každý se musí vzdělávat, i já sama musím na sobě
pracovat a dělám to už 20 let. Ode mě se očekává,
že budu tím mozkem, ale já podobný přístup
očekávám i od ostatních. Od kolegů očekávám, že
na sobě budou pořád pracovat, že budou mít nové
nápady a hlavně, že když si neví rady, využijí
vzájemné spolupráce. Časy se mění, mění se
technika a podobně, i my se tedy musíme vyvíjet.

v obchodě přes textil a hračky až po droždí.
Obchodu jsem se tedy věnovala a z toho důvodu
mě oslovili, že bych se měla přihlásit
do výběrového řízení. Když jsem se zeptala,
na jakou pozici, řekli mi, že CEO v pojišťovnictví.
Říkala jsem si, že je to sice pěkné, ale že mám
italské příjmení a ze jména Jitka se v Rakousku
také moc nepozná. Informovala jsem je, že jsem
žena a že to s pozicí CEO v pojišťovnictví nejde
moc dohromady. Přesto o mě stáli, tak jsem to
zkusila, protože mám ráda výzvy. Výběrové řízení
trvalo několik měsíců a z počátku jsem ho nebrala
příliš vážně. Byla jsem přesvědčená, že nemám
šanci. Protože, jak jsem už řekla, žena a pozice
CEO nejde dohromady. Už tenkrát to platilo.
Nakonec jsem se dostala až do samotného finále,
kdy se vybíralo mezi třemi zájemci. Dostala jsem
24 hodin na to, abych se rozhodla, zda nabídku
přijmu.
Co ovlivnilo vaše rozhodnutí?
Bylo to nejdelších 24 hodin v mém životě. Tehdy
bylo synovi 15, vyrostl v Rakousku, já jsem byla
samoživitelka. Vzít tuto pozici znamenalo
přestěhovat se do Prahy. Přesto jsem nakonec
řekla ano a jsem na této pozici dodnes.
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Ti, kteří jsou dobří, pořád na sobě pracují
a myslí to vážně, mají v D.A.S. své místo
Čím jste přesvědčila?
Řekla bych, že svou zarputilostí. Když jsem se dostala až
do finále, začala jsem to brát vážně. A už jsem nechtěla
prohrát. Byla jsem přesvědčena, že na to mám. Za mnou už
byly výsledky v Rakousku, kde jsem vybudovala několik
firem. Jsem přesvědčena, že nejdůležitější je to, zda člověk
chce. Nesmíte se bát a pochybovat o sobě. Musíte mít cíl,
za kterým jdete.
Věděla jste v té době něco o pojišťovnictví?
Byla jsem klientem rakouských pojišťoven, kde jsem měla
běžná pojištění, například životní. Ale to bylo vše. Musela
jsem se úplně všechno naučit od začátku. Produkty,
matematiku, jak se co počítá, správu pojistek a podobně.
Byla jsem jediná, kdo to tu znal, a musela jsem své znalosti
předávat dál. A to byla krásná léta. V dnešní době je moje
práce hlavně hodně o papírování.
Musím říct, že bych se občas ráda vrátila do obchodu nebo
do marketingu. To jsou moje parkety a musím říct, že
dodnes do toho mluvím.
Je obecně známo, že na pozici CEO není moc žen, což
jste ostatně již zmínila. Jaké to je být ve světě mužů
a ještě k tomu už 20 let?
Nikdy jsem si to moc nepřipouštěla, spíše se tím bavím.
Mám svoji práci a tu dělám. Není to ale trend pouze
v Česku, ale i ve světě to není úplně obvyklé, aby CEO byla
žena. Mám radost, že D.A.S. je v tomto případě jiná.
V současnosti mám už čtyři kolegyně na stejné pozici,
hodně žen je i ve vyšších manažerských pozicích. Ale pořád
je to spíše výjimka. Je to jednak tím, že ženy nejsou na tyto
pozice nominovány, ale i tím, že samy ženy mají obavu, zda
by v tvrdém mužském světě obstály.

Máte nějaké „mužské“ vlastnosti, které vám na této
pozici pomohly?
Přístup manažera-ženy a muže je jiný. O mně se také říká,
že jsem hodně přísná, ale mám také sociální cítění. Pro
firmu dýchám a dýchám i s lidmi tady. Když mohu, snažím
se jim pomoci i v osobní rovině. Je to asi vidět i na našich
kancelářích. Hodně lidí mi říká, že je vidět, že to zařizovala
ženská ruka. Samozřejmě, že když chcete něco dokázat,
musíte být přísní, spravedliví, mít vize. Ale myslím si, že
ženy mají větší trpělivost a nadhled. Pro mě je nejvyšší
princip spolupráce a důvěra. Pokud někdo zklame moji
důvěru, už s ním nemohu spolupracovat. Snažím se dávat
lidem šanci, protože vím, že každý děláme chyby, i já. Ale
důvěra je pro mě základ.
Vaše práce obnáší také hodně cestování. Často musíte
náhle odjet. Jaké to je, když nevíte, kde budete zítra?
Pro mě je to výzva a dobrodružství. Jsem kosmopolitní typ
a ráda cestuji jak pracovně, tak v soukromí. Večer si koupím
letenku a ráno letím, to mám nejraději. Pro mě to není
problém, jsem ráda na cestách. Někdy si užívám, že jsem
doma a mám volný víkend, ale hned po něm zase koukám,
kam bych odjela. Viděla jsem už moc míst, miluji Island,
tam jsem byla už několikrát a rozhodně ne naposledy.
A ještě se na mnoho dalších míst podívám.
Co vás ještě baví kromě cestování?
Baví mě sport. Mám výborného trenéra, pořád na sobě
pracuji. Je to moc důležité, nemít jenom práci. Když
pracujete s lidmi, což je to nejtěžší vůbec, jste občas hodně
vyčerpaní. A na to pomáhá sport. Takzvaně se vybušit,
vyplavat to, vysportovat. Ráda hraji i golf, už 18 let. Snažím
se pořád něco dělat, hýbat se, něco poznávat. •

Mgr. Jitka Chizzola
Narodila se v Olomouci. Střední školu ekonomickou absolvovala v Havířově.
Na konci sedmdesátých let se přestěhovala do Vídně, kde se prosadila
v oblasti obchodu. Pracovala na vedoucích pozicích obchodního či
marketingového charakteru ve společnostech Minolta Export,
KSV von 1870 Österreich nebo Vossen Frottier G.m.b.H.Österreich.
V roce 1994 se zúčastnila výběrového řízení na pozici CEO společnosti
D.A.S. pro Českou republiku. Konkurz vyhrála a na této pozici zůstává
dodnes. Mezi její zájmy patří především cestování a pak také sport.
Hraje golf, chodí do posilovny, plave.

D.A.S. magazín
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Právo a děti
Mgr. Martina Klusáčková
právník

Mgr. Martina Pařízková
právník

10

Období letních prázdnin je pro každé dítě nejkrásnějším
obdobím v roce, snad s výjimkou Vánoc. Pro rodiče je
toto období ale naopak jedno z nejnáročnějších. Kromě
toho, že musí řešit, jak své potomky během prázdnin
zabavit, musí se také během prázdnin častěji vypořádat
s nepříjemnostmi. Dítěti se může něco stát nebo samo
může způsobit újmu ať už na majetku či na zdraví.
K tomu samozřejmě může dojít nejen o prázdninách, ale
také ve škole. Jak takové situace řešit a co vše se
může stát? A jaké jsou vlastně právní předpisy
související s dětmi?
D.A.S. magazín

1. Odpovědnost za škodu
způsobenou dětmi
Slovy zákona odpovídá sám nezletilý za takto
vzniklou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout
své jednání a posoudit jeho následky. V českém
právu se tedy povinnost k náhradě způsobené
škody neváže ke konkrétní věkové hranici.
Čtrnáctileté dítě už typicky bude moci rozpoznat,
že poškození laku motorového vozidla mincí bude
znamenat výraznou škodu pro majitele vozidla,
a mělo by být rovněž schopné odolat navádění ze
strany spolužáků.
I v případě, že by ještě dítě nebylo schopno
takovou situaci řádně posoudit s ohledem na svůj
věk, měl by poškozený nově od 1. 1. 2014
(účinnosti nového občanského zákoníku) právo
na náhradu tehdy, bylo-li by to spravedlivé se
zřetelem k majetkovým poměrům škůdce
a poškozeného. Tedy hodnotilo by se, z jakých
majetkových poměrů pochází jak škůdce, tak
poškozený.

D.A.S. magazín

Společně s dítětem odpovídá i osoba, která nad
dítětem zanedbala náležitý dohled. Pokud by
nezletilý nebyl povinen hradit škodu (viz výše),
odpovídala by tato osoba (typicky rodič) sama.
Zda byl, či nebyl zanedbán náležitý dohled, je vždy
věcí konkrétního posouzení. Za náležitý dohled
ovšem nelze rozhodně považovat dohled
prováděný nepřetržitě, stále a bezprostředně (tzv.
„na každém kroku“).
Při úvaze o tom, zda osoby dohledem povinné
nezanedbaly náležitý dohled, je nutné vzít zřetel
i na některé okolnosti týkající se osoby podléhající
dohledu. Kladný či záporný závěr o zanedbání
náležitého dohledu závisí jak na věku nezletilce,
jeho povahových vlastnostech i obvyklém
chování, tak i na konkrétních okolnostech vzniku
škody. Jinými slovy pokud půjde o syna, který
s kamarády provádí klukoviny velmi často a již se
např. něčeho podobného v minulosti dopustil,
měli by rodiče dbát více o jeho výchovu, častěji ho
kontrolovat apod., dávat mu lidově řečeno méně
volnosti. Naopak pokud se bude jednat o dítě
klidné bez kázeňských problémů ve škole apod.,
budou na rodiče kladeny pouze obvyklé >>
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požadavky týkající se výchovných opatření.
Soudy navíc dovodily, že náležitý dohled rodičů
nad nezletilým neznamená jen bezprostřední
zabránění či zákaz určitého škodlivého jednání,
ale i celkový přístup rodičů k dosavadní výchově
nezletilého a výchovné působení, aby závadné
jevy v jeho chování byly odstraněny.

Nezletilí mohou vykonávat takové právní
úkony, které odpovídají jejich věku
a rozumové vyspělosti. Určitý právní úkon
může učinit např. patnáctiletý teenager, ale
ne desetileté dítě. Právní úprava bohužel
nezná žádné věkové kategorie nezletilých,
ve kterých by byl určitý právní úkon již
možný, a kdy ještě ne.
Osobami, jež jsou povinny vykonávat náležitý
dohled, jsou v prvé řadě zákonní zástupci
nezletilých, tedy rodiče. Tuto povinnost mají
například také jesle, školky a školy. Rodič
zpravidla nemůže být činěn odpovědným za to, že
jeho dítě způsobilo škodu v době, kdy bylo
ve školce apod.
Shora uvedené lze shrnout tak, že někdy odpovídá
pouze nezletilý, někdy pouze rodič (popř. škola),
někdy společně rodič (škola) a nezletilý. Pokud
odpovídá společně rodič (škola) i nezletilý, může
si poškozený vybrat, zda bude škodu uplatňovat
na rodiči či na dítěti (oba dva odpovídají do celé
výše škody, neodpovídají tedy např. každý pouze
za polovinu škody). A někdy mohou nastat
i případy, kdy za škodu neodpovídá nikdo
(například, když je dítě velmi malé, než aby bylo
schopno posoudit důsledky svého jednání,
u rodiče se prokáže, že nezanedbal dohled nad
dítětem).

2. Právní jednání dětí
Důležitým pojmem v tématu právní jednání dětí je
svéprávnost. To je schopnost samostatně právně
jednat, tedy vlastním jednáním nabývat práva
a povinnosti. Právní úprava problematiky
svéprávnosti je obsažena v ustanovení § 30 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tzv.
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nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014) a je
upravena obdobně jako v dosavadní právní
úpravě. Ve „starém“ občanském zákoníku z roku
1964 se na rozdíl od aktuální právní úpravy
používal termín „způsobilost k právním úkonům“.
Podle zmíněného zákonného ustanovení se plně
svéprávným stává člověk zletilostí, tedy dovršením
18. roku věku. Nezletilé dítě je také způsobilé
k právnímu jednání, ovšem pouze k některému.
Při hodnocení, zda dítě může vykonat určitý
konkrétní právní úkon, se posuzuje jednak
rozumová vyspělost dítěte, jednak povaha úkonu.
Úkon, který by nezletilý učinil a který by
neodpovídal jeho věku a rozumové vyspělosti, by
byl neplatný.
Nezletilí mohou vykonávat takové právní úkony,
které odpovídají jejich věku a rozumové
vyspělosti. Určitý právní úkon může učinit např.
patnáctiletý teenager, ale ne desetileté dítě. Právní
úprava bohužel nezná žádné věkové kategorie
nezletilých, ve kterých by byl určitý právní úkon již
možný, a kdy ještě ne.
Podstatná je také povaha úkonu. Právní úkon je
přiměřený, pokud je dítě schopné posoudit jeho
podstatu a uvědomit si nejen pozitivní, ale
i negativní následky, jež jsou s jeho jednáním
spojené. Je zapotřebí posoudit, zda nezletilý
nevidí jenom pozitiva a zda přitom neponechává
stranou povinnosti, které z jeho jednání vzniknou,
případně zda k nim nepřistupuje lehkomyslně.
Zkoumá se, zda dítě chápe např. nutnost zaplatit
kupní cenu, uvědomuje si, že přijímá závazek
na několik let apod.
Nezletilí tedy mohou např. uzavřít jednoduchou
kupní smlouvu, jako je nákup potravin v obchodě,
nemohou už ale třeba přijmout úvěr. Posouzení
konkrétní situace by v konečném případě náleželo
soudu.

3. Nabývání svéprávnosti před
18. rokem věku
Tato problematika vychází z pojetí, že v určitých
případech lze nezletilému „přidat věk“ a tím ho
učinit svéprávným dřív, než dosáhne stanovené
věkové hranice. Před dovršením 18. roku se plné
svéprávnosti může nabýt dvěma způsoby, a to
buď přiznáním svéprávnosti soudem, nebo
uzavřením manželství. V obou případech je
nezbytné, aby člověk dosáhl alespoň šestnácti let
věku.
Manželství může standardně uzavřít pouze zletilý.
Ve výjimečných případech ale může manželství
uzavřít také nezletilý, pokud dostane povolení

D.A.S. magazín

soudu. Soud může, ale nemusí, povolit uzavření
manželství pouze v následujících případech:
• ve výjimečných případech,
• kdy jsou pro to důležité důvody (např. těhotenství
snoubenky),
• jestliže nezletilý dovršil 16 let věku.
Pozor, pokud by nezletilý uzavřel manželství bez
povolení soudu, bude takové manželství prohlášeno
za neplatné. Uzavřením manželství s povolením
soudu nezletilý nabývá plné svéprávnosti. Tato
svéprávnost se neztrácí ani v případě, kdyby
následně došlo k zániku manželství např. rozvodem,
nebo pokud by bylo manželství prohlášeno
za neplatné.
Mimo uzavření manželství lze plné svéprávnosti
dosáhnout také rozhodnutím soudu na návrh
nezletilého. Návrh může podat i zákonný zástupce
nezletilého, nezletilý ale musí s návrhem vyjádřit
svůj souhlas. Aby soud návrhu vyhověl, musejí být
splněny následující předpoklady, ale všechny
zároveň:
• nezletilý dosáhl alespoň věku 16 let,
• je osvědčena jeho schopnost se sám živit
a obstarávat si své záležitosti,
• s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého.
Půjde zejména o situace, kdy nezletilý již je
pravidelně zaměstnaný nebo samostatně podniká
a tím má soustavně zajištěný příjem, který je
dostatečný k tomu, aby se mohl sám živit. Ojedinělý
příjem nezletilého, např. odměna za brigádu, není
k přiznání plné svéprávnosti dostačující. Je třeba
posoudit všechny okolnosti konkrétního případu.
Jsou-li podmínky požadované zákonem pro
přiznání svéprávnosti splněné, je na přiznání
svéprávnosti právní nárok, takže soud musí
svéprávnost přiznat.
V případě, kdy některá podmínka splněna není, není
sice na přiznání svéprávnosti právní nárok, soud ale
přesto může svéprávnost na návrh nezletilého nebo
jeho zákonného zástupce přiznat, pokud to je
z vážných důvodů v zájmu nezletilého.
Přiznáním svéprávnosti se nezletilý stane plně
způsobilý ke všem právním jednáním a za tato
jednání bude také plně odpovědný. Pokud jde
o výživné, zanikne na něj dítěti nárok. Vyživovací
povinnost rodičů k dětem není podmíněna věkem
ani ukončením určitého stupně vzdělání, nýbrž
pouze schopností sám se živit. Vyživovací povinnost
rodiče vůči dítěti tedy trvá do té doby, než je dítě
schopno samo se živit. Pro přiznání svéprávnosti je
schopnost obživy jednou z podmínek, tudíž zanikne
zároveň podmínka pro nárok na výživné. •
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Děti v nesnázích

– případy se šťastným koncem

Dítě jakéhokoliv věku se může dostat do problémů, pouze se problémy věkem
liší. Nyní vám na konkrétních případech, které jsme řešili, ukážeme, co vše se
může stát a jak je důležité být pro tyto případy pojištěn.

Pád batolete do podzemní chodby
Naše klientka se na nás obrátila v nešťastné situaci, která se stala její rodině. Její
malé dítě, tehdy ještě batole, spadlo v olomouckém parku do podzemní chodby
někdejší barokní pevnosti, a to nenápadným otvorem, který byl zčásti skrytý pod
starým pařezem.
Devatenáctiměsíční holčička se procházela s babičkou parkem a spadla do chodby.
Dovnitř se propadla relativně úzkou prohlubní, která byla částečně skryta pod starým
pařezem, a na první pohled nic nenaznačovalo, jak hluboká je ve skutečnosti.
Holčička ale měla při pádu velké štěstí a odnesla ho jen drobnými odřeninami. Z jámy
ji pak vytáhli hasiči, kteří přitom museli prohlubeň na povrchu rozšířit, aby se dovnitř
vůbec dostali.
Naši právníci začali po nahlášení pojistné události komunikovat s policií
a Magistrátem města Olomouce. Magistrátu města Olomouce byla zaslána
kvalifikovaná právně zdůvodněná výzva k vyplacení náhrady škody vzniklé malé
holčičce.
Rada města Olomouce projednala naši právní žádost o náhradu škody a schválila
kompenzaci za vzniklou újmu ve výši 10 tisíc korun zákonnému zástupci, v tomto
případě matce malé holčičky. Tato částka několikanásobně překračovala bolestné,
které by mohlo být teoreticky soudně vymáháno, proto naše klientka přistoupila
na tento návrh. Peníze klientce v pořádku dorazily.
Z tohoto případu je na první pohled vidět, že se skutečně vyplatí posílat měsíčně
několik stokorun jako pojistné. Poté má klient jistotu, že právo bude skutečně
na jeho straně a že i v takových těžkých životních situacích za ním budou stát
odborníci specializující se na oblast práva a dohlížet, aby i po právní stránce proběhla
kauza bez komplikací.

Patnáctiletý hoch uzavřel smlouvu
Patnáctiletý syn našich klientů, v té době student, se nechal nalákat sliby telefonního
operátora a bez vědomí rodičů uzavřel smlouvu, kdy mu mělo být poskytováno
„zvýhodněné“ volání. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou na několik let
a nezletilý se upsal k měsíčním platbám ve výši okolo 500 korun. Za celkovou
sjednanou dobu poskytování služeb měl syn našich klientů zaplatit víc než 10 tisíc
korun. Nezletilost musela být zaměstnanci telefonního operátora známá minimálně
z rodného čísla, které bylo zapsáno do smlouvy, přesto smlouvu uzavřel. Rodiče
nezletilého se následně snažili o zneplatnění smlouvy. Případ byl převzat naší
pojišťovnou. Naše pojišťovna argumentovala tím, že se jednalo o závazek tak
závažného charakteru a tak závažných finančních dopadů, že neodpovídal rozumové
a volní vyspělosti a věku nezletilého, a proto nezletilý k tomuto právnímu úkonu
nebyl způsobilý. Na základě této argumentace nakonec telefonní operátor nárok
uznal a smlouvu zrušil.
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Mladiství v práci
Období léta již není dlouhodobě spojováno u mladistvých pouze s prázdninami, užíváním si
u vody, absolvováním výletů, festivalů apod., ale také s možností, jak si během měsíců, kdy
nemusí navštěvovat školu, přivydělat. Inzerátů na brigády i dlouhodobější práci, ve které by
bylo možné pokračovat také v průběhu školního roku, je spousta. Víte však, na co si dát pozor,
když nastupuje vaše dítě na brigádu či do zaměstnání jako mladistvý, tzn. ve věku do 18 let?

Z
JUDr. Barbora Čevelová
právník
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ákladním předpokladem pro to, aby
mladistvý mohl začít pracovat, je
dosažení 15 let věku. Tímto dnem
obecně nabude způsobilost mít
v pracovněprávních vztazích práva
a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními
právními úkony nabývat těchto práv a brát
na sebe tyto povinnosti. Je třeba si však dát pozor
na skutečnost, že zaměstnavatel, přestože
mladistvý již dosáhl 15 let věku, nemůže s ním
dojednat den nástupu do práce, který by
předcházel dni ukončení jeho povinné školní
docházky.

Příklad: Jan navštěvuje devátou třídu základní
školy a 27. 5. 2014 dosáhl věku 15 let. Jelikož se
však špatně učil, bude z jednoho předmětu skládat
reparát dne 28. 8. 2014. Pokud by si Jan chtěl před
složením reparátu přivydělat na nějaké brigádě,
nemůže. Sice již splňuje podmínku dosažení věku,
nesplňuje však podmínku ukončení povinné
školní docházky. Jan může mít do úspěšného
složení reparátu pouze brigádu dohodnutou s tím,
že začne pracovat nejdříve, až dokončí povinnou
školní docházku, tj. nejdříve dne 29. 8. 2014.
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Nejčastěji s mladistvými na dobu jejich brigády či
delšího pracovněprávního vztahu nebývá uzavírán
klasický pracovní poměr, ale dohoda o provedení
práce (dále jen „DPP“) či dohoda o pracovní
činnosti (dále jen „DPČ“). Proto je dobré vědět, že
obě dohody musí:
• být uzavřeny písemně,
• obsahovat druh práce,
• obsahovat den nástupu do práce,
• obsahovat místo výkonu práce a dobu, na kterou
se dohoda uzavírá.
Při DPP nesmí rozsah činnosti přesáhnout 300
hodin v kalendářním roce. Možnosti ukončení
DPP je vhodné písemně upravit, neboť zákoník
práce tyto neupravuje.
Při DPČ musí být přímo v dohodě navíc uvedeny
sjednané práce a sjednaný rozsah pracovní doby,
která nesmí přesáhnout polovinu stanovené
týdenní pracovní doby, a to v průměru za dobu,
na kterou je DPČ uzavřena. DPČ lze ukončit
písemně, a to buď dohodou stran, nebo výpovědí
kterékoliv ze stran, přičemž zde běží výpovědní
doba 15 dní od data doručení druhé straně.
Výjimečně lze DPČ ukončit také skrze okamžité
zrušení, nicméně zde musí být naplněny stejné
podmínky, jaké zákoník práce klade na okamžité
zrušení pracovního poměru, tj. např. porušení
povinností zaměstnancem zvlášť hrubým
způsobem.
Pro úplnost je třeba dodat, že mladistvý by navíc
měl být vždy před zahájením své práce
informován o tom, jakým způsobem bude
odměňován, popř. kdy a jakým způsobem mu
odměna či výplata zaměstnavatelem bude
poskytnuta. U DPČ může navíc mladistvý získat
nárok na dovolenou, proto je vhodné se
u zaměstnavatele na tuto možnost informovat.
Jelikož na brigádě či při delším pracovněprávním
vztahu může mladistvý přicházet do styku
s penězi, ceninami nebo mu jsou např. svěřeny
nějaké pomůcky pro to, aby mohl dohodnutou
práci vykonávat, měl by si zcela jistě dát pozor,
aby při uzavírání některé ze shora uvedené
dohody nebo při uzavírání pracovního poměru
nepodepsal také tzv. dohodu o odpovědnosti
k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování či
dohodu za ztrátu svěřených věcí. Ani jednu
z těchto dohod nesmí zaměstnavatel uzavřít
s osobou, která dosud nedosáhla 18 let věku! To
ale neznamená, že mladiství svému
zaměstnavateli za nic neodpovídají. Stejně tak
jako na jiné zaměstnance se i na mladistvé
vztahují obecná ustanovení o odpovědnosti,

D.A.S. magazín

na základě kterých zaměstnanec odpovídá
zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil
zaviněným porušením svých povinností při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.
K danému je současně vhodné podotknout, že
zaměstnavatel by mladistvému zaměstnanci měl
v tomto případě vzniklou škodu prokázat a tato by
měla být se zaměstnancem projednána a písemně
mu oznámena zpravidla nejpozději do jednoho
měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda
vznikla a mladistvý za ni odpovídá. Mladistvý
zaměstnanec by si však vždy při konání své práce
měl počínat tak, aby nedocházelo ke škodám
na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému
obohacení. •

Co dalšího je vhodné vědět  
V souladu se zněním zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vytvářet příznivé
podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých
zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek. Aby této
povinnosti mohl zaměstnavatel v plném rozsahu vyhovět, měl by mimo jiné
zabezpečit na své náklady vyšetření mladistvých zaměstnanců lékařem
poskytovatele pracovnělékařských služeb. Dané vyšetření by přitom mělo být
učiněno před vznikem pracovního poměru, před převedením na jinou práci
a pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně – uplatní se
především u dlouhodobě zaměstnaných mladistvých.
Každý mladistvý zaměstnanec pak může denně pracovat maximálně 8 hodin s tím,
že délka pracovní doby nesmí přesáhnout 40 hod. týdně. Přestávka na jídlo a oddech
u jednotlivé pracovní směny musí být poskytnuta nejdéle po 4,5 hod. nepřetržité
práce, a to v rozsahu nejméně 30 minut.
Mimo výše uvedené mladiství zaměstnanci nesmí být zaměstnáváni, ať už při DPP,
DPČ či klasickém pracovním poměru pracemi:
• pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol,
• které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem
v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví.
Konkrétní vymezení stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou v dohodě
s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, která stanoví i podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně konat
takové práce z důvodu přípravy na povolání (k tomu viz vyhlášku č. 288/2003 Sb.).
Pozor, zákazy některých prací mohou být vyhláškou rozšířeny i na zaměstnance
ve věku do 21 let,
• při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu,
• při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních
zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.
Konkrétně se jedná o práce vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů, práce
spojené se zvýšenou zátěží pohybového ústrojí, práce vykonávané po dobu delší než
4 hodiny za pracovní dobu v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání či trvale
vykonávané vsedě či vstoje, práce vykonávané na zařízeních vysokého elektrického
napětí atd.
Mladistvé zaměstnance nesmí také zaměstnavatel zaměstnávat prací přesčas nebo
prací v noci. Za práci v noci se přitom považuje práce konaná mezi 22 hod. večerní až
6 hod. ranní. Výjimku tvoří ti mladiství zaměstnanci, kteří jsou starší 16 let a výkon
noční práce potřebují pro svou výchovu k povolání. Ani u nich však noční práce
nesmí přesáhnout 1 hodinu, musí jako by navazovat hned na směnu denní a musí
být vykonávána pod dohledem zaměstnance staršího 18 let.

15

na cestách

Lužická jezera

Kde se vzala
Lužická jezera?

jsou rájem pro cyklisty a bruslaře

Lužická jezera jsou uměle
založená jezera na místech
dolů, které vznikly
dobýváním hnědého uhlí.
Tyto opuštěné doly se
zatopí a do roku 2018 má
vzniknout největší oblast
uměle založených jezer
v Evropě.

Léto a blížící se podzim přímo vybízejí k aktivně strávené dovolené. Pro
milovníky vodních sportů, in-line bruslí a cyklistiky doporučujeme oblast
Lužických jezer. Ta má hned několik výhod – sportovního vyžití je tam
mnoho a ještě je to nedaleko, doslova za humny.

Co je Lužice

blast Lužických jezer se nachází
přibližně sto kilometrů od našich
severních hranic, což je vzdálenost,
která se dá absolvovat bez
problému jako jednodenní výlet.
I když samozřejmě záleží, odkud pocházíte.
Nicméně, pokud jste milovníci aktivního sportu,
jsou Lužická jezera pro vás jako stvořená.
Oblast Lužických jezer si zamilují nejen cyklisté,
ale především in-linisté. Ačkoliv cyklostezek je
v Česku již dostatečně, speciálně upravené stezky

Lužice je historické území,
které osídlili Slované, tzv.
Lužičtí Srbové. Dnes toto
území zasahuje do tří
států – Česka, Polska
a Německa, kde se
rozkládá většina Lužice.
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pro in-line bruslení jsou stále ještě nedostatkové.
Ale sto kilometrů od českých hranic čeká
opravdový ráj – stovky kilometrů stezek, které mají
perfektní asfaltový povrch. A kromě toho jsou
rovinaté. Obrovskou výhodou je také to, že tento
kout zůstává stále ještě masově neobjeven.
Nehrozí tedy, že byste se na stezkách prodírali
davem sportuchtivých lidí.
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Vzhůru na kolo

Vodní hrátky

Jízda na kole patří v Česku mezi oblíbené činnosti.
I když máme v tuzemsku rozsáhlou síť
cyklostezek, které mnohdy vedou krásnou
krajinou – například v Krkonoších, pokud chcete
zkusit něco nového a neokoukaného, jsou Lužická
jezera správnou volbou. Velké množství
vystavěných tras, které vedou kolem uměle
vytvořených jezer, jsou ideální kombinací relaxace
a aktivního odpočinku. Cesty jsou široké
a převážně rovinaté, což je předurčuje k tomu, aby
na ně mířili jak starší lidé, tak lidé méně trénovaní.
Smutnit ale nemusí ani ti, co pravidelně spolykají
na kole stovky kilometrů. Pro ty fyzicky zdatnější
jsou připravené cyklostezky dálkové nebo
tematické.

Lužická jezera nabízejí také mnoho vodní zábavy.
Jako první se nabízí samozřejmě koupání, kolem
jezer jsou krásné písečné pláže. Této aktivitě se ale
samozřejmě můžete věnovat pouze v létě. Jestliže
sem vyrazíte na podzim, kdy je tu také krásně,
o vodní radovánky nepřijdete, jen si je užijete
v jiné podobě. Zkusit můžete třeba veslování,
plachetnice nebo jízdu na motorových člunech.
Dále se tu dá provozovat potápění, surfování
a rybolov.
Tip: Na mnoha jezerech je možná jízda
i na nafukovacích člunech či kanoích. Pokud
si netroufáte sami, využijte zkušenosti
a doprovodu místních průvodců.

Ubytování
Ačkoliv jsou Lužická jezera
dobrým tipem pro
jednodenní výlet, zdaleka
nemůžete stihnout,
prohlédnout a vyzkoušet
vše, co nabízejí. Proto
doporučujeme zde strávit
více času. K dispozici je
široká nabídka ubytování,
od kempů přes apartmány
na břehu jezera až
po plovoucí domy.

Tip: Pro opravdové fajnšmekry doporučujeme tzv.
Jezerní cyklomagistrálu. Tato trasa vede podél
23 jezer a její délka je úctyhodných 186
kilometrů. U mnoha jezer je možné se
i vykoupat, pokud sem samozřejmě pojedete
v letních měsících. Jestliže už počasí
na koupání nebude, můžete obdivovat různá
stadia zaplavování dřívějších povrchových
uhelných dolů. Na trase samozřejmě nechybí
ani podniky, v nichž se můžete občerstvit.

Budoucnost in-linů
Cyklistika je sice stále ještě oblíbenější než jízda
na in-line bruslích, ale právě tento sport se
v poslední době hodně a rychle rozvíjí. I proto je
v oblasti Lužických jezer budována rozsáhlá síť
stezek pro bruslaře. Ačkoliv není zdaleka tak
rozsáhlá jako ta cyklistická, i tak zde čeká
na milovníky in-line bruslení několik již
dokončených tras, jejichž šířka je v průměru 3,5
metru. Tady srážka opravdu nehrozí. Navíc se
do budoucna počítá s dalším rozvojem v této
oblasti a chystá se například rozšíření servisu pro
bruslaře.
Tip: Zdatní bruslaři se mohou zúčastnit závodů,
které se na zdejších okruzích konají. Mezi
nejoblíbenější patří tzv. Bladenight, které se
konají každý týden od začátku června
do konce srpna na okruhu Lausitzringu. Trasa
závodu je dlouhá 4,5 kilometru a účastní se
ho tisíce lidí. Je to aktivita vhodná pro celou
rodinu. Letošní poslední Bladenight se koná
28. srpna.

D.A.S. magazín

Troška adrenalinu
Postupné zaplavování bývalých dolů je možné si
prohlédnout rovněž z ptačí perspektivy. Vyzkoušet
můžete i hydroplán. Pro fanoušky rychlých kol
a motorů nechybí možnost offroadové projížďky
na čtyřkolce, připraveny jsou i trasy pro motorky.
Tip: Nezapomeňte navštívit Lausitzring, jeden
z nejmodernějších testovacích okruhů
v Evropě, na němž se konají mnohé závody,
například závody DTM či superbiků. V létě je
okruh k dispozici pro cyklisty a bruslaře. •
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Nový „bodový systém“ v SRN
V SRN vystřídal od 1. května 2014 dosavadní centrální dopravní registr a bodový systém pro
pachatele přestupků nový registr způsobilosti k řízení motorových vozidel se systémem pro
hodnocení způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nový registr má být jednodušší,
spravedlivější a transparentnější a zejména má přispět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.
Na základě nové právní úpravy došlo od 1. května 2014 k následujícím změnám:
Platí nový katalog bodového hodnocení
přestupků a pokut. Pokuty bude upravovat Příloha
k § 1 Nařízení o katalogu pokut
(BKat-Verordnung), body Příloha 13 k Nařízení
o oprávnění k řízení motorových vozidel (FeV).
Nový systém pro hodnocení způsobilosti k řízení
motorových vozidel už rozlišuje jen tři kategorie
– přestupky jsou ohodnoceny jedním, dvěma
nebo třemi body (dříve 1–7). Horní hranice
„výstražných“ pokut za přestupky
(tzv. Verwarnungsgeld) se stanoví na 55 eur
a hranice pro zápis přestupku do registru na 60 eur
(před 1. 5. 2014 činily tyto hodnoty 35 eur,
respektive 40 eur).

Zdena Holečková
specialistka zahraničního
právního servisu
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Přestupky a trestné činy, které nemají význam pro
bezpečnost silničního provozu, nebudou
v budoucnu postihovány trestnými body. Půjde
např. o následující přestupky:

• vjezd do ekologické zóny
• urážka
• přestupky proti zákonu o povinném ručení
• ustanovení o registrační značce vozidla
• závazné požadavky týkající se knihy jízd atd.
Pokuty za tyto přestupky se však zvýšily, takže
například vjezd do ekologické zóny bez ekologické
plakety se trestá místo dosavadními 40 eury
pokutou ve výši 80 eur.
Všechny ostatní přestupky bez udělení trestu
zákazu řízení se hodnotí jedním bodem.
Patří k nim i přestupky týkající se zajištění
nákladu, porušení předpisů o odpovědnosti
za provoz vozidel, rozměry, zatížení náprav,
pneumatiky nebo jiných předpisů souvisejících
s povinností zajistit takový stav vozidla, aby
neohrožovalo bezpečnost silničního provozu.
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Ostatní přestupky se zákazem řízení a určité trestné
činy nebo trestné činy se zákazem řízení až na tři
měsíce se hodnotí dvěma body. Patří k nim např.
ublížení na zdraví z nedbalosti, pokud byl udělen
zákaz řízení, ohrožení silničního provozu,
nepovolené opuštění místa nehody, řízení pod
vlivem alkoholu atd.
Trestné činy s odebráním oprávnění k řízení
motorového vozidla, jako usmrcení z nedbalosti,
ublížení na zdraví z nedbalosti, násilí nebo výhrůžky,
se hodnotí třemi body, pokud bylo nařízeno
odebrání oprávnění k řízení motorového vozidla
nebo zákaz udělení oprávnění k řízení motorového
vozidla.

Při 8 nebo více bodech
Je odebráno řidičské oprávnění. O nový řidičský
průkaz může požádat nejdříve po 6 měsících
a po absolvování medicínsko-psychologického
vyšetření; nové řidičské zkoušky se zpravidla
nepožadují. Musí proběhnout všechny stupně
opatření. Příslušné opatření se přijímá jen při
prvním dosažení některého z uvedených bodových
stavů. Jednotlivé stupně však mohou po odstranění
záznamů proběhnout několikrát, když je znovu
nasbírán příslušný počet bodů.
Nový systém se zavádí i pro mazání bodů.

Opatření u řidičů, kteří se dopustili na území SRN
opakovaně dopravního přestupku (ev. trestného
činu), tzn. při kumulaci trestných bodů zapsaných
do centrálního registru ve Flensburgu, vedou
k odstupňovaným opatřením:

Do 3 trestných bodů
Až do 3 bodů nebudou proti dotyčnému zavedena
žádná opatření. Body se pouze zaznamenají a řidič
má možnost dobrovolně navštívit zdokonalovací
seminář. Za to mu bude odečten jeden bod.

Záznamy s 1 bodem se mažou po 2,5 roce.
Záznamy s 2 body se mažou po 5 letech.
Záznamy s 3 body se mažou 10 letech.
Dosavadní překážka ve vymazání trestných bodů
zaniká, tzn. nový přestupek už nepovede k tomu, že
se evidovaný čin ukládá po delší dobu. Každý čin
a každý bod se v budoucnu vymaže podle pevných
lhůt pro vymazání, které jsou uvedené výše.

Přepočet trestných
bodů zapsaných podle starého
systému

4–5 trestných bodů
Když je řidiči zapsáno do centrálního registru 4 až 5
trestných bodů, je proti němu zaveden první stupeň
opatření, tzv. „Napomenutí“. Dotyčný s tímto
stavem bodů obdrží napomenutí a informaci
o systému hodnocení způsobilosti k řízení. Kromě
toho bude upozorněn na to, že může navštívit
seminář ke zdokonalení své individuální
způsobilosti k řízení, za což mu bude opět odečten
jeden bod. Odpočet bodu se obecně poskytuje jen
jednou za pět let.

6–7 trestných bodů
Proti řidiči se zavádí druhý stupeň opatření a je mu
udělena tzv. „Výstraha“. To znamená, že majitel
řidičského průkazu dostává upozornění, že při
dalších přestupcích mu hrozí odebrání řidičského
oprávnění a současně je upozorněn, že může
dobrovolně navštívit zdokonalovací seminář. Za ten
už mu ovšem bod odečten nebude.

D.A.S. magazín

Z bodů, které byly řidiči přiděleny do 30. 4. 2014, se
nejdříve odečtou ty body, které by podle nových
předpisů už nebyly uděleny.
Zbývající body se přepočítají takto:
staré body
nové body
0		
1–3		
4–5		
6–7		
8–10		
11–13		
14–15		
16–17		
18 a více		

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Německý zákonodárce vychází v souvislosti s výše
uvedenými novelizovanými právními předpisy
z toho, že nový registr způsobilosti k řízení, resp.
nový bodový systém pro hodnocení způsobilosti
k řízení, povede k tomu, že se v budoucnu bude
odebírat v SRN mnohem častěji řidičům oprávnění
řídit motorová vozidla na území SRN. •
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Autem do Chorvatska
Každý rok míří do Chorvatska vlastním nebo vypůjčeným automobilem statisíce českých
turistů. Ačkoliv většina informací týkajících se především místních právních předpisů, je
notoricky známá, neuškodí si některé z nich zopakovat a upozornit na některé novinky.

T

i, kdo si letos zvolí za cíl Chorvatsko, přijedou již
do země Evropské unie – v pořadí 28. členem
Evropské unie se Chorvatsko stalo 1. července 2013.
Vstupem do Evropské unie přešlo Chorvatsko
do režimu volného pohybu osob, zboží a služeb
a stalo se součástí jednotného evropského celního prostoru.
Přestaly proto platit dosavadní celní předpisy a na hranicích
odpadly celní kontroly. Bezcelní převoz zboží neobchodní
povahy určeného pro osobní spotřebu je umožněn až
do hodnoty 300 eur na osobu.
Zařazení mezi země Evropské unie pro Chorvatsko neznamená,
že se automaticky stává také členem Schengenského prostoru
(s tímto krokem se počítá nejdříve v roce 2015).
V praxi to znamená, že po občanech České republiky budou
na chorvatských hranicích i nadále vyžadovány cestovní
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doklady. K prokázání totožnosti postačí předložit platný
občanský průkaz vydaný po 1. červenci roku 2000.
V plném proudu jsou rovněž dopady novely chorvatského
trestního zákona účinného od 1. ledna 2013, podle které jsou
nově posuzovány jako trestný čin některé dřívější přestupky,
např. nebezpečná jízda, předjíždění kolony v nepřehledném
místě, jízda pod vlivem alkoholu, ale také výraznější překročení
maximální povolené rychlosti 50 km/hod. v uzavřené obci,
za které lze kromě vysokých peněžitých trestů uložit až 3 roky
vězení.
Z informací, které mohou být pro cestu do Chorvatska
důležité, vybíráme:
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Jízda pod vlivem alkoholu
Podle chorvatských právních předpisů je
obecně tolerováno u řidiče 0,5 promile
alkoholu v krvi, avšak nulová tolerance
platí pro řidiče C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, H
a některé další specializované profese
(taxikáře, řidiče záchranné služby apod.).
Zaviní-li řidič dopravní nehodu pod vlivem
alkoholu, stává se to pro něj výrazně
přitěžující okolností bez ohledu na to, zda
se na něj vztahuje tolerance 0,5 promile
nebo tolerance nulová.
Za jízdu pod vlivem alkoholu nad
1,5 promile je řidič potrestán pokutou
minimálně ve výši 5000 kun, ale
v závažnějších případech mu hrozí až
3 roky vězení.

Rychlostní limity
• v obci 50 km/hod.
• mimo obec 90 km/hod.
• na rychlostních silnicích 110 km/hod.
• na dálnicích 130 km/hod.
• pro motorová vozidla s nebrzděným
přívěsem 80 km/hod.

Všem našim
klientům, kteří
se chystají
do Chorvatska,
přejeme
šťastnou
cestu!

Povinná výbava
V povinné výbavě vozidla musí být kromě
standardních prvků výbavy
(autolékárnička, výstražný trojúhelník atd.)
také reflexní vesta a tažné lano.

Předepsané doklady

Zdravotní průkaz
a doplňkové pojištění
Pro případ nezbytné zdravotní péče je nutné mít u sebe
zdravotní průkaz, avšak vzhledem k tomu, že veřejné
zdravotní pojištění zdaleka nepokrývá veškeré náklady,
které mohou v zahraničí např. při úrazu pojištěnce
vzniknout, je vhodné před cestou do zahraničí uzavřít
doplňkové pojištění (např. pojištění léčebných výloh pro
cestu do zahraničí).

Pojištění odpovědnosti za škodu
Při cestě do zahraničí nelze nikdy předem vyloučit, že my
sami nebo naše děti způsobíme třetí osobě škodu,
za kterou poneseme odpovědnost. Výjimkou nejsou ani
případy, kdy se výše škody pohybuje v řádu statisíců.
Známe dokonce případ, kdy klient zavinil v sauně
ubytovacího zařízení nedodržením bezpečnostních
pravidel požár, jehož následkem vznikly škody
přesahující 1 milion korun. Vždy se proto vyplatí sjednat
si před cestou do zahraničí pojištění odpovědnosti.

Dovolená s domácími mazlíčky
Při cestě do zahraničí musí být pes označen mikročipem
a jeho majitel je povinen mít s sebou mezinárodní
očkovací průkaz a potvrzení o očkování proti vzteklině.

Telefonování za jízdy
Telefonování za jízdy je povoleno pouze s použitím sady
hands-free (porušení zákazu se trestná pokutou
500 kun).

Pokuty

Mgr. Monika Tomanová
právník zahraničního
právního servisu
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• platný řidičský průkaz
• osvědčení o technické způsobilosti
vozidla
• platná zelená karta
• zmocnění majitele vozidla k užívání
vozidla v angličtině (ideálně rovněž
v chorvatštině a s ověřeným podpisem),
pokud nelze prokázat vlastnictví vozidla
Mezinárodní řidičský průkaz není
vyžadován, je však praktické jej mít s sebou
(např. pro případ výpůjčky automobilu
nebo motorky z autopůjčovny).

Minimální pokuta, která je udělována řidičům
za dopravní přestupky, činí v Chorvatsku 300 kun.
Pokuty se platí zásadně na místě v hotovosti. Není-li řidič
ochoten zaplatit pokutu, postupuje se přestupek k řešení
místně příslušnému přestupkovému soudu. Policie má
právo zadržet zahraničnímu řidiči cestovní doklady až
do vyřešení přestupku (maximálně 8 dnů). Ústní jednání
přestupkového soudu je nařízeno nejpozději do 48 hodin.
Proti rozsudku soudu (samosoudce) je možné podat
zpravidla ve lhůtě tří dnů opravný prostředek. •
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zákazník

ČSAD JIHOTRANS:

tradiční společnost s pestrou
nabídkou služeb

Společnost ČSAD JIHOTRANS patří mezi tradiční české dopravní firmy. Je to společnost, jejíž
tradice sahá až do roku 1949. Kromě dopravy a logistiky se firma zabývá rovněž službami
s dopravou spojenými. Již dlouhé roky je ČSAD JIHOTRANS také spokojeným klientem D.A.S.
O společnosti i o naší spolupráci jsme si povídali s Ing. Borisem Novotným, jenž v ČSAD
JIHOTRANS zastává pozici technického ředitele.
22
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Společnost JIHOTRANS se zabývá dopravou
a logistikou, ale také opravárenstvím. Co je vaší
hlavní činností?
Hlavní činností ČSAD JIHOTRANS je nejenom
doprava a logistika, ale také široké portfolio služeb
s dopravou spojených. Jako příklad mohu uvést síť
čerpacích stanic, kvalitní pneuservisy, lakovnu,
sklady se širokou zásobou náhradních dílů atd.
Nabízíte i další služby?
Jak jsem uvedl u předchozí otázky, naší snahou je
uspokojit zákazníka, který k nám přijede, v co
největší míře a nabídnout mu veškerý možný
servis.
Jste firma s dlouholetou tradicí. Myslíte si, že
právě tradice je to, co zákazníci preferují?
I v dnešní době, kdy je obrovský tlak na cenu
služeb, je i tradice to, co zákazníci oceňují.
Jak dlouho vy sám už ve firmě pracujete?
Pracuji v JIHOTRANSu již 25 let a potvrzuji tím
předchozí odpověď o tradici.
Co přesně máte na starosti?
Jako technický ředitel a vedoucí ICT mám
zajímavé pole působnosti a jsem za to rád a práce
mne těší.
Pracoval jste vždy v odvětví dopravy? A jak jste
se do něj vůbec dostal?
Do ČSAD jsem nastoupil v roce 1988
po vystudování VUT v Brně, takže ano, v dopravě
pracuji již delší dobu.
Jak dlouho je vaše firma klientem D.A.S?
JIHOTRANS je spokojeným klientem D.A.S již
od roku 1996.
Kdy jste se o D.A.S. a jejích službách dozvěděl?
Kdy? Když jsem se kdysi v zahraničí divil, že auta
se samolepkou D.A.S. mají problémy vyřešeny
rychleji a kvalitněji.
Jaké případy s D.A.S. nejčastěji řešíte?
S D.A.S. řešíme nejčastěji zahraniční nehody,
popřípadě správní řízení, též v zahraničí.
Byli jste se službami D.A.S. vždy spokojeni?
Ano, služby, které D.A.S. poskytuje, jsou perfektní.
Chybí vám v nabídce D.A.S. produkty, které
byste jako společnost využili?
Pro naše potřeby pokrývá D.A.S. celé spektrum
požadovaných služeb.
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Využíváte služeb D.A.S. i v soukromí?
V soukromí zatím služby D.A.S. nevyužívám, ale
jak se říká: „Nikdy neříkej nikdy“.
Prozradíte nám vaše zájmy?
Zájmy? Je na nás, kolik času si na své zájmy
a koníčky vyhradíme. Mne dobíjejí hory jak v létě,
tak v zimě. Také rád fotím.
Máte ještě nějaké nesplněné cíle, pracovní
i osobní?
Cíle jsou důležité. Cestou k cíli často objevíme jen
tak mimochodem zajímavé věci a poučení. Takže
i já ke svým cílům směřuji, někdy rychleji, někdy
oklikou. A stává se, že cíle pracovní a osobní se
někdy někde potkávají... •

ing. boris novotný
Po ukončení Střední průmyslové
školy v Pelhřimově studoval
na VUT v Brně. V roce 1988 začal
pracovat ve společnosti ČSAD
s.p. České Budějovice, kde
pracuje dodnes. Firma dnes nese
název ČSAD JIHOTRANS a.s.
Zde zastává pozici technického
ředitele.
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poradna

Blesk se na nic neptá
Bouřky patří k létu. Někdo se jich bojí, někdo je má rád.
Na mnoho lidí působí hřmění uklidňujícím dojmem. Ale blesk
dokáže způsobit také velké škody.

C
Mgr. Eva Dvořáková
vedoucí oddělení
likvidace škod
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hápu, že název článku může působit
poněkud matoucím dojmem, ale
v podstatě to tak je. Blesk se nikdy
nikoho nezeptá, zda bude tak laskav
a dovolí mu si jen tak trochu
bouchnout do jeho domu, nezeptá se ani na to,
které místo by vám pro jeho zásah vyhovovalo
nejlépe a zda máte uzavřenou pojistku na škody,
které jeho hrátkami vzniknou. Většina z nás si tuto
skutečnost uvědomuje a zpravidla se včas podle
toho zařídí – nejlépe tak, že si dům pro dané
případy pojistí. Mnoho z nás, včetně mé rodiny,
však v minulosti tuto informaci buď neobdrželo,
nebo ji jaksi opomenulo.

Osobní zkušenost
Je pravdou, že úder blesku nastal u nás v rodině
v době, kdy mi byl rok. Jistě chápete, že se mi
z pochopitelných důvodů nechce příliš rozebírat,
kolik let od té doby uplynulo. Každopádně dojmy
z této události jsou u nás doma natolik živé, že
jsou dramaticky předváděny každé následující
generaci. Já osobně znám díky mnohým reprízám
detailní popis jednání každého člena i nečlena
rodiny. Jeden z faktů, který mne zaujal již
v dětském věku, byla vidina mé prababičky, se
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mnou jakožto ročním dítětem v náručí, kterak se
v nočních hodinách prodírá začouzeným domem
a ptá se hasičů, zda nemají na něco chuť, že jim
ráda předloží cokoli, co se nachází v její spíži,
protože jsou přece jen návštěvou. Pradědeček si
pak po návratu ze svého „klubu“ vůbec nevšiml,
že dům nemá střechu, zato bouřlivě okomentoval
fakt, že nejsou zavřená vrátka. No, dosti již o mé
rodině. Prostě jsme vyhořeli a žádná legrace to
v tu chvíli nebyla. S následky úderu blesku
do našeho domu jsem se setkávala ještě deset let
poté.
Pevně věřím, že se vám takováto neblahá
zkušenost vyhne. I tak by bylo dobré vědět, co
v dané chvíli dělat. Pro všechny případy.
Pamatujte, že:
• pojištění domu v případě, kdy nemáme
hromosvod, nám je k ničemu, i když
předpokládám, že to už víme všichni,
• zásah blesku může být přímý a nepřímý,
• pokud už máme hromosvod a jsme pojištěni pro
případ zásahu blesku, bylo by vhodné
překontrolovat si v pojistné smlouvě, zda čistě
náhodou nemáme dům pojištěn pouze pro
přímý zásah blesku, avšak zásah blesku nepřímý
není do pojistné ochrany zahrnut.
Hned vysvětlím, oč se jedná, a slibuji, že otázku
existence hromosvodu na domě již nebudu dále
rozebírat.
Jako zásah blesku přímý je myšlena situace, kdy
blesk udeří přímo do vašeho domu. V důsledku
toho dojde k jeho poškození či vyhoření.
Oproti tomu je jako zásah blesku nepřímý
označován případ, kdy blesk uhodí například
do sousední nemovitosti, ale může uhodit
i do nemovitosti vaší, přičemž nedojde
k poškození domu jako takového, ale elektrický
výboj poškodí spotřebiče napojené na elektrickou
síť.
Je-li vaše nemovitost pojištěna pouze pro případ
přímého zásahu blesku, pojišťovna, u které jste
pojistnou smlouvu uzavřeli, vámi uplatněný nárok
na náhradu škody vzniklé na spotřebičích
odmítne uhradit.
V době, kdy v naší rodině došlo k oné neblahé
události, byl v celém domě jeden černobílý
blikající televizor, dvě tranzistorová rádia,
nezapojený gramofon a dvě malé lednice.
Na danou dobu to nebylo málo, ale v porovnání
s dnešní dobou, kdy se v jedné domácnosti
nachází rovnou několik televizorů, několik lednic,
počítačů, či hifi souprav, o drobných spotřebičích
ani nemluvě, by mohla mít takováto událost
poměrně tristní následky.
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Neblahá zkušenost s dobrým
koncem
Chtěla bych v mém „pojednání o blesku“
vzpomenout i na případ, který jsem osobně řešila.
Jednalo se o případ mladé rodiny, která si pouze
krátce užívala svůj nový dům. Jako většina z nás
řešila bydlení formou hypotečního úvěru a rovněž
část vybavení domácnosti byla vázána na úvěr.
Dům sice byl vybaven hromosvodem, avšak i tak
došlo k přímému zásahu blesku do domu. Neboť
rodina měla sjednáno pojištění, obrátili se na svou
pojišťovnu s žádostí o úhradu vzniklých škod.
Technik pojišťovny přijel ověřit příčinu a rozsah
újmy, ale jaké bylo pro mladé manžele
překvapení, když technik zkonstatoval, že sice
hromosvod nemovitost má, ovšem jeho instalace
byla provedena vadně a za takového stavu
pojišťovna škodu neuhradí. Zároveň byli
upozorněni na to, že škoda, která jim vznikla
na elektrickém zařízení domácnosti, stejně není
zahrnuta do rozsahu jejich pojištění.
Postupně jsme se při řešení tohoto případu

Jako zásah blesku přímý je myšlena situace,
kdy blesk udeří přímo do vašeho domu.
dostávali dál a dál. Velkým štěstím bylo, že se
jednalo o zcela novou nemovitost a instalace
hromosvodu byla provedena v nedávné době před
událostí. Škodu na domě a na přístrojích nakonec
uhradila firma, která vadnou instalaci
hromosvodu provedla. Rodina si ale současně
prošla ne příliš příjemnou zkušeností, v rámci
které pochopila, že i v případě správné instalace
hromosvodu by jejich pojistka všechny vzniklé
škody nepokryla a náklady na pořízení nových
přístrojů by museli nést sami.
Podívejte se proto prosím do svých pojistných
smluv a zkontrolujte, jak široké krytí různých
případů vaše pojistná smlouva zahrnuje. Naše
společnost vám v případě pojistného sporu
samozřejmě poskytne veškerou možnou podporu,
všichni ale víme, že lepší je problémům
předcházet.
Závěrem se chci omluvit za používání výrazu
hromosvod, přestože je jasné, že se jedná
o bleskosvod, ale to, co se v mládí naučíš…
Přeji vám mnoho krásných letních chvil, pokud
možno bez blesků, zato s rojem padajících, ale
nikdy nedopadnuvších hvězd. •
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Ptáte se...

 Zaměstnavatel vyžaduje při rozvázání
pracovního poměru výstupní prohlídku. Má
na tento postup nárok?
Ano, zaměstnavatel může v souladu s vyhláškou č.
79/2013 Sb. požadovat výstupní prohlídku
po zaměstnanci při ukončení pracovního poměru,
a to především za účelem zjištění zdravotního
stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce
s důrazem na zjištění takových změn zdravotního
stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se
zdravotní náročností vykonávané práce.
 Reklamoval jsem výši vyúčtování
za elektrickou energii. Reklamace se táhla
několik týdnů. Když jsem reklamaci vyřizoval,
byl jsem ujištěn, že je celý proces až do vyřízení
reklamace pozastaven. Dodavatel si však
za dobu reklamace nejen účtuje úrok z prodlení,
ale ještě v mezičase postoupil částku, která byla
předmětem reklamace, vymáhací agentuře.
Po ukončení reklamace mi bylo sděleno, že dále
musím jednat s inkasní agenturou, kde si
k částce okamžitě připočetli ještě dalších cca
7500 Kč za administrativní poplatek. Jak penále,
tak tento administrativní poplatek považuji
za neoprávněné, rád bych ale zjistil, jaký je
v tomto případě pohled paragrafů a jaké mám
vlastně možnosti.
Ze znění vašeho příspěvku předpokládáme, že
nesouhlasíte s vyúčtováním elektrické energie
a fakturu jste z tohoto důvodu neuhradil.
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Dodavatel elektřiny k vám v důsledku toho
bohužel přistupuje jako k dlužníkovi. Obecně lze
konstatovat, že věc je potřeba řešit především
v řízení u Energetického regulačního úřadu,
v rámci kterého, podaří-li se vám prokázat
neoprávněnost účtovaných částek, vám případně
bude neoprávněně naúčtovaná částka vrácena
jako bezdůvodné obohacení dodavatele, resp.
ustoupeno od jejího vymáhání. V opačném
případě se vystavujete riziku, že vás bude
dodavatel žalovat, neboť fakticky jste dlužníkem
do jednoznačného prokázání opaku. Co se týče
inkasní agentury a jejích nákladů, domníváme se,
že právo požadovat náklady na vymáhání
pohledávky pomocí takové agentury by mělo být
zakotveno ve smlouvě o dodávkách elektrické
energie či smluvních podmínkách, které byly
přílohou smlouvy, tyto doporučujeme prověřit.
Pokud to sjednáno nebylo, tyto poplatky určitě
neplaťte.
 Koupil jsem si v Německu osobní auto.
Po zaplacení vozu jsme s kamarádem vyrazili
zpět do České republiky. Na vozidlo jsme
umístili české plechové převozní značky zelené
barvy. Tyto značky jsou registrované
na kamaráda, který v Česku obchoduje s vozidly.
SPZ mají statut trvale manipulačních značek,
které lze použít na libovolné vozidlo, které
splňuje parametry – objem motoru, hmotnost
atd… (SPZ: E 2136). Pojištění se vztahuje přímo
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na tyto značky a samozřejmě je k němu i mezinárodní zelená
karta. Vozidlo, které jsem koupil, má platné TÜV. Spolu
s kupní smlouvou jsem měl také originální doklady k vozidlu.
Těsně před hranicemi s Českou republikou jsem zastavil kvůli
koupi dálniční známky. Na tomto parkovišti jsme se museli
podrobit policejní kontrole. Policie mi oznámila, že jsem
použil neoprávněně tyto převozní značky. Následovalo
vyšetřování, které trvalo asi čtyři hodiny. Policie nás
požádala, abychom druhým vozem přejeli na stanici. Zde
po cca dvou hodinách policisté došli k závěru, že jsem řídil
vozidlo bez pojištění, s čímž jsem nesouhlasil vzhledem
k tomu, že jsme měli platnou zelenou kartu. Musel jsem složit
kauci 250 eur a případ byl předán dále k soudu. Poté jsme
mohli pokračovat zpět do České republiky.
Stejně jako v České republice, tak rovněž v SRN je řidič povinen
prokázat na výzvu kontrolního orgánu existenci platného
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
motorového vozidla (tzv. povinného ručení), a to předložením
zelené karty, která je vystavena na konkrétní registrační značku
vozidla. Vzniknou-li při kontrole jakékoliv pochybnosti
o existenci pojištění vozidla, zahájí příslušný kontrolní orgán
proti řidiči správní řízení a zároveň vybere peněžní záruku
na předpokládanou pokutu a náklady správního řízení.
Rozhodnutí ve věci samé, kterým je obviněnému uložena
pokuta a povinnost zaplatit náklady správního řízení (případně
rozhodnutí o zastavení řízení), je vydáno zpravidla v řádu
několika týdnů.
Proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení
odpor, který musí být sepsán v němčině a příslušnému orgánu
doručen ještě před uplynutím odvolací lhůty.
Je-li existence pojištění k datu kontroly v příslušném řízení
prokázána, peněžní záruka je obviněnému vrácena, v opačném
případě se zpravidla transformuje na uloženou pokutu
a náklady správního řízení.
 Můj zaměstnavatel vyvolal mezi námi spor a na základě
toho mi dal výpověď. Mám nárok na odstupné?
Záleží na tom, jaký důvod zaměstnavatel ve výpovědi uvedl.
Pokud jste dostal výpověď podle zákoníku práce § 52 písm. a)
– ruší se část zaměstnavatele, b) – přemisťuje se část
zaměstnavatele nebo c) - nadbytečnost, popř. d) – pracovní
úraz, nemoc z povolání – pak by vám odstupné mělo náležet,
a to podle délky vašeho pracovního poměru u něj. Pokud vám
dal zaměstnavatel výpověď z jiného důvodu, na odstupné nárok
nemáte. Pro úplnost dodáváme, že výpověď můžete do dvou
měsíců od skončení pracovního poměru napadnout pro její
neplatnost u soudu.
 Je v pořádku, když společnost, do které jsem poslal
životopis, tuto skutečnost předala mojí nadřízené? Ohrozila
tímto moji pozici v současném zaměstnání.
Dle předpisů k ochraně osobních údajů platí, že osobní údaje,
které zaměstnanec poskytne zaměstnavateli před vznikem
pracovního poměru, mohou být použity jen k účelu, k němuž
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mu byly svěřeny (tj. k posouzení, zda je osoba vhodným
kandidátem), a po dobu nezbytně nutnou ke splnění tohoto
účelu. Nelze využívat bez souhlasu uchazeče takto získané údaje
k jiným účelům a poskytovat je jiným subjektům, kromě výjimek
stanovených právními předpisy (např. Policii ČR). Ve vašem
případě tedy pravděpodobně došlo k porušení těchto předpisů,
a vznikla-li vám tím nějaká škoda, máte nárok na její náhradu.
 Koupil jsem starší vůz od osoby, která mi ho dovezla
z Německa. Auto jsme koupili dle smlouvy na konci dubna,
zhruba týden předem jsem zaplatil zálohu. Další týden trval
přepis, a auto jsem si tak mohl vyzvednout asi dva týdny
po podpisu kupní smlouvy. Za necelý měsíc jsme zjistili, že
s autem není něco v pořádku, a proto jsme ho okamžitě
odstavili. Druhý den jsem kontaktoval prodejce, který nám
sdělil, že závadu odstraní, ale na naše náklady. Domnívám se
však, že tato závada nebyla způsobena provozem vozidla
v tak krátkém čase – přibližně 3 týdny. Pravděpodobně se
jedná o prasklé těsnění pod hlavou motoru/prasklá hlava
válce. U autorizovaného servisu jsem si nechal prověřit
historii vozidla dle VIN, kde není žádný záznam, ačkoliv
prodejce udával vyplněnou servisní knížku. Jak by bylo
vhodné postupovat, případně jaký máte názor na „skryté
vady“, co vše je možné za skrytou vadu považovat?
V případě koupě ojetého vozidla, u něhož se objeví vady, je
nezbytné tyto neprodleně uplatnit u prodávajícího (písemně,
doporučeně s dodejkou), přičemž prodávající odpovídá za vady,
jež mělo vozidlo v době koupě. Odpovědnost prodávajícího se
vztahuje na vady skryté a taktéž na vady zjevné, avšak
nevztahuje na takové vady zjevné, o kterých kupující vědět měl
nebo mohl v souvislosti s prohlídkou vozidla při jeho převzetí.
Přihlíží se k takovým zjevným vadám, jež jsou rozpoznatelné pro
běžného občana/laika, nikoliv odborníka v dané oblasti, při
běžné (obvyklé) pozornosti při prohlídce vozidla. Rovněž se
odpovědnost za vady nevztahuje na takové vady, jež byly
způsobeny jednáním kupujícího či způsobeny použitím věci.
Rozhodující je, zda vada prokazatelně existovala již v okamžiku
koupě, nikoliv zda o ní prodávající věděl. Je-li určení existence,
okamžiku či charakteru vady rozporné, pak je vhodné nechat
vypracovat na tuto problematiku znalecký posudek.
 Chtěla bych prodat byt, který je v podílovém vlastnictví.
Mám však problém s jedněmi sousedy. Když budu shánět
podpisy od ostatních majitelů bytů, že nemají zájem o koupi,
a tihle problémoví sousedi mi to nepodepíší, můžu byt stejně
prodat?
Předkupní právo spoluvlastníků nemovitosti podle starého
občanského zákoníku se bude uplatňovat až do konce roku
2014. To znamená, že vaší povinností je stále ještě nabídnout
váš spoluvlastnický podíl na domě ke koupi napřed ostatním
spoluvlastníkům. Taková nabídka musí být písemná
a doporučujeme ji zaslat doporučenou poštou. Neuhradí-li
spoluvlastník kupní cenu do 2 měsíců od doručení nabídky,
předkupní právo mu zaniká. •
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Staňte se součástí našeho týmu
Smyslem naší práce je pomáhat lidem. Pokud chcete pomáhat s námi, hledáte práci, která
má smysl, a máte obchodního ducha, staňte se součástí našeho týmu. „Věřím smyslu
a užitečnosti služby, kterou nabízíme,“ říká Martina Kallistová, specialista rozvoje
a vzdělávání, která má v D.A.S. mimo jiné na starosti nábor nových spolupracovníků.
Společnost D.A.S. pomáhá lidem. Pro ty, co vás
neznají, jak konkrétně?
Jsme jedničkou na českém a evropském trhu
v oblasti právní ochrany. Poskytujeme v České
republice zcela ojedinělou službu, kterou je
pojištění právní ochrany. V případě, že se naši
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klienti dostanou do situace, ve které bude potřeba
pomoc právního zástupce v rámci běžného života,
D.A.S. jim ho zajistí. To znamená, že našim
klientům zajišťujeme komplexní právní servis
v rámci pojištění, bez vynaložení dalších
finančních prostředků.
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Vaše společnost hledá nové spolupracovníky,
především na pozici obchodníka. Koho hledáte,
jaký typ člověka?
Hledáme člověka, který bude chtít tuto práci dělat
a bude jí věřit. Není důležité, zda je člověk již
hotový obchodník. Pro nás je důležité, zda máte
obchodního ducha, a my vám pomůžeme se jím
stát. Pokud již obchodníkem jste, budete moci
nabízet ojedinělou službu na pojistném trhu.
Jsou pro tuto práci důležité pracovní zkušenosti
nebo konkrétní škola?
Pochopitelně je zapotřebí, aby měl člověk
dokončenou střední školu a byl bezúhonný.
Každý rok nabízíme pracovní uplatnění
i mnoha absolventům. Praxe není důležitá.
Pro rychlý rozvoj znalostí a dovedností
jim přidělíme vhodného mentora.
Jak dlouho trvá školení, než bude zájemce moci
začít pracovat?
U nás čeká zájemce rychlý start. Na úvodním
semináři se seznámí s historií společnosti,
firemními hodnotami a strategií, portfoliem
nabízených služeb a pochopí význam a smysl
právní ochrany. Rozhodně na zájemce nečeká
dvouměsíční školení. Chceme, aby se co nejdříve
dostali do praxe, protože ta je nejlepším učitelem
a trenérem.
Jaká další školení na začínající obchodníky
čekají?
Všechna další jsou již tematicky zaměřená. Každý
má možnost absolvovat semináře, které mu
pomohou profesně růst a zlepšovat se.
Rozhodně neztrácí čas školením, která mu nic
nepřinesou.
Co vše má obchodník v D.A.S. na starosti?
Prioritně je to vyhledávání nových klientů, ale tím
to nekončí. Stará se o své zákazníky, pečuje o ně.
V případě, kdy bude klient potřebovat naše služby

U nás čeká zájemce rychlý start. Máme
úvodní školení, v němž dojde k seznámení se
všemi potřebnými náležitostmi. Součástí je
i seznámení s historií společnosti, vizí,
firemními hodnotami a strategií.
v oblasti řešení problému, je zpravidla on tím
prvním, na koho se klient obrátí, a poradí mu, jak
dále postupovat.
V jakých lokalitách hledáte nové
spolupracovníky?
Máme 12 poboček v celé ČR, my jim říkáme
expozitury. A do každé z nich hledáme
v současnosti schopné obchodníky. Přihlásit se
tedy mohou opravdu lidé z celé republiky.
Kromě smysluplné práce, co ještě může D.A.S
zájemcům o práci nabídnout?
V rámci pozice obchodníka máme nastavené
kariérní stupně. Nabízíme tedy profesní růst,
neomezené finanční možnosti, ale také příjemné,
přátelské a otevřené pracovní prostředí
s moderním zázemím, individuální plány rozvoje,
odborný růst a poradenství.
Zmínila jste neomezené finanční možnosti, co to
v praxi znamená?
Opravdu nemáme stanovenu horní hranici, kolik
si může obchodník vydělat. Záleží jen na něm,
kolik chce této práci věnovat času. Proto je pozice
vhodná třeba i pro maminky na mateřské
dovolené, které si mohou svůj čas a pracovní
aktivity rozvrhnout tak, jak jim to vyhovuje a jak
potřebují třeba s ohledem na to, jak a kdy mají
zajištěné hlídání. Ale samozřejmě je naší prioritou
spolupracovat s lidmi, kteří budou chtít v D.A.S.
budovat svoji kariéru a mít tuto práci jako hlavní
zdroj příjmů. •

Mgr. Martina Kallistová,
Specialista rozvoje a vzdělávání
Ve společnosti pracuje od roku 2009. Její hlavní aktivity se zaměřují na vzdělávání a rozvoj
zaměstnanců i obchodních zástupců, včetně procesu jejich náboru a integrace
do společnosti. Jako profesionální kouč, lektor a specialista na zvyšování výkonu se podílí
na budování a stabilizaci obchodní sítě. Ve volném čase se věnuje aikidu, cestování
a jachtingu (je vlastníkem kapitánského průkazu). Několik let žila v Japonsku, jehož životní
styl a pracovní rytmus jí neodvratně změnil pohled na život. Pokud se chcete stát členy
výjimečného týmu lidí z D.A.S., obraťte se na níže uvedené kontakty. Martina Kallistová
dodává: „Přijďte mezi nás a změňte svoji budoucnost, těšíme se na vás“.
Kontakty: e-mail: kariera@das.cz, tel.: 267 990 847
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Ve svém oboru patří k absolutní světové špičce. Přesto na sobě i dál neúnavně pracuje.
Zkušeností má na rozdávání, ale je ochoten se neustále učit. Má za sebou dvacet závodních
sezon a od roku 2004 se svému sportu věnuje profesionálně. Na podzim oslaví čtyřicítku.
Rozhodně na to ale nevypadá a ani se tak prý zatím necítí. Historicky nejúspěšnější
paralympijský cyklista světa Jiří Ježek totiž i letos potvrzuje svou pozici absolutní extratřídy.
Už jedenáct let jsou jeho úspěchy spojeny se znakem pojišťovny D.A.S.
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První část letošní sezony vám, alespoň podle
výsledků, vyšla velice dobře. Jak jste spokojen
vy sám?
Snad to nebude znít moc troufale, ale myslím, že
můžu být spokojený. Druhé místo na březnovém
mistrovství světa v dráhové cyklistice v Mexiku by
samo o sobě stačilo, ale dařilo se mi i v jarní části
silniční sezony, takže zatím mám z průběhu roku
radost.

každého umístění na stupních vítězů.
Samozřejmě, že stříbrná medaile z dráhového
šampionátu je výsledek, podle kterého asi budu
s plnou spokojeností hodnotit celý rok, ale několik
vítězných závodů na silnici, kdy člověk slyší znít
naši hymnu, mi udělalo neméně velkou radost.
Mám za sebou i pár velice povedených závodů
mezi zdravými, takže můžu říci, že i tahle sezona
má svůj smysl.

Který z letošních úspěchů je pro vás
nejcennější?
Postupem času si člověk začne vážit každého
úspěšně zvládnutého závodu, každého vítězství,

Čeká vás mistrovství světa na silnici, máte
za sebou úspěšný šampionát v dráhové
cyklistice. Který z těchto dvou závodů berete
jako vrchol sezony?
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Jiří Ježek
Letos jsem se v hlavě více zaměřil na dráhový
šampionát. No, a povedlo se… Vlastně jsem měl
„vyděláno“ už v březnu. Možná proto se mi dařilo
i nadále. Člověk má čistou hlavu, už jakoby nic
nemusí a tahle svoboda mysli strašně pomáhá.
Letošní MS na silnici, které se koná v americkém
Greenville na přelomu srpna a září, mi profilem
tratí do karet moc nehraje. Je to čistá rovina, kde
nemívám moc šancí… Ale nic nevzdávám předem,
uvidíme, každý závod má svůj průběh.
Letošní rok je vaší dvacátou závodní sezonou.
Mezi paralympijskými cyklisty patříte mezi
nejzkušenější. Když srovnáte současnou
cyklistiku s dobou vašich začátků, co se nejvíce
změnilo?
Asi profesionalita přípravy a celé pojetí sportu.
Když jsem začínal, byla cyklistika pro většinu
závodníků jen koníčkem k zaměstnání, vlastně
i pro mě. Všichni jsme do toho samozřejmě
vkládali veškeré tréninkové úsilí i závodní
nasazení, ale byl to klasický amatérský sport. Já
chtěl být ale stále lepší, postupně se mi dařilo
oslovit víc a víc lidí, kteří mi pomáhali, až jsem se
mohl v roce 2004 stát profesionálem. „Laťka“ se
začala rok od roku zvedat, mí soupeři mě museli
následovat a dnes je cyklistika jedním
z nejprofesionálnějších paralympijských sportů.
Není to samozřejmě jen moje zásluha, ale těší mě,
že jsem k tomu mohl výrazně přispět.
Máte za sebou velké množství úspěchů – který je
pro vás ten nejcennější?
Těžko budu vybírat jedno vítězství. Mám radost, že
se mi podařilo zanechat v mém sportu výraznou
stopu, že i mí soupeři mě berou jako svůj vzor.
Na druhou stranu vím, že to není jenom moje
zásluha. Tím největším vítězstvím je totiž fakt, že
jsem vždycky měl a mám kolem sebe spoustu
úžasných lidí, kteří mě podporují. Díky nim jsem si
pak mohl sáhnout na sportovní vrchol.
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Máte v cyklistice ještě nějaký nesplněný cíl?
Marně přemýšlím, ale nějaký nesplněný cíl už
v sobě asi nemám. Ale to neznamená, že nemám
chuť dál trénovat, zlepšovat se a vyhrávat. Už ne
kvůli sobě, ale právě kvůli těm, kteří mi fandí
a pomáhají mi. A to je motivace, která je ještě hezčí
než vlastní ambice.

Vítězstvím na posledních hrách v Londýně jste
se stal nejúspěšnějším paralympijským cyklistou
všech dob. Co to pro vás znamená?
Samozřejmě mě to těší. Ale co víc k tomu říci…? Že
těch dosavadních dvacet let tréninků, závodů,
vítězství i nezdarů k něčemu přeci jen bylo.
Loni jste se přímo zúčastnil jedné etapy na Tour
de France. Jak na tento zážitek hledíte
s odstupem?
I takhle zpětně si té možnosti strašně moc vážím.
Ta časovka byla jedním z nejsilnějších momentů
mojí kariéry. Atmosféra byla úžasná! Startoval jsem
jako první v pořadí a diváci mi udělali
neuvěřitelnou kulisu… Nezáleželo na tom, jak
pojedu rychle, už jen ta možnost byla obrovská
čest. Být první hendikepovaný cyklista, který
oficiálně dostal šanci ukázat se na slavné Tour…
Bral jsem to jako odměnu, poctu za to, co jsem
ve svém sportu dokázal. Těžko to srovnávat s tím,
když člověk vyhraje titul mistra světa nebo zlatou
medaili na paralympijských hrách, ale ty emoce
byly podobně silné.
Další paralympijské hry bude v roce 2016 hostit
brazilské Rio de Janeiro. Po Londýně jste
prohlásil, že právě v Riu byste rád uzavřel svoji
závodnickou kariéru. Platí to ještě?
Platí. Rio 2016 je můj soukromý cíl. Ale je to ještě
strašně daleko. Je pravda, že i v letošním roce se mi
stále daří, ale zbývají dlouhé dva roky. Uvidíme.
Cyklistika mě pořád strašně baví, v tréninku jsem
schopen odvádět ještě víc práce než dřív >>

Další vítězství
ve Světovém poháru
Jiří Ježek dosáhl dalšího
obrovského úspěchu.
Po čtvrté v řadě zvítězil
v celkovém hodnocení
Světového poháru UCI
ParaCycling, čímž si splnil
největší cíl pro letošní
sezonu. Český cyklista se
tak postaral o další zápis
do historie svého sportu.
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Dokud cítím, že má smysl pořád závodit, chci dávat kolu maximum. Ale
stejně tak vím, že všechno může skončit třeba zítra...
a zkušenosti mi v závodech pomáhají nahrazovat
ta drobná procenta fyzického výkonu, která mi
na mladší soupeře logicky začínají chybět. Navíc
pořád cítím, že se ještě mohu zlepšovat. Každý rok
přicházejí nové trendy ve všech oblastech
sportovní přípravy a mně i po těch letech nedělá
problém zkoušet v tréninku nové věci, měnit
jídelníček, způsoby regenerace. Člověk se nikdy
nesmí zastavit, myslet si, že už všechno ví…

Jiří Ježek & D.A.S.
Již od roku 2003 závodíte v barvách společnosti D.A.S.
V čem je pro vás ta spolupráce nejdůležitější?ežitější?
V jistotě zázemí! Díky pojišťovně D.A.S., která je mým
generálním sponzorem, se mohu sportu věnovat
profesionálně a na nejvyšší světové úrovni. Moc si toho
vážím, stejně jako přátelství a milých vazeb, které jsme si
s lidmi z týmu D.A.S. vytvořili. Není to tedy jen skvělá
spolupráce, ale společná a vzájemná motivace. Já jsem
rád, že se pojišťovně na trhu daří, a zároveň mě těší, jak
mi celá firma obrovsky fandí. Často za mnou cestují
po celém světě. Početný fanklub z D.A.S. byl za mnou
třeba na hrách v Londýně, na profesionálním etapovém
závodě v Karibiku nebo na dráhovém MS v Americe.
Taková podpora je stejně důležitá jako jistota zázemí. A já
mám díky D.A.S. oboje…!
Využíváte spolupráce také v soukromí, jinými slovy,
jste u D.A.S. také pojištěn?
Jsem a už několikrát se mi to opravdu vyplatilo. Život
přináší různé situace, které člověk sám nezvládne nebo by
se u nich mohl nepříjemně „spálit“. Právníci D.A.S. nám
několikrát pomohli s ochranou osobních práv u nejasných
či neplatných smluv, ale nastaly i vážnější problémy, jako
byla vážná nehoda, kterou měla manželka v Itálii, kde nám
D.A.S. okamžitě sehnala právního zástupce pro
komunikaci s policií a pojišťovnou viníka. Nebo poslední
případ, který jsme s D.A.S. řešili, kdy jsme díky skvěle
odvedené práci právního zástupce dostali zpět již
„nenávratně“ ztracenou poměrně vysokou částku, kterou
od nás a několika dalších lidí vylákala jedna soukromá
firma ve stavebnictví. Mám radost, že jak si mě lidé
s D.A.S. spojují, často slýchávám i jejich zkušenosti s prací
pojišťovny a jejich příběhy, kdy jim D.A.S. pomohla. Tak ať
se nám společně daří i nadále…!
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Jednou ale zákonitě vaše dlouhá a úspěšná
závodní kariéra skončí. Jste na to připravený?
Čemu se budete věnovat poté?
Samozřejmě, že jsem na to připravený. Dokud
cítím, že má smysl pořád závodit, chci dávat kolu
maximum. Ale stejně tak vím, že všechno může
skončit třeba zítra… Nechci, aby to znělo příliš
troufale, ale i v tomhle směru jsem klidný.
Profesionalita sportovce, jak jsem ji vždycky
chápal já, není pouze trénink a závodění. Je to
obrovský kolotoč aktivit s tím souvisejících.
Spolupráce se sponzory, s médii, s fanoušky,
spousta jednání, příprav akcí, projektů… To jsou
zkušenosti, které mi přineslo těch jedenáct
profesionálních sezon. A ať budu dělat cokoli,
věřím, že pokud do toho půjdu se stejnou chutí
jako do cyklistiky, tak se snad neztratím…
Kromě závodění se věnujete i několika
dobrovolným a charitativním projektům. Berete
to jako samozřejmost?
Víte, moc dobře si uvědomuji, kolik lidí mi v životě
pomohlo a pomáhá. Proto se snažím, když to má
alespoň trochu smysl, tu pomoc nějak vrátit,
pomáhat dál. Dlouhodobě spolupracuji s několika
projekty, jako je „Nadační fond Emil“ nebo
„Dětský čin roku“, a k tomu si každý rok
s manželkou vybíráme další kampaně, které nás
osloví. Letos je to třeba bezpečnostní kampaň
„Na kole jen s přilbou“ nebo letní projekt „Birell
Jízda“, který by měl osmi hendikepovaným lidem
pomoci získat kvalitní jízdní kolo, aby si každý
z nich mohl znovu vychutnat sportovní aktivity
a “vítr ve vlasech”. Pokud to jen trochu jde,
snažíme se s manželkou pomáhat i přímo lidem,
kteří nás osloví s prosbou o radu nebo povzbuzení
těsně po úrazu nebo prodělané nemoci.
Sám vím, jak takový osobní kontakt nebo pozitivní
příklad dotyčnému pomůže. Pak je strašně
příjemné, když se vám ten člověk po roce ozve, že
„už to zvládl“. •
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stalo se...

Skutečné případy,
které jsme pomohli vyřešit
Problémy na vás mohou číhat kdekoliv. Jaký je
rozdíl v jejich řešení s pomocí D.A.S. a bez ní si
ukážeme na dalších případech, které jsme pomohli
vyřešit.

Ukončení stavebního spoření
Naše klientka měla sjednáno stavební spoření
u jedné známé stavební spořitelny. Když se
po letech rozhodla, že spolupráci s touto
pojišťovnou ukončí, netušila, jaké nepříjemné
peripetie ji ještě čekají.
Když v pobočce této spořitelny podávala výpověď
smlouvy, předpokládala, že má nárok na finanční
bonus za to, že nikdy nečerpala úvěr a po řadu let
řádně spořila. Klientka se spoléhala
na profesionalitu pracovnice pobočky. Věřila, že
bude případně upozorněna, pokud zapomněla
splnit některou z podmínek. Když jí ovšem
po určité době přišlo vyrozumění o výplatě jejích
úspor, kýžený finanční bonus mezi nimi zahrnut
nebyl. Klientka následně zjistila, že nenaspořila
dostatečnou částku, na což ovšem v pobočce
nebyla upozorněna. Klientka měla v tomto případě
štěstí, že měla sjednáno pojištění právní ochrany.
Naši právníci zaslali stavební spořitelně výzvu
k přehodnocení výše výplaty s poukazem
na chybné informace poskytnuté pracovnicí
pobočky. Jelikož spořitelna postupovala při výplatě
peněz v souladu se svými obchodními
podmínkami, byly šance na vítězství ve sporu
malé. Stavební spořitelna ovšem na námi zaslanou
výzvu reagovala kladně a pochybení své
pracovnice uznala. Klientka se tak díky pomoci
našich právníků domohla několika desítek tisíc
korun ze stavebního spoření navíc.

Poškození čelního skla
Řidiči to nemají lehké. Vozit se autem vždy něco
stojí. Benzin, servis, dálniční známka… hlavně, aby
to nebylo něco většího. Takhle je na tom dnes
většina řidičů a náš klient nebyl výjimkou.
A to něco většího opravdu přišlo. Od kola vozidla,
které jelo před ním, odlétl kámen. To už se mu
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párkrát stalo. Teď byla ale rána mnohem větší než
jindy, a že čelní sklo tentokrát nevydrželo, bylo
hned jasné.
To auto mu ale ujelo, on sám se lekl a nezmohl se
v prvním okamžiku na nic. Pohotovější ale byla
jeho přítelkyně. Odjíždějící vozidlo vyfotila
mobilním telefonem, registrační značka byla dobře
čitelná. To už byl klient v telefonickém kontaktu
s našimi právníky, zavolal na právní poradenství,
dostal potřebné informace, jak postupovat
a okamžitý úřední záznam na policii pomohl.
Horší to však bylo s cenou za opravu, ta se
vyšplhala na téměř 30 tisíc korun.
Právníci D.A.S. zjistili, kde mělo auto povinné
ručení a nárok klienta tam uplatnili. Bylo kolem
toho hodně přetahování, ale nakonec klient své
peníze dostal.
Takže žádná automatika, ale příběhy se šťastným
koncem máme rádi všichni.
Ne vždy to dopadne takhle dobře, co tedy
rozhodlo:
• Rychlé jednání posádky vozidla
• Okamžité kontaktování právníků D.A.S.
• Příkladná spolupráce klienta s právníky D.A.S.
• Know-how právníků D.A.S.

Na kamion spadla závora!
Náš klient vjížděl se svým kamionem do prostor
celnice. U vjezdu byla umístěná závora, která byla
zdvižená. Jakmile ale náš klient pod závorou
projížděl, uvolnila se, spadla na kamion
a poškodila návěs.
O této události se sepsal na místě protokol –
záznam o dopravní nehodě. Následně klient
požádal o náhradu škody ve výši 92 tisíc korun
vlastníka objektu celnice. Ten ale, aniž by to nějak
zvlášť zdůvodnil, odmítl klienta odškodnit.
Právníci D.A.S. neváhali a napsali vlastníkovi
důraznou výzvu. Buď ať škodu nahradí, nebo ať
událost neprodleně oznámí své odpovědnostní
pojišťovně. Po této intervenci vlastník objektu
„zmoudřel“, nahlásil poškození kamionu našeho
klienta na svou odpovědnostní pojišťovnu, která
škodu našemu klientovi v celém rozsahu
nahradila. •

Mgr. Eva Dvořáková
vedoucí oddělení
likvidace škod
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enough space, such as PowerPoint presentations, on Facebook
or with perimeter advertising the

Připravujeme:

trademark can also be used in

Kontakty:

the tongue without the slogan.
If possible, the tongue should
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Přinášíme vám přehled několika zajímavých akcí,be
které
stojí za návštěvu.
positioned
to the right of the
A na všech těchto akcích najdete i D.A.S. pojišťovnu právní ochrany.
trademark, as would be the case Expozitura Praha a Střední Čechy:
Těšíme se na vás.
BB Centrum, budova Beta β
if the slogan were being used.
Vyskočilova 1481/4
Truck sraz Zlín, 22.–24 .8. 2014, areál Březůvky; ulice Hradská, Zlín
140 00 Praha 4 – Michle
Alternatively, the tongue can be
Do Zlína se již podeváté sjedou trucky na svůj tradiční sraz. Připraven je i bohatý
Tel.: 267 990 890
positioned above or to the left,
doprovodný program.
E-mail: praha@das.cz
also without the slogan, because
Expozitura Chomutov:
Barum Czech Rally Zlín, 29.–31. 8. 2014, Zlín
in republiky
this case
the word
Jakoubka ze Stříbra 377
Nejvýznamnější automobilová soutěž na území České
se letos
koná už‘D.A.S.’ is
430 02 Chomutov
po čtyřiačtyřicáté. Zlínská rally je součástí seriálu Mistrovství
Evropy
v rally
2014.slogan.
no longer
part
of the
Prague Car Festival 2014, 30.–31. 8. 2014, PVA EXPO Praha Letňany
For
example,
the
use of salesPokud patříte mezi fanoušky rychlých kol, nesmí vám
uniknout
v pořadí
již třetí
motoristická výstava, která je zaměřená na upravenéspecific
automobily,
luxusní, sportovní
documents/materials,
a závodní vozy, ameriky a elektromobily.

where legal protection is not

For Arch, 16.–20. 9. 2014, PVA EXPO PRAHA Letňany
the only point of focus.
Již 25. ročník největšího stavebního veletrhu v České republice je tentokrát zaměřen
na rekonstrukce a revitalizace.

Tel.: 474 658 550
E-mail: chomutov@das.cz

Expozitura Ústí nad Labem
Pařížská 1259/16
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 211 470
E-mail: usti_nad_labem@das.cz
Expozitura Brno
Stránského 3137/37
616 00 Brno
Tel.: 545 212 947
E-mail: brno@das.cz

D.A.S. je vidět

Expozitura Hradec Králové
Nerudova 863
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 521 913
E-mail: hradec_kralove@das.cz

Společnost D.A.S. se stará nejen o své klienty, ale podporuje také jednotlivce,
akce či projekty. V letošním roce jste logo D.A.S. mohli vidět na těchto akcích
Vysočina Fest
Jihlavská expozitura se zúčastnila multižánrového kulturního festivalu VYSOČINA
Don’t:
FEST. Návštěvníci festivalu si mohli na našem stánku
zdarma vyzkoušet svůj zrak
na očním přístroji.
This logo never appears

Expozitura Liberec
U Novostavby 17
460 01 Liberec 1
Tel.: 485 114 911
E-mail: liberec@das.cz

in combination with the slogan.

Akce právní porada zdarma
V červnu a začátkem července jste nás mohli navštívit na stánku přímo před
budovou BETA, kde sídlí naše centrála. Na nové klienty zde čekal voucher v podobě
právní porady zdarma.

Expozitura Ostrava
Sokolská třída 944/23
702 00 Ostrava
Tel.: 596 118 102
E-mail: ostrava@das.cz

ReCHT an iHReR seiTe

D.A.S. na festivalu – první zkušenost
Bernard Fest je jeden ze zavedených festivalů s příjemnou rodinnou atmosférou.
Výběr kapel dostatečně vynahradil nevlídné počasí. Pod svá křídla nás vzala
společnost Allianz, která celý festival zaštiťuje a je pro nás strategickým partnerem.

Expozitura Olomouc
Horní náměstí 7
779 00 Olomouc
Tel.: 585 207 600
E-mail: olomouc@das.cz

ReCHT an iHReR seiTeD.A.S. na autosalonu Louny

Šestý ročník výstavy osobních, užitkových a nákladních automobilů, motocyklů
a autopotřeb v Lounech. Výstava byla spojena s výstavou „Rodina a volný čas“.
D.A.S. na Auto moto show v Pardubicích
D.A.S.představila nový stánek na největší východočeské motoristické výstavě dne
17.–18. května 2014 v Pardubicích.
D.A.S. hlavním partnerem
Stali jsme se hlavním partnerem Rovenské traktoriády, kde soutěžící jedou závod
na podomácku postavených i sériově vyrobených traktorech, motocyklech
a mopedech.
ŠACH MAT právním problémům
Trochu nestandardní typ akce si vybrala naše Královéhradecká pobočka – krajský
přebor šachového turnaje v Janských Lázních.
D.A.S. na Mobil salonu
Nechyběli jsme ani na 22. ročníku automobilové výstavy Mobil salonu v Českých
Budějovicích.
D.A.S. na For Habitat v Praze Letňanech
Výstava plná nápadů a inovací v bydlení, stavbě a rekonstrukci byla jednou z akcí,
kde jste nás mohli vidět.
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Expozitura Jihlava
Chlumova 7
586 01 Jihlava
Tel.: 567 214 122
E-mail: jihlava@das.cz
Expozitura Plzeň
Sady Pětatřicátníků 26
301 00 Plzeň
Tel.: 377 441 681
E-mail: plzen@das.cz

Expozitura České Budějovice
Nádražní 966
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 355 298
E-mail: ceske_budejovice@das.cz
Expozitura Zlín
Kvítková 4703
760 01 Zlín
Tel.: 577 018 454
E-mail: zlin@das.cz

D.A.S. magazín

...místo pro

vaše akce
a reklamu
Multifunkční veletržní areál v srdci Evropy:
– nabízí nejmodernější a největší výstavní prostory v Praze
– hostí významné akce nejen z veletržního světa
– konferenční centrum a zázemí pro kongresy, odborné i ﬁremní akce
– jediný areál v ČR s mobilní aplikací
– nejlepší adresa pro Váš úspěch.

Počet pořadatelů: 37
Počet akcí/rok: 80
Počet vystavovatelů/rok: 5 200
Počet návštěvníků/rok: 500 000

Provozovatel areálu a pořadatel veletrhů:
ABF, a.s., e-mail: vystaviste@abf.cz, tel.: 225 291 612
www.pvaexpo.cz

JSEM
V PRÁVU?
D.A.S.
pojišťovna
právní ochrany, a.s.
Infolinka
800 10 55 10
das@das.cz
www.das.cz

„Pozvala jsem přítele na víkendový pobyt do Paříže, který jsem zakoupila
prostřednictvím nejmenovaného slevového portálu. Měla to být romantika,
ale byl to horor. Skončili jsme ubytováni odděleně, já v hlavní budově a přítel
ve vedlejší budově hotelu. Kapacita dvoulůžkových pokojů prý byla vyčerpána.
Nechtěli jsme si nechat pobyt zkazit, proto jsme se v noci mačkali na jednom
lůžku v mém hotelovém pokoji, který jsme si samozřejmě vyfotili a sepsali
reklamaci s hotelem. Po návratu domů jsem celou záležitost reklamovala
u cestovní kanceláře, která pobyt v Paříži organizovala. Neúspěšně. Prý jsem
si to měla vyřídit na místě s hotelem. Takovýto závěr jsem však odmítla
přijmout, byla jsem totiž přesvědčena o tom, že právo je v tomto případě
na mé straně...“
Jana, studentka

Využijte naše služby a nebudete v tom sami.
The legal protection insurer of ERGO

