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Vážení klienti, milí čtenáři,
rok 2015 je v plném proudu. Na nový občanský
zákoník, který platí od začátku roku 2014, si všichni
již pomalu zvykají. Jaké jsou jeho dopady na naši
praxi vám v tomto vydání vysvětlí náš ředitel úseku
likvidace škod, kolega Mgr. Miroslav Ježek.
Také letos je připraveno několik legislativních
novinek a změn. Jedna z těch důležitějších je změna
týkající se registru vozidel. Proto vám přinášíme
podrobné informace, aby vás nic nepřekvapilo.
Rok 2015 je pro D.A.S. velmi důležitý. Slavíme totiž
významné jubileum. Je to 20 let, co jsme vstoupili
na český trh a co se staráme o to, aby naši klienti
měli špičkovou právní ochranu k dispozici vždy,
když ji potřebují. Protože se jedná o významný
milník naší společnosti, rozhodli jsme se mu
věnovat větší část aktuálního vydání našeho
magazínu. Podívejte se s námi, jak šel čas s D.A.S.
Kromě užitečných informací jsme pro vás také, jak
je již zvykem, připravili mnoho inspirativního čtení.
Pokud jste se ještě nerozhodli, kam vyrazíte na letní
dovolenou, zkuste třeba oblast Mazurských jezer
v Polsku, kterou ocení především vodáci.
Ještě bych rád upozornil na jedno téma, jemuž se
v tomto čísle věnujeme. Nadále sledujeme cyklistu
Jiřího Ježka, který je pro nás všechny vzorem
bojovníka a člověka, jehož silnou vůli můžeme jen
obdivovat.
Přeji vám krásné jaro a zachovejte nám přízeň.

Váš Roman Flek
ředitel úseku obchodu a marketingu

Tiráž:

navíc jsme rozšířili pojistné krytí o oblast dědického
práva a stavebního řízení!
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téma

20 let s vámi
Když se ohlédnu zpět na začátek mé cesty s D.A.S., tak mi naskočí: „Byla jednou jedna
zakladatelská smlouva a jedna mladá paní“. Tak to vše začalo. Jen tento první dokument a já.
To se psal květen 1994 a já ještě žila ve Vídni. Chodila jsem do rakouské D.A.S. nasávat, co to
vlastně pojištění právní ochrany je. Tisíce informací, tisíce čísel a moře teorie. Školení
ve všech odděleních i na centrále D.A.S. v Mnichově. Nespočet cest do Prahy na ministerstvo
financí ohledně licence a příprava na zahájení činnosti. Jako první v postkomunistické zemi
a na totálně zelené louce, kde právní ochrana neexistovala.
Byla to velká výzva plná dennodenních překvapení
a zážitků. Zcela jsem s tímto úkolem splynula
a někdy i trochu zapomněla, že mám doma syna.
V prosinci 1994 jsme od ministerstva financí
obdrželi zprávu, že máme schválenou licenci
na pojištění právní ochrany. Byla to ohromná
sláva a radost. Zařadila jsem ještě vyšší rychlost,
abychom mohli co nejdříve právní ochranu
nabídnout prvnímu klientovi. 1. 2. 1995 jsme
začali. Stálo při mně 6 pracovníků na centrále
a 6 obchodních zástupců. Tak začala naše pouť.
První sídlo jsme měli ve skromných prostorách
v Rostovské ulici. Byli jsme tam šťastni a měli ten
správný drive. Za pět měsíců jsme slavili první
milion předepsaného pojistného. Byla to obrovská
sláva. Ihned jsem posílala faxem zprávu
do Mnichova.
Byl to krásný začátek plný euforie 90. let. Každý
chtěl podnikat, každý chtěl uspět. Nehledělo se
na hodinky. Debatovalo se hodně dlouho
po pracovní době, jak a co vylepšit. Na tyto chvíle
stále ráda vzpomínám. Přinesli jsme na český trh
zcela nový produkt. Na jedné straně výhoda, ale
má to i obrácenou stránku. Nikdo tento produkt
neznal. I v současné době je povědomí o právní
ochraně pořád slabé. Byli jsme však první a pořád
– i po 20 letech – udáváme v oblasti pojištění
právní ochrany směr.
Z osobního hlediska pro mne bylo vždy
rozhodující plnit závazky, které jsem dala svým
akcionářům. Říkali mi: „Prvních pět let do vás
budeme investovat, ty máte na rozjezd. Pak
chceme vidět stabilní, úspěšnou společnost
v černých číslech“. Tyto závazky jsem naplnila.
Jsme velmi stabilní a silná společnost, nejlepší
na tzv. východním trhu. Toho si cením snad
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nejvíce. Byla to ale práce nejen moje, ale všech,
kteří se mnou pracovali a pracují. No,
a samozřejmě bychom to nikdy nedokázali bez
našich klientů, kteří pochopili, jak moc je právní
ochrana v současné době potřeba, a kteří nám
zůstávají věrní. Dnes má D.A.S. sto zaměstnanců
a dvanáct obchodních poboček. Vlastní kvalitní
obchodní síť, kterou pořád rozšiřujeme. Širokou
síť externích partnerů – makléřských společností
a renomovaných advokátních kanceláří.
Máme předpoklady pro další růst, který
plánujeme.
Naše největší deviza je vynikající služba našim
klientům. Produkty, které potřebují být spojené se
špičkovým servisem. Žádná skutečná kvalita ale
není zadarmo. Jen kvalita, servis a dobře
kalkulovaná cena je stabilitou nejen pro nás, ale
hlavně pro naše klienty. Jsme lídrem na trhu a tím
chceme i zůstat. Bilancování 20 let na trhu je
skvělý pocit. Moci se ohlédnout a vidět úspěšnou
společnost, vzpomenout si na zážitky z mnoha
senzačních, zábavných, ale i velmi vypjatých
situací – to se nestává tak často. Přeji si tento
pocit ještě pár roků zažívat. Takže se mnou
můžete počítat.
Děkuji všem zaměstnancům, obchodním
zástupcům, dodavatelům a spolupracujícím
společnostem za skvělou spolupráci. A hlavně
děkuji vám, vážené klientky a vážení klienti, bez
vaší důvěry v naše služby bychom to nedokázali!
Bylo to nádherných 20 let a těším se na další
společné chvíle. Proto zdravím všechny a přeji
všem hodě nadšení a dobré nálady.
Vaše
Mgr. Jitka Chizzola

D.A.S. magazín
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téma

JUDr. František
Machálek
vedoucí oddělení likvidace
zahraničních škod

Společnost D.A.S. je na českém trhu již 20 let. Během této doby jsme přidávali
produkty, inovovali služby a celkově jsme se měnili a zlepšovali ke spokojenosti našich
klientů. Zavzpomínejte nyní s námi, jak šel čas v uplynulých 20 letech. A co se během
této doby stalo v České republice a ve světě.







1995

1998

2000

Náš první klient

Spouštíme tísňovou non-stop linku

Přicházíme s právní ochranou pro
podnikatele

6. 2. 1995 si u D.A.S. sjednal první klient revoluční pojistný
produkt – pojištění právní ochrany. V naší produktové nabídce
jsme v té době měli právní ochranu vozidla a řidiče.

Okamžitá právní rada v krizové situaci je k nezaplacení. Často
právě první reakce rozhoduje o tom, jak silná naše právní
pozice bude. Věděli jsme to, proto jsme spustili tísňovou linku
právní pomoci dostupnou v režimu 24/7. V roce 1998 jsme se
také stali součástí koncernu ERGO Versicherungsgruppe.

Českou republiku navštívil papež Jan Pavel II. Došlo
k zpoplatnění silnic a dálnic. ČR vstoupila do Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj a centrum Kutné Hory bylo
zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
V USA uvedla americká společnost Microsoft na trh Windows
1995. Do Evropské unie vstoupilo Rakousko, Finsko a Švédsko.
Bosna a Hercegovina vyhlásila nezávislost.

Václav Havel byl znovu zvolen prezidentem ČR. Došlo
k podpisu opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD. V Brně byla
postavena první funkční mešita v ČR. Čeští hokejisté vyhráli
v Naganu zimní olympijské hry.
Byl spuštěn celosvětový vyhledávač Google. Microsoft
představil Windows 1998. Došlo k reformě německého
pravopisu.

6

O začátku spolupráce s D.A.S. v roce
1996 jsem klientům nabízela právní
ochranu vozidel a řidičů. Později pak
právní ochranu rodiny a nemovitostí.
Velmi často jsem se při obchodních
jednáních setkávala s tím, že
společnosti poptávaly možnost právní
ochrany při jejich podnikatelské
činnosti – nejčastěji pro případ sporů
s pojišťovnami nebo zaměstnanci. Byla
jsem velmi ráda, když v roce 2000
D.A.S. volání trhu vyslyšela a přišla
s jedinečnou službou právní ochrany
podnikatele. Od té doby jsme mohli
odpovědně tvrdit, že naše produktová
nabídka je skutečně komplexní, a já
sama mám v klientském portfoliu
stovky spokojených pojištěných
živnostníků i firem, kterým naše D.A.S.
již nesčetněkrát velmi pomohla
s řešením jejich právních starostí.

Rozhodnutí obohatit služby právní
ochrany o zavedení nepřetržité tísňové
telefonické linky právního poradenství
bylo odvážné a ambiciózní a poněkud
zaskočilo i naše zahraniční partnery
v Německu a Rakousku, od kterých
jsme se až dosud učili, ale oni sami
tísňovou linku neprovozovali. Ačkoliv se
jednalo z hlediska personálního
a finančního zajištění o značně náročný
projekt, od zrodu myšlenky do zahájení
projektu uplynulo sotva pár týdnů.
Dobrou zprávou pro všechny stávající
i budoucí klienty bylo, že zavedení této
služby nemělo žádný vliv na cenu
pojištění. O skutečnosti, že zavedení
tísňové linky byla trefa do černého,
svědčí mimo jiné fakt, že ji až dosud
využily desítky tisíc klientů naší
společnosti.

Jak šel čas s D.A.S.


Marcela Studničková
TOP obchodní
reprezentantka D.A.S.

D.A.S. magazín
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Opět jako první jsme uvedli na náš trh právní ochranu pro
podnikatele. I oni potřebovali chránit před vysokými náklady
na právní pomoc. Po 15 letech víme, že to bylo správné
rozhodnutí. Právní ochrana soukromí, bydlení,
pracovněprávních vztahů a úrazu je pro nás v roce 2000 již
samozřejmostí.
V ČR začalo fungovat 14 nových samosprávných krajů. První
blok Jaderné elektrárny Temelín byl připojen do rozvodné sítě.
Vypukla krize v České televizi. Čeští hokejisté vyhráli
mistrovství světa v Petrohradě.
Vstoupila první stálá posádka na Mezinárodní vesmírnou
stanici. Irák začal obchodovat s ropou v měně euro. Slovensko
vstoupilo do Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj. Bill Gates odešel z pozice generálního ředitele
společnosti Microsoft.
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téma

Ing. Miroslav Mikeš
ředitel finančního
a správního úseku

Soňa Ježková
manažerka a partnerka
Jiřího Ježka

Dynamický nárůst klientů v prvních
pěti letech činnosti potvrdil
životaschopnost pojištění právní
ochrany i na českém trhu a další rozvoj
společnosti začal narážet na kapacitní
i technologické limity stávajících
provozních prostor. Proto bylo v roce
2000 rozhodnuto o přestěhování
společností do nově budovaných
kanceláří v Praze na Benešovské ulici
a po dokončení stavby v roce 2002 byl
tento záměr realizován. Přestěhování
výrazně zlepšilo kvalitu pracovních
podmínek a vytvořilo prostor pro
personální rozvoj společnosti v dalších
letech. Kvalitní infrastruktura v nových
prostorách umožnila posun do nového
tisíciletí i v oblasti IT.

Oslovili jsme D.A.S. v době, kdy byla
Jirkova kariéra na rozcestí. Díky
podpoře D.A.S. se nakonec Jirka
rozhodl vstoupit do neznáma a jako
první hendikepovaný sportovec se stal
profesionálem. Vítězstvím na hrách
v Aténách 2004 se ukázalo, že ta cesta
byla správná. V D.A.S. jsme získali
jistotu, díky které se Jirka
v následujících deseti sezonách stal
nejúspěšnějším paralympijským
cyklistou historie. Nejde ale jen
o úspěšnou spolupráci, oba se cítíme
součástí velkého týmu D.A.S. Věříme,
že vzájemná inspirace přináší
každoročně své ovoce.




2003

Úspěch a stěhování

Navazujeme spolupráci s Jiřím Ježkem

V ČR byl zahájen zkušební provoz prvního bloku Jaderné
elektrárny Temelín. Proběhly katastrofální povodně, zejména
v Čechách a na jižní Moravě. Úroveň hladiny řek na mnoha
místech přesáhla hranici stoleté vody. V Praze voda zaplavila
mimo jiné 18 stanic metra. Škody v celé republice přesáhly
73 miliard korun. Aleš Valenta vyhrál zimní olympijské hry
v Salt Lake City v disciplíně akrobatické skoky na lyžích. Jeho
tajnou zbraní k zisku zlaté medaile bylo trojné salto s pěti
vruty.
Na severozápadní obloze byl těsně po soumraku k vidění
vzácný úkaz – planety Saturn, Jupiter, Mars, Venuše a Merkur
byly viditelné všechny najednou.
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2009

Slavíme 10 let

Právní ochrana sportovců a myslivců

10 let natvrdo. Tak znělo motto oslav 10letého působení
na trhu. Natvrdo jsme šli za uplynulých 10 let do každé právní
kauzy našich klientů. V tom pokračujeme i nadále. V anketě
Pojišťovna roku jsme obhájili 1. místo v kategorii
specializovaná pojišťovna. A u vybraných produktů přinášíme
možnost připojištění úhrady nákladů na zpracování
znaleckých posudků. Později se toto připojištění stane
standardem.

Neustále pracujeme na inovování naší produktové palety.
V roce 2009 jsme uvedli na trh dva speciální produkty – právní
ochranu pro sportovce a právní ochranu pro myslivce.
A chystáme se na oslavy 15. narozenin D.A.S.

Na aukci v Paříži získala česká Národní knihovna cenný
fragment latinského překladu Dalimilovy kroniky za 300 tisíc
eur. Na českých kolejích se objevila souprava Pendolino. Čeští
hokejisté vybojovali titul mistra světa.

Slovensko přešlo na měnu euro. Barack Obama se stal prvním
afroamerickým prezidentem USA.


Dana Břicháčková
operátorka call centra
Naši klienti od nás očekávají vysoce
kvalitní a profesionální servis.
Důkazem jejich spokojenosti je
konstantně rostoucí počet hovorů call
centra a stabilní portfolio zákazníků.
Každý hovor, kterých jsou tisíce
měsíčně, řešíme s nejvyšší péčí,
protože si uvědomujeme naléhavost
situace, ve které se naši klienti
nacházejí. Neustále pracujeme
na zefektivnění našich služeb a také se
odpovědně snažíme pomáhat našim
budoucím klientům s výběrem služby,
kterou u nás mohou využívat. Služba
klientům je pro nás jednoznačnou
prioritou. Podařilo se nám vybudovat
z naší společnosti zavedenou
a spolehlivou značku.

D.A.S. se spojila s handicapovaným cyklistou Jiřím Ježkem,
který se později stal legendou a nejúspěšnějším
paralympijským sportovcem v historii. Z obchodní spolupráce
vzniklo silné přátelské pouto s celým týmem D.A.S. Toto pouto
přetrvává dodnes a jsme právem hrdí na to, že tváří D.A.S. je
právě Jirka Ježek.
Česká republika vstoupila do Evropské unie. Čeští vojáci
poprvé od druhé světové války vstoupili do bojové akce, když
se zapojili do pátrání po teroristech v Afghánistánu.
Do armády nastoupilo posledních tisíc branců. Od roku 2005
už je armáda profesionální. Roman Šebrle získal v Aténách
zlatou olympijskou medaili v desetiboji. Čeští fotbalisté
obsadili na mistrovství Evropy třetí místo.
Ve světě došlo k založení sociální sítě Facebook. Do EU
vstoupilo kromě ČR také Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Řecko
překvapivě vyhrálo mistrovství Evropy ve fotbale.

D.A.S. magazín

Prezident Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu.
Na návštěvu do ČR přijel papež Benedikt XVI.

Americký miliardář Steve Fossett úspěšně zakončil sólový
oblet Země bez mezipřistání nebo doplnění paliva. Zemřel
papež Jan Pavel II. Obyvatelé Švýcarska v referendu schválili
připojení země do tzv. schengenského prostoru.



2002
V anketě Pojišťovna roku – v kategorii specializovaná
pojišťovna – jsme obsadili 1. místo. Řady našich klientů se
rozšířily, a proto jsme se přestěhovali do větších prostor
na Benešovskou ulici v Praze 10.

2005

D.A.S. magazín


Eva Dvořáková
vedoucí oddělení likvidace
tuzemských škod
Naše společnost má ke sportu velice
blízko, což dokládá i naše dlouholetá
spolupráce s cyklistou Jiřím Ježkem.
I díky zkušenostem získaným tímto
sportovně-právním svazkem, jsme se
rozhodli zařadit do našeho portfolia
produktů zcela nový druh pojištění,
a to pojištění právní ochrany
sportovce. Odcizené kolo, které klient
ke své sportovní aktivitě využívá, vady
nově pořízené kánoe, zranění, které
bylo klientovi způsobeno při
fotbalovém zápase. Toto jsou jen
drobné příklady právních komplikací,
které mohou sportovce potkat, jejichž
řešení rádi převezmeme. Dalším
z nových produktů, uvedených u této
době na pojistný trh, bylo pojištění
právní ochrany myslivce. Díky
příběhům vykukujícím na nás
z novinových článků, a to převážně
v podzimním období, si zcela jistě
všichni dokážeme představit veškerá
možná rizika, která jsou s myslivostí
spojena. Takže myslivcům nemůžeme
než doporučit na leč vyrážet vždy jen
s právní ochranou!
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téma

Mgr. Miroslav Ježek
ředitel úseku likvidace škod

Gabriela Vnenková
specialista správy majetku

Motorem každého podnikání jsou
smlouvy. Podnikatelé dodávají zboží
a služby a také je odebírají. Ne vždy
však vše běží tak, jak má. Někdy má
dodané zboží vady, které je třeba
reklamovat. A jindy za poskytnutou
službu nebo zboží smluvní partner
nezaplatí. Každý podnikatel ví, že dříve
či později taková situace nastane. My
v D.A.S. to víme také. Proto jsme naši
jedinečnou právní ochranu pro
podnikatele od jara 2012 rozšířili
o možnost připojištění smluvních
sporů.

Logistika stěhování je pro chod
společnosti jednou z nejsložitějších
provozních operací. A my jsme se
rozhodli podstoupit všechny ty peripetie
podruhé – od změny firemních údajů,
komunikace směrem ke klientům
i dodavatelům přes ohlášení na všech
dotčených úřadech až po přestěhování
každého jednoho dokumentu. Lokalitu
BB Centra jsme vybrali s úmyslem
přiblížit se co možná největšímu počtu
klientů i obchodních partnerů. Dnes se
D.A.S. nachází v moderních
kancelářských prostorech, které –
vzhledem k umístění společnosti
na jednom patře a zařízením ve formě
open space – umožnily lepší komunikaci
i propojení jednotlivých oddělení
pojišťovny, což má pozitivní dopad
na zefektivnění správy pojistných smluv
i při řešení jednotlivých pojistných
událostí.




2013

Právní ochrana podnikatele
s připojištěním smluvních sporů

Stěhování do větších prostor

Pražský arcibiskup Dominik Duka byl jmenován kardinálem.
Byla schválena novela Ústavy ČR, jíž byla zavedena přímá
volba prezidenta.
Google Chrom se stal nejpoužívanějším prohlížečem
na planetě. Uplynulo 60 let od chvíle, kdy se Alžběta II. stala
britskou královnou. Americký televizní seriál Simpsonovi
dosáhl pěti set dílů. Prezidentem Ruska se stal Vladimír Putin.
Proběhly letní olympijské hry v Londýně.
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2015

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

Slavíme 20 let působení na českém trhu

Od 1. 1. 2014 platí zcela nový občanský zákoník. Bez právní
ochrany se nyní obejde málokdo. Od 1. 12. 2014 měníme
právní formu a fungujeme jako pobočka rakouské D.A.S.
Rechtsschutz AG.
Ledovková kalamita ochromila hromadnou dopravu v ČR.
V Praze poprvé v historii nevyjely tramvaje.
Referendum rozhodlo, že Skotsko zůstane součástí Spojeného
království. Proběhly zimní olympijské hry v Soči. Mistrem
světa ve fotbale se stalo Německo.



2012
Pojistné krytí v právní ochraně podnikatele jsme rozšířili
o smluvní spory. Zajišťujeme tak podnikatelům právní
ochranu v odběratelských i dodavatelských vztazích,
vymáháme dlužné faktury. Právní ochranu nově nabízíme
i územním samosprávám.

2014

Rok 2014 byl pro naši společnost
velmi významný. V lednu 2014 došlo
ke kompletní a největší rekodifikaci
občanského práva od roku 1950 –
začal platit nový občanský zákoník.
Takovou změnu v této oblasti jsem
ještě nezažila. Vzhledem k tomu, že
jsme se na tuto změnu, ale zároveň
i obchodní a proklientskou výzvu
všichni dlouhodobě a svědomitě
připravovali v rámci různých projektů,
bylo jejím výsledkem zlepšení
dotčených procesů v příslušných
oblastech pojištění právní ochrany
ve společnosti. Koncem tohoto roku
naše společnost i kapitálově posílila
a zvýšila svou prestiž v České
republice, když se v rámci přeshraniční
fúze stala zahraniční pobočkou
rakouské D.A.S. Rechtsschutz AG
s kapitálem 51 milionů euro. Tím se
také zpřísnily regulatorní požadavky
na společnost – ať už ze strany ČNB
nebo její rakouské obdoby FMA.

Miloš Zeman se stal prvním přímo zvoleným prezidentem ČR.
Nejvyšší budovou ČR se stala AZ Tower v Brně. Byl zprovozněn
nový 23kilometrový úsek dálnice D3 z Tábora do Veselí nad
Lužnicí.
Papež Benedikt XVI. oznámil rezignaci. Novým papežem se
stal argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, který přijal
jméno František. Byla dokončena nejdražší stavba světa
OneWorldTrade Center. Chorvatsko vstoupilo do EU.

D.A.S. magazín


JUDr. Radoslava
Musilová
firemní právník a manažer
compliance

Více klientů, více právníků – stěhujeme se do nových
moderních prostor v kancelářském komplexu BB Centrum
v Praze. Nové standardy pracoviště umožňují flexibilnější
komunikaci a tím prohloubení kvality našich služeb.

D.A.S. magazín

Vstupujeme do 20. roku působení na českém trhu. Stále jako
jediná specializovaná pojišťovna právní ochrany. 20 let naplno.
Více než 100 000 klientům jsme pomohli s jejich právními
problémy, ušetřili jejich čas a peníze. A pro všechny jsme tu
s naší jedinečnou službou dál. S nejširším rozsahem pojistné
ochrany. S nejvyšším pojistným limitem 1 000 000 Kč.
S největšími zkušenostmi s řešením tuzemských i zahraničních
případů. Jako jednička v právní ochraně ve světě, v Evropě
i v Česku. Díky neustálé inovaci naší produktové palety a rozvoji
našich služeb jsme odhodláni i v dalších 20 letech být pro
všechny v zajištění právní ochrany volbou číslo 1.

Jana Kolaříková
referentka oddělení
likvidace tuzemských škod
Po celou dobu 20 let, které jsem
zasvětila práci v D.A.S., se denně
setkávám s případy lidí v nesnázích
a současně jsem přímým svědkem
toho, jak naše společnost postupuje
mílovými kroky dopředu. Pokaždé,
když jsem byla součástí týmu, který
pomohl klientovi ze šlamastiky –
a takových případů byly tisíce, jsem
byla hrdá na to, že značka D.A.S.
existuje a já jsem její nedílnou
součástí. Nikdy však nesmíme
podlehnout sebeuspokojení a každý
z nás musí na sobě neustále tvrdě
pracovat. Jedině tak můžeme
naplňovat i v budoucnu náš nejvyšší
cíl, kterým je spokojenost klienta.
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Tím druhým byly případy, kdy klienti nebyli spokojeni s řešením
pojistné události a smlouvu ukončili. Většinou se jednalo
o situace nekryté tímto pojištěním. Každého „ztraceného“
klienta je škoda.
Radomír Hlaváček
Narodil se v roce 1951 v Brně. V letech 1958 – 1976
absolvoval ZŠ, SPŠ strojnickou a Strojní fakultu VUT
v Brně. Po vojně se v roce 1977 oženil. S manželkou
má dceru. Od roku 1993 bydlí ve Bzenci, kde
společně postavili rodinný dům. V zaměstnání
vystřídal postupně čtyři zaměstnavatele. Pracoval
ve vedoucích funkcích v oblasti ekonomiky. S D.A.S.
spolupracoval v letech 1995 – 2014

Radomír Hlaváček:

D.A.S. mi dala mnoho nezapomenutelných zážitků
Jedním z prvních obchodníků společnosti D.A.S. byl Radomír Hlaváček, který se společností
spojil téměř 20 let svého života. Ochotně se s námi podělil o dlouholeté poznatky a zkušenosti,
které nashromáždil při své obchodní činnosti.
Co jste dělal předtím, než jste vstoupil
do D.A.S.? ,
Pracoval jsem ve výrobním podniku. Mou
pracovní náplní byla tvorba systémů odměňování
a motivačních stimulů pro zaměstnance.
Kdy jste poprvé slyšel o společnost D.A.S.?
Na veletrhu FIBEX v Brně, kde se prezentovaly
banky, pojišťovny a investiční společnosti, jsem
v březnu 1995 navštívil stánek D.A.S. Odnesl jsem
si informační leták, abych získal více informací.
Jakým způsobem jste se do společnosti vlastně
dostal?
Před cestou na pracovní jednání v Praze jsem
v dubnu 1995 zahlédl v MF Dnes inzerát, že D.A.S.
pořádá vstupní školení pro nové zájemce
o spolupráci. Vzal jsem si dovolenou a následující
den školení absolvoval. Konalo se v tehdejším
sídle D.A.S., v hotelu Agricola, Praha 10,
Rostovská 25, a osobně je prováděla ředitelka
společnosti Mgr. Jitka Chizzola. Následně jsem
podepsal smlouvu o obchodním zastoupení.
Co vás přesvědčilo o tom, abyste začal dělat
v D.A.S. obchodníka?
Pro spolupráci s D.A.S. jsem se rozhodl ze dvou
důvodů. Prvním byla neopakovatelná příležitost
stát se obchodním zástupcem nové, v ČR dosud
neznámé společnosti. Tím druhým důvodem byla
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samotná podstata právní ochrany, která se mi už
od začátku velmi líbila.
Spojil jste s D.A.S. velkou část svého života,
proč?
D.A.S. je prestižní společností. Má dobře
propracovaný systém vzdělávání obchodních
zástupců a řadu motivačních soutěží. Mít možnost
aktivně nabízet právní ochranu stále novým
klientům, udržovat kontakty se stávajícími klienty
a být za dobře odvedenou práci pravidelně
finančně ohodnocen, to mně plně vyhovovalo.
Jaké výhody vám to přineslo?
Jako OSVČ působící v oblasti pojišťovnictví jsem
pro svoji práci potřeboval minimální provozní
kapitál – auto, počítač, mobilní telefon a chuť
do práce. O ostatní se již postarala D.A.S. –
produktová a motivační školení, porady
a konzultace, kontakty na zájemce o právní
ochranu. Pokud to vše fungovalo, dařilo se mi
postupně naplňovat cíle, které jsem si stanovil.
Byla naopak také nějaká negativa, která vám
tato práce přinesla?
Bylo jich velmi málo. Vzpomněl bych dvě. Tím
prvním bylo období hospodářské recese, kdy
někteří klienti vypověděli z finančních důvodů
pojistnou smlouvu. Vesměs se jednalo
o společnosti, z nichž se mnohé k D.A.S. vrátily.

D.A.S. magazín

Když se podíváte na vaše začátky a na současnost, jak se
po těch letech změnila vaše práce, způsob vaší práce, pokud
se tedy vůbec změnila. Nebo pracujete pořád stejně?
Změnila se podstatně. Zatímco na počátku jsem tuto práci
vnímal jako jednu z možností, jak si vydělat nějaké peníze,
po pár letech jsem dospěl k tomu, že chci-li uspět, musím být
profesionálem a věnovat se pojišťování naplno. To s sebou nese
pravidelné, podrobné a soustavné plánování svých činností
a vyhodnocování odchylek. Zkrátka být na sebe přísný. Všechno
se zrychlilo a zintenzivnilo.
Strávil jste v pozici obchodníka mnoho let. Přemýšlel jste
někdy o změně profese? Nebo jste tyto myšlenky nikdy
neměl?
Přiznám se, že jsem dost konzervativní člověk. Polovinu svého
produktivního věku jsem pracoval v zaměstnaneckém
pracovním poměru. Výdělkové možnosti tam byly vždy
limitovány vnitropodnikovými předpisy. V profesi obchodního
zástupce takové bariéry nejsou.
Spolupráce s D.A.S. mně plně vyhovovala a necítil jsem potřebu
cokoliv na tom měnit.
Kde jste hledal a stále hledáte motivaci do další práce, aby
vás to pořád bavilo?
Hlavní motivací je pro mne moje rodina. Všechny cíle, které
jsem si stanovil a postupně je naplňoval, byly zaměřeny
k zabezpečení a spokojenosti svých blízkých.
Jsou dnes klienti jiní, než byli před 20 lety?
Určitě jsou jiní. Zatímco na počátku působení D.A.S. jsme museli
klientům vysvětlovat, co to je právní ochrana, dnes již o právní
ochraně vědí. Zásluhu na tom mají nepochybně marketingové
aktivity, ale především samotná úspěšná existence naší D.A.S.
Je něco, co se vám ve vaší kariéře nepovedlo?
Našlo by se toho jistě dost. Souvisí to s organizací a plánováním
činností. K tomu, abych byl úspěšnější, resp. „efektivnější“,
ve své práci, jsem měl vytvořit agenturu. To jsem však neudělal.
Bohužel.
Co je podle vás hlavním důvodem, že jste uspěl?
Je to přesvědčení o správnosti pojištění právní ochrany. Sám
jsem od začátku klientem D.A.S. a jsem přesvědčen o tom, že
pojištění právní ochrany má v naší republice nezastupitelné
místo.
Co pro vás dnes, po mnoha letech působení, D.A.S.
znamená?
Znamená pro mne jistotu, stabilitu a spolehlivost. Díky těmto
důležitým vlastnostem je řadu let jedničkou v oblasti právní
ochrany.

D.A.S. magazín

D.A.S. slaví 20 let. Co byste společnosti popřál do dalších
let?
Do dalších let jí přeji silný a stabilní tým zaměstnanců v centrále
a expoziturách a hodně profesionálních a nadšených
obchodních zástupců. V neposlední řadě jí přeji jen samé
spokojené klienty, kteří dávají naší práci smysl.
Co byste vzkázal kolegům – obchodníkům, případně
i budoucím kolegům? Máte pro ně nějakou radu či
doporučení?
Vzkázal bych jim, aby tuto náročnou, zodpovědnou a současně
hodně zajímavou práci dělali vždy na 100 %. Jedině tak si mohou
vydělat slušné peníze a splnit si své sny a cíle.

Zatímco na počátku působení D.A.S.
jsme museli klientům vysvětlovat, co
to je právní ochrana, dnes již
o právní ochraně vědí.
Změnil se po těch letech i váš pohled na pojištění právní
ochrany?
Změnil. Potřeba a naléhavost mít toto pojištění je v současné
době mnohem vyšší. Řekl bych, že když bylo dříve označováno
jako nadstandardní, nyní představuje standardní pojištění
zodpovědných lidí. Utvrzuje mne vtom skutečnost, že dnes si
může nechat každý klient vypracovat návrh pojištění právní
ochrany „ušitý na míru“ jeho požadavkům a potřebám.
Jaké jsou vaše zájmy, co děláte, když nepracujete?
Rád si přečtu dobrou knihu, poslechnu pěkné písničky
a podívám se na zajímavý film, nejraději o přírodě. V létě
navštívíme s rodinou pár hradů a zámků v ČR. Na podzim si
s oblibou zajdu do lesa, kde vedle sbírání hub (pokud rostou)
relaxuji a čerpám energii.
Jaké máte další ambice a cíle?
Od loňského léta se ze mne stal pracující důchodce. Moje
současné cíle spadají do mimopracovní oblasti. Mám
z minulosti několik restů při údržbě našeho rodinného domu
a přilehlé zahrady. Z mládí mám dva koníčky, které jsem
z časových důvodů dost omezoval – fotografování a cestování.
Nadešel čas to vše napravit.
Na závěr – jaké pro vás byly všechny ty roky v D.A.S.?
Byly naplněny každodenními telefonáty a schůzkami se
spoustou zajímavých lidí nejrůznějších profesí a zájmů.
S mnohými z nich jsem byl v častějším kontaktu a navázali jsme
přátelský vztah. Měl jsem vždy radost z toho, když jim D.A.S.
pomohla vyřešit jejich potíže.
Rovněž mezi svými kolegy jsem získal dobré kamarády, s nimiž
jsem na nejrůznějších akcích a aktivitách, které pořádala D.A.S.,
absolvoval hodně nezapomenutelných zážitků. Bylo toho
opravdu dost a bude na co vzpomínat. •
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na cestách
Mazurská jezera
Velká Mazurská jezera představují soustavu
45 jezer, jejichž celková plocha dosahuje téměř
40 000 hektarů. Vzájemně jsou propojena
dvanácti kanály a osmi řekami a říčkami. Celkem
je však v oblasti téměř tři tisíce jezer.

Mazurská jezera

jsou rájem pro vodní turistiku

Śniardwy
Největším jezerem v Mazurské oblasti je
Śniardwy, jež je zároveň největším jezerem
v Polsku. Jezero vzniklo zatopením prohlubně,
která se vytvořila po rozpuštění ledovce. Plocha
jezera je 114 km2, maximální hloubka dosahuje
více než 23 metrů. Jezero během roku na tři
měsíce zamrzá. Je na něm rozvinutá lodní
doprava, vodní turistika a rybářství. Ve vodách
jezera je možné chytit kapra, úhoře, ale i lososa.

Jaro je tu a s ním i vodácká sezona. Pokud hledáte zajímavé místo,
kde můžete prohnat své kajaky a kanoe, zkuste Mazurská jezera
v Polsku. Oblast, kterou ocení každý, kdo rád sportuje, i ten, kdo rád
pobývá v přírodě.
Na kajaku i kanoi
Mazurská jezera jsou oblíbeným cílem vodáků. Na kajaku či
kanoi lze proplouvat jezery a přilehlými kanály, které jsou
dostupné i pro jachty a větší lodě. Jako stvořený pro vodní
turistiku je Augustovský kanál, jenž je považován za nejkrásnější
místo pro kanoistiku v celém Polsku. Kanál se vine podél
mokřad přes stavidla.
Jako výchozí bod se doporučuje Folwark nebo Wigry. Pak si
můžete proplout několik jezer, která jsou vzájemně propojena
kanály. Lze však také využít říční stezky.
Těmi nejznámějšími jsou:
Krutynia
Řeka Krutynia neboli Krutyně má pro polské vodáky stejný
význam jako Vltava pro ty české. Sjízdná bývá pro celý rok.
Pokud ji chcete sjet celou, budete potřebovat asi dva týdny.
Začíná se ve městě Sorkwity a končí se v obci Ruciane-Nida.
Stezka má celkem 102 kilometrů, z toho přibližně 60 kilometrů
je plavba ve stojatých vodách, i proto je vhodná pro začátečníky.
Stezka proplouvá přes lesy, kolem jezer a ústí do Mazurského
krajinného parku.

M

azurská jezera se nacházejí
v severovýchodní části Polska,
přibližně 900 kilometrů
od Prahy. Délka jezer je asi 120
kilometrů a všechna jsou
propojena kanály, které se dají proplout. Oblast
Mazurských jezer je oblíbenou rekreační destinací.
Není se co divit. Sportovní vyžití je zde opravdu
rozsáhlé. Jezera se dají využít k jachtinku
i rybaření, ocení je i vodáci. V létě jsou jezera
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Rospuda
Sjíždění řeky Rospuda vyžaduje zkušenosti se sjížděním řek.
Charakter řeky se totiž mění. Část má vysoké břehy a kameny
ve vodě, dále je například pomalá voda s bažinami po obou
stranách, nechybí ani překážky jako kameny nebo spadané
stromy či silný proud. Někdy je proto nutné provést lodě podél
břehu. Stezka je dlouhá 68 kilometrů. Začíná ve vesnici Supienie
a končí v Augustově.
vhodná ke koupání. Kromě různých vodních
radovánek tady nechybí ani rozsáhlá síť
cyklostezek, která je vybudována podél jezer.
A k dispozici jsou také trasy pro pěší. Oblast
Mazurských jezer nabízí nejen sportovní vyžití, ale
také jedinečné přírodní a kulturní pamětihodnosti.
V soutěži o nové divy světa postoupila Mazurská
jezera do finále. Voda je zde nejčistší v celém
Polsku. To vše láká do této oblasti další a další
turisty.

D.A.S. magazín

Czarna Hańcza
Řeka Czarna Hańcza bývá označována jako jedna
z nejkrásnějších vodních stezek v Polsku. Řeka je dlouhá přes
100 kilometrů, přičemž sjízdných je 82 kilometrů. Ve vodě je
mnoho překážek, část mezi jezery Hańcza a Wigry se považuje
za velice náročnou. Vzhledem k tomu, že tato těžká část má přes
42 kilometrů, doporučuje se, aby se na ni vydali jen zkušení
vodáci, a to nejlépe na jaře.

D.A.S. magazín

Pisa
Jedna z tras vhodná i pro začátečníky je na řece Pise. Cesta
začíná na jezeře Ros a měří 80 kilometrů. Prochází převážně
nížinami a močály, nejsou na ní stálé překážky. Tato řeka
spojuje Velká Mazurská jezera s Vislou.

Cyklostezky a pěší trasy
Oblast Mazurských jezer je sice vyhlášená vodní turistikou,
přesto si na své přijdou i turisté a cyklisté. V oblasti je
vybudována jak síť cyklostezek, tak pěších turistických tras.
Cyklostezky vedou hlubokými lesy mezi jezery. Trasy jsou
většinou rovinaté a dostat se můžete až do Wigerského
národního parku. Velké množství cyklostezek se nachází
například v okolí Gižycka, Mikolajek, Mragowa nebo
Wegorzewa.
Většina pěších turistických tras vede Mazurským krajinným
parkem, který je domovem mnoha druhů ptactva. K vidění jsou
zde například volavky, na jezeře Lukajno se nachází rezervace
bílých labutí, navštívit lze také ostrov racků či kormoránů.

Něco z historie
Oblast Mazurských jezer nabízí kromě sportovního vyžití také
kulturní a historické památky. Ve městě Olsztynek se nachází
skanzen, v němž se můžete seznámit s architekturou
18. a 19. století. K vidění jsou větrné mlýny, selská stavení nebo
kovárna. Historicky významné je také sídlo Adolfa Hitlera, které
se nazývá Vlčí doupě nebo opevnění a nachází se v Gierlozy.
Skryté město v lese obsahovalo více než 200 budov – kryty,
kasárna, dvě letiště, elektrárny, železniční stanici, klimatizaci,
vodu, topení, dvě centrály dálnopisného spojení, ale i kasino či
kino. Vše bylo zamaskováno a obklopeno minovými poli.
Právě na tomto místě byl proveden neúspěšný pokus o atentát
na Hitlera a také se odtud plánoval útok na Sovětský svaz. Hitler
zde strávil více než 800 dní. V roce 1945 Němci vyhodilo sídlo
do vzduchu, zůstaly z něj jen trosky, které jsou dnes přístupné
veřejnosti. •
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Poznaň

Vratislav (Wroclaw)

Jednou z nejkrásnějších památek v Poznani je radnice. Na první
pohled upoutá třípatrová arkádová lodžie fasády. Na radniční
věži jsou kůzlata, která se v pravé poledne trkají. Uvnitř radnice
sídlí Muzeum dějin města. Prohlédnout si můžete také Velkou
síň, která se nazývá rovněž Sál obrození. V něm dva pilíře
podpírají kopulovou klenbu zdobenou kazetami
s polychronními reliéfy zobrazujícími erby, biblické
a mytologické scény, exotická zvířata a také planety.
Další krásnou stavbou je farní kostel sv. Stanislava biskupa.
Tento jezuitský chrám v barokním stylu byl vystavěn v letech
1651 až 1725 a dokončován byl až do druhé poloviny 18. století.
Navštívit byste měli rovněž barokně-klasicistní palác
Działyńských či studánku Bamberky.

Vratislav je jedno z nejstarších a nejkrásnějších měst Polska.
V historických pramenech se s ním setkáváme už v roce 1000.
Jedním z nejvyhledávanějších míst je náměstí, které je jedno
z největších v Evropě. Je 175 metrů široké a 212 metrů dlouhé.
Jeho součástí jsou barevné měšťanské domy a činžovní dům
U Gryfů, v němž jsou ukryté poklady. Domy U Zlatého slunce,
U Modrého slunce a U Sedmera kurfiřtů v minulosti hostily
krále Vladislava Jagellonského a císaře Rudolfa II.
a Ferdinanda II.
Opomenout nesmíme ani radnici, která je vrcholným dílem
gotické architektury. Jedna z částí ukrývá nejstarší evropskou
restauraci – Świdnickou pivnici (Piwnica Świdnicka), která byla
naposledy přestavěna v roce 1519, když byla sloučena
s nedalekým pivovarem. Místní pivo ochutnali i takoví velikáni,
jako byli Chopin či Goethe.
Dalšími zajímavými místy jsou Tržnice, Vratislavská opera či
vodojemy.

Věděli jste?
… že Poznaň bývala hlavním sídlem polských vládců předtím,
než se přesunuli do Varšavy? Město založil ve 13. století Boleslav
Pobožný.
… že Poznaňská radnice bývá považována za nejkrásnější
renesanční stavbu severně od Alp?
… že z pozůstatků hradeb je krásný výhled na panorama města?

Cestou k Mazurským jezerům
Polsko nabízí nejen Mazurská jezera, ale také mnoho dalších turistických atrakcí. Pokud jste
se rozhodli strávit dovolenou v Mazurech, rozhodně byste měli využít toho, že budete
na polském území, a měli byste navštívit další zajímavá místa. Zvláště, když je budete mít při
cestě. Co byste neměli minout na cestě k Mazurským jezerům?
Varšava
Tato polská metropole má za sebou pohnutou
historii. Během druhé světové války byla zcela
zničena a až po skončení války bylo město znovu
obnoveno – včetně historických čtvrtí. Varšava je
politické, kulturní a hospodářské centrum Polska.
Staré město je součástí světového kulturního
dědictví UNESCO. Nachází se zde několik kostelů
a klášterů, které vznikly v době od 14. do 18.
století. V jejich interiérech jsou zachována
významná umělecká díla. Ve Varšavě je k vidění
například Varšavský hrad ze 14. století či palác
Rzeczypospolitej postavený v barokním stylu,
v němž se skrývá mnoho cenných tisků polské
národní knihovny.
Další významnou historickou i kulturní památkou
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je barokní kostel svaté Anny, budova Velkého
divadla, baletu a opery nebo také zámek Wilanów.
Ve Varšavě je také mnoho muzeí a galerií, nachází
se tu i velké množství univerzit či knihoven.
Nechybí zde ani botanická a zoologická zahrada.
Varšava je proslulá svými městskými parky, jedním
z nejznámějších je parkový areál se zámkem
Lazienky, který je přezdívaný také jako Palác
na vodě.
Věděli jste?
… že Varšava se stala hlavním městem Polska už
v roce 1611, když sem polský král Zikmund II. Vasa
přesunul svůj královský dvůr? Na počest tohoto
panovníka stojí dodnes uprostřed Zámeckého
náměstí jeho socha.
… že během druhé světové války při náletech
na Varšavu zahynulo přes 800 tisíc obyvatel a přes
90 procent zástavby bylo zničeno?

D.A.S. magazín

Katowice
Toto město s více než 300 tisíci obyvateli leží v Horním Slezsku
– kousek od českých hranic. Pokud se vydáte k Mazurským
jezerům z Ostravy, Brna a okolních měst, nemůžete ho při cestě
minout.
Katowice jsou průmyslové město, snad možná právě proto bývá
turisticky opomíjené. I přesto však stojí za to se ve městě
zastavit.
V centru města se nachází mnoho secesních budov. Například
katovická katedrála, Slezské muzeum i Slezské divadlo. Nechybí
zde ani památník slezských povstalců na památku slezských
povstání na počátku 20. století.
Mezi nejvýznamnější moderní stavby patří obrovská sportovní
hala nazvaná Spodek, což v překladu znamená podšálek. Název
je odvozen od tvaru budovy, která připomíná létající talíř UFO.
Ocelová konstrukce kopule váží přes tři sta tun. Hala byla
otevřena v roce 1971 a je jednou z nejvýznamnějších svého
druhu v Polsku. Vystupovali zde například Elton John, Eric
Clapton, Sting, U2 či Metallica. Součástí komplexu je také umělá
ledová plocha, tělocvična, kino a hotel.
Věděli jste?
… že oblast Horního Slezska v okolí Katowic byla osídlena
v 6. století našeho letopočtu?
… že v roce 1335 získal Jan Lucemburský Horní Slezsko pro
České království? Město Katowice bylo založeno roku 1865.
… že město vzkvétalo díky zásobám černého uhlí v blízkých
horách?

D.A.S. magazín

Věděli jste?
… že náměstí vzniklo už v letech 1214–1232? Tehdy zde byla
středověká tržnice.
… že na ulici Stará Jatka se nachází pomník Ke cti jatečních
zvířat (Ku Czci Zwierząt Rzeźnych)? U bronzových soch kozy,
kohouta s vejcem, králíka, husy a prasete leží tabulka s nápisem
„Ke cti jatečných zvířat – konzumenti“. V ulici sídlí od roku 1242
dodnes několik řeznictví. •

Lákavý Kraków
Metropolí Polska je sice Varšava, ale titulem nejnavštěvovanějšího
města se těší Kraków. I když toto město neleží cestou k Mazurským
jezerům, pokud chcete vidět to nejlepší, co Polsko nabízí, nesmíte
Kraków vynechat. Druhé nejlidnatější polské město bylo v roce 1978
zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Velkou výhodou je,
že všechny významné historické památky jsou koncentrované
na malém prostoru, a tak vše důležité zvládneme navštívit za jediný
den. Za vidění stojí hrad Wawel a jeho Dračí jeskyně, katedrála, Stará
synagoga, čtvrť Kazimierz, muzeum v bývalé Schindlerově továrně,
Kościuszkova mohyla či Rynek Główny, což je největší středověké
náměstí v Evropě.
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zákonném pojištění k vozidlu. Vozidlo musí být vybaveno
rozlišovací značkou CZ nebo EU.
V případě, že si s sebou vezete domácí mazlíčky, i oni musí mít
EU pas, který vám vystaví veterinář. Zvířata musí být očipovaná
nebo tetovaná, aby bylo možné je identifikovat. Zároveň musí
být očkována proti vzteklině.
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
Řidiči i všechny další osoby ve vozidle musí být při jízdě
připoutáni bezpečnostními pásy, a to na všech sedadlech (tj.
předních i zadních). Děti do 12 let a do 150 cm výšky musí sedět
v dětské sedačce, která splňuje nejlépe atest ECE R 44/4.
MOBILNÍ TELEFON
V Polsku je zakázáno používat při řízení vozidla mobilní telefon
s výjimkou toho, že je připojen na hands-free sadu.
SVÍCENÍ
Pro veškerá vozidla platí povinnost celoročního a celodenního
svícení.
ALKOHOL A DROGY
V Polsku je tolerance až 0,2 promile alkoholu v krvi. V případě,
že je tento limit překročen, je policie oprávněna zadržet řidičský
průkaz.
Co se týká drog a jiných psychotropních látek, je policie
oprávněna provést test na přítomnost těchto látek v těle řidiče
(většinou se jedná o odebrání vzorku slin). Na rozdíl od výše
uvedené tolerance u alkoholu, v případě drog platí tolerance
nulová. Pokud se u řidiče objeví známky požití drog, je policie
oprávněna podrobit jej další kontrole (může mu být odebrána
krev na policejní stanici). Může rovněž dojít k zabavení vozidla
a k jeho následné prohlídce, zda se ve vozidle rovněž
nenacházejí drogy.

Autem do Polska
Pokud se chystáte navštívit Polsko, níže uvádíme několik praktických informací a doporučení.
POTŘEBNÉ DOKLADY
Jelikož je Polsko stejně jako Česká republika
členem EU, je možné vycestovat do Polska jak
s cestovním pasem, tak pouze s občanským
průkazem. Nicméně je důležité vědět, že
v případě, že s vámi cestuje i vaše dítě, i ono musí
disponovat svým vlastním cestovním dokladem.
To znamená, že i přesto, že má rodič zapsáno dítě
v občanském průkazu, nenahrazuje tento zápis
cestovní doklad dítěte a dítěti by pak nebyl vstup
do Polska umožněn! Výše uvedené platí
samozřejmě pro jakýkoli stát EU.

Libuše Kudrnová
právník
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DŮLEŽITÉ: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
doporučuje nahlásit odcizení/ztrátu cestovního
dokladu na nejbližším policejním komisařství
a ohlásit danou událost vždy jako krádež i přesto,

že cestovní doklad sami ztratíte. Důvodem je to, že
jak v případě krádeže, tak v případě ztráty
cestovního dokladu hrozí jeho zneužití a pro jeho
majitele poté může nastat velmi nepříjemná
situace. Pro takové případy je tedy nezbytné
disponovat protokolem policie, kdy a kde došlo
k odcizení (ztrátě) dokladu. Polská policie má totiž
povinnost sepsat takový protokol pouze v případě,
že nahlásíte krádež dokladu, nikoli jeho ztrátu. Ta
se považuje za vaše selhání, resp. neopatrnost,
a vy byste tak neměli k dispozici žádný oficiální
doklad.
Pouze pro úplnost uvádíme, že řidičský průkaz
vydaný v ČR je v Polsku uznávaný a platný do data
na něm uvedeném. Řidič vozidla musí mít s sebou
samozřejmě rovněž platné osvědčení o technické
způsobilosti vozidla a doklad o povinném

D.A.S. magazín

PNEUMATIKY
V Polsku není na rozdíl od České republiky uzákoněno povinné
přezutí vozidel na zimní pneumatiky. Nehrozí tak v tomto
směru žádné sankce. Avšak vzhledem k tomu, že Polsko je zemí
s tuhými zimami a s velmi neudržovanými komunikacemi
s nekvalitním povrchem (a to i přes národní program opravy

silnic), je vhodné tomu přizpůsobit i obutí vozidla.
Použití zimních pneumatik je tak v Polsku pouze doporučeno
a policie k jejich použití vyzývá řidiče, aby byla zachována
bezpečnost na silnicích v případě, kdy tomu stav vozovek
odpovídá.
Pokud jsou vozovky zledovatělé či zasněžené, je povoleno
použít sněhových řetězů. V rizikových oblastech jsou na tuto
možnost řidiči upozorněni dopravním značením.
VYBAVENÍ VOZIDLA
• Výstražný trojúhelník – povinný pro všechna vozidla
• Hasicí přístroj a zabezpečení proti krádeži – doporučené,
povinné pouze u vozidel registrovaných v Polsku
• Lékárnička (doporučená)
• Náhradní žárovky (doporučené)
• Reflexní vesta – povinná při nehodě pro všechny, kteří vystoupí
z auta
DŮLEŽITÉ: Veškeré vybavení uvedené výše je u nákladních
vozidel nad 3,5 t povinné!
ELEKTRONICKÉ MÝTNÉ
Povinnost platit elektronické mýtné (tzv. Viatoll) platí pro
následující vozidla:
• Pro nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t
• Pro osobní vozidla, jestliže dosáhnou včetně přívěsu
hmotnosti vyšší než 3,5 t
Pokud tedy vozidlo patří do jedné z výše uvedených kategorií, je
řidič povinen přihlásit se do systému elektronického mýtného
Viatoll, což znamená naistalovat do vozidla tzv. viabox. Pokud se
tak nestane, hrozí udělení pokuty.
Výše mýtného vždy závisí na třídě a kategorii daného vozidla.
Viabox je možné pořídit proti složené kauci na různých
distribučních místech, jejichž seznam je k nalezení na webových
stránkách www.viatoll.pl. Vzhledem k tomu, že česká nákladní
vozidla často jezdí do Polska, jsou tyto stránky rovněž v českém
jazyce. Na těchto stránkách naleznete veškeré informace
spojené s registrací do elektronického mýtného, používáním
viaboxu či postup při jeho reklamaci atd. >>

MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ RYCHLOST
Typ vozidla
Typ silnice	Časové období	Max. povol. rychlost
				
km/hod.
Obec
Všechna
Všechny silnice
			

5.00–23.00
23.00–5.00

150
160

Obytná zóna

Celý den

120

Celý den
Celý den

140
120

Celý den
Celý den

100
190

	Souprava vozidel nebo vozidla,
Dálnice, rychlostní silnice a silnice
která nejsou uvedena výše
se dvěma pruhy v jednom směru
(i vozidla nad 3,5 t)	Ostatní silnice

Celý den
Celý den

180
170

Autobusy
		

Celý den

100

Všechna

Všechny silnice

Mimo obec	Osobní automobil, motocykl
Dálnice
nebo nákladní automobil do 3,5 tuny	Rychlostní silnice s dvěma pruhy
		Rychlostní silnice s jedním pruhem
		
a silnice s dvěma pruhy v jednom směru
		Ostatní silnice

D.A.S. magazín

Dálnice, rychlostní silnice a silnice
se dvěma pruhy v jednom směru

19

na cestách

POZOR: Uhrazení mýtného neznamená, že výše uvedená vozidla
nejsou povinna uhradit poplatek za užití zpoplatněných dálnic!
Tato vozidla tak platí obojí – mýtné + poplatek za užití dálnice.
ZAJÍMAVOST: Dne 2. ledna 2015 nabývají účinnosti
novelizované předpisy zákona o veřejných silnicích. Schválený
zákon upravuje předpisy, které se týkají trestů za porušení
povinnosti zaplatit mýtné za jízdu po státních silnicích, o němž
se hovoří v čl. 13 odst. 1 bod 3 zákona o veřejných silnicích (tj.
výše uvedené elektronické mýtné).
V zákonu byla např. přenesena administrativní odpovědnost
za většinu případů porušení povinnosti zaplatit elektronické
mýtné z řidiče vozidla na majitele vozidla. Pokud řidič není
majitelem vozidla, pokuta bude udělena subjektu, v jehož
prospěch bylo převedeno vlastnictví tohoto vozidla. Uvedený
subjekt bude zodpovědný zejména za porušení, které spočívá
v nezaplacení elektronického mýtného.
Za porušení povinnosti zaplatit elektronické mýtné bude
vyměřena peněžitá pokuta ve výši 500 nebo 1500 PLN (dle typu
vozidla).
Za porušení povinnosti používat v automobilu palubní jednotku
pro potřeby plateb elektronického mýtného (viabox) bude hrozit
peněžitá pokuta ve výši 250 PLN nebo 750 PLN.
Dále bylo zavedeno pravidlo, v souladu s nímž nemůže být
subjektu, který se dopustil porušení zákona s následkem
povinnosti zaplatit peněžitou pokutu, udělena více než jedna
pokuta za jeden den.
AUTONEHODA
V případě, že se v Polsku stanete účastníky dopravní nehody, je
postup stejný jako v ČR.
• Vyplnit formulář Záznam o nehodě a nechat jej podepsat
druhého účastníka nehody
• Pořídit fotodokumentaci
• Obstarat kontakt na případné svědky
• Doporučujeme přivolat rovněž policii, která vám na vaši žádost
vydá zápis o nehodě. Ten však není policista povinen vydat
přímo na místě, ale vydá vám jej místně příslušný komisariát.
Jeho adresu vám sdělí vyšetřující policista.
Přivolaná policie má samozřejmě právo provést testy na alkohol
či drogy (viz výše).
Pokud navíc došlo při nehodě ke zranění, jsou policejní protokol
z místa nehody a lékařská zpráva postoupeny automaticky
příslušné prokuratuře, neboť se v takovém případě vždy koná
zkrácené soudní řízení. O jeho výsledku jsou strany písemně
vyrozuměny. Avšak upozorňujeme na skutečnost, že v případě
závažné dopravní nehody či dokonce zjištění alkoholu či jiných
omamných látek u řidiče může být tento řidič policií na místě
zadržen, a to až na 48 hodin! Řidič má samozřejmě právo
na advokáta a samozřejmě v takovém případě doporučujeme
rovněž okamžitě kontaktovat zaměstnavatele (pokud se jedná
o řidiče kamionu – zadržení řidiče neznamená zadržení
převáženého nákladu) a český konzulát. V případě, že je řidiči
předkládán jakýkoli dokument pouze v polském jazyce,
doporučujeme nic nepodepisovat minimálně do doby, kdy bude
přítomen advokát nebo alespoň tlumočník.
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HRAZENÍ POKUTY A ZKRÁCENÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ
V případě, že je cizinci udělena pokuta, je povinen ji uhradit
na místě. Pokud řidič nemá u sebe dostatek hotovosti, záleží již
na domluvě s policií. Avšak standardním postupem je to, že
policie zadrží vozidlo do zaplacení pokuty (děje se tak převážně
u kamionové dopravy), a to tím způsobem, že zavolá tzv.
doprovodné vozidlo, které doprovodí zadržený vůz na odstavné
parkoviště a zadrží veškeré doklady od vozidla. Řidič musí sehnat
peníze (např. dojitím k nejbližšímu bankomatu). Upozorňujeme,
že poplatky za parkovné jdou k tíži majitele zadrženého vozidla.
Ty se tak musí uhradit spolu s uloženou pokutou, jinak nedojde
k uvolnění vozidla.
V krajních případech je policie rovněž oprávněna kvůli
neuhrazení pokuty:
• buď zadržet řidiče max. na 48 h do doby zahájení tzv.
zrychleného soudního řízení (viz výše), nebo
• mu může zadržet doklad opravňující ho k překročení hranice,
a to až do doby vydání rozsudku ve výše uvedeném řízení
Pokud se tak stane, doporučujeme vždy kontaktovat naši
zákaznickou linku či konzulát ČR, pokud je zadržen přímo
řidič, je policie povinna konzulátu tuto skutečnost oznámit.
DOPLŇUJÍCÍ UŽITEČNÉ INFORMACE PRO ŘIDIČE
• autobusy vyjíždějící ze zastávky mají vždy přednost v jízdě
• tramvaje mají přednostní právo jízdy
• v Polsku je obrovská nehodovost z důvodu neukázněnosti
zejména polských řidičů, doporučujeme tak dbát zvýšené
opatrnosti •
Použité zdroje: MZV, ÚAMK, Viatoll

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
112 b
 ezplatná linka pro turisty (jak z mobilního telefonu, tak z pevné linky)
997 p
 olicie (doporučení – volat raději 997, linka 112 bývá často nedostupná)
998 hasiči
999 zdravotnická záchranná služba
986 obecní (městská) policie

STÁTNÍ SVÁTKY A DOPRAVNÍ OMEZENÍ V POLSKU:
Uvádíme rovněž některé důležité státní svátky v Polsku, kdy může být
omezena zejména nákladní doprava. Dopravní omezení se však týká pouze
vozidel s celkovou hmotností nad 12 tun.
Obecně v Polsku platí, že ve státní svátek a v jeho předvečer
(tj. Od 18–22 hod.) nesmí výše uvedená vozidla jet.
Dále tato vozidla nesmí jezdit v pátek od 18–22 hod., v sobotu
od 8–14 hod., v neděli a o státních svátcích od 8–22 hod.
1. 1.	Nový rok
6. 1.	Svátek Tří králů
pohyblivé datum Pondělí velikonoční
1. 5.	Svátek práce
3. 5.
Den ústavy – vyhlášení první ústavy 1791
pohyblivé datum Boží tělo
15. 8.	Nanebevzetí Panny Marie
1. 11.
Všech svatých
11. 11.	Svátek nezávislosti – obnovení státní suverenity 1918
25. 12.
První svátek vánoční
26. 12.
Druhý svátek vánoční
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Lékař David Urie
Mezi spokojené klienty D.A.S. se řadí také lékař David Urie, který přiznává, že
pojištění právní ochrany je v jeho oboru obzvláště důležité, zvláště v poslední době.
Jste lékař. Můžete nám prozradit,
jakému oboru se konkrétně
věnujete?
Věnuji se stomatologii neboli
zubnímu lékařství.
Jak dlouho již v tomto oboru
pracujete?
Letos již pracuji 19 rok.
Kdy jste se rozhodl právě pro tento
obor, co vás k tomu vedlo?
Na gymnáziu jsem inklinoval spíše
k přírodním vědám a medicína byla
jednou z možných variant při výběru
vysoké školy. Jedním z mých
koníčků bylo stavění malých
modelů, rozhodl jsem se skloubit
medicínu a „modelařinu“.
Chtěl jste být lékařem od mala?
Když jsem byl malý, tak jsem zprvu
neměl konkrétní představy o své
profesi. Medicína mě opravdu
začala bavit více až ve 3. ročníku,
kdy jsme začali navštěvovat klinická
praktika a začali pracovat s pacienty.
Prozraďte nám, je pro lékaře
důležité pojištění právní ochrany?
Podle mého názoru i v našem oboru
narůstá počet situací, kdy se spory
různého charakteru – mezi pacienty
a lékaři – řeší soudní cestou.
V takových situacích je z mého
pohledu nezbytné mít možnost se
obrátit na někoho, kdo je schopen
nabídnout komplexní řešení – bez
nadměrné časové a finanční zátěže
pro klienta.
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Už jste ho sám musel někdy
použít?
Pojištění právní ochrany jsem
jednou použil pro soukromý
a jednou pro pracovně právní
problém.
Kdy jste se dozvěděl o společnosti
D.A.S.?
O společnosti D.A.S. jsem se
dozvěděl od svého předchozího
zaměstnavatele, který její služby
dodnes využívá.
Jak dlouho jste klientem
společnosti D.A.S.?
Pokud se dobře pamatuji, tak to
bude 8 nebo 9 let.
Jste spokojen s nabídkou produktů
a servisem pojišťovny?
Nabídka produktů i servis plně
vyhovují mým potřebám.
Využíváte služeb D.A.S. také
v soukromí?
Jak jsem již uvedl, v soukromí jsem
služby D.A.S. využil zatím jednou.
Je nějaká služba či produkt, která
vám v nabídce D.A.S. chybí?
Podle mého názoru je nabídka
služeb D.A.S. optimální.
Povíte nám ještě něco o sobě? Co
děláte, když nepracujete?
Obecně se nejlépe odreaguji při
sportu. V zimě lyže, plavání, v létě
kolo, golf a posledních cca 18
měsíců 2x týdně kettlebell. Rád si
zajdu do kina nebo poslechnout
živou hudbu. Nejsem absolutně
vyhraněný, takže se pohybuji
ve spektru od hard-rocku až po jazz.
Pokud zbude čas, tak si rád přečtu
dobrou detektivku, nejčastěji
od severských autorů, nebo
literaturu faktu o 2. světové válce. •

Po dokončení studia na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1995
nastoupil na Stomatologickou kliniku Fakultní
nemocnice v Hradci Králové. Po dobu čtyř let
pracoval na protetickém oddělení stomatologické
kliniky jako odborný asistent. Podílel se
na teoretické i praktické výuce studentů,
od ledna 1996 vedl teoretickou a praktickou
výuku zahraničních studentů 1. a 2. ročníku
v anglickém jazyce. Aktivně se také účastnil
seminářů vedených Stomatologickou klinikou
v Hradci Králové se zaměřením na záchovnou
a protetickou stomatologii. V květnu roku 1997
složil atestaci I. stupně z všeobecné
stomatologie, v říjnu roku 1999 licenční zkoušky
pro udělení oprávnění k provozování soukromé
stomatologické praxe. V letech 1999–2001 vedl
soukromou stomatologickou praxi ve Znojmě.
V letech 2001–2005 pracoval jako asistent
v ordinaci MUDr. Kuhna. Od 1. 8. 2005 zahájil
činnost vlastní zubní praxe.
Doktor Urie se účastnil a v rámci dalšího
vzdělávání dále aktivně účastní teoretických
a praktických kurzů zaměřených zejména
na estetickou stomatologii, protetiku
a endodoncii. Kromě kurzů v České republice
absolvoval stáž na univerzitě v Pittsburghu,
na univerzitě v Hamburku a dále v soukromých
praxích ve Švýcarsku, Itálii, Belgii a Německu.
Specializuje se zejména na estetické ošetření,
ošetření kořenových kanálků a implantologickou
protetiku.
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POZOR!: K PŘEVODU VOZIDLA NA REGISTRU VOZIDEL
MUSÍ DOJÍT VE LHŮTĚ 10 DNŮ OD PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA (např. od podpisu kupní smlouvy)!!!
Výše uvedená 10denní lhůta platí dle ustanovení § 11 Zákona
i pro registraci jiných změn, než je změna vlastníka či
provozovatele vozidla (např. změna barvy vozidla či výměna
podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního
vozidla). Lhůta počíná běžet ode dne, kdy ke změně došlo.
Nedodržením této lhůty dojde ke spáchání přestupku, přičemž
hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč (v případě porušení výše
uvedeného ust. § 11 může dojít k uložení sankce i v blokovém
řízení, a to ve výši 5 000 Kč).
ZAJÍMAVOST: Ministerstvo dopravy již chystá úpravu novely
týkající se právě uvedené 10denní lhůty, kterou by bylo často
obtížné dodržet z důvodu přetíženosti úřadů. Z tohoto důvodu
se chystá změna spočívající v tom, že by nebylo nutné provést
registraci pouze u úřadu v místě bydliště původního vlastníka,
ale bylo by možné si úřad vybrat (např. podle toho, který je
nejméně vytížený). Tato změna však z technických důvodů
připadá v úvahu nejdříve v polovině tohoto roku.

Registrace a změna vlastníka vozidla
(postupy, doklady, problémy)
V lednu 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (dále jen „Zákon“). Tato
obsahuje kromě řady dalších změn rovněž změny v postupu registrace
a změny vlastníka vozidla.

Ú

čelem této novely bylo zejména
zjednodušit administrativu
spojenou s převodem vozidel
(změnou vlastníka) a zároveň
„vyčistit“ centrální registr vozidel
od vozidel, které jsou v tzv. polopřevodu (viz níže),
neboť v současné chvíli se v centrálním registru
vozidel nachází několik set tisíc vozidel, která mají
nejasný původ nebo chybné dokumenty.
Do této chvíle bylo na prodávajícím a kupujícím
vozidla, kdy vyřídí veškeré formality. Nebyli tak
vázáni na žádné lhůty a nehrozily jim v důsledku
jejich nedodržení žádné sankce.
Od 1. 1. 2015 bylo zavedeno tzv. „třikrát jedna“ –
jeden registr vozidel, jedna žádost a tím pádem
jeden úkon.
Libuše Kudrnová
právník
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V praxi to znamená, že k registraci vozidla dojde:
1) n
 a obecním úřadě s rozšířenou působností
– a to vždy v místě bydliště prodávajícího
2) z a současné účasti prodávajícího i kupujícího
nebo
3) m
 ůže kupující prodávajícího (či naopak)
zmocnit k vyřízení registrace plnou mocí
s ověřeným podpisem nebo
4) p
 rodávající a kupující mohou k vyřízení
administrativy zmocnit třetí osobu (opět plnou
mocí s ověřenými podpisy)
5) n
 a základě jedné žádosti – tím dochází zcela
k zániku tzv. odhlášení vozidla
6) v
 ozidlo musí před přihlášením projít evidenční
kontrolou (nesmí být starší 14 dnů) a
7) musí mít platnou STK a
8) n
 ový vlastník na ně musí mít sjednané povinné
ručení
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POTŘEBNÉ DOKLADY:
a) v
 případě převodu vlastnického práva:
1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního
vozidla,
2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který
není starší než 14 dní, a
3. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo
vyřazené z provozu,
b) v případě přechodu vlastnického práva:
1. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a
2. d
 oklady podle písmene a); technický průkaz a osvědčení
o registraci silničního vozidla se přikládají, má-li je žadatel
k dispozici.

KONEC POLOPŘEVODŮ
O tzv. polopřevod se jedná, pokud je vozidlo odhlášeno
z původního vlastníka, ale nový vlastník je na sebe ještě
nepřihlásil. K tomuto účelu byly také graficky uzpůsobeny
technické průkazy.
Novela zavádí lhůtu pro přihlášení vozidla na nového majitele,
a to nejpozději do 30. 6. 2015!!! V této lhůtě je nutné nejen
přihlásit nového vlastníka, ale rovněž doložit, že auto je
technicky způsobilé k provozu, prošlo evidenční kontrolou a je
pojištěné. V opačném případě bude vůz vyřazen z Centrálního
registru, tedy považován za zaniklý, a už jej nepůjde nikdy
přihlásit (viz níže). Pouze pro informaci uvádíme, že tento
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postup bude stát aplikovat rovněž u vozidel, která mají
registrační značky v depositu. Zde je lhůta do 31. 12. 2015 (viz
níže).
Osobě, která bude jezdit se zaniklým vozidlem, hrozí pokuta
v řádu desetitisíců a odebrání řidičského průkazu na půl roku.
Vliv zrušení polopřevodů na autobazary
Zrušení polopřevodů se dotkne zejména autobazarů, přičemž
ve finále to bude mít vliv samozřejmě na samotné jejich klienty.
Do této chvíle byla převážná většina vozidel nacházejících se
v autobazarech právě ve zmíněném polopřevodu. Auta, která
bazary vykoupily, změnily v registru majitele až poté, kdy si ho
zase někdo koupil. Od letošního roku tak musí autobazar
po odkoupení vozidla od původního vlastníka ve výše uvedené
10denní lhůtě přihlásit vozidlo na sebe jako nového vlastníka.
Autobazary budou muset podstoupit rovněž administrativu
spojenou s evidenční kontrolou, která přijde na několik stovek,
a ověřením plné moci a dále budou muset k vykoupeným
vozidlům sjednat povinné ručení. Autobazary tvrdí, že budou
muset zřejmě přijmout posily či si najmout notáře
k hromadnému ověřování plných mocí potřebných k registraci
změny vlastníka vozidla atd. To se samozřejmě může
promítnout do ceny vozidla.
ZAJÍMAVOST: Výjimku dostanou autobazary na situace, kdy
auto prodají do 10 dnů od jeho koupě. Dle pracovníků
autobazarů se ale naprostá většina do deseti dnů neprodá.
Důvodem je příprava vozidel k prodeji.

VYŘAZENÍ A ZÁNIK VOZIDLA
Novela zavádí rovněž následující pojmy:
1)	„vyřazení silničního vozidla z provozu“ = původně „dočasné
vyřazení vozidla“
2)	„zánik silničního vozidla“ = původně „trvalé vyřazení
vozidla“
VYŘAZENÍ VOZIDLA
Vozidla, která byla ke dni 1. 1. 2015 uložena v depozitu (tzn. dle
původní terminologie byla „dočasně vyřazena z provozu“),
budou nyní označena jako „vozidla vyřazená z provozu“.
K vyřazení vozidla dojde v následujících případech:
1)	Vozidla, která budou k 1. 1. 2015 tzv. dočasně vyřazená
(s odevzdanými SPZ):
a) doba dočasného vyřazení méně než 18 měsíců: vlastník
nemusí dělat nic, po 31. 12. 2015 se vůz automaticky
v registru překlopí do režimu „vyřazeno z provozu“, což je
obdoba dnešního depozitu (auto bude úředně existovat,
ale bude mít odevzdané značky, nebude se s ním smět
jezdit a nebude se na ně muset platit povinné ručení) >>
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b) doba dočasného vyřazení přesáhla 18 měsíců: vlastník
musí do konce roku 2015 nahlásit obecnímu úřadu
s rozšířenou působností, kde auto stojí a jak je hodlá
využívat. Pak se z dnešního depozitu překlopí do režimu
„vyřazeno z provozu“ (viz předchozí bod). Pokud toto
vlastník nenahlásí, auto bude definitivně vyřazeno, dojde
k zániku vozidla a už nebude možné je znovu přihlásit.
2)	Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního
vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu
poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl.
K prokázání odcizení vozidla je nezbytné úřadu předložit
policejní protokol.
3)	Nově bylo zavedeno i vyřazení vozidla z provozu v případě,
že pro takové vozidlo nebude sjednáno povinné ručení.
Pokud totiž zanikne povinné ručení k danému vozidlu, je
jeho vlastník povinen sjednat nové povinné ručení
nejpozději do 14 dnů. To se týká rovněž vozidel, u nichž
povinné ručení chybělo i před účinností novely (tj. před
1. 1. 2015). Za tímto účelem budou úřady s rozšířenou
působností majitelům nepojištěných vozidel zasílat výzvy
k odevzdání registračních značek a dalších dokumentů.
POZOR: Vlastník vozidla musí zajistit, aby po dobu vyřazení
z registru vozidlo neohrožovalo bezpečnost provozu a nebylo
umístěno na veřejně přístupné komunikaci. Po dobu vyřazení
nesmí z vozidla zmizet karoserie s vyznačeným identifikačním
číslem a motor.
POTŘEBNÉ DOKLADY (POKUD JE VOZIDLO VYŘAZENO
Z DŮVODU POD BODEM 3):
a) o
 devzdat osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny
vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,
b) předložit technický průkaz silničního vozidla k vyznačení
záznamu o jeho vyřazení z provozu a
c) oznámit, kde auto stojí a jak je hodlá využívat.
ZÁNIK VOZIDLA
• Jak bylo uvedeno výše, původní pojem „trvalé vyřazení
vozidla“ nahrazuje termín „zánik vozidla“.
• Pokud dojde k zániku vozidla, bude takové vozidlo vymazáno
z registru vozidel a nebude možné jej znovu přihlásit.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik
silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě:
1) žádosti vlastníka silničního vozidla:
a) p
 okud silniční vozidlo bylo předáno provozovateli zařízení
ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných
částí,
b) bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném
členském státě nebo
c) b
 ylo zničeno (zničením silničního motorového vozidla se
dle ust. § 13/2 Zákona rozumí takový stav silničního
vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo
jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze
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předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků;
za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje
jeho rozebrání) nebo
2) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní
komunikace, který postupem podle zvláštního zákona předal
silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.

Jediné telefonní číslo
D.A.S. se snaží vycházet svým
klientům vstříc a usnadňovat jim řešení
problémů. Proto jsme se rozhodli, že
zjednodušíme komunikaci tím, že
zavedeme jediné telefonní číslo,
na kterém na vás čeká pomoc. Tím
číslem je 267 990 711.
Máte problémy, potřebujete nahlásit
škodní událost, nevíte si rady či
potřebujete pomoci? Nezoufejte
a zavolejte nám. Už nemusíte hledat
kontakt, nové a jediné číslo si snadno
zapamatujte. Volejte D.A.S., volejte
telefonní číslo 267 990 711.

• Jak bylo uvedeno výše, takový osud čeká i vozidla, která byla
dána do deposita nejpozději k datu 30. 6. 2013 (tj. jsou
k 1. 1. 2015 nepřetržitě v depositu více než 18 měsíců) a jejich
majitel nejpozději do konce tohoto roku neoznámí úřadu
s rozšířenou působností místa, kde se vozidlo nachází,
a způsob jeho užívání.
POTŘEBNÉ DOKLADY:
• doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný
oprávněnou osobou v jiném členském státě, bylo-li vozidlo
ekologicky zlikvidováno v jiném členském státě,
• doklad potvrzující zničení silničního vozidla, bylo-li vozidlo
zničeno,
• technický průkaz silničního vozidla,
• osvědčení o registraci silničního vozidla a
• všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.
SANKCE
Níže uvádíme provinění, která jsou dle Zákona považována
za přestupky a jsou sankcionována:
• Pokutou ve výši 50 tisíc korun:
–p
 rovozování vozidla nezapsaného v registru silničních
vozidel
–a
 bsence zápisu vlastníka silničního vozidla (v blokovém
řízení sankce 5 tis.)
–a
 bsence zápisu změny jiného údaje v registru silničního
vozidla
–n
 edostatečné zabezpečení vyřazeného silničního vozidla,
které tak ohrožuje životní prostředí
–n
 eoznámení místa a účelu využití vyřazeného vozidla,
předložení ORV a registrační značky registru
–a
 bsence zápisu zániku silničního vozidla
–p
 rovoz technicky nezpůsobilého vozidla (v blokovém řízení
sankce 5 tis.)
–p
 rovoz vozidla nezapsaného v českém či zahraničním
registru
–p
 rovoz vozidla, na kterém není umístěna registrační značka
způsobem umožňujícím jeho identifikaci
• Pokutou ve výši 5 mil. korun
–p
 rovoz vozidla, jehož identifikační údaje nejsou v souladu
s údaji v registru silničních vozidel či doklady k vozidlu
Na závěr uvádíme, že připravovaná novela obsahuje rovněž
úpravu vztahující se k registračním značkám na přání. Tato část
spolu s částí věnující se k většímu dohledu nad STK však nabude
účinnosti až k 1. 1. 2016. •
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300
Nezapomeňte na cestovní
pojištění

Zima je téměř za námi, a tak někteří již jistě vybírají,
kde letos stráví letní dovolenou. Ať už to bude
kdekoliv, nezapomeňte uzavřít kvalitní cestovní pojištění.
Ačkoliv na problematiku cestovního pojištění se
upozorňuje neustále, pořád se najde dost lidí, kteří tuto
záležitost podceňují. Podle exkluzivního průzkumu ERV
Evropské pojišťovny vyráží do zahraničí bez komerčního
cestovního pojištění každý sedmý Čech. Z údajů českých
cestovních kanceláří a pojišťoven vyplývá, že každoročně
je v zahraničí hospitalizováno průměrně 300 Čechů.
Nejčastějšími důvody, proč musí lidé na dovolené
vyhledat lékařskou pomoc, jsou onemocnění trávicího
ústrojí a žaludeční potíže, nemoci dýchacích cest
a bolesti zubů. Nejčastější příčinou ošetření dětí je zánět
středního ucha.
Pokud se o problematice cestovního pojištění chcete
dozvědět více, využijte minulé vydání D.A.S. magazínu,
který vyšel v zimě loňského roku. K dispozici je
na našem webu www.das.cz nebo na portále
www.floowie.com.
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Léto a úrazy
Nadcházející období, tedy jaro a léto, je rizikové
z hlediska úrazů. Podle statistik se nejvíce úrazů dětí
i dospělých stane právě v teplých měsících,
především pak o prázdninách. Příčinou jsou většinou
sportovní aktivity, jako je například jízda na kole,
na kolečkových bruslích nebo plavání.
Nejčastějším typem úrazů jsou zlomeniny a tržné
rány jako důsledek pádu z kola či při bruslení. Právě
cyklisté a bruslaři jsou ošetřováni nejčastěji, protože
během sportování často postrádají ochranné
pomůcky, jako je přilba či chrániče. Pamatujte, že
ochranná přilba je sice povinná pouze do 18 let,
nicméně její nošení vám v případě pádu může
i zachránit život.
Záchranáři se shodují na tom, že stále častěji vyjíždějí
k případům tonutí. Může za to hlavně zvyšující se
výskyt a obliba domácích bazénů.
Právní ochrana vám pomůže pomoci i v případě úrazu.
Více se dozvíte na našem webu.
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To pro vás bylo nové?
Nastoupil jsem do společnosti, která co do počtu měla rodinný
charakter. Likvidaci škod jsme tehdy dělali tři. Byl jsem
překvapený, jak o sobě kolegové vzájemně vědí, zajímají se
o práci, a především si vyměňují informace, dělí se o to, co znají
a umějí. To bylo úplnou samozřejmostí od prvního dne. Na to
jsem zvyklý nebyl. Nikdo nerozlišoval „tvůj spis, můj spis“. Už
tehdy tam bylo nastavení, kterému se až po letech začalo říkat
týmový duch. Žádná anonymita. A fungovalo to napříč firmou.
Tenkrát jsem to přičítal tomu, že je společnost na začátku a lidí
v ní není mnoho. Nebylo to o velikosti firmy, ale o lidech v ní.
I když jsme se rozrostli, tohoto se držíme stále a hodně na to
dbáme při každém doplnění našeho týmu. Vyplácí se to.
Předáváme si informace a zkušenosti, nikdo nemusí vymýšlet
to, co už zpracoval někdo jiný. A nám to práci usnadňuje.
MGR. MIROSLAV JEŽEK
Ředitel úseku likvidace škod společnosti D.A.S.
Narodil se a žije v Praze. Absolvoval Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy. Poté, co působil v advokacii
a pojišťovnictví, od roku 1997 zakotvil v D.A.S., kde
pracoval jako právník a likvidátor pojistných událostí.
Od roku 2011 je ředitelem úseku likvidace pojistných
událostí. Ve volném čase rád sportuje, zajímá se o historii
a digitální fotografování.

„Chceme být vždy o krok napřed,“
říká Mgr. Miroslav Ježek, ředitel úseku likvidace škod společnosti D.A.S.
Miroslav Ježek pracuje v D.A.S. téměř od začátku působení této
společnosti na trhu, a to bude letos dvacet let. Dobrá příležitost
k ohlédnutí za minulostí a podělení se o to, co je před námi.
Jaké byly vaše začátky ve společnosti D.A.S.?
Proč právě pojištění právní ochrany?
Psala se polovina roku 1997. V té době jsem měl
několik let praxe z advokacie a z pojišťovnictví.
Obě zkušenosti byly zajímavé a pak se objevila
nabídka, která oba obory spojovala. A hlavně
v tom byla auta.
Proč právě auta?
Je to atraktivní a barevný svět, žádné nudné šedé
papíry. Pracujete s něčím, co existuje, můžete to
vidět. Lidé mají svoje auta rádi, čekají od vás, že to
dáte do pořádku, a představují si, jaké to bude,
mají zkrátka pozitivní očekávání. Nedávno jsme
řešili reklamaci laku na vozidle. Loupal se,
prodávající svoji odpovědnost odmítal uznat.
Nakonec to dopadlo dobře. Pamatuji si to proto,
že nám klient napsal, že pokaždé, když se podívá
na nový bezchybný lak na karoserii svého auta,
vzpomene si , kdo to zařídil.
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To byl jediný důvod?
Určitě ne, bylo jich mnohem více. Byl to nový obor
a firemní slogan „Cesta k právu“ přesně vystihoval
to, co jsem hledal. Široký pracovní záběr v mnoha
odvětvích práva. To mě tehdy velmi lákalo.
Takže jste byl spokojený, protože jste se dostal
k různým kauzám?
To byla jen špička ledovce. Ukázalo se ale, že je
za tím mnohem víc. Nešlo jen o oborovou
pestrost, prioritou od počátku bylo poskytovat
kvalitní službu. Jasný cíl, neexistují malé a velké
kauzy. Z pojištění pro klienta zajišťujeme
reklamaci vozidla stejně jako autíčka, hračky, se
kterou si hraje jeho syn. A vždycky na tom záleží.
To vám dávají všichni znát, že vaše práce je
důležitá, že každý klient je důležitý.
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Ve větších týmech se ale většinou informace předávají hůře,
často se dostanou jen k někomu, jak to řešíte u vás?
Kroků bylo několik. Úsek likvidace škod dnes tvoří několik
oddělení, která nejsou početně velká. Vedoucí oddělení se tak
může věnovat a individuálně pracovat s každým členem svého
týmu. Před dvěma lety jsme se přestěhovali do nových
moderních prostor. Zpočátku panovaly obavy, že se budeme při
práci vzájemně rušit. To se nenaplnilo, naopak máme často
aktuální informace z první ruky, když je třeba něco zkonzultovat
a poradit se, děje se to bezprostředně. To by v oddělených
prostorách fungovat nemohlo. Navíc to, co stojí za informaci
a je dobré si zapamatovat, můžeme ihned sdílet v rámci celé
společnosti prostřednictvím interní sociální sítě.
Za dvacet let se D.A.S. rozrostla. Dnes vyřizujte za jeden den
tolik kauz, kolik jich bylo na konci devadesátých let za měsíc.
Jaké jsou další rozdíly?
Nejde jen o kvantitativní stránku. Problémy, se kterými se
na nás dnes klienti obracejí, jsou o hodně složitější, než tomu
bylo dříve. Je to trend. Souvisí to s lepší dostupností informací.
Je však třeba vzít v úvahu, že univerzální návody neexistují. Lidé
se často snaží na počátku si vyřídit svoji záležitost sami,
pochopitelně z důvodu, aby ušetřili peníze za právní služby.
U nás nic takového dělat nemusí. Klient se na nás může kdykoliv
obrátit, zajistíme mu poradenství, většinou se však dohodneme
na převzetí a komplexním vyřízení celé jeho záležitosti. Je to tak
lepší. „My jsme u toho od začátku“ a pro klienta se cena služby
nemění. Přitom první kroky často rozhodují o úspěchu. To jsme
si uvědomili již na samém začátku našeho podnikání. Už v roce
1998 jsme zajistili naši nepřetržitou dostupnost pro klienty
zavedením non-stop linky s právníkem na telefonu 24 hodin
denně. Chceme být vždy o krok napřed.
Ti, kdo D.A.S. znají, spojují tuto společnost s motorovými
vozidly. Stále to platí?
Motorová vozidla, přestupky, řešení nehod tady v Čechách
a hlavně při cestách po celé Evropě, to je naše rodinné stříbro.
Některé disciplíny, například přestupky v dopravě, byly ze
strany veřejnosti považovány za okrajové, někdy až zbytečné.
My jsme to tak neviděli nikdy. Měli jsme zkušenosti z jiných
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evropských zemí, kde D.A.S. působí. To umožňuje sledovat
trendy a připravovat se na jejich uvedení do praxe. Takový stav
vznikl například právě po legislativních změnách v dopravě
a zavedení bodového systému. Do té doby byly přestupky
na okraji zájmu, protože většinou „moc nehrozilo“. My jsme
sledovali trendy, věděli jsme tedy, že je jen otázkou času, než
tyto změny v zahraničí běžné budou zavedeny i u nás. Ukázalo
se, že se nám tato specializace vyplatila, poptávka pro právních
službách pro řešení nehod i přestupků téměř ze dne na den
enormně vzrostla, my jsme byli schopni toto řešení nabídnout
a zajistit. Nejsou to ale jen motorová vozidla.
Postupně přibyly další produkty a z nich řešení dalších právních
záležitostí. Pro jednoduchost „nebourá se jen s auty“. Naše
zahraniční oddělení s železnou pravidelností rok co rok každou
zimu dostává případy nehod a úrazů na lyžích a při zimních
sportech vůbec. Skvělá zimní dovolená v Alpách tak dostává
pochmurnou zápletku v podobě trestního řízení, třeba
v Rakousku. Naštěstí umíme těžit z našich zkušeností a kvalit
trestních obhájců. Tady jde opravdu o hodně, ve hře je trest,
náhrada újmy, náklady léčení. Problematika zahraničních
pojistných událostí má mnohá specifika. Tento segment je
výrazně ovlivněn tím, že právníci musí často sledovat
a orientovat se vedle tuzemského zákonodárství také
v předpisech dané země, které se mnohdy velmi liší, a nadto
ještě evropské unijní předpisy.
Mnohé věci se už ale dnes nemusí vyřizovat přímo
v zahraničí, ale tady v tuzemsku přes institut škodního
zástupce. To je přece pro vás konkurence.
Jsem rád, že se o tom zmiňujete. Na první pohled by se mohlo
zdát, že nám v oblasti vyřizování škod vznikla konkurence.
Navíc se objevily argumenty, že pro poškozené odpadne
jazyková bariéra. Zkušenosti ale ukázaly, že se tato prognóza
nenaplnila. Pokud jako specialisté jednáme napřímo se
zahraniční pojišťovnou, daří se nám v praxi často v některých
zemích dosahovat lepších výsledků, a tedy vyšších odškodnění,
pro poškozené, naše klienty. Především u našich hlavních
tranzitních zemí, jako je Německo a Rakousko, platí, že přímý
kontakt se zahraniční pojišťovnou je rychlejší.
Souvisí to s tím, že třeba německý právní řád nabízí
poškozeným k uplatnění celou škálu nároků, o kterých se klient
nedozví, neuplatňuje je a škodní zástupce mu je sám z vlastní
iniciativy pochopitelně nezaplatí. Důležité také je, že máme
za ta léta již dostatečné zázemí pro spolupráci z řad advokátů.
Protože preferujeme dlouhodobé obchodní vztahy, s řadou
z nich spolupracujeme již hodně let. To platí v zahraničí
i v tuzemsku. Vznikla tak i určitá profesní specializace navázaná
obsahově na naše produkty. To finálně zvyšuje předpoklad
dobrého výsledku. Naopak v praxi se někdy stává, že klient si
projde „první kolo“ sám, popřípadě za asistence právě takové
konkurence, o které se zmiňujete. K nám se pak případ dostává,
když se jeho řešení ocitne ve slepé uličce, často před koncem
promlčecích lhůt, někdy bohužel i po jejich uplynutí. Proto
můžeme klientům jen doporučit, aby nám řešení svých nároků
předávali již od samého počátku. >>
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Co se ještě změnilo?
Hodně se zrychlila komunikace. To platí pro všechny obory.
U právníků to je o tom, že se musíte zaměřit na to podstatné,
nabízet řešení. Citovat zákon nestačí. A taky umět vysvětlit, o co
jde. Srozumitelně. Tady stále existuje velký prostor pro zlepšení.
Také pro stále nové oblasti a aktivity. Obecně si dnes lidé víc
hlídají, za co platí, a to, za co platí, také využívají. Beze zbytku.
V tom je určitě naše šance nabízet řešení pro stále nové oblasti
a aktivity klientů.

odškodnění v závislosti na věku, aktivitě i profesi poškozeného.
Konkrétní výši určí často znalecké posudky nebo i několik. První
přelomová rozhodnutí se už objevila. Dosavadní pojistné limity,
například tam, kde půjde o dopravní nehody s vážnými
zdravotními následky, tak nemusí stačit. Naopak změna, kterou
jsme provedli, zaručuje, že spor klienta neskončí „v půli cesty“
kvůli nedostatku finančních prostředků. Vidíme v tom logický
krok. Souvisí to s naší pozicí lídra na trhu. Chceme být vždy
o krok napřed.

U firem, které poskytují služby, si klienti často stěžují
na anonymitu, na to, že jejich záležitost má na starost
pokaždé někdo jiný. Jak to řešíte u vás?
Také jsme se s tím potýkali a hledali řešení. Na jedné straně
tomuto požadavku klienta, aby měl svého právníka, rozumíme,
na té druhé to není tak úplně jednoduché zajistit tak, aby byl
rovnoměrný náklad práce mezi členy týmu a nevznikalo
prodlení. Komplikace to přinášelo zejména tehdy, když měl
u nás klient v agendě několik věcí, každou u někoho jiného.
Řešení jsme našli, adresnost a interakce se zlepšila.

Co klienty tedy v souvislosti s novým občanským zákoníkem
nejvíce zajímá a s jakými případy se na vás obracejí?
Škála je to opravdu pestrá. Dobrým příkladem z každodenního
života mohou být spory v oblasti spotřebitelského práva. To byla
první série dotazů, hned v lednu po Vánocích, a týkala se délky
záruční doby. Vzápětí následovala problematika nákupů přes
internet. Nový občanský zákoník klade na obě strany, jak
prodávajícího, tak kupujícího, nové požadavky a dává jim nové
možnosti, jak záležitosti kolem vad řešit. Patrně nejzásadnější je
to, že pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí,
má se za to, že věc byla vadná již v době převzetí. To je důležité
ustanovení a klienti ho hodně využívají, zakoupené věci vracejí
a prodávající se brání. Pokud jde o problematiku nabývání
vlastnictví, tak zejména v první polovině roku 2014 jsme
zaznamenali zvýšený počet dotazů k tomu, jaké náležitosti má
mít návrh na vklad do katastru nemovitostí. To souvisí s novým

Co změny z poslední doby?
Změn je celá řada. Snažíme se citlivě reagovat na potřeby
klientů. Těch současných, kteří už s námi kus cesty ušli, i těch,
kteří se k nám každý den přidávají. Největším impulzem pro
aktuální změny byl nový občanský zákoník. Tomu jsme věnovali

Spory budou dražší. Reagujeme na to zvýšením pojistného
limitu u nových pojistných smluv na jeden milion korun.
velkou pozornost, a nejen v likvidaci pojistných událostí. Týká
se to i dalších oblastí, zejména produktových úprav. Všemu
předcházela pečlivá analýza nejdůležitějších legislativních
změn. Vždy jsme si kladli otázku, zda to, co nabízíme, může
zajistit ty nejdůležitější potřeby klientů.
A jakou změnu byste tedy označil za nejvýznamnější?
Již od počátku bylo jasné, že spory budou o vyšší částky
i struktura nároků bude pestřejší. Ve sporech o náhradu újmy se
upustí od tabulkových řešení, oceňovat se bude individualita
a újma každého člověka. „Stropy“ budou vyšší, spory budou
dražší. Reagovali jsme na to zvýšením pojistného limitu
v nových pojistných smlouvách. To je maximální částka, kterou
má pojišťovna v případě potřeby vyhrazenu pro takový
nákladný spor. To jsme sice dělali již v minulosti, tentokrát však
jde o velmi významné navýšení, a to dokonce na dvojnásobek,
z 500 000 korun na jeden milion korun.
Bylo to opravdu nutné, nejde jen o reklamní trik bez efektu?
Určitě ne. Dříve byla hodnota lidského života stanovena
základní částkou 240 000 Kč, dnes je to v souladu s metodikou
Nejvyššího soudu více než 10 mil. Kč, a z toho se počítají
náklady sporů. Základ je ale v tom, že ke každému případu
náhrady újmy se přistupuje individuálně. Jiná bude výše
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pravidlem, že stavba je součástí pozemku. Samostatnou
kategorií, a to velmi zásadní, je nová úprava nájmu bytu
a hlavně jeho ukončení. Případů, kdy majitel požadoval
okamžité vystěhování, jsme v posledním roce měli možnost
řešit několik. Pokud k tomu přičteme fakt, že bytové náhrady již
prakticky neexistují, lze si řešení bez odborné pomoci jen stěží
představit. Otázky jsou stejné, hledáme jen nové odpovědi.
V tomto roce očekáváme zvýšenou poptávku klientů
k problematice promlčení, kterou nový občanský zákoník
změnil opravdu výrazně. Tady mohu jen doporučit ptát se raději
dříve než později.
Očekáváte tedy zvýšený zájem klientů o vaše produkty
a služby?
Zcela určitě ano. Hodně věcí v souvislosti s novým občanským
zákoníkem se projeví teprve v průběhu času. Je třeba rozlišovat.
Změny budou probíhat postupně tak, jak lidé budou uzavírat
nové smlouvy a ty staré budou zanikat. A na druhou stranu, jak
už jsem říkal, než se názory a rozhodovací praxe soudů alespoň
částečně ustálí, bude to zcela jistě trvat několik let. Je dobré
s tím počítat, být na to připraven a předejít starostem
s financováním možných sporů. Naše pojištění takové řešení
nabízí. V tom vidíme značný potenciál pro naše podnikání,
především ve střednědobém časovém horizontu. •
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 Změna místa zaměstnání
Od 1. 4. 2014 jsem nastoupil k novému zaměstnavateli, který
má problém s placením nájemného za svou prodejnu.
Prodejna byla uzavřena a zaměstnavatel mě posílá do jiné
prodejny do Brna, která je od té původní vzdálena 60 km.
Musím tam jezdit pracovat?
Ve vašem případě záleží na tom, jak máte v pracovní smlouvě
sjednáno místo výkonu práce. Pokud jako místo výkonu práce
máte v pracovní smlouvě uvedenou adresu uzavřené prodejny,
nemůže vás zaměstnavatel nutit k výkonu práce v jiné
provozovně.
Pokud však v pracovní smlouvě máte místo výkonu práce
sjednáno šířeji tak, že zahrnuje i druhou provozovnu, může
zaměstnavatel požadovat, abyste práci vykonával v této
provozovně.
 Dopravní nehoda – vymáhání škody
Pojišťovna po mně vymáhá škodu, která vznikla při dopravní
nehodě firemního vozu. Škodu vyplatili druhé straně
z povinného ručení, a teď chtějí tuto částku po mně.
K vašemu dotazu vám sdělujeme, že pojišťovna skutečně
v určitých případech může po pojištěném požadovat úhradu
toho, co plnila z jeho povinného ručení poškozenému. Jedná se
o případy, kdy pojištěný k dopravní nehodě v rozporu se
zákonem nepřivolal policii, řídil pod vlivem alkoholu, vozidlo
nebylo technicky způsobilé apod.
K tomu odkazujeme na ustanovení § 10 zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
ve znění pozdějších předpisů, kde jsou vypočteny jednotlivé
případy:
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§ 10
Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky
(1) Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co
za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný
a) způsobil újmu úmyslně,
b) p
 orušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních
komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se
vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit,
c) způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně,
d) bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle
zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích
sepsat bez zbytečného odkladu společný záznam o dopravní
nehodě nebo ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou
událostí, a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného
šetření pojistitele podle § 9 odst. 3,
e) b
 ez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle § 8
odst. 1, 2 a 3 a v důsledku toho byla ztížena možnost
řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3, nebo
f) b
 ez zřetele hodného důvodu odmítl jako řidič vozidla
podrobit se na výzvu příslušníka Policie České republiky
zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo
psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit
motorové vozidlo.
(2) P
 orušením základních povinností při provozu vozidla
na pozemních komunikacích se pro účely tohoto zákona
rozumí
a) p
 rovozování vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým
stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích, obsluhujících osob,
přepravovaných osob a věcí, >>
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b) p
 rovozování vozidla, jehož technická způsobilost k provozu
vozidla nebyla schválena,
c) ř ízení vozidla osobou, která není držitelem příslušného
řidičského oprávnění, s výjimkou řízení vozidla osobou,
která se učí vozidlo řídit nebo skládá zkoušku z řízení
vozidla, a to vždy pouze pod dohledem oprávněného učitele
nebo řidiče cvičitele individuálního výcviku,
d) ř ízení vozidla osobou, které byl uložen zákaz činnosti řídit
vozidlo, v době tohoto zákazu,
e) ř ízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod
vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo
léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,
f) p
 ředání řízení vozidla osobě uvedené v písmenech c), d)
nebo e).
(4) P
 ojistitel má proti pojistníkovi právo na úhradu částky,
kterou vyplatil z důvodu újmy způsobené provozem vozidla,
jestliže její příčinou byla skutečnost, kterou pro vědomě
nepravdivé nebo neúplné odpovědi nemohl pojistitel zjistit
při sjednávání pojištění a která byla pro uzavření pojistné
smlouvy podstatná.
 Pojistné plnění při odcizení vozidla
Ukradli mi auto a pojišťovna mi podle mě vyplatila o dost
menší částku, než byla hodnota auta. Chci se odvolat, jen
nevím, co má obsahovat odvolání, aby bylo úspěšné.
Závěr pojišťovny jistě rozporovat můžete, doporučujeme zaslat
pojišťovně písemnou výzvu k přehodnocení vyřízení této vaší
škodní události, nějaké striktní formální náležitosti zákon
nestanoví (je pouze třeba identifikovat sdělení pojišťovny, které
rozporujete, uvést, co po pojišťovně požadujete, a svá tvrzení
řádně odůvodnit a důkazně podložit). Pojišťovna vychází
z hodnoty vašeho automobilu v době této události, stanovení
této ceny je závislé na obsahu pojistné smlouvy (obecná/časová
cena) a obvykle může být úspěšně rozporováno pouze
za doložení znaleckým posudkem. Prvotní názor si však můžete
udělat například na serverech, které nabízejí ojetá vozidla.
 Hmotná zodpovědnost
Zaměstnavatel není ochoten dát prostředky na ochranu zboží,
které nám svěřil. Může po nás vyžadovat hmotnou
zodpovědnost?
K vašemu dotazu si vám dovolujeme sdělit, že tuto
problematiku řeší zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
konkrétně pak:
§ 252 odst. 5) zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela nebo
zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez
jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti
zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat.
To znamená, že pokud byl zjištěn schodek na hodnotách
svěřených k vyúčtování a zaměstnanec na základě platné
dohody za tyto hodnoty převzal odpovědnost, předpokládá se,
že schodek zavinil. Zaměstnanec se může odpovědnosti
zprostit, pokud prokáže, že schodek vznikl zcela či zčásti bez
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jeho zavinění, zejména pokud zanedbáním povinnosti
zaměstnavatele (např. zajištění výměny nefunkčního zámku
na dveřích skladu zboží) nemohl zajistit dostatečnou ochranu
svěřených hodnot.
a:
§ 253 (1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti,
může od ní odstoupit, vykonává-li jinou práci, je-li převáděn
na jinou práci nebo na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo
pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů
od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady
v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se
svěřenými hodnotami. Při společné odpovědnosti může
zaměstnanec od dohody o odpovědnosti také odstoupit, jestliže
je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný
vedoucí nebo jeho zástupce. Odstoupení podle věty první musí
být provedeno písemně.
Dovolujeme si vám tedy doporučit zaměstnavatele na tato
ustanovení zákona upozornit.
 Dopravní nehoda – nenahlášení události pojišťovně
Byl jsem účastníkem malé dopravní nehody (dva velké
škrábance na boku auta), přičemž nejsem viníkem nehody,
a sepsali jsme spolu s viníkem protokol o dopravní nehodě,
který on následně podepsal. V jeho pojišťovně mi bylo
řečeno, že dokud viník nenahlásí pojistnou událost, tak
nemůžou nic dělat a bránit se mohu jedině
v občanskoprávním řízení. Je to tak, nebo jaké mám další
možnosti řešení nehody? Může mi pomoci D.A.S.?
Pojišťovna skutečně má právo formálně požadovat, aby viník
nehodu nahlásil. Jedná se zároveň o jeho zákonnou povinnost.
Zároveň ale zákon stanoví, že máte přímý nárok na pojistné
plnění proti pojišťovně, záleží ovšem na tom, jak kvalitní
důkazní materiál máte pro to, abyste prokázal odpovědnost
viníka i bez jeho hlášení. Doporučujeme, abyste viníka písemně
kontaktoval a upozornil na nutnost nehodu nahlásit. Bude-li
ochoten spolupracovat, doporučujeme dokonce domluvit se
s ním na tom, že pobočku jeho odpovědnostní pojišťovny
navštívíte společně a nahlášení provedete spolu. Pokud nebude
ochoten spolupracovat a hlášení pojišťovně přes váš podnět
neprovede, a pojišťovna bez hlášení nebude ochotna za něho
škodu uhradit, nezbývá, než skutečně o náhradu škody
zažalovat v občanskoprávním soudním řízení buď pojišťovnu,
nebo přímo viníka, či oba jako účastníky řízení na straně
žalované. Máte-li u nás uzavřeno příslušné pojištění, můžeme
vám při domáhání se pojistného plnění pomoci. V takovém
případě věc nahlaste jako škodnou událost na pravni@das.cz.
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 Propustka k lékaři
Můj bratr má nemocnou dceru. Musí s ní dojíždět k lékaři
do Prahy na Bulovku. Bydlí ve Kdyni a zaměstnavatel mu
dává propustku na 4 hodiny, na zbytek dne si pak musí vzít
dovolenou. Je to správný postup? Když jezdí tak daleko, může
mít nárok na propustku na celý den?
Na straně vašeho bratra se jedná o důležitou osobní překážku
v práci, jejich druhy jsou stanoveny nařízením vlády
590/2006 Sb., a rovněž je zde uvedeno, kdy za důležitou osobní
překážku přísluší náhrada mzdy.
V případě doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického
zařízení k vyšetření nebo ošetření se poskytne volno jen
jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu,
nejvýše na dobu 1 dne, přičemž se musí jednat o nezbytný
doprovod na ošetření, které nebylo možno provést mimo
pracovní dobu. Jde-li o doprovod dítěte, pak náleží zaměstnanci
náhrada mzdy. Je-li váš bratr naším pojištěným klientem a jestli
mu činí zaměstnavatel potíže oproti podmínkám daného
nařízení vlády, může nám případ nahlásit jako pojistnou událost
na naši e-mailovou adresu pravni@das.cz, kde se o případ
postarají naši právníci.

 Exekuce
Je možné, aby exekutor zabavil věci osobní, jako je skříň, stůl,
židle, lednice, pračka? K babičce přišel exekutor a vše tohle jí
polepil, že si pro to přijedou. Někde jsem četl, že tyto osobní
věci by neměl zabavit, ale nejsem si jist, zda se nemýlím,
proto se obracím s dotazem na vás.
Uvedenou otázku upravuje Občanský soudní řád v ustanovení
§ 323, které uvádí:
(1) Z
 věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat
výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně
potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své
rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož
i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními
pravidly.
(2) Takto

jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména
a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
c) z dravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje
vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
d) h
 otové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního
minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu,

Pojišťovna vychází z hodnoty vašeho automobilu v době
této události, stanovení této ceny je závislé na obsahu
pojistné smlouvy (obecná/časová cena) a obvykle může být úspěšně
rozporováno pouze za doložení znaleckým posudkem.
 Napadení v práci
V práci mě fyzicky napadla kolegyně, skončila jsem
v nemocnici s otřesem mozku. Stále jsem na nemocenské.
Kdo mi k dávkám nemocenské musí dorovnat výši výdělku?
Není podstatné, zda právní povinnosti porušil nebo úmyslně
jednal proti dobrým mravům zaměstnavatel, zaměstnanec
jednající jeho jménem nebo jiná osoba bez jakéhokoli vztahu
k zaměstnavateli. Rozhodující je, že ke škodě došlo při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Byť z dotazu nevyplývají všechny potřebné konkrétní informace
k tomu, abychom mohli dát jednoznačnou odpověď na otázku,
zda došlo k pracovnímu úrazu, či nikoli, ze všech uvedených
údajů lze velmi pravděpodobně dovodit, že tímto způsobem
k pracovnímu úrazu mohlo dojít. Rovněž soudní judikatura totiž
potvrzuje, že dojde-li k úrazu pracovníka při plnění pracovních
úkolů například tak, že je napadený jiným pracovníkem, jedná se
o pracovní úraz.
Samozřejmě by soud posuzoval i to, zda se nejednalo o ryze
soukromý spor, který nesouvisel nijak s vaší prací.
Doporučujeme proto takový úraz se zaměstnavatelem sepsat
do knihy úrazů a nahlásit na pojišťovnu, kde je zaměstnavatel
pojištěn pro pracovní úrazy.
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e) z vířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem
chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
(3) J e-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí
týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně
potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí,
vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení
pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem
zajištěna.
V současné době je projednávána změna uvedeného ustanovení
zákona, neboť obecný pojem „obvyklé vybavení domácnosti“ je
vykládán nejednoznačně. Domníváme se však, že postel, stůl,
židle atd. lze zařadit pod pojem „obvyklé vybavení domácnosti“.
V případě, že i přes vaše upozornění na dané ustanovení zákona
dojde k zabavení věcí tohoto charakteru exekutorem,
doporučujeme vaší babičce podat u exekutora návrh
na vyškrtnutí věci z exekuce. Tento návrh je možno podat do
30 dnů ode dne soupisu věci exekutorem. •
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Jiří Ježek:

S kariérou se chci stále rozloučit v Riu
Po těžkém zranění, které cyklista Jiří Ježek utrpěl loni na podzim, myslel i na konec
závodní kariéry. Přesto nejúspěšnější paralympijský cyklista všech dob překonal další
těžkou životní chvíli a znovu se posadil na kolo. Jde si dál za svým cílem, kterým je
ukončit závodní kariéru příští rok na paralympijských hrách v Riu.
Po těžkém zranění, které jste utrpěl minulý rok,
už jste zase začal s tréninkem. Jak dlouho jste
musel vysadit? Jak dlouho trvalo, než jste se
zase posadil na kolo?
Asi měsíc a půl po úrazu jsem se poprvé posadil
doma na trenažér. Nebyl to ještě trénink, ale
hodina denně mi pomáhala psychicky. Pomalu
jsem začínal věřit, že se budu moci k cyklistice
vrátit. O další měsíc později už jsem mohl vyjet
ven. To bylo pro mě malé vítězství.
Měl jste z návratu na kolo strach nebo obavy?
Já strach neměl, spíše lékaři. Komplikovaná
zlomenina pažní kosti bude vyžadovat téměř rok
na úplné zhojení. Kost mám zafixovanou
titanovou dlahou a osmi šrouby, ale jakýkoli pád
na pravou ruku by mohl všechno vrátit na začátek.
Na kole může samozřejmě pád přijít nečekaně
a kdykoli, takže alespoň v prvních měsících mi
lékaři pro jistotu doporučovali domácí trenažér.
Při prvních trénincích venku jsem byl trochu
nervózní, chyběla mi jistota i cit pro jízdu. Ale
člověk nesmí být příliš opatrný.
Jak vypadal návrat k tréninku – musel jste začít
úplně znovu?
Musím přiznat, že prvních šest týdnů na kole bylo
frustrujících. Následky zranění jsou rozsáhlé a můj
výkon na kole budou už asi napořád hodně
limitovat. Nebylo lehké se s tím smířit. Pamatujete
si, jak vám to jezdilo před úrazem, a neustále to
porovnáváte s aktuální kondicí. To je depresivní.
Zvlášť pro někoho, kdo byl zvyklý patnáct let patřit
ke světové špičce. Nakonec jsem se s tím nějak
smířil, přestal srovnávat nesrovnatelné a začal se
radovat z každého zlepšení. Začínám vlastně
od nuly, ale jsem šťastný, že vůbec můžu jezdit.

32

D.A.S. magazín

Návrat do závodů
V holandském Apeldoornu se 26.–29. 3. konalo mistrovství
světa na dráze, na němž navzdory původním předpokladům
nakonec startoval i Jiří Ježek. Byly to jeho první závodní
starty po zranění. Jiří absolvoval všechny závody v jeho
kategorii C4, tedy 1 km s pevným startem, stíhačku na 4 km,
team sprint a závěrečný scratch. Nejlepším Jirkovým
výsledkem bylo 6. místo ve stíhačce a pouhé čtyři vteřiny
ztráty na boj o bronzovou medaili.

Jaký máte letos program, co se týče tréninku a soustředění?
Hned na začátku prosince jsem byl deset dnů na Kanárských
ostrovech, abych zjistil, zda má vůbec cenu pokoušet se
o návrat. Nebylo to nejhorší, takže jsme se s manželkou
rozhodli, že i tuto zimu odletíme na tradiční soustředění
do Austrálie. Až tam jsem mohl začít systematicky trénovat.
Vrátil jsem se s pocitem, že to půjde. V únoru a březnu jsem
absolvoval další přípravné kempy na Lanzarote a na Kypru.
Co je pro vás vrcholem letošní sezony, na co se nejvíce
těšíte?
V létě se ve Švýcarsku koná mistrovství světa na silnici. Pokud se
tam dokážu postavit na start, bude to pro mě úžasné. A věřím,
že by to udělalo radost všem mým fanouškům, kteří na mě
mysleli v těch nejtěžších chvílích.
Když jste se zotavoval z operací z vážných zranění, napadlo
vás, že se sportem skončíte, nebo jste si tuto myšlenku vůbec
nepřipouštěl?
Byl jsem na to připravený. První týdny nebyla prognóza
příznivá. Ale mně to nevadilo, cyklistika pro mě v tu chvíli
nebyla důležitá. V takové situaci se vám změní priority. Jak se
můj stav postupně zlepšoval, stále víc jsem po kole pošilhával.
Dvacet let z hlavy a ze života jen tak nevymažete…
Máte ohromnou vůli. Kde ji berete? Je to ve vás nebo
spolupracujete třeba s nějakými odborníky, čtete knihy
na podobné téma apod.?
Věřím, že tu sílu má v sobě každý. Jen ji najít. Já jsem vděčný, že
přes svůj úraz v dětství jsem se mohl stát profesionálním
sportovcem a zažít ve své práci ty největší možné úspěchy. Žiju
svůj dětský sen. Vážím si toho, a proto pro mě není problém,
všechno dávat denně cyklistice. A když už mám, jako každý,
nějaký splín, pochybnosti nebo pocit, že už fakt nemůžu, mám
kolem sebe lidi, kteří mi vždycky pomůžou. Motivujeme se
navzájem.
Příští rok se již koná Rio. Směřujete už nyní vaši přípravu
k této akci, nebo je ještě brzy?
Už před loňským úrazem jsem říkal, že bych se chtěl v Riu 2016
s kariérou rozloučit. Ten cíl pořád trvá, jen cesta k němu bude
komplikovanější. Uvidíme… •
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Na D.A.S. se můžeme
vždy spolehnout,
říkají manželé Ježkovi
Nejúspěšnější paralympijský cyklista Jiří Ježek dlouhodobě
spolupracuje s D.A.S. Loni na podzim utrpěl při závodech
v USA vážné zranění. Kromě obav o manželovo zdraví však jeho
žena a zároveň manažerka Soňa Ježková musela řešit také
praktické záležitosti týkající se pojištění a podobně. Těžké chvíle jí
usnadnila společnost D.A.S.
„Ty chvíle, které jsem prožívala v nemocnici, když byl Jirka zraněn,
byly těžké, ale naštěstí se mnou byli blízcí lidé, kteří mě podpořili.
Zároveň se mne ujal nemocniční psycholog a koordinátor
v jednom a informoval mne o všech vyšetřeních, která musel Jirka
před samotnou operací absolvovat. Informovanost byla pro mne
v tu chvíli nejdůležitější. I z operačního sálu mi pravidelně volala
jedna ze sester a sdělovala mi průběh operace,“ vzpomíná Soňa
Ježková na těžké chvíle, které prožila.
Ke zranění došlo v USA, kde lékařská péče a pojištění fungují
na jiném principu, než jsme zvyklí z České republiky, případně
z dalších evropských zemí.
„Další věc, která mně velmi pomohla, byla jistota pojištění.
Z amerických filmů člověk zná, že když nemá někdo pojistku, tak
je to průšvih. Hned, jak Jirku přivezli do nemocnice, jsem okamžitě
oznámila personálu, že máme pojištění (i když to po mně v tu
chvíli nikdo nechtěl). Prostě jsem se chtěla ujistit, že někdo
nebude váhat nad tím, jaký zákrok mu mají udělat,“ říká Soňa
Ježková. „První, komu jsem volala, byla paní Jitka Chizzola,
ředitelka D.A.S. Za ty roky, co ji známe, vím, že je to člověk,
na kterého se můžeme spolehnout a který nás vždy podrží. S ní
jsem se dohodla, jak budeme postupovat. Naštěstí pro mě to byla
minimální administrativa. Musela jsem naskenovat kartičku
pojištění a podepsat plnou moc pojišťovně ERV, která okamžitě
zajistila vše potřebné. Nebyla jsem schopna tři dny normálně
fungovat. Jen jsem byla u Jirky v nemocnici, pak odešla přespat
do hotelu a zase zpět,“ dodává a vzpomíná na to, co vše jí v těchto
chvílích pomohlo.
„Velmi oceňuji, že mi zajistili, abych mohla zůstat v hotelu, který
byl poblíž nemocnice, zajistili prodloužení půjčení auta
a samozřejmě se snažili najít nejvhodnější způsob přepravy zpět
domů, když Jirku po 9 dnech pustili z nemocnice.“
Tato situace ale nebyla jediná, kdy manželé Ježkovi museli využít
toho, že mají pojištění právní ochrany. „Výhody pojištění právní
ochrany si člověk uvědomí až v momentě, kdy nějakou právní
ochranu potřebuje. A je úplně jedno, zda jde o pomoc při reklamaci
telefonu, nehodu v zahraničí, a nebo když vás někdo podvodem
připraví o peníze. Všechny tyto situace život bohužel přináší a ani
nám se nevyhnuly, ale díky D.A.S. a pojištění právní ochrany jsme
vždycky dosáhli spravedlivého řešení. To si ale myslím, že zná
každý, kdo podobné pojištění někdy využil,“ uvádí Soňa Ježková
a dodává, „vždycky si s manželem před každými závody říkáme,
že by bylo fajn mít jistotu, že třeba bude mít medaili nebo že
pojede dobře. Tuto jistotu nikdy mít nemůžeme, ale jistotu
pojišťovny D.A.S. budeme mít vždy!“
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HLEDÁTE PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL?

Kontakty

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
Expozitura Praha a Střední Čechy
BB Centrum, budova Beta, Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle
Tel.: 267 990 890
E-mail: praha@das.cz

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

Expozitura Chomutov
Jakoubka ze Stříbra 377
430 02 Chomutov
Tel.: 474 658 550
E-mail: chomutov@das.cz

Expozitura Olomouc
Horní náměstí 7
779 00 Olomouc
Tel.: 585 207 600
E-mail: olomouc@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 Jihlava
Chlumova 7
586 01 Jihlava
Tel.: 567 214 122
E-mail: jihlava@das.cz

Expozitura Brno
Stránského 3137/37
616 00 Brno
Tel.: 545 212 947
E-mail: brno@das.cz

Expozitura Plzeň
Sady Pětatřicátníků 26
301 00 Plzeň
Tel.: 377 441 681
E-mail: plzen@das.cz

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

Expozitura České Budějovice
Nádražní 966
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 355 298
E-mail: ceske_budejovice@das.cz

Přidejte se k nám. Staňte se obchodním reprezentantem D.A.S.

VÍTÁME VÁS V NOVĚ
OTEVŘENÝCH
POBOČKÁCH
Expozitura Ostrava
Sokolská třída 944/23
702 00 Ostrava
Tel.: 596 118 102
E-mail: ostrava@das.cz

O co nám jde?
Pomáhat klientům s právními problémy. Šetřit jim čas, peníze a nervy.
Nabízíme:
• Podporu, zázemí a zkušenosti mezinárodně uznávané firmy, která je jedničkou na trhu v oblasti pojištění právní ochrany.
• Finanční a časovou nezávislost, bezplatné vzdělávání.
• Dlouhodobé uplatnění, profesní a odborný růst.

Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

Zákaznická linka 267 990 711
info@das.cz | www.das.cz

Expozitura Zlín
Kvítková 4703
760 01 Zlín
Tel.: 577 018 454
E-mail: zlin@das.cz

The legal protection insurer of ERGO
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Operativní leasing
od Arvalu

Soustřeďte se na svůj business.
Správu vozového parku
svěřte profesionálům.

We care about cars. We care about you.

www.arval.cz

