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K valitní pojištění majetku
a odpovědnosti za způso-
benou újmu zajistí, že

váš podnik bude schopen dál
existovat a plnit své závazky
i v případě nenadálých událostí.

Pojištění majetku kryje živelní
rizika, pojištění proti odcizení,
ale také třeba pojištění tzv. tech-
nických rizik. „To zahrnuje pojiš-
tění strojů a elektroniky proti je-
jich poruše či poškození, ale také
pojištění stavebních či montáž-
ních celků proti rizikům, kterým
jsou při výstavbě či montáži vy-
staveny,“ popisuje Renata Čap-
ková z ČPP.

Důležité, ale podceňované je
pojištění pro případ přerušení
nebo omezení provozu. „Klienti
jsou pojištěni proti majetkovým
škodám, ale neuvědomují si, že
než dojde k plnému obnovení
provozu, může uplynout dlouhá

doba, po kterou musí hradit ná-
klady, jež nepřestaly nabíhat,“
upozorňuje Milan Káňa z Koope-
rativy. Z tohoto pojistného plně-
ní pak lze hradit například ná-
jmy, splátky leasingu či úvěru či
poplatky za energie.

Odpovědnost i za výrobky

Druhou skupinou jsou odpověd-
nostní pojistky. Základem je po-
jištění odpovědnosti podnikatele
za způsobenou újmu obecně, po-
jištění provozní odpovědnosti
a odpovědnosti za škodu způso-
benou vadou výrobku.

„To by měl mít každý podnika-
tel,“ zdůrazňuje Zbyněk Kuběj,
analytik neživotního pojištění
Partners. „Kryje totiž škody, kte-
ré podnikatel způsobí svou podni-
katelskou činností, například
když restaurace podává závadné
jídlo.“

Pojisti se na neúspěch

Kdo přijímá věci, třeba do opra-
vy, měl by mít i pojištění převza-
tých věcí, za něž nese odpověd-
nost. „V těchto případech se jed-
ná o tzv. objektivní odpověd-
nost, kde je jen omezená mož-
nost zproštění povinnosti škodu
nahradit,“ upozorňuje advokát
Jiří Hartmann.

Pojistit se dá i profesní odpo-
vědnost. „U mnoha profesí je po-
vinnost sjednat toto pojištění sta-
novena zákonem,“ doplňuje Iva-
na Buriánková z České pojišťov-
ny. Pojistit lze i odpovědnost ma-
nažerů a statutárních orgánů fi-
rem. „Na trhu je také pojištění po-
hledávek, tedy rizika, že vám
vaši zákazníci nezaplatí,“ dodá-
vá Michal Veselý z KUPEG úvě-
rové pojišťovny. jak

Živel snadno ohrozí i podnikatelské
aktivity FOTO MAFRA – RADEK KALHOUS
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S
měnka je zvláštním
druhem cenného papí-
ru. Jednou z funkcí, kte-
rou běžně plní, je zajiš-
tění určitého závazku,

například úvěru. Zcela běžně ji tak
využívají banky i nebankovní insti-
tuce, ale i podnikatelé mezi sebou.

Obrovskou výhodou pro věřite-
le je totiž rychlá a jednoduchá vy-
mahatelnost. Při soudním procesu
se neposuzuje „kauza“, tedy vznik
dluhu, ale pouze náležitosti směn-
ky. Naopak pozice dlužníka je vý-
razně komplikovanější „V praxi
většina sporů ze směnek končí
tím, že je dlužník povinen zaplatit
směnečnou sumu, přičemž soud-
ním rozhodnutím získává směneč-
ný věřitel do svých rukou exekuč-
ní titul,“ upozorňuje advokát Jiří
Hartmann z HJF.

V případě zajištění úvěru se
zpravidla jedná o takzvanou vlast-
ní směnku. „Podstatou této směn-
ky je bezpodmínečný slib jejího
výstavce zaplatit směnečnému vě-
řiteli (nebo též remitentovi) v uve-
dené době a na uvedeném místě
směnečnou sumu,“ vysvětluje ad-
vokát. „Tento slib by pak měl být
vyjádřen slovem ‚zaplatím‘.“

Náležitosti směnky

Aby byla směnka platná, musí mít
všechny zákonné náležitosti: musí
obsahovat označení, že jde o směn-
ku, ve vlastním textu listiny. Ten
musí obsahovat výslovný a bez-
podmínečný příslib zaplatit urči-
tou směnečnou sumu. Jakákoliv
podmínka placení by totiž způsobi-
la neplatnost směnky. Nesmí chy-
bět ani jméno toho, kdo má platit,

dále jméno toho, komu má být pla-
ceno, a údaj o místě, kde má být
placeno. Povinné je rovněž uvede-
ní data a místa vystavení směnky
a podpis výstavce.

Údaj o splatnosti uveden být ne-
musí. V tom případě se ale bude
jednat o takzvanou směnku na vi-
děnou. „Ta je splatná ve chvíli,
kdy ji věřitel předloží,“ zdůrazňuje
Hartmann. Pokud tento údaj bude-
te vyplňovat, pak si dejte pozor na
přesnou formu. „Nejčastější chy-
bou, která směnku zneplatňuje, je
totiž uvedení splatnosti ‚do‘ určité-
ho dne, například ‚do 1. 2. 2016‘,“

upozorňuje Tomáš Medřický
z webu Epohledávky.cz. Stejně
tak by bylo špatně napsat obecné
‚do poloviny dubna‘. Směnka se
totiž splácí v jeden určitý den: na-
příklad 1. 2. 2016. Směnka musí
mít listinnou podobu, tedy být na
papíře – a je jedno jakém. Podpisy
musejí být vlastnoruční, ale nemu-
sejí být ověřené.

Zvláštním druhem směnky je
pak takzvaná blankosměnka, kdy
je některý z údajů při vystavení
úmyslně vynechaný, aby mohl být
kdykoliv na směnku – za sjedna-
ných okolností – dopsán. U úvěru

bývá nevyplněná výše dlužné část-
ky. „V okamžiku možného vymá-
hání po klientovi se tam vyplňuje
částka, kterou klient aktuálně ban-
ce dluží,“ říká Pavla Kozáková
z České spořitelny. „A banka ji po-
užije jen v okamžiku, kdy jsou vy-
čerpané veškeré možnosti dohody
s klientem,“ dodává Tomáš Zavo-
ral z Raiffeisenbank.

Na co si dát pozor

Každá směnka je převoditelná na
další osobu, a to v zásadě v jakém-
koliv okamžiku své platnosti. Věři-
tel tak může uspokojit své nároky
nezávisle na vás jako dlužníkovi.
Převoditelnost směnky je ale mož-
né omezit, nebo zcela vyloučit.
Musí to však být uvedeno v textu
směnky. „U úvěru pak musí být
vždy ke směnce smlouva o úvěru
a splátkový kalendář,“ popisuje
Medřický. Ke směnce se navíc po-
depisuje směnečná dohoda. Ani
případné smlouvy ke směnce ale
nebudou mít vliv na povinnost za-
platit.

Pokud se dostanete do situace,
která bude vyžadovat podpis směn-
ky, velmi dobře vše zvažte. Nelze
než doporučit vystavit směnku
pouze a jenom v případě, že jste si
jistí tím, že váš partner směnku ni-
jak nezneužije. Za takové partnery
lze považovat například banky
a leasingové společnosti. „U ne-
bankovních společností je riziko
vystavovat blankosměnku. Mívají
totiž vysoké úroky a smluvní poku-
ty, které se pak do směnky promít-
nou,“ varuje Medřický. „U tako-
vých společností je proto vhodné
podepsat pouze smlouvu o úvěru,
kdy lze lichevní smluvní pokuty
napadnout při soudním sporu.“
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Vybrat správné auto
pro podnikání může
být věda. Záleží i na
tom, kde budete jezdit

1. Jezdím povětšímměstě
Jízda ve větším městě je dost speciická. Většinou
jezdíte jen na krátké vzdálenosti, zato ale několikrát
za den a ve stylu brzda-plyn. A čas od času se zasek-
nete v zácpě. Na takovou jízdu rozhodně nepotřebu-
jete nadupaný sporťák.

Vyplatí se spíš:
• menší auto, které snadno zaparkujete (pokud tedy
s sebou nevozíte hromady zboží)
• motor s nižším výkonem (velký výkon ve městě
nevyužijete a s menším výkonemmáte i menší
spotřebu)
• benzinový motor (ve městě nenajezdíte tolik kilo-
metrů, aby to vynahradilo peníze za dražší diesel,
časté jízdy na krátké vzdálenosti dieselu navíc
nedělají dobře)
• ochranné boční lišty, které zabrání poškrábání

2. Jsem řemeslník
U auta pro řemeslníka jdou zpravidla stranou veškeré
reprezentační účely. Důležitý je především užitek.
Na auto musí být spoleh a musí se do něj zároveň
vejít dost věcí.

Potřebujete proto:
• pick-up nebo menší dodávku, do které naskládáte
vše potřebné
• dostatečně výkonný motor, aby auto vždy bez pro-
blémů uvezlo i těžší pracovní vybavení a materiál
• gumové rohože i do nákladového prostoru auta,
které snadno očistíte

3. Jezdím navětší vzdálenosti
avozím zboží
Pro menší náklady jsou pick-upy zbytečné. Zvlášť
když potřebujete trochu reprezentovat a jezdíte
třeba na delší cesty, při kterých potřebujete pohodlí.

V takových případech se hodí:
• kombík, do kterého naskládáte vše potřebné a po-
hodlně se do něj vejdete
• dieselový motor, který vám při delších cestách šetří
náklady
• motor s vyšším výkonem, který pohodlně zvládá
i jízdu po dálnici
• auto, které je přiměřeně reprezentativní
• přepážka mezi kufrem a sedadly a vybavení na při-
chycení zboží, které zajistí, že věci ani při prudkém
brzdění nevyletí

4. Často Jezdímv horách
Pokud jezdíte rádi na hory, musíte to při výběru auta
vzít také v úvahu. Ať už hledáte užitkové, všestranné,
nebo hlavně reprezentativní auto, myslete na to, aby
si s horským terénem a klimatem vždy poradilo.

Potřebujete:
• auto s vyšším výkonem, které si bez problémů
poradí se všemi kopci
• SUV, které zvládne provoz v horách i v zimě
• sněhové řetězy, které vám i v zimě zajistí bezpeč-
nou jízdu

5. Jezdím hodně, daleko
a potřebuJi dobře působit
Při dlouhých jízdách potřebujete hlavně auto, ve kte-
rém se budete cítit pohodlně a nebudete po jízdě příliš
unavení. Vyplatí se proto sáhnout po autech střední či
vyšší třídy, zvlášť pokud vásmá auto také reprezento-
vat.

Určitě se proto hodí:
• sedan – dobře vypadá a na dlouhé cesty bude
pohodlný
• dieselový motor s vyšším výkonem, který si poradí
i se svižnější jízdou
• auto s větším rozvorem náprav pro větší stabilitu
auta a větší pohodlí
• držák nápojů, loketní opěrka a další doplňky, které
vám zpříjemní dlouhé cesty

6. chci vozit i rodinu
Pokud plánujete vozit rodinu, je situace složitější.
Musíte vzít v úvahu nejen to, jestli auto vyhovuje
vašemu podnikání, ale také zda se hodí právě pro
vaši rodinu. Podívejte se proto, jak správně vybírat
rodinné auto, porovnejte to s pravidly pro výběr auta
pro podnikání a hledejte vůz, který nejlépe vyhovuje
oběma druhům požadavků.

HotoVost si necHte na Podnikání.
Raději ZVolte leasing či úVěR
Ještě před nákupem auta si rozmyslete, jak ho za-
platíte. U vozu pro podnikání totiž často platba v ho-
tovosti není nejlepší řešení. Zpravidla je výhodnější
využít hotovost na rozjezd či podporu podnikání
a na auto si vzít půjčku nebo leasing.

leasing a úVěR:
daňoVé odPisy VeRsUs flexibilita
Hlavní výhodou leasingu je, že ho můžete využít pro
daňové odpisy. Proto je u podnikatelů stále oblíbený.
Na druhé straně ovšemmusíte počítat s tím, že auto
vám až do splacení leasingu nepatří, a navíc nemáte
tak lexibilní podmínky týkající se například délky
splácení.
Když zvolíte úvěr, jste majitelem auta hned, sami
si zvolíte dobu splácení, jaká vám vyhovuje, a také
můžete uplatnit bonusy u povinného ručení. Často
se proto úvěr vyplatí víc. Vždy ale záleží především
na vašich požadavcích.

Amimochodem – i při nákupu auta, které bude
rovnou ve vašem vlastnictví, máte možnost využít
odpočet DPH.

4 Pilíře každéHoVýběRU
Ať už bude auto jen pro podnikání, nebo v něm bu-
dete vozit i rodinu, platí několik zásad, kterých byste
se měli držet vždy:

• bezpečnost – Čím víc času v autě strávíte, tím je
důležitější. Vždy proto zjišťujte, jak si auto vedlo
v crash testech, jaké má bezpečnostní prvky,
a ověřte si, že v něm skutečně jsou.

• spolehlivost – Pro spolehlivost platí stejná úměra
jako pro bezpečnost. Při zjišťování spolehlivosti
vám pomůže například německý TÜV report, jehož
výsledky v češtině najdete například na webu
autembezpecne.cz.

• Výkon – Jeho význam souvisí s tím, kde budete
většinou jezdit. Pokud většinu času za volantem
strávíte ve městě, spokojíte se i s malým výkonem,
jestli ale často jezdíte delší nebo náročnější trasy,
vyšší výkon rozhodně oceníte.

• spotřeba – Spotřeba roste spolu s výkonem. Proto
platí, že menší spotřeba se hodí hlavně do města,
kde velký výkon nepotřebujete. Vždy je ale samo-
zřejmě ideální najít rozumný kompromis.

Podnikatel si chtěl splnit sen a do irmy si

koupil výkonné sUV. brzy ale zjistil, že ho jízdy

za klienty po Praze vyjdou draho. auto se totiž
pro jeho podnikání vlastně vůbec nehodilo.

a protože podobnou chybu dělá víc podni-

katelů, odborníci ze společnosti Home credit
připravili jednoduchý návod, který s výběrem
správného auta pomůže. Při výběru správné-

ho auta pro podnikání musíte myslet hlavně

na čtyři věci: co budete v autě vozit, kde bude-
te jezdit nejvíc, jak mocmá auto reprezentovat

a jestli v něm budete vozit i rodinu.

advertorial

Pojistit se dá také
podnikání

Jedině na papíře a s vlastnoručními podpisy FOTO PROFIMEDIA

K čemu je dobrá směnka
Platná směnka musí splňovat velmi přesná pravidla. Je ale lehko zneužitelná


