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PRÁVO

DOPRAVA

Pozor na nové
dopravní předpisy!

S nárůstem dopravy jednotlivé země zpřísňují dopravní předpisy a zároveň i postihy za různé
prohřešky. K nejrozsáhlejším změnám došlo loni a v roce 2013. V našem stručném přehledu se
věnujeme nejdůležitějším z nich.

K

aždý, kdo se vydá do zahraničí, by
měl znát alespoň základní odlišnosti
v tamních dopravních předpisech a vědět, jak si počínat v případě nenadálých
problémů. Věnujeme se také výším pokut,

které nejsou v zahraničí zrovna zanedbatelné a které se v řadě států loni znatelně
zvyšovaly.
Citelně též narostly dálniční poplatky.
Například na Slovensku vzrostly o více

Česká republika
n Od Nového roku přestaly platit řidičské průkazy vydané mezi
1. lednem 1994 a 31. prosincem 2000.
n Nejpozději od 1. ledna by si měli řidiči doplnit autolékárničku
podle nové vyhlášky. Nové složení autolékárničky vyjde zřejmě dráž,
než dosavadní, protože na návrh záchranářů přibyla jedna položka
v řádech desítek korun − termoizolační fólie. Ta může chránit zraněnou osobu před prochladnutím, lze ji použít také jako podložku. Není
drahá a přitom dokáže zachránit život. Nově přibyla také resuscitační
maska. V lékárničce dále nesmí chybět přehledný obrázkový a textový
návod na poskytnutí první pomoci. Vyhláška také zavádí větší nůžky.
Ty dosavadní nemají pro potřeby práce s obvazy a náplastmi využití,
a pro případné rozstřihnutí bezpečnostního pásu a oděvu nejsou dostatečně velké a kvalitní. Proto jsou nově definovány tak, aby byly schopny
rozstřihnout třeba pás. Půjde o nůžky se sklonem, v antikorozní úpravě
a se zaoblenými hroty o délce nejméně 14 centimetrů.
n Pro všechna auta je nově povinná také reflexní vesta. Dosud ji museli vozit jen profesionální řidiči (a také zaměstnanci na služební cestě).
n Cena dálničních známek v Česku se nezmění. Skončí však některé
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jak 40 %. V této souvislosti jistě není bez
zajímavosti, že je velmi pravděpodobně,
že od roku 2016 budeme platit i za německé dálnice… Roční poplatek vyjde
na 130 eur.

dosavadní výjimky, umožňující jezdit po dálnici bez známky v blízkosti
některých měst. Týká se to především úseků D1 u Brna, D5 u Berouna a R10 u Mladé Boleslavi. Ty měly dosud výjimku zejména díky
tomu, že slouží také jako obchvat měst a odvádějí z nich dopravu.
Celková délka těchto úseků je 30 kilometrů.

Slovensko
n Slováci od letošního roku výrazně zdražili dálniční známky.
Roční známka od ledna zdraží na 50 eur, což je proti současné ceně
nárůst o 37 procent. Za měsíční známku řidiči zaplatí 14 eur, za týdenní 7 eur (o téměř 43 procent více než dosud). Naposledy se ceny
slovenských kuponů měnily v roce 2005 (týdenní dálniční známka
stála dříve 4,90 eur, měsíční 9,90 eur a roční 36,50 eur).
n Další novinkou je, že vedle klasických dálničních známek je
od ledna 2015 možné poplatky zaplatit i elektronicky prostřednictvím internetu nebo telefonu. Přitom je potřeba se zaregistrovat
do nového elektronického systému. Elektronické dálniční známky

kontrolují mýtné kamery, které nasnímají poznávací značku vozu
a porovnají ji s databází elektronických dálničních nálepek. Za jízdu
bez zaplacené dálniční známky hrozí pokuta 300 eur (7700 korun),
při opakovaném porušení do jednoho roku o sto eur víc.
n Stejně jako v České republice i na Slovensku je zavedena povinnost celoročně svítit. Při nerespektování tohoto předpisu hrozí pokuta až 100 eur, podobně jako za telefonování bez handsfree.
n Před jízdou je také řidič povinen omést celé auto od sněhu.
I tento prohřešek je policií sledován a pokutován (50 až 100 eur).
n České řidiče určitě nepřekvapí, že není povolen žádný alkohol
v krvi řidiče. Za případnou jízdu pod vlivem nebo odmítnutí zkoušky na alkohol hrozí pokuta 200 až 1300 eur.
n Pro řidiče kamionů platí na Slovensku zákaz předjíždění na dálnicích a rychlostních komunikacích.
n Povinnost volat policii je u našich východních sousedů u každé
dopravní nehody, při které dojde ke zranění. A stejně jako v Německu a Rakousku je třeba mezi povinnou výbavu přibalit výstražnou
vestu pro všechny cestující.
n Přísně je trestáno používání antiradarů či aktivních rušiček. Řidiči hrozí pokuta 150 eur. Antiradar nesmí být v interiéru ani vypnutý.
n Navigaci nesmíte upevňovat na čelní sklo, kde překáží ve výhledu.

Lze ji umístit pouze na boční okno, nebo na palubní desku pod úroveň čelního skla.
n Na dálnicích a rychlostních silnicích, které vedou skrz obce, je nejvyšší rychlost 90 km/h. Tedy o 10 km/h více, než u nás.
n Autolékárnička musí být vybavena tzv. kartou první pomoci se stručným grafickým návodem, jak postupovat v případě vážného zranění.
Kartu lze stáhnout z www.pomoci.cz. Po vytištění je nutné ji zalaminovat,
protože karta musí být odolná proti vodě a prachu.
n Pokud budete parkovat na chodníku, dbejte na to, aby vedle vozu zůstal volný průchod široký nejméně 1,5 m. Jinak bude automobil odtažen.
n Pozor na skutečnost, že v případě krizové události, při níž zasahují záchranné služby, dostává postižený k náhradě náklady technické pomoci. Ty se např. při použití vrtulníku mohou vyšplhat
do značné výše, a je tedy dobré se pro tento účel připojistit. Pojistná
smlouva by měla obsahovat ustanovení, že se vztahuje i na tzv. pátrací, vyprošťovací a zachraňovací náklady. Technickou pomoc musí
hradit všichni – bez ohledu na to, zda porušili nějaké povinnosti,
nebo se poctivě řídili pokyny horské služby.
n Chodec při chůzi mimo obec musí být za snížené viditelnosti
vybaven reflexními prvky. Pro případ pozdějšího návratu ze sjezdovky je nutné se těmito prvky vybavit.
n Povinnost používat zimní pneumatiky je stejná, jako u nás.

Důležité kontakty a telefonní čísla

Policie: 158
Hasiči: 150
Rychlá lékařská pomoc: 155
Letecká záchranná služba: 18 155
Horská záchranná služba: 18 300
Integrovaný záchranný systém: 112
Poradenská linka při poskytování první pomoci: 0850 11 13 13
Asistenční pomoc: 18 123, 1815
Velvyslanectví ČR na Slovensku
Hviezdoslavovo nám. 8, 811 02 Bratislava
Tel.: +421/2/5920 3301, 5920 3303-4
Nouzová linka: +421/903 287

BusinessCar I únor 2015 43

PRÁVO

DOPRAVA

Rakousko
n Rakousko od začátku letošního roku zvýšilo cenu dálničních
známek (+2,1 %). Roční stojí 84,40 eur, desetidenní vyjde na 8,7 eur.
Platí se také za průjezd některými horskými průsmyky a tunely.
n Řada změn souvisí s parkováním. Pro krátkodobé parkování (30
min až 3 hodiny) jsou určeny modré zóny a je většinou zdarma. Čas
příjezdu je však nutné vyznačit na parkovacích hodinách umístěných
za předním sklem. Parkovací hodiny jsou v přilehlých trafikách zdarma.
n Od začátku letošního roku došlo ke snížení rychlosti na vybraných
úsecích dálnic (především na A1). V Tyrolsku je omezena rychlost ze
130 km/h na 100 km/h na dálnici Inntal A12 mezi Kufstein a Zirl a mezi
Karrösten a Zams a také na Brennerské dálnici A13 mezi Innsbruckem
a Schönbergem. Zkušební omezení by mělo trvat rok, poté rakouské
úřady vyhodnotí, zda mělo dostatečný vliv na životní prostředí. Ještě
větší omezení čeká na řidiče projíždějící kolem Salzburgu. Na dálnici A1
mezi exity Salzburg-Nord a Knoten Walserberg je snížena rychlost z dosavadních 130 km/h až na 80 km/h. Nízká rychlost ale nebude na dálnici
platit po celý rok – bude se měnit v závislosti na kvalitě ovzduší a počasí v okolí. Neobvyklé je také nařízení snižující maximální povolenou
rychlost v nočních hodinách v chráněných krajinných oblastech. Na dodržování nových rychlostí intenzivně dohlížejí policejní hlídky. Protože
porušujete nejen rychlost, ale také zákon o znečišťování životního prostředí, celková pokuta může překročit i 1000 eur.
n V Rakousku také hrozí vysoké pokuty za způsobení nehody kvůli nenasazeným zimním pneumatikám. Jde až o 5000 eur.

Pokutu více než 2000 eur pak můžete v této zemi dostat, pokud vám
během jízdy ze střechy vozu na silnici spadne střešní box, lyže nebo
jiné předměty.
n Rakousko má některé předpisy shodné s Německem. Oba státy
například požadují mít ve vozidle reflexní vestu pro každou osobu.
Vesta musí být při nouzovém zastavení oblečena již při vystoupení
z vozidla. Je tedy vhodné vozit příslušný počet vest přímo v autě – ne
v zavazadlovém prostoru, jinak hrozí pokuta 30 eur. Také lékárnička musí být volně přístupná a nedoporučuje se nechávat ji v kufru,
za to je pokuta až 100 eur.
n Stejně jako v Německu a dalších evropských zemích, také zde je
tolerována hranice půl promile alkoholu v krvi.
n Na rozdíl od Česka nesmí v Rakousku děti do 14 let sedět
na předním sedadle, ani když jsou větší než 150 cm. Dětská sedačka
je povinná pro všechny děti do 150 cm bez ohledu na jejich hmotnost.
n Naopak stejně jako v ČR a na rozdíl od Německa nemusíte
v Rakousku při menší dopravní nehodě volat policii. Stačí, když se
účastníci dohodnou, vymění si osobní údaje a sepíší záznam o nehodě. Pokud přesto i při menší nehodě trváte na přivolání policie, je
účtován poplatek cca 40 eur.
n Pokuty ani zde nejsou nejnižší. Např. za překročení rychlosti
o 20 km/h od 20 eur, za projetí na červenou od 70 eur a za jízdu
pod vlivem alkoholu je pokuta od 220 eur. Rakouská policie smí
za některé vážné přestupky odebrat řidičský průkaz a v případě, že
řidič nemá na zaplacení pokuty, má policista právo zadržet osobní
předměty v obdobné hodnotě.

Důležité kontakty a telefonní čísla

Centrální tísňové volání: 112
Záchranná služba: 141 nebo 144
Policie: 133
Hasiči: 122
Horská služba: 140
Asistenční pomoc ÖMTC a ARBÖ: 120 nebo 123
Velvyslanectví ČR v Rakousku
Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien
Tel.: +431/899 58-0, 899 58 170
Nouzová linka: +43/676/8496 4618
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Švýcarsko

Německo

n Nejvyšší rychlost na dálnicích je omezena na 120 km/h. Policie na dodržování
nejvyšší povolené rychlosti velmi často
dohlíží. Případné postihy jsou postihovány vysokými pokutami (často i 1000 eur).
n Před jízdou po dálnici je nutné zakoupit dálniční známku. Její vylepení se
kontroluje přímo na hranicích. Bohužel
je i nadále k dispozici pouze roční kupon.
(tzv. vignette). Cena pro motorová vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t je 40 CHF
(cca 900 Kč). Platnost švýcarské dálniční
známky je 14 měsíců, stejně jako u známky, kterou kupujeme v ČR, tedy od 1.
prosince předchozího roku do 31. ledna
následujícího roku, který je vyznačen
na známce.
n Protože Švýcaři nežádají vyznačení
registrační značky vozidla na známce,
láká řadu zahraničních motoristů další
prodej použité známky. Ovšem pozor,
policisté a celníci, kteří mají ve Švýcarsku
kontrolu na starost, nemilosrdně pokutují poškozené, znovu nalepené nebo jinak
podezřelé známky na čelním skle. Od letošního roku vzrostla sankce za jízdu bez
známky na 200 CHF, tedy asi 4500 korun,
pokud vás chytí „při činu“, budete muset
nejen zaplatit pokutu, ale taky zakoupit
dálniční známku.
n Za průjezd tunely se již další poplatky
neplatí. Výjimkou jsou hraniční tunely:
Mont Blanc 33,20 eur (41,40 zpáteční)
a Grand San Bernardo 29,80 eur (47,40
zpáteční).
n Svícení ve Švýcarsku ve dne není povinné, ale doporučené.
n Používání zimních pneumatik není
povinné, ale pokud by se vozidlo bez zimních pneumatik na sněhu stalo účastníkem dopravní nehody, nebo komplikovalo
provoz, bude řidič tohoto vozidla výrazně
sankcionován. Sněhové řetězy jsou povinné na označených úsecích silnic.

n V Německu se vyplatí dopravní předpisy dodržovat, protože zdejší bodový systém platí i pro
zahraniční řidiče. Za přestupky proti pravidlům silničního provozu můžete dostat od 1 do 4 bodů
a při 8 bodech dostanete v rámci Německa zákaz řízení na nejméně půl roku.
n Začal platit nový, znatelně přísnější sazebník pokut. Například za překročení rychlosti
o 21−25 km/h si připravte nejméně 80 eur Za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je
pokuta od 500 eur. Tolerance alkoholu v krvi je do 0,5 promile.
n Od letošního roku je povinné mít auto připravené na zimní podmínky. V tom je zahrnuta například i povinnost vozit náhradní balení nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. Pokuta za tento
prohřešek je 40 eur.
n Důležité je také mít ve vozidle reflexní vestu pro každou přepravovanou osobu. Vesta musí
být při nouzovém zastavení oblečena již při vystoupení z vozidla. Je tedy vhodné vozit příslušný
počet vest přímo v autě – nikoli v zavazadlovém prostoru, jinak hrozí pokuta 30 eur. Také lékárnička musí být volně přístupná. Pokud tomu tak není, hrozí pokuta až 100 eur.
n České řidiče by mohla zaskočit pokuta za vymáhání si předjetí přerušovaným rozsvěcením
dálkových světel.
n Policisté často zastavují starší automobily a přísně posuzují technický stav i povinnou výbavu.
n Oproti ČR nemá většina německých čerpacích stanic otevřeno non-stop, není tedy radno
spoléhat se, že v nočních hodinách bez problémů kdekoliv natankujeme.
n Do center velkých měst (např. Bonn, Kolín nad Rýnem, Mönchengladbach, Dortmund,
Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen) je povolen vjezd pouze vozidlům opatřeným speciální ekologickou červenou nebo žlutou plaketou (známkou na sklo). Toto nařízení se pod pokutou nejméně 80 eur týká i aut registrovaných v zahraničí. Při nezaplacení pokuty může policie zabavit
automobil. Známku lze zakoupit na STK po předložení potvrzení o emisní kontrole. Známka by
měla být v současné době k dostání také v ČR, v síti společnosti DEKRA.
n Němečtí policisté jsou velice alergičtí také na antiradary, aktivní rušičky nebo na detekci radarů pomocí satelitních navigací, které musí mít tuto funkci deaktivovanou. Pokuta je 75 eur
a antiradary nesmějí být vypnuté ani v kabině vozu.
n Problémy mohou také nastat, pokud máme na sklech nalepené fólie bez patřičné homologace nebo převážíme-li nůž s čepelí delší než 8,5 centimetru.
n Pozor také na autobus v zastávce. Jestliže se jedná o autobus se značkou „přeprava dětí“, nesmí
se objíždět, když stojí a cestující nastupují nebo vystupují. Ostatní autobusy je možné objíždět
pouze rychlostí chůze.
n Není bez zajímavosti, že Německo od roku 2016 pravděpodobně zavede dálniční poplatky
i pro osobní automobily. Návrh příslušného zákona již schválila německá vláda, ještě ho musí
projednat parlament. Roční poplatek bude stát nejvýš 130 eur (3600 Kč). Výše poplatku bude
také závislá na objemu motoru vozidla a na ekologické šetrnosti jeho provozu. Kromě toho si
bude možné zaplatit i dvouměsíční využívání dálnic v ceně 22 eur (600 Kč) a desetidenní, které
bude stát deset eur (275 Kč).
n Pokud je na silnici sníh, jsou povinné zimní pneumatiky s hloubkou dezénu nejméně 4 mm.
Na označených úsecích je použití sněhových řetězů povinné, a to i pro vozidla s pohonem všech
kol. Za jízdu na sněhu či ledu s letními pneumatikami hrozí pokuta 60 eur.
n Při pobytu delším než 3 dny např. v soukromí, platí povinnost ohlásit se na místní ohlašovně
(Meldeamt). Pokud přespáváte v hotelu nebo penzionu, učiní to za vás ubytovatel.
n Pro osobní vozidla nejsou zimní pneumatiky přímo povinné, řidiči jsou však ze zákona povinni přizpůsobit vybavení svého vozidla zimním podmínkám od 1. listopadu do 15. dubna.
Pokud nepoužijete zimní pneumatiky a zapadnete ve sněhu, způsobíte nehodu nebo kolonu,
hrozí vysoká pokuta. Na vybraných úsecích může být nařízené použití sněhových řetězů. Rovněž
nezapomeňte použít výstražnou vestu (oranžovou) při nasazování řetězů.

Důležité kontakty a telefonní čísla
Policie: 117
Hasiči: 118
Záchranná služba: 144
Asistenční pomoc: 140
Průjezdnost silnic a průsmyků: 163
Lavinový servis: 187
Velvyslanectví ČR ve Švýcarsku
Muristrasse 53, 3006-CH, Bern
Tel.: +41-31-350 4070
Nouzová linka: +41-79-641 33 00

Důležité kontakty a telefonní čísla:

Policie: 110
Hasiči, první pomoc: 112
Asistenční pomoc ADAC: 01802 222 222
Velvyslanectví ČR v Německu
Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlín
Tel.: +49/170/247 99 56
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Itálie
n Italští policisté mohou při vážnějších dopravních prohřešcích kromě vysoké pokuty i nad 500 eur také na místě odebrat řidičský průkaz.
n Na dálnicích, které mají v jednom směru tři jízdní pruhy, může
cizince překvapit, že většina aut zde jezdí v prostředním pruhu a předjíždí se zprava i zleva. Při vracení se do pravého pruhu je tedy třeba
být velmi obezřetný a přesvědčit se, zda nás tudy nepodjíždí někdo
rychlejší.
n Na dálnicích je zakázán soukromý odtah vozidel, k tomu účelu je
nezbytné vždy přivolat profesionální odtahovou službu.
n Při parkování dávejte pozor, jak jsou odstavné plochy označeny.
Modrá čára značí placené místo, žlutá rezervované místo a bílá neplacené. V modrých zónách zpravidla bývá možné po určitou dobu

zaparkovat bezplatně, konkrétní časy a délky povoleného stání jsou
uvedeny na příslušné dopravní značce.
n Řidiči, kteří vlastní řidičské oprávnění kratší dobu než 3 roky, mají
omezenou rychlost. Mimo obec nejvýše 80 km/h, na dálnici 100 km/h.
Mladí řidiči také mají nulovou toleranci alkoholu, pro ostatní řidiče
platí 0,5 promile.
n Není bez zajímavosti, že citelné postihy hrozí i za porušení zákazu
kouření, který platí téměř ve všech uzavřených veřejných prostorech.
n Itálie, bývalá kolébka mafie, se v současné době snaží všemožně
potírat obchod s padělanými výrobky, a proto zde platí zákaz nákupu zboží u pouličních prodejců. Jeho porušení může vyjít zákazníka
až na 10 000 eur pokuty. Cennější předměty proto nakupujte pouze
v kamenných obchodech a vždy si nechte vystavit stvrzenku, kterou
pečlivě uschovejte. Její předložení může požadovat finanční policie,
která má v této zemi vysoké pravomoci.

Důležité kontakty a telefonní čísla
Městská policie: 112
Policie: 113
Hasiči: 115
První pomoc: 118
Asistenční pomoc: 116

Velvyslanectví ČR v Itálii
Via dei Gracchi 322, 00192 Roma
Tel.: +39 06 360 9571-3
Nouzová linka: +39 335 310 450

Pokuty chodí i ze zahraničí!
Od loňského roku platí v Evropské unii nové opatření, které umožňuje stíhat řidiče za přestupky i mimo zemi, kde se
jich dopustili, a bez ohledu na to, kde bydlí. Zákon vychází
z direktivy EU z října 2011 o přeshraniční výměně informací o dopravních přestupcích, podle níž mohou být řidiči stíháni i mimo stát, kde pravidla porušili. Norma se týká osmi
přestupků. Především je to překročení maximální povolené
rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu a drog, použití mobilního telefonu při řízení a jízda na červenou. Trestat se bude
i mimo zemi spáchání přestupku také jízda bez zapnutých
bezpečnostních pásů, jízda ve vyhrazeném pruhu, a v případě
motocyklistů i jízda bez přilby.
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Francie
n Specifikem Francie jsou například velmi vysoké pokuty za používání antiradarů. Pokud budete mí takové zařízení ve vozidle, hrozí pokuta
až 1500 eur.
n Ve Francii je dále velmi rozšířené úsekové měření rychlosti, a to jak
ve městech, tak na dálnicích, kde se průměrná rychlost měří od mýtných bran, tedy od místa, kde si berete lístek, až po místo placení dálničního úseku.
n Velmi vysoké jsou pokuty za rychlou jízdu. Při překročení rychlosti
do 20 km/h bude pokuta od 100 eur výš. Projetí na červenou je hodnoceno také od 100 eur a jízda pod vlivem alkoholu nad povolený limit 0,5
promile přijde minimálně na 200 eur.
n Podobně jako například v Polsku se i ve Francii na dálnicích platí
mýtné na přepážkách u mýtných bran. Pro jednotlivé úseky platí odlišné ceny. Obecně lze tvrdit, že jeden ujetý kilometr vyjde na cca 2,50
koruny. Zpoplatněné jsou také průjezdy vybraných alpských tunelů
a některé mosty. Za poplatek je samozřejmě rovněž průjezd Eurotunelem, který spojuje Francii s Velkou Británií.
n Povinná je také výstražná vesta, která musí být v dosahu řidiče.
n V zimních měsících se podle aktuálních povětrnostních podmínek
doporučuje zimní výbava. Zimní pneumatiky jsou povinné jen při jízdě
po sněhu či ledu. Sněhové řetězy jsou povinné na zasněžených silnicích
s odpovídajícím dopravním značením.

Maďarsko
n V Maďarsku jsou zpoplatněny všechny dálnice formou takzvané virtuální dálniční známky. Platba je možná na hraničních
přechodech, které jsou označeny „e-vigneta“, nebo na některých
pobočkách ÚAMK. Dálniční kamerový systém pak snímá konkrétní registrační značky a porovnává je s příslušnou databází.
Namátkové kontroly provádí také policie, která vyžaduje doklad
o zaplacení.
n Cena měsíční dálniční známky vyjde pro vozidla do 3,5 t
na 16,2 eur, desetidenní kupon pak na na 10 eur.
n Na železničním přejezdu v Maďarsku pozor na maximální
rychlost, která je omezena na 30 km/h. Stejně jakou nás nebo
na Slovensku, ani Maďaři nepovolují žádný alkohol v krvi řidiče.
n Také je předepsána jízda s rozsvícenými světly a do povinné
výbavy patří výstražná vesta.

Důležité kontakty a telefonní čísla

Důležité kontakty a telefonní čísla

Velvyslanectví ČR ve Francii a Monackém knížectví
15, Avenue Charles Floquet, 75007, Paris
Tel.: +331/406 513 00
Nouzová linka: +33/607 764 394

Velvyslanectví ČR v Maďarsku
Rózsa u. 61, 1064, Budapest VI
Tel.: +36/1/462-5011
Nouzová linka: +36/30 924-7081

Policie: 17
Hasiči: 18
Záchranná služba: 15

Policie: 107
Hasiči: 105
Záchranná služba: 104

Nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte
Každá krizová situace, ať už jde o technickou závadu, nebo dopravní nehodu, je v zahraničí nepříjemná a vyžaduje značné psychické
vypětí. Je tedy dobré mít uzavřenou smlouvu s asistenční společností. V zahraničí je totiž velkým problémem jazyková bariéra a kromě
asistenční pomoci vám pomůže v rámci telefonního spojení i s překladem. Vždy však platí, nikdy nepodepisujte žádný dokument, kterému
nerozumíte.
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