
Tipy pro vás

Nakupujte z pohodlí svého
domova se slevami Deníku
Chystáte se pořídit
dárky na Vánoce?
Využijte mimo-
řádnou nabídku
zajímavých slev
v rámci akceDe-
ník Slevový tý-
den. Ten probíhá
právě teď, ve dnech 9. až 15. listopadu 2020.
Slevy a dárky od našich partnerůmůžete čerpat
nejen v e-shopech, ale také v desítkách kamen-
ných obchodů, které jsou stále otevřeny a jsou
přímo ve vašem okolí. Na webu slevy.denik.cz je
k dispozici lehce ovladatelný konfigurátor v po-
doběmapky ČR, který vám umožní navolit daný
okres jako cíl vašich nákupů. Kromě slevových
kuponů velkých firem vám to vyfiltruje i nabídky
od „vašich sousedů“. Prodejny a e-shopy, které
jsou zapojeny do akce, se prezentují propagačním
materiálem smotivemDeník Slevový týden.

Deník 
Slevový týden 

9. - 15. listopadu 2020

www.slevy.denik.cz

Chcete si předplatit tištěné vydáníDeníku?
Stačí, když zavoláte na telefonní číslo:
272 015 015 nebo pošlete e-mail na na adresu:
denik@mojepredplatne.cz.

Předplaťte si nás

Nenechte si ujít přílohu Auto
Anketu s řediteli automo-

bilek, novinky ze světa aut
nebo třeba téma o jízdě
na sněhu a zásadách, které-
při ní musí řidiči dodržovat.
To amnoho dalšího na-

jdete v příloze Auto, která
bude vložena v Deníku už
ve středu 18. listopadu.

 

AUTO
18. listopadu 2020

Samostatně neprodejné

Novinky na trhu. 

Jaké modely 

automobilky 

chystají?

Co rok dal a vzal 

– anketa ředitelů 

značek

Hlavní zásady 
pro jízdu v zimě

PODNIKÁNÍ | www.denik.cz/podnikani
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Co váš zaujalo na webu denik.cz v sekci pro podnikatele a živnostníky?
PKonec čekání. Začal příjem žádosti o ošetřovné pro OSVČ
PŽivnostníci, pozor: Finanční správa začala přijímat žádosti
o kompenzační bonus
PŽivnostníci opět bojují. Jaké kompenzace jimmají pomoci
tentokrát?

Tyto a další články pro živnostníky najdete
nawww.denik.cz/podnikani

Deník se pozorně věnuje tématům
pro živnostníky v novinách i na webu

denik.cz/podnikani
Pište nám své příběhy a dotazy na e-mail

zivnostnici@denik.cz

Odpusťte námpojištění, volají
živnostníci. Stát ale říká ne!
Potýkají se stejnými ome-
zeními jako na jaře, míra
podpory je ale na podzim
menší. Živnostníci už sice
můžou žádat o ošetřovné
nebo kompenzační bonus,
ten je ale nyní značně
omezen. Dočkají se tedy
OSVČ ještě i odpouštění
záloh na sociálním
a zdravotním
pojištění?

MARTIN PLEVA

Praha – „Sou-
časná situace je
promě doslova
katastrofa. Kom-
penzační bonus ve výši
15 tisíc měsíčně je k pláči...
Když zaplatím veškeré nutné
výdaje, zbudemi na jídlo tak
šest tisíc měsíčně,“ zoufá si
nyní živnostník Radoslav
Daneš.
V podobně bezradné si-

tuaci je i Pavla Pegleyová, ja-
zyková lektorka z Prachatic.
„Hodně by pomohlo, kdyby

nám vláda odpustila platbu
za sociální a zdravotní pojiš-
tění. Jinakmi z peněz za
kompenzační bonus pro
vlastní živobytí nic moc ne-
zbyde,“ míní Pavla Pegleyo-
vá.
Na opětovné odpuštění
záloh na sociální a zdravotní

pojištění, které vláda
zavedla během jarní
vlny pandemie
covid-19, se ptá
celá řada živnost-
níků, kteří se
s dotazy a svými
příběhy obracejí
na Deník přes e-mail

zivnostnici@denik.cz.
„Kompenzační bonus by

seměl správně jmenovat al-
mužna. Nebo snad vláda ne-
ví, co všechnomusí normální
běžný člověk platit? Ocitla
jsem se ze dne na den bez je-
diného příjmu a nemámna
placení svých závazků v do-
mácnosti ani v podnikání,“
popisuje svou situaci Irena
V., kterámá nyní zavřený

obchod se spodním prádlem
v Novém Jičíně.
Chystá tedy vláda opět i

odpuštění záloh na zdravot-
ním a sociálním pojištění pro
OSVČ? S touto otázkou se
Deník obrátil na jednotlivá
ministerstva, která se těmito
opatřeními zabývají. Ta se
však k tomuto kroku, po
kterém živnostníci volají,
zatím nemají.

JAK REAGUJÍ
MINISTERSTVA?
„Obecně platí, že odvody lze
prominout pouze plošně.
Není možné vyselektovat jen
určitou skupinu nejvíce po-
stižených plátců. Plošné
prominutí odvodů by před-
stavovalo velký zásah do
zdravotního systému, který
nyní potřebujeme v co nej-
lepší kondici,“ reaguje Zde-
něk Vojtěch z tiskového od-
dělení ministerstva financí.
Ani podle Michaely Buch-

tové z tiskového oddělení
Ministerstva práce a sociál-

ních věcí se za další měsíce
letošního roku nepřipravuje
odpuštění záloh.
„Odpuštění záloh na so-

ciální pojištění může být
v příštím roce případně dis-
kutováno v kontextu ostat-
ních opatření na podporu
podnikání podle dalšího vý-
voje dopadu epidemiologické
situace na OSVČ,“ uvádí Mi-
chaela Buchtová a dodává,
že aktuální pomoc živnost-
níkům je navrhována z ji-
ných zdrojů státního roz-
počtu, než je pojistné.
A jak nahlíží na odpuštění

záloh na pojistnémminis-
terstvo zdravotnictví?
„V tuto chvíli další od-

pouštění povinných odvodů
ve formě pojistného neplá-
nujeme. Pokud bude ale
v budoucnu vyvolána disku-
se, ministerstvo zdravotnic-
tví se jí nebude bránit,“ do-
plňuje k tématu Jan Brodský,
ředitel odboru komunikace
s veřejností ministerstva
zdravotnictví.

DENÍK
ZJISTIL

Škoda Plus nabízí bezpečnou koupi ojetiny
Již na 150 místech v České
republice má zájemce
o nákup ojetého vozu
navštívit autorizovaného
prodejce programu Škoda
Plus. Jde o dceřinou spo-
lečnost ŠKODA AUTO ČR
a z toho logicky vyplývá
důraz na vysokou kvalitu
nabízených služeb.

Mladá Boleslav – „Zákazníci
si to v čím dál větší míře
uvědomují, a proto naše ob-
jemy prodaných vozů rok od
roku stoupají,“ uvádí vedoucí
Škoda Plus Pavel Kašpar.
S loňskými bezmála 55 ti-

síci prodaných vozů se Škoda
Plus již vloni stala největším
prodejcem ojetých automo-
bilů v ČR, když předstihla ta-
ké jednu velmi známou síť se
třemi shodnými písmeny ve
svém názvu.
„Tím se ale rozhodně ne-

hodláme uspokojit. Ve
střednědobém plánu je zvý-

šení objemu prodejů až na
hranici 100 000,“ dodává
Pavel Kašpar.Současně se ta-

kémá nadále zvyšovat úro-
veň nabízených služeb. „Již
nyní má 57, tedy více než
třetina prodejců zapojených
do našeho programu vlastní
krytý showroom,“ informuje
Pavel Kašpar.
Jelikož se prodejní místa

Škoda Plus obyčejně nalézají
u autorizovaných dealerů
a servisních partnerů Škoda
Auto, pak je logické, že k dis-
pozici je vždy také řádně vy-
bavený servis s odborným
personálem.
Nákup u některého z part-

nerů zapojeného do progra-
mu Škoda Plus přináší zá-
kazníkům také další benefi-
ty. Tím je, podle Pavla
Kašpara, například skuteč-
nost, že všechny vozy, které
se pak nabízejí, nejdříve
procházejí kontrolou na zá-

kladně jejich výrobního kódu
VIN. To znamená, že zmizí
riziko koupě automobilu,
který byl dříve někomu od-
cizen, jedná se o vůz zařaze-
ný do exekučního řízení ne-
bo byl takzvaně omlazen. Na
základě VIN probíhá také
kontrola najetých kilometrů.
„Navíc, a to je dnes také

velmi důležité, můžeme ga-
rantovat, že se na našich in-
ternetových stránkách nelá-
ká na 'falešné' vozy. To, co je
uvedeno na webu, také sku-
tečně naleznete fyzicky
u daného dealera,“ říká.
Praktika nekalého nalákání
zákazníka je dnes velmi roz-
šířená. V praxi to vypadá tak,
že pracovník takového auto-
bazaru s omluvou sdělí, že
jím vyhlédnutý automobil již
není v nabídce. „Mám však

pro vás něco lepšího. Je to si-
ce o něco dražší, ale mnohem
lepší,“ přesvědčuje. Odborníci
radí, že pokud se s tím nějaký
zájemce ojetinu setká, měl
by se rychle rozloučit a začít
vytoužený automobil hledat
někde jinde.
Pavel Kašpar dodává, že

prodejci Škoda Plus jednak
umožní každému zájemci
o ten který ojetý vůz dosta-
tečně dlouhou prohlídku
včetně testovací jízdy, ale
současně předloží též
transparentní popis technic-
kého stavu. „V případě, že
technik autorizovaného ser-
visu najde na autě nedosta-
tek, zapíše ho do podrobného
zápisu o stavumotorového
vozidla,“ informuje Pavel
Kašpar. Je tam samozřejmě
také to, zda auto prodělalo
autonehodu a jakým způso-

bem po ní bylo opraveno.
Právě to, aby zákazník věděl
dopředu, co přesně kupuje, je
zárukou jeho spokojenosti
s příslušným autobazarem.
Zatímco při pořizování no-
vého automobilumá zákaz-
níkminimálně dva roky ser-
visní náklady při poruše ze
zákona kryté, závady zjištěné
po koupi ojetého automobilu
si bohužel na své náklady
musí nechat odstranit vlast-
ník.
Některéméně seriózní au-

tobazary v popisu vozu sku-
tečný stav zamlžují. Napří-
klad se tato pasáž je ve
smlouvě vytištěnamalinký-
mi písmenky, případně se
zde uvádí dokonce horší stav
než je ten skutečný. Tím se
prodejce nekalým způsobem
snaží zabránit případné re-
klamaci. (rp)

KAŽDÝDENOTEVŘENO.Odborníci partnerů Škoda Auto dokáží
poradit každému zájemci o vůz. Foto. ŠKODA AUTO (3x)
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