
Dodatečná montáž xenonových výbojek
Také se vám již stalo, že proti vám 

jelo vozidlo, které svítilo bílým až 
namodralým světlem tak intenzivně, 
že jste byli na pár okamžiků oslepeni? 
Pravděpodobně jste potkali řidiče, 
který si do světlometů svého vozidla 
dodatečně namontoval xenonové vý-
bojky. Motoristická veřejnost stále čas-
těji volá po přísných trestech pro tyto 
novodobé „světelné piráty“, policisté se 
z těchto důvodů již delší dobu právě na 
tyto motoristy intenzivně zaměřují. 

Xenonové výbojky fungují na od-
lišném principu než klasické žárovky, 
ve kterých svítí speciální vlákno. Ve 
výbojce, jak již název napovídá, dochá-
zí k výboji mezi dvěma elektrodami, 
které jsou umístěny v baňce naplněné 
inertním plynem. Takto vytvořené 
světlo má zhruba třikrát vyšší svítivost 
než u žárovky s vláknem. Individuální 
vlastnosti inertního plynu ovlivňují ba-
revnou teplotu světla výbojky, která se 
pohybuje od mírně nažloutlého odstínu 
4300 Kelvinů až k nafialovělému od-
stínu 12 000 Kelvinů. Barevná teplota 
denního světla je 5200 Kelvinů. Rozdíl 
mezi žárovkou a výbojkou je patrný na 
první pohled při rozsvícení, kdy u vý-
bojky postupně narůstá svítivost a pl-
ného výkonu dosáhne do 10 sekund.

Náš trh je v současné době zaplaven 
levnými univerzálními přestavbový-
mi sadami s xenonovými výbojkami. 
Většina prodejců dnes již kupující 
upozorňuje, že tato sada není určena 
k použití v provozu na pozemních 
komunikacích. Někteří prodejci však 
stále lákají kupující tím, že výrobek 
je homologován. Jedná se však o ho-
mologaci zařízení po stránce elektro-
magnetické kompatibility se zbytkem 
elektroinstalace v automobilu. Z in-
ternetových diskuzí však vyplývá, že 
tato značka kompatibilitu nezaručuje. 
Motoristé se na internetu často svěřu-
jí, že po namontování sady do vozidla 
mají rušen signál rádia natolik, že ho 
nemohou používat, někdy jsou zde 
popisovány i poruchy jednotlivých 
přístrojů vozidla. Větší problém však 
představují ballasty – vysokonapěťo-
vé měniče, které tyto sady obsahují. 
Jejich nekvalitní provedení může 
způsobit i požár vozidla!  Na našem 
trhu najdeme také podstatně dražší 
a schválené přestavbové sady určené 
pro konkrétní typy vozidel, vždy je 
však nutné dodržet při této montáži 
následující pravidla.

Přestavba halogenových světlometů 
na xenonové je povolena pouze při 
dodržení předpisu EHK č. 48 a před-
pisu EHK č. 98. Prvně zmiňovaná 
„Jednotná ustanovení pro schvalová-
ní typu vozidel z hlediska montáže 
zařízení pro osvětlení a světelnou 
signalizaci“ hovoří o zajištění čištění 
světlometů – xenonová výbojka vy-
zařuje velice intenzivní světlo, které 
se na znečistěném světlometu láme 
a způsobuje nepříjemné oslňování 
protijedoucích řidičů, proto musí 
být podle tohoto předpisu na vozidle 
zařízení pro čištění světlometu (ostři-

kovač). Zajištění automatické regulace 
sklonu světlometů - velká intenzita 
vyzařovaného světla musí být za jíz-
dy výškově automaticky korigována 
v hodnotách stanovených výrobcem 
pro seřízení světlometů. 

Předpis EHK č. 98 (Jednotné usta-
novení pro homologaci světlometů 
motorových vozidel vybavenými svě-
telnými zdroji s plynovými výbojkami) 
zase nařizuje, aby světlomet byl pro 
použití xenonových výbojek homologo-
ván – pokud je určen pouze pro osazení 
xenonovými výbojkami je označen pís-
menem D. Některá vozidla mají svět-
lomety duální, schválené pro použití 
halogenových žárovek i xenonových 
výbojek, tyto světlomety jsou označeny 
HCR DCR. Tato identifikační označení 
najdeme na rozptylovém skle světlome-
tu nebo v zadní části těla světlometu. 

Pokud příslušník Policie České re-
publiky při silniční kontrole zjistí, že 
vozidlo je vybaveno xenonovými vý-
bojkami v rozporu s výše uvedenými 
technickými předpisy (např. výbojky 
jsou umístěny v světlometu schváleném 
pro užití výbojek, chybí však elektro-
nická regulace sklonu světlometů nebo 
zařízení pro čistění světlometů), lze 
za podmínek uvedených v ustanovení 
§ 84 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů projednat v blokovém řízení 
s řidičem přestupek proti bezpečnos-
ti a plynulosti silničního provozu 
na pozemních komunikacích podle 
ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zá-
kona o přestupcích a uložit mu sankci 
a to pokutu do výše 2000 Kč za poru-
šení ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změ-
nách některých zákonů (zákon o sil-
ničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů.

V případech, kdy bude vozidlo způ-
sobovat oslnění takové intenzity, že 
bude bezprostředně ohrožena bezpeč-
nost silničního provozu (např. výbojky 
jsou umístěny do světlometu, který není 
pro tento světelný zdroj schválen), sepí-
še a zadokumentuje policista oznámení 
příslušnému správnímu orgánu obce 
s rozšířenou působností pro podezření 
ze spáchání přestupku proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu na po-
zemních komunikacích podle ustano-
vení § 22 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona 
o přestupcích a v rámci přestupkového 
řízení může být uložena pokuta od 
5000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti 
od šesti měsíců do jednoho roku. 

Pokud bude při povinné technické 
prohlídce vozidla zjištěna dodatečná 
montáž xenonových výbojek a nebu-
dou splněny shora uvedené podmínky 
podle předpisu EHK č. 48 a EHK č. 98, 
je toto pochybení hodnoceno jako tech-
nická závada podle KÚ 718 „B“ – nepo-
volené úpravy. Technická způsobilost 
vozidla je omezena na 30 dnů, během 
nichž musí provozovatel odstranit 
závady a přistavit vozidlo k opětovné 
prohlídce. 

Novela živnostenského
a obchodního zákoníku

Strážníci zachránili srnku
V bazénu u rodinného domu v ulici Dubnická ve Velké Chuchli objevila hlídka městské 
policie vyděšenou srnu. Stalo se tak středu 1. prosince ve 4.15 hodin. Na pomoc strážníci 
přivolali odchytovou službu, která zvíře vytáhla a odvezla do bezpečí. 
Městem jezdila nejen svatá trojice, ale i opilci
Pomoc městské policie si vyžádal v půl jedenácté v noci 5. prosince, kdy chodí dětem 
rozdávat cukrovinky čert, Mikuláš a anděl, řidič autobusové linky 165. Tímto vozidlem 
městské hromadné dopravy totiž cestovaly dvě značně agresivní osoby. Po příjezdu je 
strážníci z autobusu vyvedli. Autobus s cestujícími tak mohl dál pokračovat po své trase 
směrem na Zbraslav.  
Hořelo blízko benzínky
Ohně na elektroinstalaci sloupu veřejného osvětlení blízko čerpací stanice si ve tři hodiny 
ráno 7. prosince všimla hlídka městské policie. Strážníci k požáru v radotínské Výpadové 
ulici, která se nachází proti čerpací stanici pohonných hmot, přivolali hasiče. Po uhašení 
ohně přijeli na místo situaci dořešit technici firmy ELTODO. 
První pomoc poskytli strážníci. Pak přijela záchranka
K silně opilému muži, jenž se v sobotu 22. ledna skácel k zemi a začal se dusit vlastními 
zvratky, přivolali hlídku městské policie zaměstnanci radotínské cukrárny. K události došlo 
ve dvě hodiny odpoledne. Strážníci muži poskytli první pomoc a zavolali záchranku. Sanitka 
muže odvezla do jedné z pražských nemocnic. 

1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon 
č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území ČR a o změně některých zákonů, 
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně 
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve 
znění pozdějších předpisů, (zákon o azy-
lu) a další související zákony. Citovaný 
zákon přináší významné změny v oblasti 
živnostenského podnikání zahraničních 
fyzických osob, na které se vztahuje po-
vinnost povoleného pobytu na území ČR.

Dochází k rozšíření okruhu zahra-
ničních osob, na které se vztahuje 
výjimka z ustanovení § 21 odst. 4 
obchodního zákoníku, podle které-
ho zahraniční osobě vzniká právo 
podnikat až zápisem do obchodního 
rejstříku. Jak vyplývá z nového znění 
§ 21 odst. 5 obchodního zákoníku, 
mezi osoby, které nejsou povinny se 
zapisovat do obchodního rejstříku, se 
nově řadí i ty fyzické osoby, kterým 
vznikne právo podnikat podle živ-
nostenského zákona. Ode dne nabytí 
účinnosti shora citovaného zákona se 
tedy tyto osoby již nebudou povinně 
zapisovat do obchodního rejstříku, 
možnost jejich dobrovolného zápisu 
však zůstane zachována. Do ob-
chodního rejstříku se nadále zapisují 
organizační složky podniku všech 
zahraničních fyzických osob, tzn. i za-
hraničních fyzických osob, které jsou 
státními příslušníky EU.

Cizinec, který ohlásí živnost, resp. 
podá žádost o koncesi, a prokáže spl-

nění všech pod-
mínek provozo-
vání živnost i, 
kromě podmín-
ky povoleného 
pobytu, obdrží 
od živnosten-
s k é h o  ú ř a d u 
pro účely řízení o povolení k pobytu 
na území ČR předběžný výpis. Platnost 
uvedeného výpisu je 6 měsíců ode dne 
doručení tohoto výpisu.

Mění se způsob vzniku živnos-
tenského oprávnění cizinců. Právo 
provozovat živnost vzniká cizinci 
těmito způsoby: dnem ohlášení nebo 
dnem nabytí právní moci rozhodnutí 
o udělení koncese, pokud cizinec při 
ohlášení živnosti (při podání žádosti 
o udělení koncese) splňuje všechny 
podmínky provozování živnosti včet-
ně povoleného pobytu; nebo dnem 
doložení dokladu prokazujícího udě-
lení dlouhodobého víza nebo povolení 
k dlouhodobému pobytu živnosten-
skému úřadu (v případě, že cizinec 
obdržel pro účely řízení o povolení 
k pobytu předběžný výpis). Doklad 
o povolení k pobytu musí být doložen 
do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení 
místa pobytu cizince na území ČR 
živnostenskému úřadu, u kterého byla 
živnost ohlášena, resp. u kterého byla 
podána žádost o koncesi. Nejdéle pak 
ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení 
předběžného výpisu.

Rizika spotřebitelských půjček
Problematika spotřebitel ských 

půjček je stále aktuálním tématem. 
Reklama na zboží různého druhu 
na nás útočí ze všech stran. Je těžké 
odolat a neudělat kupříkladu na Vá-
noce radost svým nejbližším. Co však 
dělat, když se nám nedostává dostatek 
hotovosti? 

Řešení je jednoduché – vzít si 
spotřebitelský úvěr. Vždyť nabídky 
na spotřebitelské úvěry se jen hr-
nou. Někdy přímo i v místech, kde 
lze spotřební zboží zakoupit. Jak si 
ale počínat při uzavírání smlouvy 
o spotřebitelském úvěru? Především 

si rozmyslet, zda skutečně uvedené 
zboží nezbytně potřebujeme. Zvážit, 
jestli jsme schopni ze svých příjmů 
bez problémů půjčku splácet. Když už 
se tedy odhodláme a rozhodneme se 
pro úvěr, je dobré dodržovat některé 
zásady. 

Zaprvé zjistit si tzv. RPSN – roční 
procentní sazbu nákladů. Tento uka-
zatel vypovídá o celkových nákladech 
spojených s úvěrem. Současně slouží 
jako prostředek pro porovnání vý-
hodnosti s jinými spotřebitelskými 
úvěry. Na co si dát pozor? Především 
na různé druhy poplatků, které se 
nám mohou v konečném důsledku 
velmi prodražit. 

Uvedeme alespoň nejčastější: po-
platky spojené s uzavřením smlou-
vy, poplatky za posouzení žádosti 
o úvěru, poplatky za převod peněz 
a za vedení účtu. Dále platby za 
pojištění (např. pojištění invalidity 
nebo nezaměstnanosti) nebo sankce 
za předčasné splacení půjčky. Zvláště 
u půjček, které poskytují nebankovní 
instituce, je třeba být obezřetný. Jed-
ná se především o neúměrnou výši 
RPSN a nepřiměřeně tvrdé sankce 
při porušení smluvních podmínek. 
Součást í spotřebitelských půjček 
bý vají rozhodčí doložky, jejichž 
prostřednictvím jsou tyto sankce 
vymáhány. Praxe je obecně taková, 
že rozhodce je spřízněn s věřitelem, 
a tomu také odpovídá rozhodnutí. 

Dobrým návodem je také nechat 
si zpracovat nabídky od několika 
institucí a porovnat si je. Není ani od 
věci se poradit se svými známými, 
nebo ještě lépe zajít za finančním 
poradcem.

Co dělat, když už se dostaneme 
do problémů a nejsme schopni splá-
cet? V takovém případě se rozhodně 
nevyplácí před problémem utíkat 
a myslet si „ono se to nějak vyřeší“. 
Doporučujeme co nejdříve oslovit 
věřitele a snažit se s ním dohodnout 
na splátkovém kalendáři, který od-
povídá našim možnostem. Dle našich 

zkušeností většina 
věřitelů na rozum-
ný splátkový kalen-
dář přistoupí. 

Pokud problémy 
narostou do větších 
rozměrů, je vhod-

nou formou řešení osobní bankrot 
a následná žádost o oddlužení. Od-
dlužení je institut, který je vhodný 
pouze pro lidi, kteří disponují tako-
vým příjmem, z něhož jsou schopni 
splatit během 5 let alespoň 30 % 
dlužné částky. Tento proces je vel-
mi dlouhý a náročný. Vyžaduje od 
dlužníka velkou kázeň a sebezapření, 
protože jeho životní standard klesne 
na hranici životního minima.

I snaha oddlužit se může být pro-
vázena mnoha problémy. Ke zkompli-
kování situace a ještě většímu zadlu-
žení člověka přispívají totiž neetické 
postupy některých oddlužovacích 
společností využívající zoufalé situ-
ace těchto lidí. Toto jednání spočívá 
v naúčtování mnoha poplatků i při 
neúspěšném jednání s věřiteli nebo 
v neúměrném zpoplatnění služeb, 
např. naúčtování odměny za každou 
dohodnutou splátku s věřitelem. 

Bezplatnou pomoc při oddlužení 
poskytují např. občanské poradny, 
které mají v této oblasti již bohaté 
zkušenosti, nebo další neziskové 
organizace zabývající se touto pro-
blematikou. Co dodat závěrem? 
Snad pouze vyslovit naději, že se lidé 
začnou chovat zodpovědně, aby bylo 
těchto rad zapotřebí co nejméně. 

Další informace naleznete na
www.obcanskeporadny.cz

Změna v cestovních dokladech. Podle 
nařízení Evropského parlamentu a Ra-
dy (ES) č. 444/2009, které je závazné 
pro všechny státy Evropské unie, ne-
bude možné do cestovního dokladu 
rodiče zapisovat údaje o dětech. Do 
cestovního dokladu rodiče lze zapsat 
údaje o dítěti – občanu mladším 10 let 
pouze do 30.6.2011. Platnost všech zá-
pisů dětí v cestovním dokladu rodičů 
končí dne 26.6.2012. Tímto cestovním 
dokladem je cestovní pas, diplomatic-
ký pas, služební pas a cestovní průkaz 
(cestovní průkaz vydává zastupitelský 
úřad občanům např. při ztrátě nebo 
odcizení cestovního pasu pro jednot-
livou cestu – návrat do České republi-
ky). Podle změny zákona o cestovních 
dokladech nebude možné od 1.7.2011 
provádět zápisy dětí – občanů mladších 
10 let do cestovních dokladů rodičů ani 
provádět změny těchto zápisů (změna 
jména, příjmení zapsaného dítěte). Od 
tohoto data občan mladší 10 let, který 
bude cestovat spolu s rodičem a nebude 
zapsán v jeho cestovním dokladu, musí 
mít vlastní cestovní doklad. Občan 
mladší 10 let cestující do zahraničí 
bez rodiče, v jehož cestovním dokladu 
je zapsán, musí mít vlastní cestov-
ní doklad. Odbor občansko správní 
ÚMČ Praha 16 doporučuje všem, kteří 
plánují cestu do zahraničí, aby využili 
zimních měsíců k podání žádosti o vy-
dání cestovního pasu. 
Vlajka pro Tibet. Dvaapadesáté výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu si připomenou i občané našeho 
správního obvodu. 10. března totiž 
městské části Praha 16, Lipence, Loch-
kov a Velká Chuchle vyvěsí tibetskou 
vlajku na budovy svých úřadů, aby se 
tak připojily k celosvětové kampani 
a upozornily na dlouhodobé porušo-
vání lidských práv v této středoasijské 
zemi. 
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nej-
rozsáhlejším statistickým zjišťováním, 
které přináší velké množství cenných 
údajů, jež nelze jiným způsobem 
efektivně zjistit. Následující sčítání je 
připravováno na březen 2011 – rozhod-
ným okamžikem bude půlnoc z 25. na 
26. března. Přípravu, organizaci, samot-
né provedení sčítání, zpracování a zpří-
stupnění jeho výsledků zajišťuje Český 
statistický úřad. Smluvním partnerem 
pro provedení terénních prací je Česká 
pošta, s. p. Již 26. února začne fungovat 
call centrum pro veřejnost, na bezplat-
nou linku se budou moci lidé obracet 
s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání 
každý den. Sčítací komisaři začnou 
zároveň roznášet domácnostem do 
schránek informační letáky, současně 
s ním vhodí komisař do schránky lís-
teček s návrhem termínu, kdy do dané 
domácnosti přinese sčítací formuláře. 
Každá domácnost najde ve schránce le-
táček nejpozději 6. března. Od 7. března 
budou domácnostem distribuovány sa-
motné sčítací formuláře. Více informací 
přinesou březnové Noviny Prahy 16, 
vyhledat je lze také na www.scitani.cz. 
Novinky v zážitkové turistice. Pro-
jekt Praha technická, neboli zážitková 
turistika postavená na zpřístupnění 
nezv y k lých  technických  památek 
hlavního města Prahy veřejnosti, za-
znamená letos několik novinek. Zatím 
jsou zpřístupněny čtyři zážitkové trasy, 
v roce 2011 mají přibýt minimálně dvě 
nová atraktivní místa. Projekt dnes za-
hrnuje návštěvu pražských kolektorů, 
vodárenské věže v Podolí, staré kanali-
zační čistírny nebo restaurátorské dílny 
Muzea městské hromadné dopravy. 
Mění se návštěvní dny: u kolektorů se 
pondělní prohlídky přesunuly na pátek, 
v Podolské vodárně je přidán další 
návštěvní den (každá druhá sobota 
v měsíci). Ekotechnické museum plá-
nuje víkendové prohlídky, při kterých 
budou průvodci oblečeni do dobových 
kostýmů a místo baterkou budou na 
cestu svítit lucernami. Novinkou celého 
projektu je Zážitková karta, opravňující 
svého držitele k návštěvě všech tras 
Prahy technické po dobu jednoho roku 
s 30% slevou. Více informací včetně re-
zervačního systému prohlídek nalezne-
te na adrese www.prahatechnicka.cz.


