Co dělat, když praskne čelní sklo
Kamínek na silnici, který skončil na čelním skle osobního auta, obvykle zanechá nepříjemnou stopu v podobě
jamky, "pavouka" nebo praskliny. Co v takové chvíli dělat?

Jedete po silnici, ozve se rána a na čelním skle je najednou vyražená jamka či
prasklina. V takové chvíli musíte reagovat rychle. Když čelní sklo nemáte pojištěné,
budete totiž muset jeho opravu nebo výměnu platit ze svého.
Jediná šance, jak o peníze nepřijít, spočívá v tom, že zastavíte vůz, od něhož
kamínek odlétl. Pokud se to podaří a jeho řidič proti tomu nebude nic namítat, bude
škoda hrazena z jeho povinného ručení.
Pravděpodobnost, že dostižený řidič bude souhlasit s placením nového skla ze
svého povinného ručení navíc snižuje fakt, že přijde o slevové bonusy. Vyjádřeno
penězi – během následujích let to může být i několik tisíc korun.
Jestliže máte jasno v tom, jak bude škoda na autě hrazena, je na čase řešit, co se
samotným sklem. Dobrou zprávou je, že ani větší poškození čelního skla už
nemusíte bezpodmínečně řešit jeho výměnou. Dnes velmi používaná technologie
PS-Service Systeme dokáže zacelit i praskliny dlouhé až 15 centimetrů.
Sklo nechte opravit co nejdřív
Nechat sklo opravit je nejlepší co nejdříve. Prach, vosk z myčky nebo zmrzlá voda
opravu ztěžují.
"Zkoušky pevnosti opraveného skla potvrdily, že dokážeme opravit i prasklinu
dlouhou až 30 centimetrů. V Česku jsme dostali atest na opravu prasklin dlouhých
maximálně 15 centimetrů. Co se týká poškození od kamínků, smíme opravovat
poškození do průměru 2,5 centimetru.
Oprava nebo rovnou výměna je přitom nezbytná. Prasklina totiž může být i příčinou
toho, že vám policista zakáže pokračovat v jízdě. Přistiženému řidiči navíc ve
správním řízení hrozí pět trestných bodů a pokuta pět až deset tisíc korun.
"Podle zákona sankce hrozí ve chvíli, kdy je prasklina nebo jiné poškození v místech
dosahu stěračů větší než dva centimetry.

Toto riziko po opravě mizí. "Místo poškození není téměř vidět. Když o tom nebudete
vědět, nenajdete ho. Objeví ho samozřejmě majitel auta, který ví, kde původně bylo.
Problémy nehrozí ani na stanici technické kontroly. Motorista po provedení opravy
totiž v servisu obdrží atest v podobě kartičky o velikosti platební karty, která je brána
jako doklad o garanci pevnosti skla.
Pojistka se vyplatí
Čelní sklo lze touto metodou opravit na jakémkoliv voze. Není problém ani s auty s
tónovanými nebo s vyhřívaným čelním sklem. Cena se pohybuje mezi 500 až 1500
korunami. "Záleží především na rozsahu poškození.
Prasklina ve výhledu: výměna
Oprava má dvě omezení. Tím prvním je fakt, že sklo se podle zákona nesmí
opravovat tehdy, když je poškozené ve výhledu řidiče.
Toto místo najdete přibližně takto: jde o obdélník, jehož spodní strana leží asi 30
centimetrů od dolní části skla, horní hrana asi 30 centimetrů od horní části skla, levá
boční strana 15 centimetrů od bočního sloupku a pravá strana 15 centimetrů od
středu skla.
"Je to nařízení z minulosti, kdy se skla opravovala jen pryskyřicí, která po čase
žloutne. Nyní už nic takového nehrozí, ale musíme dodržovat zákon.
Někdy se může stát, že poškození je takové, že před opravou je lepší dát přednost
jeho výměně. Pokud ji nechcete platit ze své kapsy, musíte mít sklo pojištěné,
případně znát řidiče, od jehož vozu kámen na vaše sklo vyletěl. Z jeho povinného
ručení se pak bude hradit škoda.
"Pokud se viníka podaří zastavit, je nezbytné, aby svoji vinu přiznal. Bez
jednoznačného důkazu, například policejního protokolu potvrzujícího vinu řidiče
vozidla nebo jeho písemného doznání, nelze tuto škodu z povinného ručení uplatnit.
Jistotu, jak neplatit za výměnu skla, nabízí jeho připojištění v rámci povinného ručení
nebo uzavření havarijní pojistky.
Papírování zařídí servis
Sama oprava, nebo výměna připojištěného čelního skla je bez jakýchkoliv starostí.
Většina kvalitních skloservisů za vás komunikaci s pojišťovnou obstará vč. Hlášení
pojistné události.
Stačí jen přijet, mít s sebou potřebné doklady, podepsat plnou moc, na jejímž
základě servis pověříte jednat s pojišťovnou vaším jménem, a pak už si jen
vyzvednete opravený vůz. Pokud na takový servis ve vašem městě nenarazíte, pak
je třeba volat na zákaznickou linku vaší pojišťovny.
Ti, kteří si výměnu skla budou hradit za své peníze, musí počítat s přibližně dvěma
tisíci, které výměna bez samotného skla stojí. Jsou i servisy, které nabízejí, že sklo
vymění u vás v garáži. Připlatíte si okolo pěti set korun a pojišťovny tento
nadstandard neproplácejí.

V neznačkových servisech lze narazit i na levnější skla. "Nejde o nějaké nekvalitní
výrobky. Většinou pocházejí ze stejné továrny, kde se vyrábějí i skla s logem
automobilky. Ta levnější nemají jen to logo.
Doklady k výměně skla
Z připojištění, z havarijního pojištění
* kopie řidičského průkazu
* kopie technického průkazu
* platná pojistná smlouva
* doklad o zaplacení pojistky připojištění čelního skla nebo havarijního pojištění
Z povinného ručení viníka Pojištěný (viník):

* kopie řidičského průkazu
* kopie technického průkazu
* doklad o uzavřeném povinném ručení
Poškozený:

* kopie řidičského průkazu
* kopie technického průkazu
* notářsky ověřená plná moc (pověříte jí zástupce servisu k jednáním s pojišťovnou)
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