Co dělat při dopravní nehodě?
1) Zachovejte klid
Zejména, máte-li ve voze děti či starší osoby

2) Zajistěte bezpečnost situace a poskytněte první pomoc
Vypněte zapalování, zapněte varovná světla, oblečte si reflexní vesty, odveďte posádku vozu na místo v bezpečné
vzdálenosti od silnice a viditelně umístěte výstražný trojúhelník (50m silnice, 100m dálnice). Je-li někdo zraněn,
okamžitě mu poskytněte první pomoc a volejte záchrannou službu 155 či tísňovou linku 112. V případě požáru vozidlo
nehaste, urychleně se odeberte na místo v bezpečné vzdálenosti od požáru a neprodleně volejte hasiče.

3) Rozhodněte, zda volat policii
Policii volejte vždy, když dojde ke zranění nebo usmrcení osob , když je škoda na jednom vozidle přesahující
100 000 Kč vč. DPH, když došlo k poškození nebo zničení pozemní komunikace nebo když došlo ke škodě na majetku
třetí osoby (poškozená svodidla, dopravní značení, plot u domu atd.). Policii také neváhejte volat pokud nedojde
k dohodě s dalšími účastníky dopravní nehody. V případě, že si s nevíte rady, neváhejte se kdykoli obrátit
na JÍŠA HOT LINE

4) Volejte odtah na JÍŠA HOT LINE
Pokud je Vaše vozidlo nepojízdné, co nejdříve kontaktujte JÍŠA HOT LINE, abychom pro Vás urychleně vypravili
odtahovku s náhradním vozidlem a nenechali Vás dlouho čekat.

5) Sepište Protokol o dopravní nehodě
Jestliže situace nevyžaduje zásah policie, vyplňte s řidičem druhého vozidla Protokol o dopravní nehodě.
Nezapomeňte také vyplnit Prohlášení o zavinění, nebo alespoň do zápatí protokolu vepište: „Souhlasím, že jsem
dopravní nehodu zavinil já“ + připojte čitelně jméno viníka, podpis a datum.

6) Je-li to zapotřebí, odstraňte vozidla z dopravní situace
Nejprve však vyplňte a podepište protokol o dopravní nehodě. Ideálně polohu vozidel označte v rozích značkovacím
sprejem, popř. křídou či jiným způsobem. Vytvořte vlastní fotodokumentaci místa dopravní nehody. Ujistěte se,
že s odstraněním vozidel z místa nehody souhlasí i ostatní účastníci.

7) Odežeňte lovce nehod
Dejte si pozor na pomoc od různých nehodových služeb. Pod nabídkou okamžité pomoci se skrývá nebezpečí
předražené a neodborné opravy. Nikdy nikomu na místě nehody nepodepisujte plnou moc!

8) Pozor na vozidla bezpečnostních složek a taxislužeb – vždy volejte policii
Jestliže dojde k dopravní nehodě s autem jakékoli bezpečnostní složky (hasiči, policie, záchranka) volejte k nehodě
vždy policii, a to i v případě, že je výše škody prokazatelně nižší než 100 000 Kč. Totéž platí pro vozidla taxislužby.

9) Likvidace škody
Vyplněný Protokol o dopravní nehodě včetně Prohlášení o zavinění či protokol od policie, řidičský průkaz, Ověření
o registraci vozidla (malý technický průkaz), zelenou kartu a popis nehody nám, prosím, přineste. O vše ostatní se
postaráme za Vás.
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Naše motto: „Dělej Svoje řemeslo co nejlépe, dělej lidem, co jim na očích uvidíš, ostatní přijde samo…“ Josef Jíša (1906 – 1984)
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