
Z případů advokátní praxe,
v nichž se podařilo dosáhnout 
podstatného zvýšení odškodnění 
za ztížení společenského uplatnění 
rozhodnutím soudu:

• Muž, 42 let, dopravní nehoda, následkem 
úrazu chodí s oporou jedné francouzské 
hole. Soudem přiznáno navýšení odškodnění 
za ztížení společenského uplatnění v celkové 
výši 1 935 000 Kč. 

• Muž, 36 let, následkem úrazu chodí 
za pomoci francouzských holí. Soudem 
přiznáno navýšení odškodnění za ztížení 
společenského uplatnění v celkové výši 
3 600 000 Kč. 

• Muž, 51 let, následkem pracovního úrazu 
paraplegie, pohybuje se pouze na vozíku. 
Soudem přiznáno navýšení odškodnění 
za ztížení společenského uplatnění v celkové 
výši 5 616 600 Kč, a to při 20 % krácení 
odškodnění z důvodu spoluzavinění 
poškozeného na vzniku škody. Nebýt 
spoluzavinění, náležela by poškozenému 
částka 7 020 750 Kč.

• Dívka, 16 let, dopravní nehoda, vážné 
zranění hlavy, upoutána na vozík a zásadně 
limitována v možnosti komunikace s okolím. 
Soudem přiznáno navýšení odškodnění 
za ztížení společenského uplatnění v celkové 
výši 18 589 500 Kč.

Kontakty:

Česká asociace 
paraplegiků – CZEPA

Dygrýnova 816/8 
198 00 Praha - Černý Most 
Tel.: 775 980 952 
Email: czepa@czepa.cz

CZEPA spolupracuje 
s Advokátní kanceláří 
JUDr. Zuzany Špitálské

PA R A P L E G I K U
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Č E S K Á  A S O C I A C E

Nemusíte problematice 
sami rozumět, 
ale neostýchejte se 
poradit s odborníkem. §

Odborné právní zastoupení při 
odškodnění úrazu Vám pomůže 
zajistit dostatečné finanční zázemí 
pro nový začátek po změně 
zdravotního stavu.

Česká asociace paraplegiků - CZEPA 
Vám zajistí odbornou specializovanou 
pomoc při změně Vašeho zdravotního 
stavu, jehož příčinou je:  

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM 

    odškodněníurazu

• dopravní nehoda 
(řidič, spolujezdec, cyklista, chodec)

• pracovní nebo služební úraz

• úraz dítěte ve škole

• poškození při lékařském zákroku

• škoda způsobená fyzickou osobou... apod.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
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Česká asociace 
paraplegiků – CZEPA

zprostředkuje: 
• kvalitní služby právníka 

s dlouholetou praxí

• konzultace s právníkem zdarma

• zajištění odborných posudků

garantuje: 
• odměna právníka až po 

ukončení procesu odškodnění 

• diskrétnost

• lidský přístup

Využijte bezplatnou 
konzultaci v otázkách:
• mám nárok na odškodnění?

• právní jednání probíhá, ale dostanu 
odpovídající odškodnění?

• uplatnil/a jsem všechny své nároky 
na odškodnění?

• jaké jsou lhůty pro uplatnění nároku 
na odškodnění?

• a jiné...

Proč se mám zabývat 
odškodněním úrazu?
Bohužel se poškození lidé často vůbec 
nedozví o všech svých nárocích na náhradu 
škody na zdraví. V některých případech dochází 
pouze k částečnému uplatnění nároků a požadavků 
a s tím souvisejícím nedostatečným finančním 
odškodněním.

U dopravních nehod nebo při pracovním úrazu 
vždy platí náhradu škody pojišťovna (ze zákonného 
pojištění odpovědnosti za škodu). Musíme však 
poukázat na skutečnost, že pojišťovna je partnerem 
pojištěného, který způsobil škodu - tedy „škůdce“. 
Pojišťovny v praxi poškozenému odškodní 
pouze ty nároky, které uplatnil. Pro neznalost 
poškozeného o možném rozsahu odškodnění 
se mu úplného odškodnění mnohdy 
nedostane.

U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, 
tetraplegie, ztráta končetiny, poškození mozku 
apod.), ke kterým došlo před 1. 1. 2014, 
o největší části odškodnění může rozhodnout 
na základě žaloby pouze soud. Jedná se o další 
zvýšení odškodnění za trvalé následky úrazu, 
tzv. ztížení společenského uplatnění. 
Pokud poškozený včas nepodá 
žalobu na toto plnění k soudu, nárok se 
promlčí. Veškerá mediálně známá rozhodnutí 
o vysokých odškodněních klienti získali právě díky 
rozhodnutí soudů o dalším zvýšení odškodnění 
za ztížení společenského uplatnění.

Podle nového občanského zákoníku 
se mění u úrazů vzniklých po 31. 12. 2013 
způsob určení výše odškodnění za bolestné 
a ztížení společenského uplatnění (neplatí 
u úrazů pracovních, služebních apod). 
Nově se stanoví, že náhrady škody se 
mohou domáhat i příbuzní poškozeného. 

Při dopravní nehodě je ze zákonného 
pojištění plněno pojišťovnou i v případě, 
že škůdce nemá „povinné ručení“, škodu 
na zdraví způsobil rodinný příslušník, či škoda 
byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy 
řidič z místa nehody ujel.

Při uplatnění nároků jsou 
potřebné odborné znalosti 
a znalosti soudní praxe při 
rozhodování v obdobných 
věcech, jimiž kolektiv 
advokátní kanceláře 
disponuje. Před podáním 
požadavku na odškodnění 
zajistí odborné znalecké 
posudky týkající se 
zdravotního stavu, v rámci 
kterých je hodnoceno 
veškeré poškození. 


