
Poranění mozku při autonehodě a právo na odškodnění
Řešíte autonehodu s poraněním mozku a nevíte si rady s odškodněním? Jak na získání kompenzace po
dopravní nehodě poradíme v článku.

Autonehoda s poraněním mozku

Poranění mozku při autonehodě bohužel není výjimkou a pro poškozeného je často složité se vyznat
ve spleti paragrafů k úspěšnému získání odškodnění za zranění.

Odškodnění za zranění při autonehodě může žádat poškozený, který autonehodu výlučně nezavinil.
Jedná  se  tak  obvykle  o  poškozeného řidiče,  spolujezdce,  chodce,  cyklistu  nebo jiného účastníka
autonehody, který nezpůsobil autonehodu.

Při poranění mozku nastane často vážná újma na zdraví u poškozeného a je tak vedeno vůči viníkovi
nehody zpravidla trestní řízení pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Výsledek trestního řízení je
častokrát významný pro získání odškodnění za zranění.

Přehled náhrad k odškodnění a kde žádat odškodnění

Náhrad k odškodnění  po autonehodě je celá řada.  U každého poškozeného autonehodou je nutné
posoudit, které konkrétní náhrady lze žádat k odškodnění.

Obecně je okruh náhrad za zranění u poranění mozku následující:

1. Bolestné (lze vymáhat k odškodnění již po prvotní hospitalizaci, kdy není nutné vyčkávat na 
ukončení pracovní neschopnosti) 

2. Ušlý výdělek a tzv. renta (lze žádat jak u zaměstnance, tak OSVČ) 
3. Náklady léčení (medikamenty, léčebné pomůcky, regulační poplatky aj.)
4. Cestovné (do zdravotnických zařízení)
5. Náklady péče o nesoběstačného poškozeného
6. Trvalé zdravotní následky (ztížení společenského uplatnění)
7. Případná další nemajetková újma.

Oběť autonehody se nemusí obracet s žádostí o odškodnění na viníka nehody, protože náhrady za
újmu na zdraví lze uplatnit přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Tento
postup je jednodušší a praktičtější než komunikace s viníkem autonehody.

Častým  mýtem  je,  že  odškodnění  lze  získat  pouze  soudním  sporem  s  viníkem  nehody  nebo
pojišťovnou. Pokud nehrozí promlčení náhrady pak lze zpravidla odškodnění po autonehodě získat
mimosoudně, když jsou náhrady správně vypočteny a uplatněny u pojišťovny.



Tipy a rady k úspěšnému odškodnění

Z naší odškodňovací praxe máme pro poškozené autonehodou tyto tipy a rady k získání odškodnění:

1. Nepodceňujte trestní řízení vůči viníkovi nehody a aktivně se zajímejte o jeho průběh. 
Případné stanovení spoluodpovědnosti poškozeného v trestním řízení obvykle způsobí krácení
odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody. Poškozený má řadu práv garantovaných 
trestním řádem, kdy má právo například nahlížet do vyšetřovacího spisu, navrhovat doplnění 
dokazování a nebo se účastnit hlavního líčení u trestního soudu. 

2. Výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) u tak závažného 
zranění jako je poranění mozku přenechejte specializovanému znalci k výpočtům těchto 
náhrad dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. K řešení 
bolestného a ztížení společenského uplatnění totiž pojišťovny obvykle zasílají poškozeným 
formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem, kdy se setkáváme s řadou chyb a nesprávností ve 
výpočtech na tyto formuláře. 

3. Odškodnění lze žádat také v případě, že jste nehodu utrpěli jako spolujezdec ve vozidle, 
které řídil manžel nebo manželka. Odškodnění poskytne pojišťovna z povinného ručení. 

4. Nezapomeňte uplatnit odškodnění také za náhrady, které nejsou obecně známé, a to zejména 
náhradu nákladů péče u nesoběstačného poškozeného autonehodou.

Nevíte  si  rady?  Obraťte  se  na  zaměstnance  Cerebrum,  kteří  získali  školení  od  naší  advokátní
kanceláře v oblasti odškodnění, či vyhledejte přímo specializovanou advokátní kancelář se zaměřením
na odškodnění autonehod.
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