
Jak postupovat při vzniku vážného poškození zdraví porušením povinností jiného 

subjektu 

 

Způsob, jakým je možné jednotlivé nároky na náhradu škody uplatnit, je možné přiblížit na 

vážném poškození zdraví např. v důsledku dopravní nehody. Při dopravní nehodě bylo 

způsobeno vážené poškození dolní poloviny těla s trvalými následky v podobě celkového 

ochrnutí dolní poloviny těla. 

Ve vzniklé situaci je nejprve nutné stanovit, kdo za způsobenou škodu odpovídá – odpovědnou 

osobu a vymezit oprávněné osoby a rozsah jejich nároku. Odpovědnou osobou za způsobenou 

škodu je zpravidla ten, kdo porušil svoji povinnost, a toto porušení povinnosti bylo příčinou 

vzniku škody. 

Je-li určen ten, kdo za škodu odpovídá, je nutné stanovit subjekt, který má nárok na náhradu 

škody nebo nemajetkové újmy. Nemusí se vždy jednat pouze o subjekt, který byl přímo 

poškozen protiprávní činností odpovědné osoby, ale nárok na náhradu nemajetkové újmy mají 

vedle poškozené osoby i sekundární oběti – např. příbuzní přímo poškozené osoby.  

 

Po odpovědné osobě je možné domáhat se těchto náhrad: 

 

1. Bolestné 

- náhrada za vytrpěné bolesti, v daném případě se bude jednat zpravidla o přímo 

navazující odškodnění, jež odpovědná osoba vyplatí přímo poškozené osobě. 

 

 

2. Ztížení společenského uplatnění 

- tento pojem lze stručně charakterizovat jako trvalou nebo omezenou možnost 

seberealizace poškozené osoby do budoucna, 

- omezení se může kupříkladu projevovat v oblasti sportovního, kulturního, 

společenského, rodinného nebo intimního života, 

- zpravidla se při zmíněném zdravotním poškození bude projevovat např. ve vynucené 

změně pracovní pozice, povolání, omezení v oblasti volnočasového vyžití, 

sportovního vyžití, ztráty společenských kontaktů. Poškozená osoba pak rovněž 

může být odkázána na pomoc jiných atp., 

- kritériem pro posouzení ztížení společenského uplatnění je mimo jiné otázka, jaké 

aktivity a styl života poškozená osoba žila před poškozením zdraví v porovnání se 

stavem po ustálení zdravotního stavu, 

- při hodnocení trvalých následků je třeba zohlednit věk poškozené osoby, který je 

zvlášť podstatný při určení profese, kterou bude moci poškozená osoba vykonávat a 

v jaké míře se jí zúžila možnost volby jejího povolání, 

- tento nárok je možné vyčíslit až po ustálení zdravotního stavu poškozené osoby,  

- stanovení výše nároku je vhodné stanovit na základě vypracovaného znaleckého 

posudku nejlépe po konzultaci s advokátem, 



- cílem je dosáhnout náhrady poškozené osobě za negativní dopad poškození jejího 

zdraví pro budoucí život a uplatnění. 

 

 

3. Náklady léčení 

- poškozená osoba má nárok na proplacení všech léků či zdravotnických pomůcek 

v souvislosti s vzniklou škodou, 

 

 

4. Cestovní výdaje 

- jsou náklady na cesty vzniklé v souvislosti s návštěvami lékařů či zdravotnických 

zařízení v souvislosti se vzniklou škodou. 

 

 

5. Náklady na péči 

- je-li poškozená osoba v určitých oblastech každodenního života závislá na péči 

druhé osoby, má nárok na úhradu nákladů spojených s touto péčí. Z toho důvodu je 

odpovědná osoba povinna poskytnout náhradu nákladů za takovou péči, které je 

poškozené osobě poskytována ze strany např. osoby blízké či profesionálního 

ošetřovatele, 

- v první řadě je nutné určit, jaké ošetřovatelské úkony jsou poškozené osobě 

poskytovány a v jakém rozsahu. Tyto úkony jsou vymezeny právními předpisy, dle 

kterých je možné postupovat. Podle právní úpravy je pak nutno určit i hodinovou 

sazbu za honorované úkony. 

 

 

6. Ušlý výdělek, renta 

- poškozená osoba má také nárok na náhradu ušlého výdělku, případně i renty do 

budoucna. 
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