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1. Nechtěl jsem do vás narazit...
P

ožadovat prokázání
totožnosti poškozeného
a údajů o jeho vozidle.
Je potřeba si zapsat především
SPZ vozidel, jména a adresy řidičů,
případně majitelů vozidla, a dále
údaje o pojištění, tedy číslo pojistné
smlouvy, případně zelené karty.

P
O

ožadovat úhradu škody
na vozidle v případě
sjednaného havarijního
pojištění.

známit nehodu Policii ČR,
a to i pokud to podle
zákona není povinností.
V případě, že není nutné oznamovat
nehodu policii, se sepisuje záznam
o dopravní nehodě. Záznam musí
obsahovat popis času a místa vzniku
nehody, příčinu, průběh a následky,
identifikaci účastníků nehody
a zúčastněných vozidel. Vhodné bývá
rovněž zahrnout plánek nebo náčrtek
místa nehody a fotodokumentaci
z místa nehody.

VAŠE POVINNOSTI

Z

astavit vozidlo a učinit
opatření k zajištění
bezpečnosti provozu.
Poskytnout první pomoc zraněným
osobám a kontaktovat záchrannou
službu, případně hasičský
záchranný sbor.

V

určitých případech
oznámit nehodu Policii ČR,
a to pokud: 1) došlo ke
zranění nebo usmrcení, 2) škoda
na některém z vozidel (včetně
přepravovaných věcí) přesáhne sto tisíc
korun nebo došlo ke škodě na majetku
třetí osoby, která na nehodě neměla
účast, 3) některý z účastníků nehody
odmítne sepsat a podepsat záznam
o dopravní nehodě, existuje podezření
na požití alkoholu či jiných omamných
látek před jízdou nebo se viník
dopravní nehody neprokáže platnou
zelenou kartou, 4) došlo k poškození
pozemní komunikace či ke zničení nebo
poškození její součásti nebo
příslušenství, 5) došlo k poškození
životního prostředí, 6) účastníci nejsou
sami schopni obnovit plynulost
provozu.

P

rokázat na požádání
poškozeného svoji
totožnost a sdělit údaje
o vozidle, které mělo účast na
dopravní nehodě, a číslo pojistné
smlouvy. Sepsat společný záznam
o dopravní nehodě v případě, že
není nutné oznamovat nehodu
Policii ČR. Ohlásit nehodu
pojišťovně, a to co možná nejdříve.
Připravil Rudolf Bicek,
kancelář Schönherr

Zasněžená silnice, drobná
nepozornost – a člověk se
snadno stane viníkem
autonehody. I když jde
o značně stresující situaci,
je třeba se uklidnit a vzít
rozum do hrsti. Jakákoliv
chyba se totiž může
pořádně prodražit,
dokonce i vynést pár
let vězení. Třeba
v okamžiku, kdy někoho
zraníte a od nehody ujedete.
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P

okud zaviníte nehodu,
co je dobré udělat jako
první? Nejdříve se pokuste vyhodnotit situaci, zejména s přihlédnutím k rozsahu nehody. „Obecně je každý povinen učinit veškerá vhodná opatření, aby nedošlo
k řetězové havárii, poskytnout
první pomoc, přivolat ke zraněné
osobě poskytovatele zdravotnické služby a ohlásit nehodu policii, pokud to vyžaduje zákon,“ popisuje Rudolf Bicek z advokátní
kanceláře Schönherr.
Pokud se ujistíte, že jsou všichni zdraví nebo že přivolaná zdravotní pomoc už se blíží, obraťte se
na asistenční linku své pojišťovny.
Pokud si v šoku nemůžete vzpomenout na to, u které máte auto pojištěné, stačí vytočit 1224. Operátoři
na Lince pomoci řidičům, kterou
provozuje Česká kancelář pojistitelů, vás podle SPZ zdarma přesměrují na vaši pojišťovnu. „Je potřeba důsledně a důrazně odmítat nabídky lovců nehod a nenechat se
přemluvit k podepsání jakékoliv
smlouvy,“ varuje dopravní psycholog Michal Walter.
Kdy volat policii a kdy ne
Podrobnosti kolem řešení dopravních nehod popisuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, zejména v paragrafu 47. Policii je tak nutné nehodu ohlásit ve
chvíli, kdy je na místě mrtvý nebo
zraněný. Stejně je nutné postupovat, pokud dojde ke škodě vyšší
než 100 tisíc korun (a to jak na vozidlech, tak na přepravovaných věcech), k poškození majetku dalších osob či pozemní komunikace
nebo jejího příslušenství, například tedy dopravní značky.
Policii zavolejte i ve chvíli,
kdy nedokážete obnovit plynulost provozu. Učinit to musíte neodkladně – tedy co možná nejdří-

ILUSTRACE RICHARD CORTÉS

VAŠE PRÁVA

ve. „Pokud nezavoláte policii,
spácháte přestupek, za který je
možné uložit pokutu ve výši 2500
až 5000 korun,“ varuje Bicek. Pokud by se něco takového stalo během dvanácti měsíců vícekrát,
může viník přijít i o řidičský průkaz, a to až na půl roku.
Pokud však k žádné ze zákonem popsaných událostí nedošlo,
policii volat nemusíte – i když můžete (viz rámeček VAŠE PRÁVA).
Každopádně je nutné s poškozeným sepsat hlášení o nehodě, které vyžaduje zákon. „Záznam musí
obsahovat identifikaci místa
a času dopravní nehody, jejích
účastníků a vozidel, její příčiny,
průběh a následky,“ shrnuje Martin Cír z advokátní kanceláře bpv
Braun Partners. Důležité je, aby
obě strany dokument podepsaly
a odevzdaly jej svým pojišťovnám. Konkrétní podobu zákon nepředepisuje, je ale dobré použít

1. DÍL:
AUTOHAVÁRIE
– VINÍK
formulář se všemi náležitými rubrikami, který získáte v pojišťovně.
Škodu na autě nabouraného, ale
třeba i zranění pokryje povinné ručení viníka, nutné je však pamatovat na sjednanou spoluúčast. Je přitom jedno, zda auto řídil přímo
jeho majitel, nebo někdo jiný, pojištění se váže k vozidlu. Obecně
se však nevztahuje na škodu na viníkově autě, jeho opravy pokrývá
případné havarijní pojištění – pokud je ovšem viník má sjednané.
Jinak si musí škodu zaplatit sám.
Pozor na nedočkavé či mstivé
poškozené. Ti totiž mohou podat
žalobu na viníka. „Tuto skutečnost by měl viník neprodleně oznámit své pojišťovně a obrátit se na

advokáta,“ upozorňuje Martin
Cír. Může totiž jít o velké peníze,
protože občanský zákoník je například při náhradě újmy na zdraví
velkorysý. Ta tak může dosáhnout
milionových částek. Ve hře je rovněž trestní postih.
Podobně jako policii musí viník
nehodu ohlásit neodkladně, tedy
co možná nejdříve, i pojišťovně –
a to písemně. „Pojistné podmínky
ale mohou určit způsob oznámení
i jinak, například telefonicky,“
upozorňuje Bicek. O dalším postupu vás bude informovat právě pojišťovna. Při situaci, kdy sice dojde k dopravní nehodě, ale nikdo
nepozoruje žádnou škodu, pojišťovně není nutné nic oznamovat.
Nabouraný služební vůz může
viníka stát místo
Situaci viníka může podstatně
zkomplikovat a prodražit, když dopravní nehodu způsobí ve služeb-

Jak se soudit o újmu na zdraví
P

okud utrpěl nabouraný při
nehodě zranění a selžou
snahy o smírné řešení,
může na viníka podat například
žalobu na náhradu škody při ublížení na zdraví (její obecný vzor
najdou předplatitelé LN v digitální čtečce, pozn. red.).
„Ze žaloby by mělo být patrné,
kdo ji podává, proti komu ji podává, kam ji podává – k jakému soudu –, proč ji podává a co jejím podáním sleduje,“ vypočítává advokát Hans-Ulrich Theobald.
V žalobě by podle něj měly být
vylíčeny všechny důležité související okolnosti: „Zejména jak došlo
k situaci, z níž plyne nemajetková
újma na zdraví poškozeného, jak
byla tato újma škůdcem způsobena, přesný popis všech zdravotních obtíží způsobených jednáním
škůdce a vyčíslení případných nákladů na zdravotní péči poskytnutou v souvislosti se zdravotními
obtížemi způsobenými jednáním

škůdce.“ Závěr žaloby tvoří vyjádření, čeho se poškozený domáhá.
Právo na peníze
Nový občanský zákoník je k odčinění poškozeného zdraví penězi
značně otevřený. V minulosti
soudce velmi limitovaly ministerské odškodňovací tabulky, které
museli při přiznávání náhrad používat. Dnes se výše náhrady řídí
úvahou soudce, který ve věci rozhoduje. Při tom může vycházet
z metodiky, již vydal Nejvyšší
soud, ale nic ho k tomu nenutí. Dokument je totiž nezávazný a další
vodítko v současnosti chybí.
Náhrada se přitom nevztahuje
jen na náklady spojené se zdravotní péčí, ale také na následky úrazu, včetně případné ztráty nebo
snížení příjmu. Vyvážit by měla
také vytrpěnou bolest a další nemajetkové újmy nebo i případné
ztížení společenského uplatnění
(podrobnější úpravu najdete ve

PRÁVNÍ DOKUMENTY
Vzory dokumentů jsou přístupné ke
stažení zdarma pro předplatitele na
www.lidovenoviny.cz/dokumenty.
Případné dotazy směřujte na linku
callcentra 225 555 533.

čtvrté části nového občanského
zákoníku, který je dohledatelný
ve Sbírce zákonů či na internetu
pod číslem 89/2012).
Nelze-li výši náhrady přesně určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Přestože jde o právní pojem za-

kotvený v zákoníku, není nijak
přesně definován, takže je zřejmé,
že peněžní hranice – tedy kolik
bude poškozený požadovat, nebo
naopak jak vysoké náhrady se viník má bát – neexistují.
Peněz se mohou domáhat i pozůstalí. „Při usmrcení nebo zvlášť
závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu,
rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující
plně jejich utrpení,“ upozorňuje
advokát Martin Cír. Měl by uhradit také náklady na pohřeb.
Nezapomeňte na důkazy
Žaloba by měla obsahovat i co
možná nejvíce příloh, tedy s případem souvisejících dokumentů. Poslouží jako důkazy, o které žalobce své tvrzení opře. „Velice vhodné je k žalobě připojit lékařské
zprávy, vyjádření ošetřujících lékařů, svědecké výpovědi či jakoukoliv jinou dostupnou dokumenta-

ci prokazující tvrzení použitá v žalobě,“ popisuje Theobald. Podle
něj se hodí i znalecký posudek. Pomocí něj se dokazuje například
rozsah a charakter újmy a právě na
základě tohoto dokumentu soud
vyměřuje i výši zadostiučinění. Patrně se však nespokojí jen s posudkem, který dodá poškozený.
„Také je vhodné, aby ten, kdo
podává žalobu, dokumentoval veškeré náklady, které mu v souvislosti s jejím sepsáním, kompletací
a podáním vznikly. Tak podstatně
zvýší šanci na co nejúplnější náhradu těchto nákladů v rámci soudního řízení,“ dodává Theobald. Náhrada škody však většinou znamená složitý soudní spor, proto je lepší angažovat advokáta.
jj

Vzory smluv a podání poskytl právní
systém CODEXIS®

ním automobilu. Nejspíš ho to
bude něco stát a nehoda může při
katastrofickém scénáři skončit
i rychlým vyhazovem z práce – třeba ve chvíli, kdy bourá opakovaně
nebo pod vlivem alkoholu. „Pokud bude zaměstnanci dopravní
nehody odebráno řidičské oprávnění, může být navíc naplněn výpovědní důvod – nesplňování podmínek pro výkon sjednané práce,“
upozorňuje advokát Václav Vlk
z kanceláře Rödl & Partner.
Pokud jde o způsobenou škodu, za běžné situace za ni zaměstnanec ručí do výše 4,5násobku
svého průměrného měsíčního výdělku. Pokud však bude opilý,
pod vlivem drog nebo třeba nabourá schválně, ručí prakticky neomezeně. Tuto částku na něm pak
může zaměstnavatel podle Vlka
vymáhat – ať už kvůli spoluúčasti
předpokládané povinným ručením, kvůli opravě vlastního vozidla, či třeba kvůli poškození dopravovaných věcí.
„Zaměstnanci se proto doporučuje pojistit svou odpovědnost za
škodu při výkonu povolání.
I v případě tohoto pojištění však
musí zaměstnanec počítat se spoluúčastí,“ dodává Václav Vlk.
Vždy tak stojí za zvážení, zda se
na služební cestu raději nevypravit autobusem. Minimalizujete
tím případná rizika. „Pokud nemá
zaměstnanec v pracovní smlouvě
uvedeno, že bude řídit firemní vozidlo, pak nemůže být zaměstnavatelem k takové činnosti nucen,“ radí advokát Hans-Ulrich
Theobald ze společnosti Rödl
& Partner.

Zaujal vás seriál LN?
Předplaťte si jej!
Zvláštní předplatné Kurzu právní
sebeobrany si můžete objednat na
www.lidovenoviny.cz/pravniobrana
nebo na 225 555 533. V ceně je přístup
do elektronické verze deníku, o žádné
vydání tak nepřijdete.
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