
 
 

PROJEKT POMOCI  A M A D E O 

POMOC OBČANŮM PO TĚŽKÉM ÚRAZU 
 

 

Projekt Amadeo vznikl z potřeby zprostředkovat výraznou 
pomoc tam, kde pracovní úraz či nezaviněná dopravní nehoda 
značně omezily zdravotní stav a způsobily trvalé následky.  
 
Pomáháme nárokovat od pojišťovny důstojnou náhradu škody 
na zdraví a další náhrady s tímto souvisejí. 
 
Často se jedná o těžký úraz v zaměstnání nebo o dopravní 
nehodu, kde je zraněn řidič, spolujezdec, chodec či cyklista. 
 
Objektivně posuzujeme všechny aspekty pro plnohodnotnou 
náhradu škody. Konzultujeme s poškozeným nebo s členy rodi-
ny situaci a pomáháme v orientaci v  nárocích na odškodné. 
Naše poradenství je bezplatné.  
 
Zohledňujeme trvalé následky, psychickou újmu, ušlý zisk, 
ztížení společenského uplatnění a další nároky včetně nároků 
pozůstalých. To vše 2-4 roky po úrazu, tedy od r. 2006  
(v omezených případech od r. 2005). Náhradu škody lze do 
jejího promlčení uplatňovat i opětovně. Při jednání s pojiš-
ťovnou poškozenému zprostředkujeme právní pomoc. 

 
        Sociálně-právní projekt Amadeo pomáhá: 

těžkém pracovním úrazu 
nezaviněné autohavárii (také jako chodec či cyklista   

   nebo účastník MHD) 
pochybení lékařů a zdravotnických zařízení  

úrazů žáků a studentů ve škole 
pozůstalým poškozených 



Co mohou poškození nárokovat: 

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením – výdaje, které 

poškozený vynaložil na zlepšení zdravotního stavu, náklady na 

vydatnější stravu, náklady na ošetřovatelku nebo na výpomoc 

třetí osoby v domácnosti, cestovné rodinných příslušníků do 

zdravotnických či rehabilitačních zařízení, výdaje na léky, zdra-

votní pomůcky, náklady na bezbariérovou úpravu bytu, apod. 

Ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – rozdíl 
mezi průměrným výdělkem před poškozením a nemocenskými 
dávkami. 
 
Ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 
při invaliditě – rozdíl mezi průměrným výdělkem před 
poškozením a výdělkem dosahovaným po poškození s připo-
čtením případného invalidního důchodu. 
 
Bolestné – finanční odškodnění za bolesti způsobené poškoze-
ním na zdraví, jeho léčením či odstraňováním jeho následků. 
Lékař či znalec může hodnocení zvýšit o 50% či 100%  
s ohledem na náročnost léčení. 

 
Ztížení společenského uplatnění – nepříznivé důsledky úrazu 
pro životní úkony poškozeného, pro uspokojení jeho životních 
a společenských potřeb nebo pro plnění společenských úkolů – 
finanční odškodnění těchto nepříznivých důsledků úrazu se v 
praxi zjišťuje zpravidla jeden rok od úrazu. Jde o omezení nebo 
ztrátu možnosti výkonu povolání, účasti na společenském a 
životním uplatnění.  

Věcnou škodu – zničené či poškozené věci při úrazu. 

U složitých případů zprostředkováváme bezplatnou konzultaci 
s odborníky. 

Poškozeným, kteří mají nárok na větší odškodné, než jim 
pojišťovna přiznala, pomáháme s dodatečným čerpáním 
odškodného. Většina z nich se navíc mylně domnívá, že bez 
předchozího úrazového pojištění nemají na náhradu škody 
nárok. Není to tak. 
 

Projekt pomoci po těžkém úrazu  

tel.: 723 2O3 O36 
 

nahradaskody@email.cz 
www.nahradaskody.net 

IČO: 45264881 
 

Bez Vaší snahy pomáhat nedokážeme. 
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