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O nás 

• Česká pojišťovna a.s. – založena r.1827 

• Jednoduchost, rychlost, férovost, 

profesionalita 

• Pomáháme Vám jít dál 

• Likvidace těžkých škod na zdraví z 

pojištění odpovědnosti za škodu 

• Tým závažných zranění a tým rent 

• Nadace České pojišťovny – zřízena r. 2009  

 



Co je to odpovědnost za škodu? 

• pokud třetí osoba způsobí 

někomu škodu (na věci, na 

zdraví, ušlý zisk) 

• Příklady: spolujezdec utrpí 

zranění při dopravní nehodě, 

dojde ke střetu vozidel, srážce 

dvou lyžařů  

                



Nároky při škodě na zdraví 

• bolestné a ztížení společenského uplatnění  

• jednorázové odškodnění pozůstalým v případě smrti 

poškozeného  

• náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti  

• náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

nebo při invaliditě   

• náhrada ztráty na důchodu  

• náhrada na výživu pozůstalým při usmrcení  

• náhrada účelných nákladů spojených s léčením  

• náhrada nákladů spojených s pohřbem při usmrcení 

 



Likvidace pojistných událostí 

• Tým závažných zranění - likvidace 

prvotních nároků poškozených, kterým za škodu 

odpovídá pojištěnec ČP a.s., probíhá formou 

osobních jednání, podáváme úplné informace o 

tom, jaké jsou nároky a jak je uplatnit 

• Tým rent -  likvidace opakovaných budoucích 

nároků – osobní přístup k poškozeným, 

informovanost, dlouhodobá správa 

• Oba týmy společně – dohody o narovnání,o 

kapitalizaci ,hledání, aplikace a rozvoj nových 

aktivit v oblasti škod na zdraví 

 



Příklad: 

 

Aktivní život na invalidním vozíku 



Aktivní život na invalidním vozíku I. 

• Poškozený: spolujezdec, 27 let, čalouník 

• Řidič gazíku při nájezdu do zatáčky nezvládl řízení a vyjel   

  velkou  rychlostí mimo  vozovku, došlo k převrácení       

  vozidla a nárazu do stromu. 

• Následky zranění spolujezdce:  
•Poúrazová paraplegie – ochrnutí dolních končetin 

•Poúrazové omezení hybnosti páteře 

•Nedomykavost  řitních svěračů 

•Poruchy močení 

•Ztráta sexuální funkce 

 



Aktivní život na invalidním vozíku II. 

Vyplácené nároky: 

Ztráta na výdělku po skončení PN 7 107,-Kč měsíčně 

Výpomoc v domácnosti    1 590,-Kč měsíčně 

Náklady léčení nehrazené ZP  3 200,-Kč měsíčně 



Aktivní život na invalidním vozíku III. 

Poškozený  žije velice aktivně: 

• udělal si řidičský průkaz 

• věnuje se různým sportovním a kulturním aktivitám: tanci na vozíku, 

lukostřelbě,  atletice (hody a vrhy), floorbalu, stolnímu tenisu 

• Účastní se koncertů zahraničních skupin, za tímto účelem navštívil 

Finsko, Norsko, Švédsko, Francii a Chorvatsko 

 

Životní krédo poškozeného je: 

„je to sice obtížnější, ale vše se dá zvládnout“ 

 



Jak pomáháme vrátit OZP do aktivního života 

• spolupracujeme  se Šancí na vzdělání o.p.s. v aktivitě sociální a 

pracovní rehabilitace osob s těžkým poškozením zdraví  

• Důvod spolupráce : ŠNV má při své činnosti skvělé výsledky, osobní 

nasazení všech pracovníků a vysokou profesionalitu 

• naším společným cílem je za podpory případné rekvalifikace pomoci 

najít našim klientům novou práci, odpovídající jejich aktuální kvalifikaci 

a zdravotní způsobilosti 

• v současné době již ŠNV pracuje s 12 osobami zdravotně postiženými 

v procesu pracovní rehabilitace 

• 4 z těchto osob již jednají s konkrétními zaměstnavateli ohledně nového 

pracovního uplatnění 



Co reprezentuje pracovní rehabilitace 
• Umožňuje osobám zdravotně postiženým za pomoci odborníka si 

ujasnit aktuální zdravotní situaci spojenou s jeho pracovním 

uplatněním 

• Kariérové poradenství : nalezení vhodného pracovního uplatnění, 

příprava na event. výběrové řízení 

• Vzdělávání : kurzy PC, výuka cizích jazyků, akreditované rekvalifikace 

• Sociální poradenství: invalidní důchody, příspěvky na péči, 

kompenzační pomůcky, sociální služby 

• Účast na podpůrných akcích : semináře, konference, besedy 

• Informace o možném odškodnění v případech odpovědnosti za škodu 

na zdraví OZP 



Projekt řízení léčebné péče 

• Zajištění a úhrada co nejlepší dostupné 

léčby a rehabilitace tak, aby byly 

minimalizovány trvalé následky na zdraví 

poškozeného  

• Příklad: druhý lékařský posudek, zajištění 

péče dle tohoto posudku, zajištění a 

úhrada nadstandardních výkonů, úhrada 

rehabilitačních výkonů nehrazených ZP  

• Zajištění co nejvyšší možné míry 

sebeobsluhy, společenského a pracovního 

zapojení poškozeného 



 

Děkuji vám za pozornost 




