
Škoda vznikla v důsledku konkrétního krizového opatření. Mohlo by se

jednat o:

 

• příjem ze zrušené objednávky, smlouvy či zájezdu, který byl nasmlouván;

• cenu materiálu zabaveného státem;

• náklady za zkažené potraviny, které nebylo možno spotřebovat v restauraci;

• zaplacené nájemné zavřených obchodních prostor, atd.

 

Zatím neexistuje přesný návod, o jaké škody může jít – každý se bude muset

poradit s právníkem a nakonec budou rozhodovat soudy.  

Zkontrolujte své pojistné smlouvy, zda kryjí současnou situaci. Pokud ano,

prověřte postup a lhůty pro uplatnění vašich nároků u pojišťovny. Včas je

uplatněte. 

Pokud vás pojistka kryje, můžete škodu nárokovat u pojišťovny bez

ohledu na to, zda jste uplatnili škody u státu podle krizového zákona. 

Na pojištění ale nelze spoléhat automaticky. Mimořádná událost, jakou je

šíření COVID-19, může být z pojištění vyloučena. 

Krizový zákon není jedinou cestou k možné kompenzaci. Pomoci může i

pojištění:

 

 

 

CO DĚLAT, KDYŽ VÁM
VZNIKNE ŠKODA: COVID-19
V boji proti pandemii vyhlásil stát nouzový stav a zavedl řadu opatření. Komu

v důsledku těchto opatření vznikla škoda, bude zřejmě moci nárok na

náhradu některé škody uplatnit po státu podle krizového zákona.

O jakou škodu může jít?

Už nyní se připravte
Až se situace uklidní, budete muset být připraveni. Při nejhorším budete

muset svůj nárok obhájit a dobře jej podložit.

Pokuste se
škodu snížit

Hledejte alternativy, jak
škodu snížit a předejít jí a
pokuste se o to.
Přizpůsobte podnikání
nastalé situaci, pokud to lze.
Zkuste snížit náklady.

Vše pečlivě
dokumentujte

Škodu uplatněte po
státu řádně a včas

Čas k uplatnění nároku je
krátký (většinou jen 6 měsíců
od doby, kdy škoda vznikla).
Nárok se uplatňuje písemně u
příslušného orgánu krizového
řízení (to nemusí být jen vláda).

Zkontrolujte
své smlouvy

Hrozí vám z porušení smluv
nějaké sankce?
Uplatňujete všechny své
nároky po protistraně? 
Můžete smlouvu ukončit?
Můžete přejednat podmínky?

Uchovávejte pečlivě relevantní
dokumenty a doklady (smlouvy,
výpovědi, výzvy k zaplacení, e-maily,
pokyny, faktury, účtenky).
Veďte řádně evidence tržeb a ztrát.
Zachycujte kroky, které mají vést ke
snížení škod (fotkami, interní
komunikací, zápisy atd.).

Nezapomeňte na pojištění

Dejte pozor: Současná situace je nesmírně neobvyklá a není jasné, jak se k náhradě

škody podle krizového zákona postaví stát a soudy. Ani právnici nejsou věštci. Přestože

doporučujeme řídit se výše uvedenými radami, vždy se poraďte se svým právníkem o

nejlepším postupu ve vaší situaci. 
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