Upozornění:
Tento dokument je vytvořen za účelem pomoci široké podnikatelské a jiné veřejnosti. Je volně
dostupným obecným vzorem a nezohledňuje specifika konkrétního případu, nemusí být proto
v konkrétním případě použitelný právě ve výše uvedené podobě. Dokument není výsledkem právní
služby a jeho stažení není jejím poskytnutím.
V případě Vašeho zájmu o uplatnění Vašeho konkrétního nároku nám napište na office@arws.cz
nebo zavolejte na +420 910 058 058.
ARROWS advokátní kancelář

Adresát
Orgán krizového řízení
Doporučeně
V ……………. dne ……………..

UPLATNĚNÍ NÁROKU NÁHRADU ŠKODY
podle ust. § 36 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Poškozený:

Iden)ﬁkace poškozené fyzické osoby / právnické osoby

Vážení,
dovoluji si obrá)t se na Vás s níže speciﬁkovaným nárokem na náhradu škody ve smyslu ust. § 36
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném
znění, kterýžto zdůvodňuji a prokazuji na základě níže uvedených skutečnosT.
Dne datum_usnesení vydala vláda České republiky usnesení č. číslo_usnesení o přijeT krizového
opatření (dále jen „krizové opatření“). Po dobu trvání účinnos) čl. článek_usnesení bodu
bod_usnesení krizového opatření, které trvalo od hodina_a_datum_účinnosL do
hodina_a_datum_ukončení_účinnosL, došlo k rozsáhlému omezení mého podnikání, provozovanému
konkrétně v provozovnách na adrese označení_provozoven, a to Tm, že došlo k následujícím
skutečnostem:
●
●
●

popis_omezení
…
…

V důsledku výše popsaných omezení, které jsem byl nucen podstoupit v příčinné souvislos) s
vydáním krizového opatření, mi vznikla celková škoda ve výši celková_škoda Kč, která se skládá
z následujících čásT.
V prvé řadě mi v souvislos) s opatřením vlády vznikla k dnešnímu dni skutečná škoda spočívající ve
zmenšení / poškození / znehodnocení mého majetku v souhrnné výši výše_skutečné_škody (dále jen
„skutečná škoda“) Tm, že došlo k:
●
●

popis_skutečné_škody
…

●

…

O skutečné škodě jsem se dozvěděl dne datum_vědomosL, jak plyne z výše popsaných skutečnosT.
Prohlašuji, že vzniku skutečné škody nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškeré péče, kterou
lze rozumně požadovat. V této souvislos) pro úplnost uvádím, že k zabránění či zmenšení skutečné
škody jsem učinil následující opatření:
●
●
●

popis_zabraňujících_opatření
……
…..

Dále mi v souvislos) s opatřením vlády vznikla k dnešnímu škoda spočívající v ušlém zisku v souhrnné
výši výše_ušlého_zisku (dále jen ušlý zisk“) Tm, že došlo k:
●
●
●

popis_ušlého_zisku
…
…

Skutečnost, že ušlého zisku nedosáhnu, začala být zjevná dne datum_vědomosL, jak plyne z výše
popsaných skutečnosT.
Prohlašuji, že ušlému zisku nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze
rozumně požadovat. V této souvislos) pro úplnost uvádím, že k zabránění či zmenšení ušlého zisku
jsem učinil následující opatření:
●
●
●

popis_zabraňujících_opatření
……
…..

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosN proto uplatňuji nárok na náhradu škody v celkové
výši celková_škoda Kč vzniklé v příčinné souvislosN s krizovým opatřením, přičemž k úhradě Vás
vyzývám nejpozději do 10 dnů ode dne odeslání této výzvy, a to bezhotovostním převoden na účet
č. ………………………….. vedený u ………………., a.s., s uvedením variabilního symbolu …………………… .
Tuto výzvu současně považujte za předžalobní výzvu k plnění ve smyslu ust. § 142a zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění. V případě, že požadovaný nárok nesplníte ve stanovené
lhůtě, budu nucen směřovat další kroky k zahájení civilního soudního řízení a vymáhat výše uvedenou
náhradu škody soudní cestou, čímž dojde k navýšení částky o úroky z prodlení a náhradu nákladů
soudního řízení. Pro úplnost uvádím, že tento nárok je současně uplatněn též u Úřadu vlády České
republiky / Ministerstva vnitra České republiky jakožto příslušného orgánu krizového řízení.
S pozdravem
________________
Poškozený
Přílohy:
Dokumentace k náhradě škody dle textu výzvy

