Maurice Leahy Wade & Co od roku 1985 slouží jednotlivcům a podnikům v oblasti Swords a
oblasti severního Dublinu. Poskytujeme řadu služeb, které zahrnují: OSOBNÍ ZRANĚNÍ, LÉKAŘSKÁ
NEDBALOST, MAJETEK, ZAMĚSTNANECKÉ PRÁVO, PRONAJÍMATEL A NÁJEMCE, INSOLVENCE,
RODINNÉ PRÁVO, VEDENÍ SPORU, VŮLE / AUTORIZACE PLNÉ MOCI / SVĚŘENECTVÍ PODLE SOUDU,
SOUDNÍ PROZKOUMÁNÍ A SPRÁVY PROSTŘEDKŮ, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, ZÁKON VÝCHOVY DĚTÍ,
PŘÍPADY OKRESNÍHO SOUDU

OSOBNÍ ZRANĚNÍ
Zákon týkající se nároků kvůli újmu na zdraví byl zásadním způsobem změněn zavedením zákona
o posouzení osobních zranění v roce 2003.
Účelem tohoto jediného právního předpisu bylo požadovano, aby každý, kdo byl zraněn z
nedbalosti jiného, osobně požádal PIAB (nyní nazývaný Komise pro zranění) předtím, než mohl
podat žalobu z nedbalosti na stranu odpovědnou za jejich zranění.
Komise pro zranění je orgán založený vládou, který je oprávněn posuzovat hodnotu nároku.
V případech, kdy strana, vůči níž je nárok podán, přijala odpovědnost za zranění žadatele a kde
není zranění komplikované, komise pro zranění provede posouzení a vyplatí zraněnému peněžní
náhradu za újmu.
Pokud strana, vůči níž je podán nárok, odmítá povolit radě pro zranění provést posouzení nebo
udělení rozhodnutí, nebo pokud se komise pro zranění rozhodne neudělit rozhodnutí, je
reklamující strana oprávněna zahájit soudní řízení, aby získala odškodnění.
Jakmile komise pro zranění učiní výši odškodného, reklamující strana buď:


Přijměte odškodné nebo



Odmítne odškodné a zahájí řízení

DOPRAVNÍ NEHODY
Pokud jste se ocitli v dopravní nehodě, např. v autonehodě nebo Vás přejelo auto, můžete mít
nárok na náhradu škody za jakékoliv zranění, přetrvávající bolest a utrpení, poškození a
nemožnost používání vašeho vozu, ztrátu výdělku, nemocniční a zdravotní výdaje, cestovní výdaje
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a další různé výdaje. Můžeme vám poradit ohledně všech položek, u kterých máte nárok
požadovat odškodné.
Máme rozsáhlé zkušenosti s případy, kdy šlo o nepojištěného řidiče nebo kde řidič odjel ze scény.

NÁROKY V PŘÍPADĚ NEHOD A OSOBNÍHO ZRANĚNÍ*
Pokud jste se měli nehodu nebo jste utrpěli zranění nebo ztrátu kvůli zavinění ostatních, měli
byste se s námi poradit ohledně podání nároku na náhradu škody. I když se domníváte, že byste
mohli být částečně viní, můžete mít nárok na náhradu škody v souvislosti s vaší nehodou nebo
úrazem.
Nehody se vyskytují každý den: ať už na silnicích nebo nebezpečných chodnících, od vadných
výrobků, po opakované poranění kvůli Vaši práci nebo vystavení se nebezpečným látkám, jako je
azbest.
Při uplatnění nároku je správná volba rozhodující. Takže pokud byste s námi chtěli mluvit ohledně
nároku kvůli osobního úrazu v Irsku, kontaktujte Hilary nebo Caroline pro dohodnutí schůzky.

KOMPENZACE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
Pokud jste byli zraněni při pracovním úrazu, můžete mít nárok na náhradu škody. Zaměstnanci
mají právo na bezpečné místo a systém práce. Můžete být odškodněni, pokud dokážete, že
nehoda byla chybou někoho jiného - vašeho zaměstnavatele nebo kolegy. Mohli byste například
podat nárok, pokud váš zaměstnavatel porušil zákony o ochraně zdraví a bezpečnosti. Mohli
byste teoreticky uplatnit nárok na Vám způsobené zranění, na vaše zdravotní výdaje, na případné
ztráty příjmů, které jste měli, a na další různé výdaje.
Pokud nebude možné žádost o náhradu škody vyúčtovat u Pojišťovny další strany, podáme ve
Vašem zastoupení žádost o náhradu škody. Tato komise hodnotí odškodnění obětí pracovních
úrazů, nehod motorových vozidel a odpovědnosti za škodu způsobenou veřejnou dopravou.
.

NAPADENÍ
Pokud jste v důsledku násilného útoku byli zraněni, máte nárok na náhradu škody. V některých
případech, kdy je pachatel trestně stíhán, může soudce udělit odškodnění oběti nebo mu může
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být nabídnuto zmírnění trestu. Z různých důvodů je však často nutné, aby proti pachateli byla
podána soukromá pře samostatně nebo, aby byla požadována náhrada škody v rámci systému
náhrady škody z trestné činnosti. Pokud jste byli napadeni při zúčastnění se akce nebo v
licencovaných prostorách, měli byste vždy:


Nahlásit nehodu vedení a zavolat ochranku



Vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve



Identifikovat všechny svědky



Zatelefonovat do této kanceláře, abyste s námi mohli promluvit co nejdříve

NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE SMRTELNÝCH ZRANĚNÍ
Smrt rodinného příslušníka může vést k soudnímu řízení, pokud se jedná o neoprávněnou
nehodu, i když se jedná o dopravní nehodu, zranění při práci nebo lékařskou nedbalost. Rodina je
v smutku a poslední věc, kterou chtějí, je řešit nárok týkajícího se smrtelné zranění. Takový nárok
však může zmírnit finanční potíže, které mohou vzniknout smrtí člena rodiny. Naším cílem je co
nejdříve zmírnit takové finanční potíže, když podáme nárok jménem takového člena rodiny.
Chcete-li prodiskutovat Váš případ, kontaktujte již dnes Hilary nebo Caroline, které se specializují
na nehody a újmy na zdraví

JAK MŮŽEME POMOCT S VAŠÍ ŽÁDOSTÍ PIAB
Reklamační řízení PIAB neumožňuje proplacení právního poplatku, pokud má žadatel advokáta,
který mu pomůže s jeho / její žádostí o náhradu škody, s výjimkou omezených okolností. Příklady
případů, kdy mohou být proplaceny poplatky a výdaje, zahrnují, ale nejsou omezeny na;
neplnoleté osoby, smrtelné nehody, nepojištěné řidiče, kde je dotčena identita řidiče. Nicméně je
naší praxí usilovat o proplacení výdajů při podání žádosti PIAB a poplatek se předkládá v průběhu
vašeho řízení PIAB.
Od toho, kdy byla zřízena komise pro zranění, máme zkušenost s tím, že se na nás žadatelé
obracejí s prosbou o pomoc a rádi využívají naše zkušenosti a rady. S více než 25-ti letými
zkušenostmi v oblasti soudních sporů v oblasti osobních úrazů můžeme reklamujícím stranám
pomoci následujícím způsobem:
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Posuzujeme zranění žadatele a poskytujeme poradenství ohledně úrovně odškodnění,
které je pravděpodobné, že bude uděleno za celou řadu zranění



Vykládáme a radíme ohledně obsahu a přiměřenosti lékařských zpráv získaných od
lékařů, kteří vyšetřují poškozeného



Radíme ohledně odpovědnosti



Pomáháme při vyplňování formulářů PIAB žádosti o odškodnění



Poradíme o přiměřenosti nebo jiných záležitostech v případě odškodnění Komise pro
zranění



Zvažujeme a radíme Vám ohledně Vaších šancích na úspěch u soudů, pokud není
provedeno posouzení nebo je považováno za nepřiměřené.

Jsme si vědomi toho, že mnohým soudícím se osobám, kteří žádají PIAB o odškodnění, je
odškodnění zamítnuto. V takových případech máme zkušenosti s nabídnutím komplexních rad.
Důrazně doporučujeme, aby se za takových okolností hledala naše rada. Od toho, kdy byla
zřízena komise pro zranění, máme zkušenost s tím, že se na nás žadatelé obracejí s prosbou o
pomoc a rádi využívají naše zkušenosti a rady.
Pokud se ocitnete v této pozici, obraťte se na nás okamžitě o pomoc a radu.

*VEDENÍ SPORU V OBLASTI OSOBNÍHO ZRANĚNÍ
U SOUDU
Následkem postupu PIAB bylo, že případy osobních úrazů, které jsou nyní předloženy soudům,
spadají do následujících kategorií:


Pokud osoby, proti nimž je nárok podáván, odmítají účast na PIAB. V některých případech
se jedná o to, že odpovědnost může být sporná a obžalovaný se může rozhodnout
obhájit případ v soudu



Pokud reklamující strana odmítne odškodnění PIAB, například pokud jsou úrazy
probíhající a / nebo je odškodnění nedostatečné a přijetí není doporučováno Vašimi
odbornými poradci



Pokud osoba, proti které je nárok podána, odmítá odškodné. V takových případech
postupuje nárok k soudu



Pokud komise pro zranění odmítne provést posouzení, neboť je obtížné posoudit zranění,
například v případech, kdy zranění poškozeného stále probíhá, nebo v případě
psychického zranění.
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**Při sporné činnosti nemusí advokát vypočítávat poplatky nebo jiné poplatky jako procento
nebo podíl z jakéhokoli vypořádání.

HILARY O’CONNOR
Hilary O'Connor absolvovala bakalářský studijní obor práv LLB (Hons) v roce 2000 a v roce 2005
byla kvalifikována jako právnička. Do Maurice Leahy Wade nastoupila v roce 2008 po třech letech
v obecné praxi v okrese Mayo.
hilary@leahywade.ie
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LÉKAŘSKÁ NEDBALOST
Lékařská nedbalost nastane, pokud úroveň péče nesplňuje stanovené standardy lékařské profese.
Na rozdíl od jiných profesí může nedbalost lékaře, lékaře, konzultanta, porodní asistentky nebo
jiného lékaře mít pro pacienta a jeho rodinu zničující důsledky.
Níže jsou uvedeny klíčové oblasti, kde vidíme dotazy týkající se lékařské nedbalosti:


Nehody a havárie



Zranění při porodu



Mozková obrna



Vadné léky



Chyby v podaní léků



Špatná diagnóza a zpoždění diagnostiky



Chirurgické chyby

Nároky z důvodu lékařské nedbalosti mohou být složité, a proto je zásadní, aby se touto
reklamací zabýval zkušený právní tým. Kontaktujte Hilary O'Connor, abyste si již dnes domluvili
schůzku.
Chcete-li prodiskutovat Váš případ, kontaktujte již dnes Hilary nebo Caroline, které se specializují
na nehody a újmy na zdraví
Neváhejte! Existují časové lhůty.
*Při sporné činnosti nemusí advokát vypočítávat poplatky nebo jiné poplatky jako procento nebo
podíl z jakéhokoli odškodnění nebo vypořádání.

Translation from English to Czech by Translation.ie on the 1th of February 2019 – WR14335
46 Mount Street Upper, Dublin 2, DO2 RX88. Ph: 01 652 0760 Fax: 01 652 0766 / 01 686 5093 mail@translation.ie www.translation.ie
We hereby certify that the translation is true. While great care and attention is given to accurate translation, our certification does not infer the authenticity
of originals howsoever arising, original reproduced overleaf for verification purposes.

Translation from English to Czech by Translation.ie on the 1th of February 2019 – WR14335
46 Mount Street Upper, Dublin 2, DO2 RX88. Ph: 01 652 0760 Fax: 01 652 0766 / 01 686 5093 mail@translation.ie www.translation.ie
We hereby certify that the translation is true. While great care and attention is given to accurate translation, our certification does not infer the authenticity
of originals howsoever arising, original reproduced overleaf for verification purposes.

