
Vznikla Vám škoda v důsledku opatření přijatých proti
šíření koronaviru?
 

Máte práv ní i morální nárok na kompenzaci újmy , která Vám v znikla
v  souv islosti s ochranou nás v šech. Pomůžeme Vám dosáhnout odškodnění
v  rámci sprav edliv ého rozložení v zniklé škody  napříč společností. Více
informací naleznete na webu www.sprav edliv akompenzace.cz

Světová pandemie koronaviru způsobujícího onemocnění Covid-
19 přinutila českou vládu vyhlásit  nouzový stav  a přijmout řadu
opatření, která mají za cíl chránit naše živ oty  a zdrav í. Tato opatření
zásadně zasahují do živ ota společnosti. 

Naše adv okátní kancelář nechce hodnotit nebo zpochy bňov at přiměřenost
či v hodnost přijímaný ch opatření. Rozhodně ale budeme posuzovat
právní nároky podnikatelských subjektů, kterým v jejich
důsledku vznikla škoda. 

Stát přijal krizov á opatření s cílem chránit nás v šechny . Není proto
možné, aby  teď následky  v y v olané těmito opatřeními nesli jen někteří.
Není možné, aby byl účet za ochranu nás všech vystaven jen části
podnikatelské obce. 

Požadovat náhradu škody není nemorální. Právě naopak! 

Mgr. Martin Řanda, LL.M., managing partner ŘANDA HAVEL LEGAL
adv okátní kancelář s.r.o.

 

N ewsletter společnosti  ŘA N DA  HA V EL LEGA L advokátní  kancelář s.r.o. informu je obecně o vybraných  legislativních

změnách, ju dikatu ře a právních  problémech. Informace předkládané v  newsletteru  mají  pou ze informativní  povahu

a nepředstavu jí  ú plný přehled změn v legislativě, ju dikatu ře či  právní  praxi . Do newsletteru  jsou  zařazovány informace,

které naše advokátní  kancelář vybírá dle vlastního u vážení  s ohledem na zajímavost či  praktickou  vyu žitelnost informací

pro adresáty  newsletteru . A pl ikovatelnost v  newsletteru  pu bl ikovaných  informací  na speci fické případy je závislá na

konkrétních  okolnostech . Tento newsletter nepředstavu je právní  radu  a ŘA N DA  HA V EL LEGA L advokátní  kancelář s. r. o.

neodpovídá za apl ikaci  závěrů  či  sku tečností  u vedených  v  newsletteru  na jakýkol i  právní  případ.

 

https://www.randalegal.com/
http://www.spravedlivakompenzace.cz/

