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1. 8 tipů, jak získat po nehodě co nejvyšší odškodnění 

Online ● auto-mania.cz (Auto-moto) ● 28. 2. 2019, 17:18 ● Negative 

Rubrika: NEWS 

Facebook: 4 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://auto-mania.cz/8-tipu-jak-ziskat-po-nehode-co-nejvyssi-odskodneni/ 

... nejvíce svědků, kteří na místě byli a nehodu viděli. Vezměte si na ně telefonní čísla, požádejte je o jméno. Kdyby kdokoliv 

přišel se lží o nehodě, svědci potvrdí, jak se nehoda skutečně stala,“ radí Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která... 

  

https://auto-mania.cz/8-tipu-jak-ziskat-po-nehode-co-nejvyssi-odskodneni/
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2. Nepřipravte se o odškodné! Jak postupovat po nehodě 

Online ● faei.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 23. 2. 2019, 1:00 ● Negative 

Autor: David Erben ● Rubrika: Pojištění 

Facebook: 5 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://faei.cz/nepripravte-se-o-odskodne-jak-postupovat-po-nehode/ 

... připravují o statisíce korun,“ říká Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která odškodné pro oběti nehod vymáhá. Přinášíme 

několik rad, na co byste po nehodě neměli zapomenout a co byste měli udělat.  Zajistěte co nejvíce svědků  Nehoda je velmi... 

  

https://faei.cz/nepripravte-se-o-odskodne-jak-postupovat-po-nehode/
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3. DISKUZE - Jak získat maximální odškodné při nehodě a na co si dát 

pozor? 

Online ● autoroad.cz (Auto-moto) ● 4. 2. 2019, 21:33 ● Negative 

Vydavatel: INCORP, a.s. 

Odkaz: https://autoroad.cz/zajimavosti/95361-jak-ziskat-maximalni-odskodne-pri-nehode-a-na-co-si-dat-

pozor/forum 

... statisíce korun, říká Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která odškodné pro oběti nehod vymáhá. Zde je osm věcí, na které 

byste po nehodě měli myslet.   ... 

  

https://autoroad.cz/zajimavosti/95361-jak-ziskat-maximalni-odskodne-pri-nehode-a-na-co-si-dat-pozor/forum
https://autoroad.cz/zajimavosti/95361-jak-ziskat-maximalni-odskodne-pri-nehode-a-na-co-si-dat-pozor/forum
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4. Chodci teď prožívají peklo, ke zranění je kousek. Ověřte si, kdy máte 

nárok na odškodnění 

Online ● abctehotenstvi.cz (Životní styl / Móda) ● 4. 2. 2019, 12:00 ● Negative 

Odkaz: https://www.abctehotenstvi.cz/txt/chodci-ted-prozivaji-peklo-zraneni-je-kousek-overte-si-kdy-mate-narok-

na-odskodneni 

... ale vyplatí vytrvat. Z našich statistik vyplývá, že průměrné odškodnění je 287 tisíc korun,“ říká Tomáš Beck ze společnosti 

Vindicia,která se odškodnění věnuje.  Je nutné vyfotit stav chodníku  Důležitým faktorem pro získání odškodnění je... 

  

https://www.abctehotenstvi.cz/txt/chodci-ted-prozivaji-peklo-zraneni-je-kousek-overte-si-kdy-mate-narok-na-odskodneni
https://www.abctehotenstvi.cz/txt/chodci-ted-prozivaji-peklo-zraneni-je-kousek-overte-si-kdy-mate-narok-na-odskodneni
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5. Spory při pádech na chodnících trvají přes rok 

Online ● e15.cz/finexpert (Ekonomika / Finance / Právo) ● 4. 2. 2019, 8:37 ● Negative 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://www.e15.cz/finexpert/setrime/spory-pri-padech-na-chodnicich-trvaji-pres-rok-1355965 

... za zranění přijmout odpovědnost. Konečné odškodnění se může vyšplhat na statisíce, průměr je 287 000 korun. Vyplývá to 

ze statistik společnosti Vindicia, jež se odškodnění věnuje.  Podle zákona o pozemních komunikacích zodpovídá za náhradu... 

  

https://www.e15.cz/finexpert/setrime/spory-pri-padech-na-chodnicich-trvaji-pres-rok-1355965
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6. Pád na chodníku? Spory se vlečou 

Tisk ● Právo; str. 7 (Zprávy / Politika) ● 4. 2. 2019 ● Negative 

Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/58521050-15fa38b0855f52e24549/ 

... přijmout odpovědnost. Konečné odškodnění se může vyšplhat na statisíce, průměr je 287 000 Kč. Vyplývá to ze statistik 

společnosti Vindicia.  Podle zákona o pozemních komunikacích zodpovídá za náhradu škody, která vznikla při 

neprůchodnosti... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/58521050-15fa38b0855f52e24549/
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7. Po kalamitě udeří velké mrazy 

Tisk ● Lidové noviny - Praha; str. 2 (Zprávy / Politika) ● 4. 2. 2019 ● Negative 

Vydavatel: MAFRA, a.s. 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/58524837-48a6338dc8acdd6589e6/ 

..., anebo jen s extra řetězy.  Meteorologové varují během dneška před náledím. Již zmíněná společnost Vindicia upozorňuje, 

že spory zraněných osob s majiteli chodníků se ve většině případů táhnou více než rok.  S únorem přišel sníh a mráz. Ledová... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/58524837-48a6338dc8acdd6589e6/
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8. Po kalamitě udeří velké mrazy 

Tisk ● Lidové noviny - Praha; str. 1 (Zprávy / Politika) ● 4. 2. 2019 ● Negative 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: Martin Rychlík 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/58524861-019d3065e2e9e338d70c/ 

... Zlínském kraji. Pozor na ranní náledí si mají dát lidé na Pardubicku či v jižních Čechách. Společnost Vindicia, jež se zabývá 

pojištěním zraněných, doporučuje vyfotit si po pádu chodník a sehnat svědky, může to usnadnit řešení pojistky. Dle... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/58524861-019d3065e2e9e338d70c/
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9. Jak se domoci odškodného za úraz 

Tisk ● Týden; str. 42, 43 (Zprávy / Politika) ● 4. 2. 2019 ● Negative 

Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. ● Autor: Kamila Jušková ● Rubrika: Ekonomika 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/58519848-f73b8ce1239c41218d26/ 

....  Když už se zraníte, měli byste se na plnění pojistného připravit a zajistit si co nejvíce svědků. „Vezměte si na ně telefonní 

čísla, požádejte je o jméno,“ radí Tomáš Beck ze společnosti Vindicia. Je-li to možné, vyfotografujte si všechny... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/58519848-f73b8ce1239c41218d26/


  

Přehled zpráv  25 

 



  

Přehled zpráv  26 

 



  

Přehled zpráv  27 

10. Technické služby odmítají přijmout odpovědnost za pády na 

chodnících, na odškodnění lidé čekají i přes rok 

Rozhlas ● Frekvence 1 (Frekvence 1) ● 3. 2. 2019, 17:05 ● Negative 

Vydavatel: Lagardere Active ČR, a. s. ● Autor: Barbora Pisingerová ● Rubrika: Zprávy 

Odkaz: https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/technicke-sluzby-odmitaji-prijmout-odpovednost-za-pady-na-

chodnicich-na-odskodneni-lide-cekaji-i-pres-rok.shtml 

... statistik společnosti Vindicia, jež se odškodnění věnuje.  Nechcete uklouznout na chodníku? Choďte jako tučňáci, radí 

Němcům lékaři  Podle zákona o pozemních komunikacích zodpovídá za náhradu škody, která vznikla při neprůchodnosti 

chodníku, město... 

https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/technicke-sluzby-odmitaji-prijmout-odpovednost-za-pady-na-chodnicich-na-odskodneni-lide-cekaji-i-pres-rok.shtml
https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/technicke-sluzby-odmitaji-prijmout-odpovednost-za-pady-na-chodnicich-na-odskodneni-lide-cekaji-i-pres-rok.shtml
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11. Klíčová je fotodokumentace, obce se brání odpovědnosti 

Online ● tyden.cz (Zprávy / Politika) ● 3. 2. 2019, 13:30 ● Negative 

Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. ● Autor: ČTK ● Rubrika: Domácí 

Facebook: 1 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/klicova-je-fotodokumentace-obce-se-brani-odpovednosti_512474.html 

... odmítají za zranění přijmout odpovědnost. Konečné odškodnění se může vyšplhat na statisíce, průměr je 287 tisíc korun. 

Vyplývá to ze statistik společnosti Vindicia, jež se odškodnění věnuje.  Podle zákona o pozemních komunikacích zodpovídá 

za... 

  

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/klicova-je-fotodokumentace-obce-se-brani-odpovednosti_512474.html
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12. Vindicia: Spory při pádech na chodnících trvají přes rok 

Online ● financni-web.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 3. 2. 2019, 12:29 ● Ambivalent 

Odkaz: https://www.financni-web.cz/zpravy/35011-vindicia-spory-pri-padech-na-chodnicich-trvaji-pres-rok/ 

...Vindicia: Spory při pádech na chodnících trvají přes rok  Vindicia: Spory při pádech na chodnících trvají přes rok  03. 02. 

2019 12:29  ČeskéNoviny.cz  Praha - Lidé zranění při pádu na zamrzlém či zasněženém chodníku musí ve dvou třetinách... 

  

https://www.financni-web.cz/zpravy/35011-vindicia-spory-pri-padech-na-chodnicich-trvaji-pres-rok/
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13. Vindicia: Spory při pádech na chodnících trvají přes rok 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 3. 2. 2019, 12:29 ● Negative 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/592969/vindicia-spory-pri-padech-na-chodnicich-trvaji-

pres-rok.html 

...Vindicia: Spory při pádech na chodnících trvají přes rok  Lidé zranění při pádu na zamrzlém či zasněženém chodníku musí ve 

dvou třetinách případů o odškodnění usilovat déle než rok. Ve třech čtvrtinách případů totiž obce a technické služby... 

  

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/592969/vindicia-spory-pri-padech-na-chodnicich-trvaji-pres-rok.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/592969/vindicia-spory-pri-padech-na-chodnicich-trvaji-pres-rok.html
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14.ČTK: Vindicia: Spory při pádech na chodnících trvají přes rok 
 

Vindicia: Spory při pádech na chodnících trvají přes rok 

Praha 3. února (ČTK) - Lidé zranění při pádu na zamrzlém či zasněženém chodníku musí ve dvou třetinách 

případů o odškodnění usilovat déle než rok. Ve třech čtvrtinách případů totiž obce a technické služby 

odmítají za zranění přijmout odpovědnost. Konečné odškodnění se může vyšplhat na statisíce, průměr je 

287.000 Kč. Vyplývá to ze statistik společnosti Vindicia, jež se odškodnění věnuje. 

 

Podle zákona o pozemních komunikacích zodpovídá za náhradu škody, která vznikla při neprůchodnosti 

chodníku, město či obec. "Řešení tohoto typu úrazů je komplikované a zdlouhavé. Obce a jejich firmy se 

často brání. Ve třech čtvrtinách případů, které řešíme, odmítají přijmout odpovědnost. Tím se celé řešení 

protahuje," uvedl Tomáš Beck z Vindicie. 

 

Důležitým faktorem pro získání odškodnění je dobrá dokumentace. "Zraněný by měl chodník vyfotit 

mobilem nebo o to požádat okolí. Tím bude mít doklad, že úraz skutečně vznikl v důsledku toho, že obec 

zanedbala svou povinnost," upozornil Beck. Právě to, že lidé nedoloží fotkou stav komunikace, může být 

rozhodující. Proto Beck radí dokumentaci neodkládat. 

 

Vhodné je také sehnat svědky, kteří informaci o stavu chodníku potvrdí. Mohou například doložit případy, 

kdy obec úklid komunikace zanedbává opakovaně. 

 

Zásadní je, aby lidé věděli, na co mají nárok. "Nejde jen o bolestné, tedy kompenzaci za samotný úraz. 

Mnoho lidí se bohužel potýká s dopady na jejich další život. Nemohou už třeba tančit či sportovat. Právě 

to by měla částka zohlednit," vysvětlil Beck. 

  



  

Přehled zpráv  38 

15. České noviny: Spory při pádech na chodnících trvají přes rok 
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16.Pravda.sk: Pád na ledovém chodníku? Obce nechtějí platit. 
 

 


