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1. Čtyřicet procent lidí nedokáže na dovolené zapomenout na práci 

Online ● budejckadrbna.cz (Regionální zprávy) ● 29. 6. 2019, 19:22 ● Negativní 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24230-ctyricet-procent-lidi-nedokaze-na-dovolene-

zapomenout-na-praci.html 

... více chybují a tím pádem se mohou zranit. V práci pak chybí, pojišťovna musí řešit odškodnění,“ připomněl Tomáš Beck ze 

společnosti Vindicia. K únavě organismu podle něj přispívají i současná vedra. Tradiční zaměstnanecké stresy během 

dovolené... 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24230-ctyricet-procent-lidi-nedokaze-na-dovolene-zapomenout-na-praci.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24230-ctyricet-procent-lidi-nedokaze-na-dovolene-zapomenout-na-praci.html
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2. Češi mají práci v hlavě i o dovolené. Trpí tím čtyři lidé z deseti, tvrdí 

průzkum 

Online ● zpravy.aktualne.cz/ekonomika (Ekonomika / Finance / Právo) ● 29. 6. 2019, 12:15 ● Negativní 

Vydavatel: ECONOMIA, a.s. ● Autor: ČTK ● Rubrika: Ekonomika 

Odkaz: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesi-maji-praci-v-hlave-i-o-dovolene-trpi-tim-vice-nez-

ctyri/r~5d4f06cc9a5511e9a305ac1f6b220ee8/ 

....  "Zaměstnavatelům se dovolená vyplácí i jinak. Unavení pracovníci více chybují a tím pádem se mohou zranit. V práci pak 

chybí, pojišťovna musí řešit odškodnění," připomněl Tomáš Beck ze společnosti Vindicia. K únavě organismu podle něj... 

  

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesi-maji-praci-v-hlave-i-o-dovolene-trpi-tim-vice-nez-ctyri/r~5d4f06cc9a5511e9a305ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesi-maji-praci-v-hlave-i-o-dovolene-trpi-tim-vice-nez-ctyri/r~5d4f06cc9a5511e9a305ac1f6b220ee8/
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3. Dovolená? Češi během ní nedokáží zapomenout na práci, ukázal 

průzkum 

Online ● denik.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 6. 2019, 10:47 ● Negativní 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://www.denik.cz/z_domova/dovolena-cesi-behem-ni-nedokazi-zapomenout-na-praci-ukazal-pruzkum-

20190629.html 

... dovolená vyplácí i jinak. Unavení pracovníci více chybují a tím pádem se mohou zranit. V práci pak chybí, pojišťovna musí 

řešit odškodnění," připomněl Tomáš Beck ze společnosti Vindicia. K únavě organismu podle něj přispívají i současná vedra... 

  

https://www.denik.cz/z_domova/dovolena-cesi-behem-ni-nedokazi-zapomenout-na-praci-ukazal-pruzkum-20190629.html
https://www.denik.cz/z_domova/dovolena-cesi-behem-ni-nedokazi-zapomenout-na-praci-ukazal-pruzkum-20190629.html
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4. Čtyřicet procent Čechů neumí o dovolené zapomenout na práci 

Online ● tyden.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 6. 2019, 10:36 ● Negativní 

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

Odkaz: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ctyricet-procent-cechu-neumi-o-dovolene-zapomenout-na-

praci_526036.html 

.... Unavení pracovníci více chybují a tím pádem se mohou zranit. V práci pak chybí, pojišťovna musí řešit odškodnění," 

připomněl Tomáš Beck ze společnosti Vindicia. K únavě organismu podle něj přispívají i současná vedra. Tradiční 

zaměstnanecké... 

  

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ctyricet-procent-cechu-neumi-o-dovolene-zapomenout-na-praci_526036.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ctyricet-procent-cechu-neumi-o-dovolene-zapomenout-na-praci_526036.html
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5. 4 tipy, na co si dát pozor u školních úrazů 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 28. 6. 2019, 15:03 ● Negativní 

Rubrika: VINDICIA 

Odkaz: https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=18335 

... tedy vědět, na co mají rodiče a děti práva a na co by si měli dát pozor. Jaký je správný postup školy a co by měli dělat 

rodiče, zmapovala společnost Vindicia.  1) Prověřte, zda je škola pojištěná a na kolik  V Česku je problém, že škola sice... 

  

https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=18335
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6. Co dělat při nehodě v zahraničí? Pečlivá dokumentace je základ 

Online ● novinky.cz/auto (Auto-moto) ● 28. 6. 2019, 8:08 ● Negativní 

Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Autor: mb ● Rubrika: AutoMoto 

Odkaz: https://www.novinky.cz/auto/508897-co-delat-pri-nehode-v-zahranici-pecliva-dokumentace-je-zaklad.html 

... a na místě není nikdo schopný ho opravit.  Podle firmy Vindicia, zabývající se odškodněním, v zemích EU platí, že je 

poškozený odškodňován ze strany viníka, z jeho pojistky. Podmínky se samozřejmě řídí pravidly státu, ve kterém k nehodě... 

  

https://www.novinky.cz/auto/508897-co-delat-pri-nehode-v-zahranici-pecliva-dokumentace-je-zaklad.html
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7. Pro odškodnění je klíčové dobré pojištění 

Online ● techmagazin.cz (Průmysl / Logistika) ● 27. 6. 2019, 11:02 ● Negativní 

Vydavatel: TECH MEDIA PUBLISHING, s.r.o. ● Autor: Tomáš Škvrna 

Odkaz: http://www.techmagazin.cz/novinka/3309 

... na odškodnění ze společnosti Vindicia, která připravila tipy pro cesty v EU.  Pojištění na cesty - v případě odškodnění je 

důležité oddělit plnění z cestovního pojištění od odškodnění, které jde ze strany viníka nehody. U cestovního... 

  

http://www.techmagazin.cz/novinka/3309
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8. Nehody v zahraničí: pro odškodnění je klíčové dobré pojištění 

Online ● bankovnipoplatky.com (Ekonomika / Finance / Právo) ● 27. 6. 2019, 0:41 ● Negativní 

Vydavatel: Digitaiment s.r.o. ● Rubrika: www.bankovnipoplatky.com 

Odkaz: https://www.bankovnipoplatky.com/nehody-v-zahranici-pro-odskodneni-je-klicove-dobre-pojisteni-37927 

..., například dobrým pojištěním na cesty. Jaká pravidla dodržovat, abyste při nehodě v zahraničí nepřišli o odškodné, a na co si 

dát zvláštní pozor? Tipy pro cestovatele do zemí Evropské unie připravila společnost Vindicia.  Nastává hlavní sezóna... 

  

https://www.bankovnipoplatky.com/nehody-v-zahranici-pro-odskodneni-je-klicove-dobre-pojisteni-37927
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9. Bourali jste v zahraničí? Za jakých okolností máte nárok na 

odškodnění? 

Online ● mesec.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 26. 6. 2019, 10:30 ● Negativní 

Autor: Lenka Kašparová 

Odkaz: https://www.mesec.cz/aktuality/bourali-jste-v-zahranici-za-jakych-okolnosti-mate-narok-na-odskodneni/ 

... obrátí desítky osob. Skutečné počty nehod budou ještě vyšší, jedná se také o jednu z nejčastějších příčin zranění či úmrtí 

českých turistů, uvádí Tomáš Beck , expert na odškodnění ze společnosti Vindicia.  Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte... 

  

https://www.mesec.cz/aktuality/bourali-jste-v-zahranici-za-jakych-okolnosti-mate-narok-na-odskodneni/
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10. Nehody v zahraničí: Pro odškodnění je klíčové dobré pojištění 

Online ● firststyle.cz (Společenské / Bulvár) ● 26. 6. 2019, 10:00 ● Negativní 

Rubrika: Styl 

Odkaz: https://www.firststyle.cz/nehody-v-zahranici-pro-odskodneni-je-klicove-dobre-pojisteni/ 

..., například dobrým pojištěním na cesty. Jaká pravidla dodržovat, abyste při nehodě v zahraničí nepřišli o odškodné, a na co si 

dát zvláštní pozor? Tipy pro cestovatele do zemí Evropské unie připravila společnost Vindicia.  Nastává hlavní sezóna... 

  

https://www.firststyle.cz/nehody-v-zahranici-pro-odskodneni-je-klicove-dobre-pojisteni/
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11. Nehody v zahraničí: pro odškodnění je klíčové dobré pojištění 

Online ● roklen24.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 25. 6. 2019, 19:58 ● Negativní 

Vydavatel: Roklen Fin, a.s. ● Rubrika: Zprávy Online 

Odkaz: https://roklen24.cz/a/SMyBd/nehody-v-zahranici-pro-odskodneni-je-klicove-dobre-pojisteni 

... Vindicia.  Nastává hlavní sezóna dovolených – mnoho Čechů si ji vyrazí užít do zahraničí, a navíc autem. „Ani v cizině se 

nám bohužel nevyhýbají dopravní nehody. Na české zastupitelské řady se kvůli bouračkám ročně obrátí desítky osob. 

Skutečné... 

  

https://roklen24.cz/a/SMyBd/nehody-v-zahranici-pro-odskodneni-je-klicove-dobre-pojisteni
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12. Nehody v zahraničí: pro odškodnění je klíčové dobré pojištění 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 25. 6. 2019, 15:06 ● Negativní 

Autor: Daniel Bradbury Dočekal ● Rubrika: Tisková zpráva 

Odkaz: https://feedit.cz/2019/06/25/nehody-v-zahranici-pro-odskodneni-je-klicove-dobre-pojisteni/ 

... připravila společnost Vindicia.  Nastává hlavní sezóna dovolených – mnoho Čechů si ji vyrazí užít do zahraničí, a navíc 

autem. „Ani v cizině se nám bohužel nevyhýbají dopravní nehody. Na české zastupitelské řady se kvůli bouračkám ročně 

obrátí... 

  

https://feedit.cz/2019/06/25/nehody-v-zahranici-pro-odskodneni-je-klicove-dobre-pojisteni/
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13. Jistotou při nehodě v zahraničí je dobré pojištění 

Online ● expressauto.cz (Průmysl / Logistika) ● 25. 6. 2019, 15:01 ● Negativní 

Autor: Jaroslav Vít ● Rubrika: ExpressAuto 

Odkaz: https://www.expressauto.cz/jistotou-pri-nehode-v-zahranici-je-dobre-pojisteni/ 

.... Skutečné počty nehod budou ještě vyšší, jedná se také o jednu z nejčastějších příčin zranění či úmrtí českých turistů,“ uvádí 

Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia. Pro cestování po zemích Evropské unie většinou platí podobná... 

  

https://www.expressauto.cz/jistotou-pri-nehode-v-zahranici-je-dobre-pojisteni/
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14. Nehody v zahraničí: pro odškodnění je klíčové dobré pojištění 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 25. 6. 2019, 14:45 ● Negativní 

Rubrika: Vindicia 

Odkaz: https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=18283 

..., například dobrým pojištěním na cesty. Jaká pravidla dodržovat, abyste při nehodě v zahraničí nepřišli o odškodné, a na co si 

dát zvláštní pozor? Tipy pro cestovatele do zemí Evropské unie připravila společnost Vindicia.>  Nastává hlavní sezóna... 

  

https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=18283
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15. Nehody v zahraničí: pro odškodnění je klíčové dobré pojištění 

Online ● investujeme.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 25. 6. 2019, 14:11 ● Negativní 

Vydavatel: Fincentrum a.s. ● Autor: Monika Lukešová ● Rubrika: cesty 

Odkaz: https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/nehody-v-zahranici-pro-odskodneni-je-klicove-dobre-pojisteni/ 

..., například dobrým pojištěním na cesty. Jaká pravidla dodržovat, abyste při nehodě v zahraničí nepřišli o odškodné, a na co si 

dát zvláštní pozor? Tipy pro cestovatele do zemí Evropské unie připravila společnost Vindicia.  Nastává hlavní sezóna... 

  

https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/nehody-v-zahranici-pro-odskodneni-je-klicove-dobre-pojisteni/
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16. Host Dopoledního expresu 

Rozhlas ● ČRo Sever (Český rozhlas) ● 24. 6. 2019, 11:04 ● Neutrální 

Vydavatel: Český rozhlas ● Rubrika: Publicistika 

Odkaz: http://www.rozhlas.cz/sever/program/#/2019-6-24 

...Host Dopoledního expresu  Pracovní úrazy probereme s Tomášem Beckem, odborníkem na odškodnění ze společnosti 

Vindicia. Ptejte se i vy na to, co vás zajímá - telefonní linka při vysílání má číslo 475 212 212, na email můžete psát už teď... 

http://www.rozhlas.cz/sever/program/#/2019-6-24
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17. JSEM OBĚŤ DOPRAVNÍ NEHODY. JAKÉ DOSTANU ODŠKODNĚNÍ? 

Tisk ● Květy; str. 36 (Životní styl / Móda) ● 20. 6. 2019 ● Negativní 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Tomáš Beck 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/63628239-de0fa44798ef670d15d9/ 

.... Odškodnění se stanoví na základě daňového přiznání z posledních dvou let. Doložit můžete i objednávky a kontrakty, které 

jste kvůli zdravotním komplikacím museli zrušit.   Autor: Tomáš Beck společnost Vindicia   ... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/63628239-de0fa44798ef670d15d9/
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18. 4 tipy, na co si dát pozor u školních úrazů 

Online ● firststyle.cz (Společenské / Bulvár) ● 14. 6. 2019, 7:30 ● Negativní 

Rubrika: Zábava 

Odkaz: https://www.firststyle.cz/4-tipy-na-co-si-dat-pozor-u-skolnich-urazu/ 

... tedy vědět, na co mají rodiče a děti práva a na co by si měli dát pozor. Jaký je správný postup školy a co by měli dělat 

rodiče, zmapovala společnost Vindicia.  V Česku je problém, že škola sice má být pojištěná, ovšem už se neřeší ani částka... 

  

https://www.firststyle.cz/4-tipy-na-co-si-dat-pozor-u-skolnich-urazu/
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19. 4 tipy, na co si dát pozor u školních úrazů 

Online ● bankovnipoplatky.com (Ekonomika / Finance / Právo) ● 12. 6. 2019, 0:05 ● Negativní 

Vydavatel: Digitaiment s.r.o. ● Rubrika: www.bankovnipoplatky.com 

Odkaz: https://www.bankovnipoplatky.com/4-tipy-na-co-si-dat-pozor-u-skolnich-urazu-37893 

... tedy vědět, na co mají rodiče a děti práva a na co by si měli dát pozor. Jaký je správný postup školy a co by měli dělat 

rodiče, zmapovala společnost Vindicia.  Prověřte, zda je škola pojištěná a na kolik  V Česku je problém, že škola sice má... 

  

https://www.bankovnipoplatky.com/4-tipy-na-co-si-dat-pozor-u-skolnich-urazu-37893
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20. 4 tipy, na co si dát pozor u školních úrazů 

Online ● investujeme.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 11. 6. 2019, 14:15 ● Negativní 

Vydavatel: Fincentrum a.s. ● Autor: Monika Lukešová ● Rubrika: lékařské zprávy 

Odkaz: https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/4-tipy-na-co-si-dat-pozor-u-skolnich-urazu/ 

... tedy vědět, na co mají rodiče a děti práva a na co by si měli dát pozor. Jaký je správný postup školy a co by měli dělat 

rodiče, zmapovala společnost Vindicia.  Prověřte, zda je škola pojištěná a na kolik  V Česku je problém, že škola sice má... 

  

https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/4-tipy-na-co-si-dat-pozor-u-skolnich-urazu/
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21. Šest mýtů, které vás mohou připravit o odškodné 

Online ● novinky.cz/finance (Ekonomika / Finance / Právo) ● 6. 6. 2019, 8:54 ● Negativní 

Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Autor: bab ● Rubrika: Finance 

Odkaz: https://www.novinky.cz/finance/506398-sest-mytu-ktere-vas-mohou-pripravit-o-odskodne.html 

... byl viníkem nehody, se stal obětí. Má tedy nárok na případné odškodnění, stejně jako například řidič nabouraného auta.  

Tomáš Beck ze společnosti Vindicia tuto skutečnost přiblížil na případě ženy, která se velmi vážně zranila při nehodě, za... 

  

https://www.novinky.cz/finance/506398-sest-mytu-ktere-vas-mohou-pripravit-o-odskodne.html
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22. Jak je to s nárokem na odškodné při dopravní nehodě? 

Online ● finance.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 3. 6. 2019, 0:00 ● Negativní 

Vydavatel: Mladá fronta, a.s. ● Autor: Lucie Mečířová ● Rubrika: POJIŠTĚNÍ / Zpravodajství 

Odkaz: https://www.finance.cz/523727-odskodneni-dopravni-nehoda/ 

... ve srovnání s částkou, kterou si skutečně mohli nárokovat. Právě proto společnost Vindicia , která se zabývá pomocí 

poškozeným a vymáháním odškodného, sestavila hned několik mýtů, na základě kterých přicházíme s nejčastějšími otázkami, 

které... 

  

https://www.finance.cz/523727-odskodneni-dopravni-nehoda/
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23.ČTK: Čtyřicet procent lidí nedokáže na dovolené zapomenout na práci 
 

 

Čeští zaměstnanci volí v létě nejčastěji souvislé volno v délce alespoň dvou týdnů, přesto více než 40 

procent lidí není schopno během dovolené zapomenout na práci. Čtvrtina lidí se strachuje, co se v práci 

během dovolené stane a kolik se jim nakupí práce, někteří dokonce během volna dohánějí nedokončenou 

práci. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 respondenty.  

Jedním z dopadů rekordní zaměstnanosti by měla být eliminace strachu o práci u českých zaměstnanců, 

kteří se na dovolené bez problému oddají odpočinku, ale pravdou je spíše opak. Většině zaměstnanců totiž 

přibylo množství práce, pracují přesčasy nebo dělají práci za své kolegy, navíc na pracovišti často panuje 

napjatá atmosféra. Ukazuje se tak, že dovolená kvůli rekordní zaměstnanosti spíše nefunguje, protože 42 

procent lidí na práci během volna nedokáže zapomenout. 

Zaměstnavatelé se snaží na přetížení zaměstnanců reagovat především nabídkou dovolené navíc. Téměř 

dvě třetiny zaměstnanců tak odjíždějí na letní prázdniny nejméně na dva souvislé týdny. Podle průzkumu 

ale samotné navyšování délky dovolené problém neřeší. Kvůli příliš krátkému volnu se totiž nedokáže od 

své práce oprostit jen 12 procent dotazovaných. Hlavním problémem je spíše kvalita odpočinku. 

"Zaměstnavatelé se v posledních letech předhánějí v počtu dní dovolené, které nabízejí, v praxi pak ale 

často nedokážou lidem zajistit stoprocentní volno a klid. Aby si dovolená zachovala svůj smysl jako 

nástroj k regeneraci, je nutné umět zaměstnancům zajistit prostor na opravdu plnohodnotný odpočinek," 

upozornila ředitelka prodeje společnosti Up ČR Petra Prchlíková. 

Právě kvalita odpočinku od práce je problém pro téměř čtvrtinu zaměstnanců. Většina z nich se totiž v 

průběhu dovolené obává, že během jejich absence dojde na pracovišti k problémům, které budou muset 

řešit ještě v průběhu dovolené, případně ihned po návratu do práce. 

Ostatním se nedaří vyčistit si na dovolené hlavu a zapomenout na práci proto, že ani během volna 

nepřestávají pracovat. Buď vyřizují pracovní e-maily a hovory nebo dohánějí, co nestihli. Některým 

zaměstnancům se pak o práci během dovolené dokonce zdá. 

Tyto stavy přitom mohou zaměstnavatelé zásadně ovlivnit samotným plánováním dovolených. "V rámci 

příprav na období dovolených je vhodné najít takové cesty, které umožní zaměstnancům volnější pracovní 

režim. Patří mezi ně eliminace nových zakázek, zapojení externí pracovní síly nebo využití flexibilních 

pracovních úvazků jako je práce z domova nebo prodloužené víkendy," vysvětlila Prchlíková. 

"Zaměstnavatelům se dovolená vyplácí i jinak. Unavení pracovníci více chybují a tím pádem se mohou 

zranit. V práci pak chybí, pojišťovna musí řešit odškodnění," připomněl Tomáš Beck ze společnosti 

Vindicia. K únavě organismu podle něj přispívají i současná vedra. Tradiční zaměstnanecké stresy během 

dovolené odpadají, když zaměstnanci nemají pevnou pracovní dobu, nemusí sedět v kanceláři a mohou 

pracovat odkudkoli, uzavřel obchodní ředitel společnosti Step Finance Tomáš Braný. 
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24. České noviny: Průzkum: Na 40 pct. lidí o dovolené nedokáže 

zapomenout na práci 
 

 

 

 


