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1. Češi tápou v otázce odškodnění. Následky mohou být katastrofální 

Online ● roklen24.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 31. 10. 2019, 13:01 ● Negativní 

Vydavatel: Roklen Fin, a.s. ● Rubrika: Rozhovory 

Odkaz: https://roklen24.cz/a/SPbFt/cesi-tapou-v-otazce-odskodneni-nasledky-mohou-byt-katastrofalni 

...Češi tápou v otázce odškodnění. Následky mohou být katastrofální  Tagy: ČR , Odškodnění , pojištění , Vindicia  Pomáháme 

lidem v těžkých situacích získat finanční odškodnění, které jim náleží. Bez pomoci odborníků, advokátů a znalců... 

  

https://roklen24.cz/a/SPbFt/cesi-tapou-v-otazce-odskodneni-nasledky-mohou-byt-katastrofalni
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2. Bankovní poplatky 
Úrazy v MHD – kdo platí odškodnění? 

Odkaz: https://www.bankovnipoplatky.cz/urazy-v-mhd-kdo-plati-odskodneni-38141  

 

 

https://www.bankovnipoplatky.cz/urazy-v-mhd-kdo-plati-odskodneni-38141


  

Přehled zpráv  10 

3.Máte nárok na odškodnění při úrazech v MHD? 

Online ● finance.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 29. 10. 2019, 1:35 ● Negativní 

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

Odkaz: https://www.finance.cz/528853-odskodneni-uraz-v-mhd/ 

... právo na odškodnění. Postup při jeho získání se ale liší od klasické nehody, kdy se jedná o srážku dvou aut. Jaká pravidla 

tedy platí, pokud se zraníte při cestování městskou hromadnou dopravou?  Přehled připravila společnost Vindicia , která... 

  

https://www.finance.cz/528853-odskodneni-uraz-v-mhd/
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4. Úraz na pracovišti. Kdy nevzniká nárok na odškodnění? 

Tisk ● Opavský a Hlučínský deník; str. 4 (Regionální zprávy) ● 25. 10. 2019 ● Negativní 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/70318207-1b4fef3d21a4b3790fe2/ 

... nedodrží a něco se mu stane, má se za to, že hrubě porušil povinnosti a za porušení nese odpovědnost,“ říká Tomáš Beck, 

jednatel pražské společnosti Vindicia, která se odškodňováním zabývá. Pro ilustraci lze uvést obráběče kovů pracujícího bez... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/70318207-1b4fef3d21a4b3790fe2/
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5. Jaká pravidla platí při zranění v MHD? Kolik mohou poškození dostat? 

Deník Metro poradí 

Online ● metro.cz (Regionální zprávy) ● 21. 10. 2019, 13:39 ● Negativní 

Autor: Filip Jaroševský ● Rubrika: Metro - Praha 

Odkaz: https://www.metro.cz/jaka-pravidla-plati-pri-zraneni-v-mhd-kolik-mohou-poskozeni-dostat-denik-metro-

poradi-goe-/praha.aspx?c=A191021_093936_metro-praha_hyr 

... odškodnění všech poškozených. Kdyby měl například třicet vážně zraněných cestujících odškodňovat řidič, jehož vážným 

pochybením se nehoda stala, nebylo by reálné peníze získat,“ říká Tomáš Beck z poradenské společnosti Vindicia, která v 

podobných... 

  

https://www.metro.cz/jaka-pravidla-plati-pri-zraneni-v-mhd-kolik-mohou-poskozeni-dostat-denik-metro-poradi-goe-/praha.aspx?c=A191021_093936_metro-praha_hyr
https://www.metro.cz/jaka-pravidla-plati-pri-zraneni-v-mhd-kolik-mohou-poskozeni-dostat-denik-metro-poradi-goe-/praha.aspx?c=A191021_093936_metro-praha_hyr
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6. Jaké lze žádat odškodné? 

Tisk ● Metro - Praha; str. 6 (Regionální zprávy) ● 21. 10. 2019 ● Negativní 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: Filip Jaroševský 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/70130650-df4c4a612f946501375a/ 

...,“ říká Tomáš Beck z poradenské společnosti Vindicia, která v podobných případech pomáhá poškozeným.  Pokud má 

nehoda, ve které figuruje MHD ty nejhorší možné důsledky, na pozůstalé myslí nový občanský zákoník. Ten vyžaduje vysoké 

odškodnění pro... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/70130650-df4c4a612f946501375a/
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7. Úrazy v MHD – kdo platí odškodnění? 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 15. 10. 2019, 15:02 ● Negativní 

Rubrika: Vindicia 

Odkaz: https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=19191 

... pravidla tedy platí, pokud se zraníte při cestování městskou hromadnou dopravou? Přehled připravila společnost Vindicia.  

1) Odškodné většinou nabízí dopravní podnik  Stala se nehoda – ať už jsou následky velmi vážné, nebo jde jen o zlomeniny... 

  

https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=19191
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8. Úrazy v MHD – kdo platí odškodnění? 

Online ● investujeme.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 14. 10. 2019, 17:10 ● Negativní 

Vydavatel: Fincentrum a.s. ● Autor: Jan Tomášek ● Rubrika: odškodné 

Odkaz: https://www.investujeme.cz/investicni-zpravy/urazy-v-mhd-kdo-plati-odskodneni/ 

... pravidla tedy platí, pokud se zraníte při cestování městskou hromadnou dopravou? Přehled připravila společnost Vindicia  

Odškodné většinou nabízí dopravní podnik  Stala se nehoda – ať už jsou následky velmi vážné, nebo jde jen o zlomeniny... 

  

https://www.investujeme.cz/investicni-zpravy/urazy-v-mhd-kdo-plati-odskodneni/
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9. Úrazy na pracovišti: kdy nemáte nárok na odškodnění? 

Online ● novinky.cz/finance (Ekonomika / Finance / Právo) ● 8. 10. 2019, 4:10 ● Negativní 

Vydavatel: BORGIS, a.s. 

Odkaz: https://www.novinky.cz/finance/clanek/urazy-na-pracovisti-kdy-nemate-narok-na-odskodneni-40299059 

... snímek Foto: Gabriela Krejčová, Novinky  Úrazy na pracovišti: kdy nemáte nárok na odškodnění?  Ve spolupráci se 

společností Vindicia přinášíme přehled situací, kterých byste se měli vyvarovat, abyste se v případě pracovního úrazu 

nepřipravili o... 

  

https://www.novinky.cz/finance/clanek/urazy-na-pracovisti-kdy-nemate-narok-na-odskodneni-40299059
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10. Kdy nevzniká nárok na odškodnění za pracovní úraz? 

Online ● finance.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 8. 10. 2019, 1:28 ● Negativní 

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

Odkaz: https://www.finance.cz/528147-kdy-neni-narok-na-odskodneni-za-pracovni-uraz/ 

... všechny položky od bolestného přes cestovné, ušlý zisk až po kompenzaci ztížení společenského uplatnění, může jít až o 

statisíce. Za určitých okolností však nedostanete ani korunu, což vyplývá z tiskové zprávy společnosti Vindicia.  Úraz na... 

  

https://www.finance.cz/528147-kdy-neni-narok-na-odskodneni-za-pracovni-uraz/
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11. Kdy máte při úrazu na pracovišti nárok na finanční odškodnění 

Tisk ● Metro - Praha; str. 19 (Regionální zprávy) ● 2. 10. 2019 ● Negativní 

Vydavatel: MAFRA, a.s. 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/69407571-6fd9b8fc7c0083336c9d/ 

... ochranných pomůcek, ale i přesné postupy. Pokud je zaměstnanec nedodrží a něco se mu stane, bere se ohled na to, že 

hrubě porušil své povinnosti a musí za to nést odpovědnost,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia. 

Jako... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/69407571-6fd9b8fc7c0083336c9d/
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