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1. Proti křivdě se ozve 75 % Čechů, hlavně když jde o peníze 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 3. 12. 2019, 13:12 ● Negativní 

Autor: Daniel Bradbury Dočekal ● Rubrika: Tisková zpráva 

Odkaz: https://feedit.cz/2019/12/03/proti-krivde-se-ozve-75-cechu-hlavne-kdyz-jde-o-penize/ 

... respondent se ho bojí přijmout kvůli obavám z medializace a poškození vztahů, ukázal průzkum agentury STEM/MARK pro 

společnost Vindicia.  Tři čtvrtiny respondentů uvádí, že se ozvou v případě, kdy cítí křivdu. Ještě více odhodlaní jsou Češi v... 

  

https://feedit.cz/2019/12/03/proti-krivde-se-ozve-75-cechu-hlavne-kdyz-jde-o-penize/
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2. Dokážou se Češi ozvat, když cítí křivdu? Průzkum odhalil zajímavé věci 

Online ● eurozpravy.cz (Dezinformační weby) ● 2. 12. 2019, 16:25 ● Negativní 

Vydavatel: INCORP, a.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/pruzkum-tri-ctvrtiny-cechu-se-ozvou-pokud-citi-krivdu.5a020b0b/ 

... společnost Vindicia tři čtvrtiny lidí. Nejvíce řeší případy, kdy jde o peníze, například o špatné vrácení či o dodání 

nekvalitního zboží. Ochota Čechů situaci řešit klesá spolu s tím, kolik náprava vyžaduje času a energie.  Ještě více odhodlaní 

jsou... 

  

https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/pruzkum-tri-ctvrtiny-cechu-se-ozvou-pokud-citi-krivdu.5a020b0b/
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3. Pozůstalí po obětech dopravních nehod musí o vyšší odškodnění 

bojovat 

Online ● roklen24.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 30. 11. 2019, 8:21 ● Pozitivní 

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

Odkaz: https://roklen24.cz/a/SVvqY/pozustali-po-obetech-dopravnich-nehod-musi-o-vyssi-odskodneni-bojovat 

... společenského uplatnění.  O společnosti Vindicia  Vindicia pomáhá poškozeným získat adekvátní odškodnění, a to 

především v případech úrazů, které vznikly jako následek dopravních nehod. Zaměřuje se také na pracovní úrazy na pracovišti, 

řešení úrazů ve... 

  

https://roklen24.cz/a/SVvqY/pozustali-po-obetech-dopravnich-nehod-musi-o-vyssi-odskodneni-bojovat
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4. Rok otravy devíti lidí ve frýdlantské nemocnici 

Televize ● Události v regionech (Praha) (ČT1) ● 29. 11. 2019, 18:18 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000141129-udalosti-

v-regionech#t=18m0s 

..., expert na odškodnění, Vindicia:  Hlavním důvodem je prodleva při řešení policie, která případ vyšetřuje, sice proběhla 

tiskem informace, že policie případ odložila, nicméně pacienti nedostali žádné oficiální vyjádření od police.  Autor Monika... 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000141129-udalosti-v-regionech#t=18m0s
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000141129-udalosti-v-regionech#t=18m0s
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5. Vánoční večírky a úrazy: nepřežeňte to, odškodnění nebývá 

Online ● bydlet.cz (Bydlení / Zahrada) ● 29. 11. 2019, 17:10 ● Pozitivní 

Autor: Jana Brožková, Jana Brožková 

Odkaz: https://www.bydlet.cz/521981-vanocni-vecirky-a-urazy-neprezente-to-odskodneni-nebyva/ 

... odškodněním? Jiná situace než u večírků nastává, pokud se zaměstnanec zraní při výkonu práce mimo kancelář. Zde má 

nárok na odškodnění, ačkoliv si úraz způsobil třeba na horské túře či na golfu, uvedla společnost Vindicia.  Na přelomu 

listopadu a... 

  

https://www.bydlet.cz/521981-vanocni-vecirky-a-urazy-neprezente-to-odskodneni-nebyva/
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6. Zraníte se na vánočním firemním večírku. Jak je to s odškodněním? 

Online ● podnikatel.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 28. 11. 2019, 14:31 ● Pozitivní 

Autor: Jana Knížková 

Odkaz: https://www.podnikatel.cz/clanky/zranite-se-na-vanocnim-firemnim-vecirku-jak-je-to-s-odskodnenim/ 

... zaměstnanců odmítá,  uvádí Tomáš Beck, odborník na odškodnění ve společnosti Vindicia.  Mohlo by vás zaujmout: Je za 

úraz při cestě na svačinu zodpovědný zaměstnavatel?  Jak ale upozorňuje Beck, existují výjimky. Zaměstnavatel může jako 

pracovní... 

  

https://www.podnikatel.cz/clanky/zranite-se-na-vanocnim-firemnim-vecirku-jak-je-to-s-odskodnenim/
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7. Pojišťovny na konci listopadu: Aplikace pro zdraví, srozumitelnost 

pojistných smluv, příprava auta na zimu a další témata 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 28. 11. 2019, 13:07 ● Negativní 

Autor: Jiří Váchal, Zdeněk Bubák 

Odkaz: https://www.finparada.cz/6040-Pojistovny-na-konci-listopadu.aspx 

... odškodnění ve společnosti Vindicia. Doporučuje, aby to zaměstnanci na firemní party nepřehnali – následky mohou být 

horší než kocovina a rýpavé poznámky kolegů.  Přesto existují výjimky z pravidla. Zaměstnavatel může jako pracovní uznat 

úraz, který... 

  

https://www.finparada.cz/6040-Pojistovny-na-konci-listopadu.aspx
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8. Vánoční večírky: nepřežeňte to, za úraz vás nikdo neodškodní 

Online ● investujeme.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 27. 11. 2019, 12:21 ● Pozitivní 

Vydavatel: Fincentrum a.s. ● Autor: Veronika Hejná ● Rubrika: odškodnění 

Odkaz: https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/vanocni-vecirky-neprezente-to-za-uraz-vas-nikdo-neodskodni/ 

... nastává, pokud se zaměstnanec zraní při výkonu práce mimo kancelář. Zde má nárok na odškodnění, ačkoliv si úraz způsobil 

třeba na horské túře či na golfu, uvedla společnost Vindicia.  Na přelomu listopadu a prosince se ve firmách tradičně... 

  

https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/vanocni-vecirky-neprezente-to-za-uraz-vas-nikdo-neodskodni/
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9. Den obětí dopravních nehod: pozůstalí musí o vyšší odškodnění 

bojovat 

Online ● auto-mania.cz (Auto-moto) ● 17. 11. 2019, 8:00 ● Pozitivní 

Rubrika: Magazín 

Odkaz: https://auto-mania.cz/den-obeti-dopravnich-nehod-pozustali-musi-o-vyssi-odskodneni-bojovat/ 

... zabojovat. Průměrná částka vyplacená po soudním řízení se pohybuje okolo 1,3 milionu korun. Bez něj se pozůstalí musí 

smířit asi s třetinovou částkou, uvádí ze svých statistik společnost Vindicia.  Světový den obětí dopravních nehod vyhlašuje 

OSN... 

  

https://auto-mania.cz/den-obeti-dopravnich-nehod-pozustali-musi-o-vyssi-odskodneni-bojovat/
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10. Den obětí dopravních nehod: pozůstalí musí o vyšší odškodnění 

bojovat 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 16. 11. 2019, 0:35 ● Pozitivní 

Rubrika: Vindicia 

Odkaz: https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=19511 

... okolo 1,3 milionu korun. Bez něj se pozůstalí musí smířit asi s třetinovou částkou, uvádí ze svých statistik společnost 

Vindicia.  Světový den obětí dopravních nehod vyhlašuje OSN tradičně na třetí neděli v listopadu. Událost připomíná, že... 

  

https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=19511
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11. Vindicia: Částka odškodnění po úrazu příští rok poroste 

Online ● zdravi.euro.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 11. 11. 2019, 8:10 ● Pozitivní 

Vydavatel: Mladá fronta, a.s. ● Rubrika: Aktuality 

Odkaz: https://zdravi.euro.cz/vindicia-castka-odskodneni-po-urazu-pristi-rok-poroste/ 

...Vindicia: Částka odškodnění po úrazu příští rok poroste  Od  -  11. 11. 2019  Částka odškodnění po úrazu příští rok poroste. 

Bolestné u dopravních nehod, odškodnění z odpovědnosti, úrazů na sportovištích nebo ve školách se totiž odvíjí od... 

  

https://zdravi.euro.cz/vindicia-castka-odskodneni-po-urazu-pristi-rok-poroste/


  

Přehled zpráv  42 

 



  

Přehled zpráv  43 

 



  

Přehled zpráv  44 

 



  

Přehled zpráv  45 

12. Odškodnění po úrazu se zvýší 

Online ● pamprofi.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 11. 11. 2019, 5:43 ● Negativní 

Odkaz: https://www.pamprofi.cz/33/odskodneni-po-urazu-se-zvysi-uniqueidgOkE4NvrWuMU-

VXONoVEkTw3Rwqq7C4nT6QOQea68B8/ 

... ve školách se totiž odvíjí od průměrné mzdy. Letos je hodnota jednoho bodu, podle nichž se bolestné vypočítává, 318,85 Kč. 

U pracovních úrazů je částka zafixovaná na 250 korunách, informovala společnost Vindicia, která pomáhá poškozeným... 

  

https://www.pamprofi.cz/33/odskodneni-po-urazu-se-zvysi-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkTw3Rwqq7C4nT6QOQea68B8/
https://www.pamprofi.cz/33/odskodneni-po-urazu-se-zvysi-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkTw3Rwqq7C4nT6QOQea68B8/
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13. Úraz na pracovišti. Kdy nevzniká nárok na odškodnění? 

Tisk ● Brněnský deník - Extra; str. 11 (Regionální zprávy) ● 9. 11. 2019 ● Negativní 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Martin Mokran 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/71749465-49b8535fd559e5fe6180/ 

... zaměstnanec 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... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/71749465-49b8535fd559e5fe6180/
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14.ČTK: Vindicia: Částka odškodnění po úrazu příští rok poroste 
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15.Průzkum: Tři čtvrtiny Čechů se ozvou, pokud cítí křivdu 
 

 

  



  

Přehled zpráv  51 

16. MOJE ŠŤASTNÁ HVĚZDA: 5 otázek pro naše odborníky 
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17.MILUJEME PRAHU: V Praze is připomněli oběti dopravních nehod. 

Pozůstalí musí o odškodnění bojovat 
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18. MILUJEME PRAHU: Vánoční firemní pařba? Pozor na úrazy! 
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19. IHNED.cz: Newsfeed 
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20. BANKOVNIPOPLATKY.CZ: Den obětí dopravních nehod: pozůstalí 

musí o vyšší odškodnění bojovat 

 

 


