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1. Vindicia: Nákaza zdravotníka je zdravotní úraz 

Online ● seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 4. 2020, 9:06 

Vydavatel: Seznam.cz, a.s. 

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/deti-ted-neznamkujte-a-ucivo-zredukujte-radi-ministr-ucitelum-

97918?h=1e550e40b3d7342f689ca0159c8465134724ecb5 

...Vindicia: Nákaza zdravotníka je zdravotní úraz  Zdravotníci a další pracovníci, kteří v době karantény chodí do zaměstnání, 

mají v případě nákazy koronavirem nárok na odškodnění. Postupovat by se mělo jako u běžného pracovního úrazu... 

  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/deti-ted-neznamkujte-a-ucivo-zredukujte-radi-ministr-ucitelum-97918?h=1e550e40b3d7342f689ca0159c8465134724ecb5
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/deti-ted-neznamkujte-a-ucivo-zredukujte-radi-ministr-ucitelum-97918?h=1e550e40b3d7342f689ca0159c8465134724ecb5
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2. On-line: Šíření koronaviru 

Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 4. 2020, 9:04 

Vydavatel: MAFRA, a.s. 

Odkaz: https://www.lidovky.cz/svet/online-sireni-

koronaviru.B1007443?h=1e550e40b3d7342f689ca0159c8465134724ecb5 

... povinnost dokazovat, že se nakazili přímo v práci. Uvedl to právní tým společnosti Vindicia, která pomáhá poškozeným 

získat odškodnění.   ... 

  

https://www.lidovky.cz/svet/online-sireni-koronaviru.B1007443?h=1e550e40b3d7342f689ca0159c8465134724ecb5
https://www.lidovky.cz/svet/online-sireni-koronaviru.B1007443?h=1e550e40b3d7342f689ca0159c8465134724ecb5
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3. Vindicia: Nákaza u zaměstnanců v první linii je pracovní úraz 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Ekonomika (ČTK) ● 4. 4. 2020, 9:00 

Vydavatel: ČTK ● Autor: fd, gcm 

Odkaz: https://media.monitora.cz/article/preview/1018/81521087-e15f3e59dddbc9793a95/ 

...Vindicia: Nákaza u zaměstnanců v první linii je pracovní úraz  Praha 4. dubna (ČTK) - Zdravotníci a další pracovníci, kteří v 

době karantény chodí do zaměstnání, mají v případě nákazy koronavirem nárok na odškodnění. Postupovat by se mělo... 

https://media.monitora.cz/article/preview/1018/81521087-e15f3e59dddbc9793a95/
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4. V Česku je 4194 nakažených. Zemřelo už 56 lidí 

Online ● echo24.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 4. 2020, 8:43 

Vydavatel: Echo Media, a.s. ● Rubrika: Domov 

Odkaz: https://echo24.cz/a/S7UvQ/v-cesku-je-4194-nakazenych-zemrelo-uz-56-lidi 

.... Jak informoval server Daily Mail , na špici žebříčku emodži se v tomto období ocitly dva rozesmáté obličejíky se slzami v 

očích, následované rouškou, zamyšleným obličejem a mikrobem.  9:20 Vindicia: Nákaza u zaměstnanců v první linii je... 

  

https://echo24.cz/a/S7UvQ/v-cesku-je-4194-nakazenych-zemrelo-uz-56-lidi
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5. On-line přenos 

Televize ● ČT Sport (ČT sport) ● 4. 4. 2020, 8:35 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/sport/onlineReport/1098/?h=1e550e40b3d7342f689ca0159c8465134724ecb5 

... dokazovat, že se nakazili přímo v práci. Uvedl to právní tým společnosti Vindicia, která pomáhá poškozeným získat 

odškodnění.   ... 

https://www.ceskatelevize.cz/sport/onlineReport/1098/?h=1e550e40b3d7342f689ca0159c8465134724ecb5
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6. 6 kroků, díky kterým bude životní pojistka neprůstřelná 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 31. 3. 2020, 15:15 

Odkaz: https://www.w4t.cz/6-kroku-diky-kterym-bude-zivotni-pojistka-neprustrelna-87145/ 

... dotazník. Tipy ze své praxe shrnula společnost Vindicia.  Vyplňte zdravotní dotazník vždy podle pravdy  Na začátku každé 

životní pojistky je dotazník na zdravotní stav. „Nikdy nehřešte na to, že pojišťovna při uzavírání smlouvy neprověřuje, zda... 

  

https://www.w4t.cz/6-kroku-diky-kterym-bude-zivotni-pojistka-neprustrelna-87145/
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7. EKONOMIKA 

Tisk ● Květy; str. 34, 35 (Životní styl / Móda) ● 26. 3. 2020 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Ivo Bartík Snímky 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/1018/80900860-7d264458aea4a007b80d/ 

... Vindicia, lidé mají jen velmi mlhavé ponětí o svých nárocích na odškodné za újmy, které jim vznikly při nezaviněné dopravní 

nehodě. Jde přitom o sumy velmi zásadní – v průměru se totiž pohybují kolem osmi set tisíc korun! A kdo je platí?  Jak... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/1018/80900860-7d264458aea4a007b80d/
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8. Jak zajistit, aby byla životní pojistka imunní proti výjimkám a výlukám 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 25. 3. 2020, 8:35 

Autor: Zdeněk Bubák 

Odkaz: https://finparada.cz/6266-Jak-zajistit-aby-byla-zivotni-pojistka-imunni-proti-vyjimkam.aspx 

... nimž mohou plnění krátit. Jak sepsat pojistku tak, aby maximálně plnila svůj účel? Třeba nepodcenit úvodní zdravotní 

dotazník. Tipy ze své praxe shrnula společnost Vindicia.  1. Vyplňte zdravotní dotazník vždy podle pravdy  Na začátku každé... 

  

https://finparada.cz/6266-Jak-zajistit-aby-byla-zivotni-pojistka-imunni-proti-vyjimkam.aspx
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9. Řešení nehody? Češi tápou v základních úkonech 

Online ● business-car.cz (Auto-moto) ● 19. 3. 2020, 9:57 

Autor: mr 

Odkaz: http://www.business-car.cz/clanek/reseni-nehody-cesi-tapou-v-zakladnich-ukonech 

... připojištění. Chybně také odhadují částku, na kterou si mohou přijít. Kvůli podobným omylům lidé přichází o odškodnění, 

které přitom v průměru dosahuje cca 800 tisíc korun. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  

Zranili jste se... 

  

http://www.business-car.cz/clanek/reseni-nehody-cesi-tapou-v-zakladnich-ukonech
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10. Opojení Češi 

Tisk ● Profit CZ; str. 55 (Ekonomika / Finance / Právo) ● 16. 3. 2020 

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

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/1018/80413946-0eae649300ec806d8704/ 

...Opojení Češi  Každý šestý řídil po konzumaci alkoholu  Alkohol, jízda na červenou a bez bezpečnostních pásů – taková je 

realita na českých silnicích. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia, který proběhl v listopadu... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/1018/80413946-0eae649300ec806d8704/
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11. Češi neví, jak řešit odškodnění při nehodě, pletou se v zásadních 

věcech 

Online ● autozine.cz (Auto-moto) ● 11. 3. 2020, 8:10 

Autor: hampl@autozine.cz, David Hampl ● Rubrika: Bezpečnost 

Odkaz: https://autozine.cz/cesi-nevi-jak-resit-odskodneni-pri-nehode-pletou-se-v-zasadnich-vecech/ 

... agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Zranili jste se při nezaviněné dopravní nehodě? Pak zde nastává nárok na 

odškodnění. „Lidé ale netuší, jak v takovém případě postupovat. Rady si neví 40 % respondentů,” uvádí Tomáš Beck, expert 

na... 

  

https://autozine.cz/cesi-nevi-jak-resit-odskodneni-pri-nehode-pletou-se-v-zasadnich-vecech/
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12. ZRANĚNÍ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ. Správný postup, abyste nepřišli o 

solidní odškodnění 

Online ● autoroad.cz (Auto-moto) ● 10. 3. 2020, 23:32 

Vydavatel: INCORP, a.s. 

Odkaz: https://autoroad.cz/zajimavosti/98758-zraneni-pri-dopravni-nehode-spravny-postup-abyste-neprisli-o-

solidni-odskodneni 

... podobným omylům lidé přichází o odškodnění, které přitom v průměru dosahuje cca 800 tisíc korun. Ukázal to průzkum 

agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Pak zde nastává nárok na odškodnění. „Lidé ale netuší, jak v takovém případě 

postupovat... 

  

https://autoroad.cz/zajimavosti/98758-zraneni-pri-dopravni-nehode-spravny-postup-abyste-neprisli-o-solidni-odskodneni
https://autoroad.cz/zajimavosti/98758-zraneni-pri-dopravni-nehode-spravny-postup-abyste-neprisli-o-solidni-odskodneni
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13. Nehody: Češi neumí řešit odškodnění, pletou se v zásadních věcech 

Online ● tn.nova.cz (Zprávy / Politika) ● 10. 3. 2020, 13:01 

Vydavatel: TV Nova s.r.o. ● Rubrika: pojištění 

Odkaz: https://auto.tn.nova.cz/clanek/novinky/nehody-cesi-neumi-resit-odskodneni-pletou-se-v-zasadnich-

vecech.html 

... průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Češi mají jen mlhavé tušení, jak postupovat ve chvíli, kdy jim při 

dopravní nehodě vznikl nárok na odškodnění, ukazuje průzkum agentury STEM/MARK. 40 % respondentů dokonce přiznává, 

že vůbec... 

  

https://auto.tn.nova.cz/clanek/novinky/nehody-cesi-neumi-resit-odskodneni-pletou-se-v-zasadnich-vecech.html
https://auto.tn.nova.cz/clanek/novinky/nehody-cesi-neumi-resit-odskodneni-pletou-se-v-zasadnich-vecech.html
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14. Nehody? Češi neví, jak řešit odškodnění, pletou se v zásadních 

věcech 

Online ● fdrive.cz (Auto-moto) ● 10. 3. 2020, 11:35 

Autor: Patrik Svatoš ● Rubrika: Novinky 

Odkaz: https://fdrive.cz/clanky/nehody-cesi-nevi-jak-resit-odskodneni-pletou-se-v-zasadnich-vecech-5111 

... kterou si mohou přijít. Kvůli podobným omylům lidé přichází o odškodnění, které přitom v průměru dosahuje cca 800 tisíc 

korun. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Škoda Auto má novou halu pro crash testy. 

Testovat v ní... 

  

https://fdrive.cz/clanky/nehody-cesi-nevi-jak-resit-odskodneni-pletou-se-v-zasadnich-vecech-5111
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15. Češi tápou ohledně odškodnění, až polovina se plete v zásadních 

věcech 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 4. 3. 2020, 12:12 

Odkaz: https://www.w4t.cz/cesi-tapou-ohledne-odskodneni-az-polovina-se-plete-v-zasadnich-vecech-86661/ 

... úraz platí zaměstnavatel z vlastní kapsy. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Zranili jste se v 

práci či při nezaviněné dopravní nehodě, popřípadě přišlo k úhoně dítě ve škole? Pak zde nastává nárok na odškodnění... 

  

https://www.w4t.cz/cesi-tapou-ohledne-odskodneni-az-polovina-se-plete-v-zasadnich-vecech-86661/
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16. Češi tápou ohledně odškodnění, až polovina se plete v zásadních 

věcech 

Online ● ekonomickymagazin.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 1. 3. 2020, 8:30 

Vydavatel: Gibbs & Co., s. r. o. ● Autor: Zdeněk Kulhánek ● Rubrika: Analýzy 

Odkaz: https://www.ekonomickymagazin.cz/2020/03/cesi-tapou-ohledne-odskodneni-az-polovina-se-plete-v-

zasadnich-vecech/ 

... domnívají, že kompenzaci za pracovní úraz platí zaměstnavatel z vlastní kapsy. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK 

pro společnost Vindicia.  Zranili jste se v práci či při nezaviněné dopravní nehodě, popřípadě přišlo k úhoně dítě ve škole? Pak 

zde... 

  

https://www.ekonomickymagazin.cz/2020/03/cesi-tapou-ohledne-odskodneni-az-polovina-se-plete-v-zasadnich-vecech/
https://www.ekonomickymagazin.cz/2020/03/cesi-tapou-ohledne-odskodneni-az-polovina-se-plete-v-zasadnich-vecech/
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17.Vítovec.cz 
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18.Bankovnipoplatky.cz 
 

 


