
  

Přehled zpráv  1 

Přehled zpráv 
1. Výběr z médií: pekaři v Česku nemají zakázky, zájezdy jsou levnější a lidé chtějí odškodnit za covid......... 3 

Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 10. 2020, 7:55 

2. Přibývá zdravotníků i policistů, kteří chtějí odškodnit za nákazu covidem. ‚Ničí je výčitky, že ohrozili 

blízké‘ ..................................................................................................................................................................................................... 6 

Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 10. 2020, 5:00 

3. Nakazili se v práci. A chtějí odškodnění ............................................................................................................................. 11 

Tisk ● Lidové noviny - Praha; str. 1 (Zprávy / Politika) ● 2. 10. 2020 

4. Covid ohrožuje lékaře i jejich blízké. První zdravotníci už usilují o odškodnění ................................................. 13 

Online ● aktual24.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 9. 2020, 7:22 

5. Covid ohrožuje lékaře i jejich blízké, první zdravotníci už usilují o odškodnění ................................................. 17 

Online ● kurzy.cz/zpravy (Ekonomika / Finance / Právo) ● 26. 9. 2020, 18:17 

6. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři .................................................................... 20 

Online ● autozine.cz (Auto-moto) ● 26. 9. 2020, 8:10 

7. Covid ohrožuje lékaře i jejich blízké. První zdravotníci už usilují o odškodnění ................................................. 25 

Online ● roklen24.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 25. 9. 2020, 17:40 

8. Během pandemie klesl počet nehod, bourali více motorkáři..................................................................................... 28 

Online ● business-car.cz (Auto-moto) ● 22. 9. 2020, 8:06 

9. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři .................................................................... 34 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 21. 9. 2020, 12:12 

10. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři ................................................................. 38 

Online ● rtvj.cz (Regionální zprávy) ● 20. 9. 2020, 18:00 

11. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři ................................................................. 41 

Online ● roklen24.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 20. 9. 2020, 17:30 

12. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři ................................................................. 45 

Online ● aktual24.cz (Zprávy / Politika) ● 20. 9. 2020, 7:32 

13. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři ................................................................. 49 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 18. 9. 2020, 17:27 

14. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři ................................................................. 54 

Online ● bike-mania.cz (Auto-moto) ● 18. 9. 2020, 16:08 

15. Finance.cz: Poradna: kdy není nárok na odškodnění u pracovního úrazu? 

16. 24zpravy.com: TZ Odškodnění pro zdravotníky s covid 19 



  

Přehled zpráv  2 

17. Globalnpo.org: TZ Odškodnění pro zdravotníky s covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Přehled zpráv  3 

1. Výběr z médií: pekaři v Česku nemají zakázky, zájezdy jsou levnější a 

lidé chtějí odškodnit za covid 

Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 10. 2020, 7:55 

Vydavatel: Český rozhlas 

Odkaz: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyber-z-medii-cesko-pekari-zajezdy-med-vcelarstvi_2010020755_ada 

... přenesla na svou matku, která na následky nemoci zemřela. Zdravotnice se rozhodla, že bude požadovat náhradu za ztrátu 

a stres, který prožívá. Expert na odškodnění ze společnosti Vindicia Tomáš Beck potvrdil, že budou požadovat náhradu 

výdělku a... 

  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyber-z-medii-cesko-pekari-zajezdy-med-vcelarstvi_2010020755_ada
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2. Přibývá zdravotníků i policistů, kteří chtějí odškodnit za nákazu 

covidem. ‚Ničí je výčitky, že ohrozili blízké‘ 

Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 10. 2020, 5:00 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Melanie Krýslová ● Rubrika: Zprávy - Domov 

Odkaz: https://www.lidovky.cz/domov/nakazili-se-v-praci-a-chteji-odskodneni-pribyva-zdravotniku-i-hasicu-kteri-

covid-zavlekli-do-rodiny.A201001_195850_ln_domov_sei 

... nárok na náhradu ztráty výdělku, a pokud budou potíže přetrvávat, také nárok na náhradu ztížení společenského uplatnění,“ 

řekl serveru Lidovky.cz Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia, která ženu v dané věci zastupuje.  Už... 

  

https://www.lidovky.cz/domov/nakazili-se-v-praci-a-chteji-odskodneni-pribyva-zdravotniku-i-hasicu-kteri-covid-zavlekli-do-rodiny.A201001_195850_ln_domov_sei
https://www.lidovky.cz/domov/nakazili-se-v-praci-a-chteji-odskodneni-pribyva-zdravotniku-i-hasicu-kteri-covid-zavlekli-do-rodiny.A201001_195850_ln_domov_sei
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3. Nakazili se v práci. A chtějí odškodnění 

Tisk ● Lidové noviny - Praha; str. 1 (Zprávy / Politika) ● 2. 10. 2020 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Melanie Krýslová 

Odkaz: náhled 

... ztížení společenského uplatnění,“ řekl LN Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia, která ženu v dané věci 

zastupuje.  Už nejde jen o to, že by zaměstnanci v první covidové linii usilovali o zahlazení újmy, která jim vznikla tím... 

  

https://app.monitora.cz/article/92815802/b6572c70f71c2c6e5561?query=%22vindicia%22&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjkyODE1ODAyLCJ3aWQiOjEwMTgsImV4cCI6MTYwNDc2ODAwN30.CHokqoSuwVjrH8b65XhlMiAeE1DqUZMxLpmzfV1V2PY
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4. Covid ohrožuje lékaře i jejich blízké. První zdravotníci už usilují o 

odškodnění 

Online ● aktual24.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 9. 2020, 7:22 

Odkaz: https://www.aktual24.cz/zpravy/13407-covid-ohrozuje-lekare-i-jejich-blizke-prvni-zdravotnici-uz-usiluji-o-

odskodneni 

... společnost Vindicia, která se specializuje na odškodnění. Část personálu už o kompenzaci začala usilovat.  Lékaři, sestry a 

další personál, který se ve zdravotnických zařízeních potýká s epidemií covid-19, neriskují jen své vlastní zdraví. S větší... 

  

https://www.aktual24.cz/zpravy/13407-covid-ohrozuje-lekare-i-jejich-blizke-prvni-zdravotnici-uz-usiluji-o-odskodneni
https://www.aktual24.cz/zpravy/13407-covid-ohrozuje-lekare-i-jejich-blizke-prvni-zdravotnici-uz-usiluji-o-odskodneni
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5. Covid ohrožuje lékaře i jejich blízké, první zdravotníci už usilují o 

odškodnění 

Online ● kurzy.cz/zpravy (Ekonomika / Finance / Právo) ● 26. 9. 2020, 18:17 

Vydavatel: Kurzy.cz, spol. s r.o. ● Autor: Jiřina Kavková 

Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/559439-covid-ohrozuje-lekare-i-jejich-blizke-prvni-zdravotnici-uz-usiluji-o-

odskodneni/ 

... usilovat.  Lékaři, sestry a další personál, který se ve zdravotnických zařízeních potýká s epidemií covid-19 , neriskují jen své 

vlastní zdraví. S větší pravděpodobností nákazy se potýkají i jejich blízcí. Společnost Vindicia například řeší... 

  

https://www.kurzy.cz/zpravy/559439-covid-ohrozuje-lekare-i-jejich-blizke-prvni-zdravotnici-uz-usiluji-o-odskodneni/
https://www.kurzy.cz/zpravy/559439-covid-ohrozuje-lekare-i-jejich-blizke-prvni-zdravotnici-uz-usiluji-o-odskodneni/
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6. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři 

Online ● autozine.cz (Auto-moto) ● 26. 9. 2020, 8:10 

Autor: jakub.horak@autozine.cz, Jakub Horák 

Odkaz: https://autozine.cz/epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari/ 

... motorkáře zohledňují jiné faktory než u řidičů aut – zaměřují se například na to, zda měli milovníci jedné stopy 

homologovanou helmu, upozorňuje společnost Vindicia.  Za prvních osm letošních měsíců Česko zaznamenalo o 10 % méně 

dopravních nehod ve... 

  

https://autozine.cz/epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari/


  

Přehled zpráv  21 

 



  

Přehled zpráv  22 

 



  

Přehled zpráv  23 

 



  

Přehled zpráv  24 

 



  

Přehled zpráv  25 

7. Covid ohrožuje lékaře i jejich blízké. První zdravotníci už usilují o 

odškodnění 

Online ● roklen24.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 25. 9. 2020, 17:40 

Vydavatel: Roklen Fin, a.s. 

Odkaz: https://roklen24.cz/prave-se-stalo/covid-ohrozuje-lekare-i-jejich-blizke-prvni-zdravotnici-uz-usiluji-o-

odskodneni/ 

... společnost Vindicia, která se specializuje na odškodnění. Část personálu už o kompenzaci začala usilovat.  Lékaři, sestry a 

další personál, který se ve zdravotnických zařízeních potýká s epidemií covid-19, neriskují jen své vlastní zdraví. S větší... 

  

https://roklen24.cz/prave-se-stalo/covid-ohrozuje-lekare-i-jejich-blizke-prvni-zdravotnici-uz-usiluji-o-odskodneni/
https://roklen24.cz/prave-se-stalo/covid-ohrozuje-lekare-i-jejich-blizke-prvni-zdravotnici-uz-usiluji-o-odskodneni/
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8. Během pandemie klesl počet nehod, bourali více motorkáři 

Online ● business-car.cz (Auto-moto) ● 22. 9. 2020, 8:06 

Autor: Mario Rychtera ● Rubrika: Bezpečnost 

Odkaz: https://www.business-car.cz/bezpecnost/behem-pandemie-klesl-pocet-nehod-bourali-vice-motorkari 

... aut – zaměřují se například na to, zda měli milovníci jedné stopy homologovanou helmu, upozorňuje společnost Vindicia.  

Za prvních osm letošních měsíců Česko zaznamenalo o 10 % méně dopravních nehod ve srovnání s loňskem. „Čísla ale stále... 

  

https://www.business-car.cz/bezpecnost/behem-pandemie-klesl-pocet-nehod-bourali-vice-motorkari
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9. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 21. 9. 2020, 12:12 

Odkaz: https://www.w4t.cz/epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari-89433/ 

... jiné faktory než u řidičů aut – zaměřují se například na to, zda měli milovníci jedné stopy homologovanou helmu, 

upozorňuje společnost Vindicia.  Za prvních osm letošních měsíců Česko zaznamenalo o 10 % méně dopravních nehod ve 

srovnání s... 

  

https://www.w4t.cz/epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari-89433/
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10. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři 

Online ● rtvj.cz (Regionální zprávy) ● 20. 9. 2020, 18:00 

Autor: Bronislav Samson 

Odkaz: https://www.rtvj.cz/epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari/ 

... společnost Vindicia.  Za prvních osm letošních měsíců Česko zaznamenalo o 10 % méně dopravních nehod ve srovnání s 

loňskem. „Čísla ale stále ovlivňují jarní měsíce, kdy byl provoz na silnicích výrazně utlumen v důsledku karantény a dalších 

opatření... 

  

https://www.rtvj.cz/epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari/
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11. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři 

Online ● roklen24.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 20. 9. 2020, 17:30 

Vydavatel: Roklen Fin, a.s. 

Odkaz: https://roklen24.cz/prave-se-stalo/epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari/ 

... zohledňují jiné faktory než u řidičů aut – zaměřují se například na to, zda měli milovníci jedné stopy homologovanou helmu, 

upozorňuje společnost Vindicia.  Za prvních osm letošních měsíců Česko zaznamenalo o 10 % méně dopravních nehod ve 

srovnání s... 

  

https://roklen24.cz/prave-se-stalo/epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari/


  

Přehled zpráv  42 

 



  

Přehled zpráv  43 

 



  

Přehled zpráv  44 

 



  

Přehled zpráv  45 

12. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři 

Online ● aktual24.cz (Zprávy / Politika) ● 20. 9. 2020, 7:32 

Odkaz: https://www.aktual24.cz/zpravy/13389-epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari 

... zohledňují jiné faktory než u řidičů aut – zaměřují se například na to, zda měli milovníci jedné stopy homologovanou helmu, 

upozorňuje společnost Vindicia.  Za prvních osm letošních měsíců Česko zaznamenalo o 10 % méně dopravních nehod ve 

srovnání s... 

  

https://www.aktual24.cz/zpravy/13389-epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari
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13. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 18. 9. 2020, 17:27 

Autor: Daniel Bradbury Dočekal 

Odkaz: https://feedit.cz/2020/09/18/epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari/ 

... odškodnění pro motorkáře zohledňují jiné faktory než u řidičů aut – zaměřují se například na to, zda měli milovníci jedné 

stopy homologovanou helmu, upozorňuje společnost Vindicia.  Za prvních osm letošních měsíců Česko zaznamenalo o 10 % 

méně... 

  

https://feedit.cz/2020/09/18/epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari/
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14. Epidemie snížila počet nehod, o prázdninách více bourali motorkáři 

Online ● bike-mania.cz (Auto-moto) ● 18. 9. 2020, 16:08 

Odkaz: https://bike-mania.cz/epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari/ 

... zohledňují jiné faktory než u řidičů aut – zaměřují se například na to, zda měli milovníci jedné stopy homologovanou helmu, 

upozorňuje společnost Vindicia.  Za prvních osm letošních měsíců Česko zaznamenalo o 10 % méně dopravních nehod ve 

srovnání s... 

  

https://bike-mania.cz/epidemie-snizila-pocet-nehod-o-prazdninach-vice-bourali-motorkari/
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15.Finance.cz 
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16.24zpravy.com 
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17.Globalnpo.org 
 

 


