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1. Srážky se zvěří: Odškodnění za vlastní zranění je problematické 

Online ● autoroad.cz (Auto-moto) ● 30. 10. 2020, 22:20 

Vydavatel: INCORP, a.s. 

Odkaz: https://autoroad.cz/zajimavosti/100018-srazky-se-zveri-odskodneni-za-vlastni-zraneni-je-problematicke 

... proplácí, u srážek se zvěří se tak neděje,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Ilustrační foto 

| foto: pixabay.com  Výrazně lepší pozici má v tomto ohledu zbytek posádky havarovaného vozidla. „Pokud se při nehodě se... 

  

https://autoroad.cz/zajimavosti/100018-srazky-se-zveri-odskodneni-za-vlastni-zraneni-je-problematicke
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2. Srážka se zvěří – odškodnění úrazu může být komplikované 

Online ● business-car.cz (Auto-moto) ● 29. 10. 2020, 9:31 

Autor: Mario Rychtera 

Odkaz: https://www.business-car.cz/neprehlednete/srazka-se-zveri-odskodneni-urazu-muze-byt-komplikovane 

... viníka. To má dopad i na odškodnění zdravotních následků. Zatímco při klasické nehodě dvou aut se posuzuje míra zavinění 

a pojišťovna kompenzaci za úraz proplácí, u srážek se zvěří se tak neděje,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění... 

  

https://www.business-car.cz/neprehlednete/srazka-se-zveri-odskodneni-urazu-muze-byt-komplikovane
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3. Srážky se zvěří: podzim je kritický, odškodnění za úraz problematické 

Online ● aktual24.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2020, 7:28 

Odkaz: https://www.aktual24.cz/zpravy/13469-srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-problematicke 

... srážek se zvěří se tak neděje,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Výrazně lepší pozici má v 

tomto ohledu zbytek posádky havarovaného vozidla. „Pokud se při nehodě se zvěří zraníte jako spolujezdec, je vaše... 

  

https://www.aktual24.cz/zpravy/13469-srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-problematicke
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4. Srážky se zvěří: podzim je kritický, odškodnění za úraz problematické 

Online ● kurzy.cz/zpravy (Ekonomika / Finance / Právo) ● 28. 10. 2020, 18:02 

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

Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/564258-srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-problematicke/ 

... považován za viníka. To má dopad i na odškodnění zdravotních následků. Zatímco při klasické nehodě dvou aut se posuzuje 

míra zavinění a pojišťovna kompenzaci za úraz proplácí, u srážek se zvěří se tak neděje,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na... 

  

https://www.kurzy.cz/zpravy/564258-srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-problematicke/
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5. Srážky aut se zvěří: s odškodněním úrazu je to velice složité 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 27. 10. 2020, 16:16 

Odkaz: https://www.w4t.cz/srazky-aut-se-zveri-s-odskodnenim-urazu-je-to-velice-slozite-89893/ 

... Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Výrazně lepší pozici má v tomto ohledu zbytek posádky 

havarovaného vozidla. „Pokud se při nehodě se zvěří zraníte jako spolujezdec, je vaše situace odlišná. Jste klasickým 

poškozeným a... 

  

https://www.w4t.cz/srazky-aut-se-zveri-s-odskodnenim-urazu-je-to-velice-slozite-89893/
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6. Srážky se zvěří: podzim je kritický, odškodnění za úraz problematické 

Online ● roklen24.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 27. 10. 2020, 15:51 

Vydavatel: Roklen Fin, a.s. 

Odkaz: https://roklen24.cz/prave-se-stalo/srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-problematicke/ 

...,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Výrazně lepší pozici má v tomto ohledu zbytek 

posádky havarovaného vozidla. „Pokud se při nehodě se zvěří zraníte jako spolujezdec, je vaše situace odlišná. Jste klasickým 

poškozeným... 

  

https://roklen24.cz/prave-se-stalo/srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-problematicke/
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7. SRNA index: Počet srážek se zvěří letos kvůli pandemii klesl (ČTK) 

Online ● svetmyslivosti.cz (Hobby / Populárně naučné) ● 27. 10. 2020, 10:49 

Autor: Miroslav Šlachetka 

Odkaz: http://www.svetmyslivosti.cz/monitor-tisku/14375-srna-index-pocet-srazek-se-zveri-letos-kvuli-pandemii-

klesl-ctk 

... upozornil expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck.  Lepší pozici má v tomto ohledu zbytek posádky 

havarovaného vozidla. "Pokud se při nehodě se zvěří zraníte jako spolujezdec, je vaše situace odlišná. Jste klasickým 

poškozeným a... 

  

http://www.svetmyslivosti.cz/monitor-tisku/14375-srna-index-pocet-srazek-se-zveri-letos-kvuli-pandemii-klesl-ctk
http://www.svetmyslivosti.cz/monitor-tisku/14375-srna-index-pocet-srazek-se-zveri-letos-kvuli-pandemii-klesl-ctk
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8. Při srážce se zvěří to odnesou nejenom plechy. Zraněný řidič často nic 

nedostane 

Online ● zpravy.aktualne.cz/ekonomika (Ekonomika / Finance / Právo) ● 27. 10. 2020, 9:44 

Vydavatel: ECONOMIA, a.s. ● Autor: Eva Srpová, Martin Fendrych ● Rubrika: Auto 

Odkaz: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/srazky-se-zveri-jsou-i-velkym-zdravotnim-rizikem-zraneny-

rid/r~37c7edf4179711ebb408ac1f6b220ee8/ 

... míra zavinění a pojišťovna kompenzaci za úraz proplácí, u srážek se zvěří se tak neděje," vysvětluje Tomáš Beck, expert na 

odškodnění společnosti Vindicia.  Související  Skrytá hrozba nehody: Češi nemění brzdovou kapalinu. Opraváři... 

  

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/srazky-se-zveri-jsou-i-velkym-zdravotnim-rizikem-zraneny-rid/r~37c7edf4179711ebb408ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/srazky-se-zveri-jsou-i-velkym-zdravotnim-rizikem-zraneny-rid/r~37c7edf4179711ebb408ac1f6b220ee8/
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9. Za zranění po srážce se zvěří řidič nedostane odškodnění. Musel by 

mít štěstí v podobě blízkého honu 

Online ● autosalon.tv (Auto-moto) ● 27. 10. 2020, 9:19 

Autor: Adam Fišer 

Odkaz: https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/pri-zraneni-po-srazce-se-zveri-odskodneni-nedostanete-

vyjimka-plati-jen-pro-hony 

... v polích a lesích kolem silnic, není možné označit za toho, kdo může za nehodu.  Potvrzuje to i Tomáš Beck ze společnosti 

Vindicia, který řekl: „Pro posádku auta může srážka s většími zvířaty, jako jsou jeleni, daňci, mufloni či divoká... 

  

https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/pri-zraneni-po-srazce-se-zveri-odskodneni-nedostanete-vyjimka-plati-jen-pro-hony
https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/pri-zraneni-po-srazce-se-zveri-odskodneni-nedostanete-vyjimka-plati-jen-pro-hony
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10. SRNA index: Počet srážek se zvěří letos kvůli pandemii klesl 

Online ● elogistika.info (Průmysl / Logistika) ● 27. 10. 2020, 8:34 

Vydavatel: Logistika on-line s.r.o. 

Odkaz: https://www.elogistika.info/srna-index-pocet-srazek-se-zveri-letos-kvuli-pandemii-klesl/ 

... následků. Zatímco při klasické nehodě dvou aut se posuzuje míra zavinění a pojišťovna kompenzaci za úraz proplácí, u 

srážek se zvěří se tak neděje,“ upozornil expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck.  Lepší pozici má v tomto 

ohledu... 

  

https://www.elogistika.info/srna-index-pocet-srazek-se-zveri-letos-kvuli-pandemii-klesl/
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11. Srážky se zvěří: Kde teď hrozí nejvíce? A neprobíhal náhodou blízko 

hon? 

Online ● denik.cz (Zprávy / Politika) ● 27. 10. 2020, 7:56 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Radek Pecák 

Odkaz: https://automix.denik.cz/zivot-ridice/srazky-se-zveri-kde-ted-hrozi-nejvice-jak-se-zachovat-a-jak-ziskat-

odskodne-2020.html 

... Českomoravské myslivecké jednoty.  Zejména po střetu ve vyšší rychlosti třeba s divočákem, může dojít k vážnému 

poškození vozidla a občas i ke zranění členů posádky. Přitom, jak upozorňuje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti 

Vindicia... 

  

https://automix.denik.cz/zivot-ridice/srazky-se-zveri-kde-ted-hrozi-nejvice-jak-se-zachovat-a-jak-ziskat-odskodne-2020.html
https://automix.denik.cz/zivot-ridice/srazky-se-zveri-kde-ted-hrozi-nejvice-jak-se-zachovat-a-jak-ziskat-odskodne-2020.html
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12. Zranili jste se na home office? O pracovní úraz se jednat nemusí 

Online ● e15.cz/finexpert (Ekonomika / Finance / Právo) ● 27. 10. 2020, 6:16 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: Veronika Hejná 

Odkaz: https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/zranili-jste-se-na-home-office-o-pracovni-uraz-se-jednat-nemusi-

1374546 

... Šupej.  Podle Tomáše Becka, experta na odškodnění ze společnosti Vindicia je pro uznatelnost úrazu jako pracovní klíčové, 

zda se stal při výkonu práce nebo přípravě na ni. „Pokud to jen trošku jde, je důležité si vše zdokumentovat a třeba... 

  

https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/zranili-jste-se-na-home-office-o-pracovni-uraz-se-jednat-nemusi-1374546
https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/zranili-jste-se-na-home-office-o-pracovni-uraz-se-jednat-nemusi-1374546
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13. Srážky se zvěří: Podzim je kritický, odškodnění za úraz problematické 

Online ● poradci-sobe.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 26. 10. 2020, 16:20 

Vydavatel: 4stones, s.r.o. 

Odkaz: https://poradci-sobe.cz/aktualne-z-trhu/srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-

problematicke/ 

...,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění.  Výrazně lepší pozici má v tomto ohledu zbytek posádky havarovaného 

vozidla. „Pokud se při nehodě se zvěří zraníte jako spolujezdec, je vaše situace odlišná. Jste klasickým poškozeným a nárok 

na... 

  

https://poradci-sobe.cz/aktualne-z-trhu/srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-problematicke/
https://poradci-sobe.cz/aktualne-z-trhu/srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-problematicke/
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14. Srážky se zvěří: podzim je kritický, odškodnění za úraz problematické 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 26. 10. 2020, 15:50 

Autor: Daniel Bradbury Dočekal 

Odkaz: https://feedit.cz/2020/10/26/srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-problematicke/ 

...,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Výrazně lepší pozici má v tomto ohledu zbytek 

posádky havarovaného vozidla. „Pokud se při nehodě se zvěří zraníte jako spolujezdec, je vaše situace odlišná. Jste klasickým 

poškozeným... 

  

https://feedit.cz/2020/10/26/srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-problematicke/
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15. SRNA index: Počet srážek se zvěří letos kvůli pandemii klesl 

Online ● ekolist.cz (Jiné) ● 26. 10. 2020, 14:35 

Vydavatel: BEZK, z.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/srna-index-pocet-srazek-se-zveri-letos-kvuli-pandemii-klesl 

... klasické nehodě dvou aut se posuzuje míra zavinění a pojišťovna kompenzaci za úraz proplácí, u srážek se zvěří se tak 

neděje," upozornil expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck.  Lepší pozici má v tomto ohledu zbytek posádky... 

  

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/srna-index-pocet-srazek-se-zveri-letos-kvuli-pandemii-klesl
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16. SRNA index: Počet srážek se zvěří letos kvůli pandemii klesl 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Domácí (ČTK) ● 26. 10. 2020, 13:05 

Vydavatel: ČTK ● Autor: jw, fd 

Odkaz: náhled 

... Tomáš Beck.  Lepší pozici má v tomto ohledu zbytek posádky havarovaného vozidla. "Pokud se při nehodě se zvěří zraníte 

jako spolujezdec, je vaše situace odlišná. Jste klasickým poškozeným a nárok na kompenzaci vám vzniká. Uhradí ho... 

https://app.monitora.cz/article/99959434/97257bbcd6ec77d0486b?query=vindicia+OR+%22tom%C3%A1%C5%A1+beck%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MDc2OTY5MzcsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjo5OTk1OTQzNH0.hSBJLGyD8ni5379BSmZqPaeppVQqJg8di4LyCNvsl78
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17. Covid ohrožuje lékaře i jejich blízké. První zdravotníci už usilují o 

odškodnění 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 6. 10. 2020, 14:14 

Odkaz: https://www.w4t.cz/covid-ohrozuje-lekare-i-jejich-blizke-prvni-zdravotnici-uz-usiluji-o-odskodneni-89613/ 

... duševních útrap ze ztráty blízkého člověka, bolestné a dorovnání mzdy,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění ze 

společnosti Vindicia.  „Virus covid 19 opravdu existuje, a proto bych ráda apelovala na lidi, aby nemoc nebrali na lehkou 

váhu... 

  

https://www.w4t.cz/covid-ohrozuje-lekare-i-jejich-blizke-prvni-zdravotnici-uz-usiluji-o-odskodneni-89613/
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