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1. Novela zákoníku práce očima expertů: pochvaly, ale i nedostatky 

Online ● kurzy.cz/zpravy (Ekonomika / Finance / Právo) ● 30. 7. 2020, 17:05 

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

Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/552772-novela-zakoniku-prace-ocima-expertu-pochvaly-ale-i-nedostatky/ 

... pracovních úrazů: vyšší částka pro pozůstalé  Expert na odškodnění Tomáš Beck ze společnosti Vindicia se zaměřil na 

kompenzace po pracovních úrazech. „Kvituji navýšení částky pro pozůstalé po obětech pracovních úrazů. Dříve byl strop 240 

000 korun... 

  

https://www.kurzy.cz/zpravy/552772-novela-zakoniku-prace-ocima-expertu-pochvaly-ale-i-nedostatky/
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2. Novela zákoníku práce očima expertů: pochvaly, ale i nedostatky 

Online ● roklen24.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 30. 7. 2020, 15:34 

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

Odkaz: https://roklen24.cz/a/SCktA/novela-zakoniku-prace-ocima-expertu-pochvaly-ale-i-nedostatky 

...,“ vypočítává Valentová.  Odškodnění u pracovních úrazů: vyšší částka pro pozůstalé  Expert na odškodnění Tomáš Beck ze 

společnosti Vindicia se zaměřil na kompenzace po pracovních úrazech. „Kvituji navýšení částky pro pozůstalé po obětech 

pracovních... 

  

https://roklen24.cz/a/SCktA/novela-zakoniku-prace-ocima-expertu-pochvaly-ale-i-nedostatky
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3. Novela zákoníku práce očima expertů: pochvaly, ale i nedostatky 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 30. 7. 2020, 13:13 

Odkaz: https://www.w4t.cz/novela-zakoniku-prace-ocima-expertu-pochvaly-ale-i-nedostatky-88800/ 

... Valentová.  Odškodnění u pracovních úrazů: vyšší částka pro pozůstalé  Expert na odškodnění Tomáš Beck ze společnosti 

Vindicia se zaměřil na kompenzace po pracovních úrazech. „Kvituji navýšení částky pro pozůstalé po obětech pracovních 

úrazů. Dříve... 

  

https://www.w4t.cz/novela-zakoniku-prace-ocima-expertu-pochvaly-ale-i-nedostatky-88800/
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4. Novela zákoníku práce očima expertů: pochvaly, ale i nedostatky 

Online ● cysnews.cz (Zprávy / Politika) ● 30. 7. 2020, 6:36 

Autor: Jiří Cysař ● Rubrika: Ekonomika - Politika 

Odkaz: https://www.cysnews.cz/ostatni/novela-zakoniku-prace-ocima-expertu-pochvaly-ale-i-nedostatky/ 

....  Odškodnění u pracovních úrazů: vyšší částka pro pozůstalé  Expert na odškodnění Tomáš Beck ze společnosti Vindicia se 

zaměřil na kompenzace po pracovních úrazech. „Kvituji navýšení částky pro pozůstalé po obětech pracovních úrazů. Dříve byl 

strop... 

  

https://www.cysnews.cz/ostatni/novela-zakoniku-prace-ocima-expertu-pochvaly-ale-i-nedostatky/
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5. Dneškem se mění zákoník práce! Přináší tyto důležité změny 

Online ● tnbiz.cz (Jiné) ● 30. 7. 2020, 5:54 

Vydavatel: CET 21 spol. s r.o. 

Odkaz: http://tnbiz.cz/domaci-a-politika/719332 

... příslušník nebo podobně blízká osoba, která pocítí újmu s odchodem blízké osoby," uvedl Tomáš Beck ze společnosti 

Vindicia.  Upozorňuje ale na to, že se nezvýšilo ocenění ceny za bod u bolestného a sníženého společenského uplatnění. "Ta 

je... 

  

http://tnbiz.cz/domaci-a-politika/719332
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6. Dneškem se mění zákoník práce! Přináší tyto důležité změny 

Online ● tn.nova.cz (Zprávy / Politika) ● 30. 7. 2020, 5:54 

Vydavatel: TV Nova s.r.o. ● Autor: Vítězslav Boch 

Odkaz: https://tn.nova.cz/clanek/vstupuje-v-platnost-novela-zakoniku-prace-tyto-zmeny-prinasi.html 

..., která pocítí újmu s odchodem blízké osoby," uvedl Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.  Upozorňuje ale na to, že se 

nezvýšilo ocenění ceny za bod u bolestného a sníženého společenského uplatnění. "Ta je zásadní pro výpočet odškodnění... 

  

https://tn.nova.cz/clanek/vstupuje-v-platnost-novela-zakoniku-prace-tyto-zmeny-prinasi.html
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7. Novela zákoníku práce očima expertů: pochvaly, ale i nedostatky 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 29. 7. 2020, 18:41 

Autor: Daniel Bradbury Dočekal ● Rubrika: Tisková zpráva 

Odkaz: https://feedit.cz/2020/07/29/novela-zakoniku-prace-ocima-expertu-pochvaly-ale-i-nedostatky/ 

... pracovních úrazů,“ vypočítává Valentová.  Odškodnění u pracovních úrazů: vyšší částka pro pozůstalé  Expert na odškodnění 

Tomáš Beck ze společnosti Vindicia se zaměřil na kompenzace po pracovních úrazech. „Kvituji navýšení částky pro pozůstalé 

po... 

  

https://feedit.cz/2020/07/29/novela-zakoniku-prace-ocima-expertu-pochvaly-ale-i-nedostatky/
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8. Jaká jsou práva poškozených při nehodě na železnici 

Online ● sos-msk.cz (Jiné) ● 27. 7. 2020, 8:18 

Vydavatel: Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. ● Rubrika: Zajímavosti a informace pro 

spotřebitele 

Odkaz: http://www.sos-msk.cz/jaka-jsou-prava-poskozenych-pri-nehode-na-

zeleznici/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jaka-jsou-prava-poskozenych-pri-nehode-na-

zeleznici 

... odškodnění, a to i když nemají životní pojištění a podobně. Výši kompenzace ovlivňuje závažnost následků – čím je větší, 

tím částka poroste. Například u zlomenin a operací půjde o stovky tisíc,“ uvedl Tomáš Beck, expert na odškodnění 

společnosti... 

  

http://www.sos-msk.cz/jaka-jsou-prava-poskozenych-pri-nehode-na-zeleznici/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jaka-jsou-prava-poskozenych-pri-nehode-na-zeleznici
http://www.sos-msk.cz/jaka-jsou-prava-poskozenych-pri-nehode-na-zeleznici/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jaka-jsou-prava-poskozenych-pri-nehode-na-zeleznici
http://www.sos-msk.cz/jaka-jsou-prava-poskozenych-pri-nehode-na-zeleznici/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jaka-jsou-prava-poskozenych-pri-nehode-na-zeleznici
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9. Finanční poradna: Jaká jsou práva poškozených při nehodě na 

železnici 

Online ● novinky.cz/finance (Ekonomika / Finance / Právo) ● 27. 7. 2020, 5:06 

Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Autor: bab 

Odkaz: https://www.novinky.cz/finance/clanek/financni-poradna-jaka-jsou-prava-poskozenych-pri-nehode-na-

zeleznici-40331650 

... mají jednoznačně nárok na odškodnění, a to i když nemají životní pojištění a podobně. Výši kompenzace ovlivňuje 

závažnost následků – čím je větší, tím částka poroste. Například u zlomenin a operací půjde o stovky tisíc,“ uvedl Tomáš 

Beck... 

  

https://www.novinky.cz/finance/clanek/financni-poradna-jaka-jsou-prava-poskozenych-pri-nehode-na-zeleznici-40331650
https://www.novinky.cz/finance/clanek/financni-poradna-jaka-jsou-prava-poskozenych-pri-nehode-na-zeleznici-40331650
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10. Nehody na železnici: na co mají poškození nárok? 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 24. 7. 2020, 13:13 

Odkaz: https://www.w4t.cz/nehody-na-zeleznici-na-co-maji-poskozeni-narok-88723/ 

... když nemají životní pojištění a podobně. Výši kompenzace ovlivňuje závažnost následků – čím je větší, tím částka poroste. 

Například u zlomenin a operací podle mých zkušeností půjde o stovky tisíc,“ odhaduje Tomáš Beck, expert na odškodnění... 

  

https://www.w4t.cz/nehody-na-zeleznici-na-co-maji-poskozeni-narok-88723/
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11. Zpozdil se kvůli uzavřené trati vlak? Máte nárok na náhradu škody 

Tisk ● Prachatický deník; str. 6 (Regionální zprávy) ● 24. 7. 2020 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Pavel Cechl 

Odkaz: náhled 

.... „Jeho výše bude určena podle následků – čím budou vážnější, tím částka poroste. Například u zlomenin a operací půjde o 

stovky tisíc,“ uvádí Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia. V případě smrti pak může být i milionové.  

www... 

  

https://app.monitora.cz/article/87198147/5366eaddc07a46b5685f?query=%22tom%C3%A1%C5%A1+beck%22+OR+vindicia&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjg3MTk4MTQ3LCJ3aWQiOjEwMTgsImV4cCI6MTU5OTAzNDQ5Nn0.KnRccgObS4zn4fI8jwMcUeqq-3moOWgqfwgcvWBRBM0
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12. Nehoda vlaku, zpoždění spoje? Lidé mají nárok na náhradu škody 

Online ● denik.cz/ekonomika (Ekonomika / Finance / Právo) ● 23. 7. 2020, 16:08 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Pavel Cechl 

Odkaz: https://www.denik.cz/ekonomika/vlak-zpozdeni-nahrada-2020.html 

... – čím budou vážnější, tím částka poroste. Například u zlomenin a operací půjde o stovky tisíc,“ uvádí Tomáš Beck, expert na 

odškodnění ze společnosti Vindicia.  Autor: Pavel Cechl  Vlak, železniční doprava. Ilustrační foto  Zdroj: Deník... 

  

https://www.denik.cz/ekonomika/vlak-zpozdeni-nahrada-2020.html
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13. Nehoda vlaku, zpoždění spoje? Lidé mají nárok na náhradu škody 

Online ● msn.com/cs-cz (Zprávy / Politika) ● 23. 7. 2020, 16:08 

Autor: Pavel Cechl 

Odkaz: https://www.msn.com/cs-cz/news/other/nehoda-vlaku-zpo%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD-spoje-lid%C3%A9-

maj%C3%AD-n%C3%A1rok-na-n%C3%A1hradu-%C5%A1kody/ar-BB176jHi?li=BBOoTmZ 

... nárok i tehdy, pokud se při nehodě vlaku zraní či zahynou. „Jeho výše bude určena podle následků – čím budou vážnější, 

tím částka poroste. Například u zlomenin a operací půjde o stovky tisíc,“ uvádí Tomáš Beck, expert na odškodnění ze... 

  

https://www.msn.com/cs-cz/news/other/nehoda-vlaku-zpo%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD-spoje-lid%C3%A9-maj%C3%AD-n%C3%A1rok-na-n%C3%A1hradu-%C5%A1kody/ar-BB176jHi?li=BBOoTmZ
https://www.msn.com/cs-cz/news/other/nehoda-vlaku-zpo%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD-spoje-lid%C3%A9-maj%C3%AD-n%C3%A1rok-na-n%C3%A1hradu-%C5%A1kody/ar-BB176jHi?li=BBOoTmZ
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14. Nehoda vlaku, zpoždění? Máte nárok na odškodnění! PŘEHLED 

Online ● tnbiz.cz (Jiné) ● 23. 7. 2020, 5:45 

Vydavatel: CET 21 spol. s r.o. 

Odkaz: https://tnbiz.cz/domaci-a-politika/718867 

... – čím je větší, tím částka poroste," říká odborník Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.  Podle Becka může jít u zlomenin 

nebo operací až o stovky tisíc. Do odškodnění je kromě bolestného zahrnuto i ošetřovné, cestovné či náhrada ušlé mzdy... 

  

https://tnbiz.cz/domaci-a-politika/718867
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15. Nehoda vlaku, zpoždění? Máte nárok na odškodnění! PŘEHLED 

Online ● tn.nova.cz (Zprávy / Politika) ● 23. 7. 2020, 5:45 

Vydavatel: TV Nova s.r.o. 

Odkaz: https://tn.nova.cz/clanek/odskodneni-za-nehody-i-zpozdeni-vlaku-prehled-na-co-mate-narok.html 

... nemají životní pojistku, mají nárok na odškodnění. "Výši kompenzace ovlivňuje závažnost následků – čím je větší, tím částka 

poroste," říká odborník Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.  Podle Becka může jít u zlomenin nebo operací až o... 

  

https://tn.nova.cz/clanek/odskodneni-za-nehody-i-zpozdeni-vlaku-prehled-na-co-mate-narok.html
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16. Nehoda na železnici: Jak uplatníte své nároky a kolik můžete dostat? 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 23. 7. 2020, 5:30 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: ula, ČTK 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-ekonomka/650419/pri-nehode-na-zeleznici-se-nenechte-

pripravit-o-penize-jak-uplatnite-sve-naroky.html 

... stovky tisíc,“ odhaduje Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia. Odškodnění přitom zahrnuje nejen 

bolestné, ale také ošetřovné, cestovné, ztížení společenského uplatnění a náhradu ušlé mzdy - vše podle Metodiky nejvyššího 

soudu... 

  

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-ekonomka/650419/pri-nehode-na-zeleznici-se-nenechte-pripravit-o-penize-jak-uplatnite-sve-naroky.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-ekonomka/650419/pri-nehode-na-zeleznici-se-nenechte-pripravit-o-penize-jak-uplatnite-sve-naroky.html


Přehled zpráv  57 

 



Přehled zpráv  58 

 



Přehled zpráv  59 

 



Přehled zpráv  60 

 



Přehled zpráv  61 

 



Přehled zpráv  62 

 



Přehled zpráv  63 

 



Přehled zpráv  64 

17. Nehody vlaků: poškození mají nárok na kompenzaci 

Online ● bydlet.cz (Bydlení / Zahrada) ● 22. 7. 2020, 20:34 

Autor: Jiřina Kavková 

Odkaz: https://www.bydlet.cz/552071-nehody-vlaku-poskozeni-maji-narok-na-kompenzaci/ 

... ovlivňuje závažnost následků – čím je větší, tím částka poroste. Například u zlomenin a operací podle mých zkušeností 

půjde o stovky tisíc,“ odhaduje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Odškodnění přitom zahrnuje nejen 

bolestné... 

  

https://www.bydlet.cz/552071-nehody-vlaku-poskozeni-maji-narok-na-kompenzaci/
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18. Nehody vlaků: poškození mají nárok na kompenzaci 

Online ● kurzy.cz/zpravy (Ekonomika / Finance / Právo) ● 22. 7. 2020, 20:34 

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

Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/552071-nehody-vlaku-poskozeni-maji-narok-na-kompenzaci/ 

... větší, tím částka poroste. Například u zlomenin a operací podle mých zkušeností půjde o stovky tisíc,“ odhaduje Tomáš 

Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Odškodnění přitom zahrnuje nejen bolestné, ale také ošetřovné , cestovné... 

  

https://www.kurzy.cz/zpravy/552071-nehody-vlaku-poskozeni-maji-narok-na-kompenzaci/
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19. Nehody vlaků: poškození mají nárok na kompenzaci. Jak postupovat? 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 22. 7. 2020, 12:19 

Autor: Daniel Bradbury Dočekal 

Odkaz: https://feedit.cz/2020/07/22/nehody-vlaku-poskozeni-maji-narok-na-kompenzaci-jak-postupovat/ 

... životní pojištění a podobně. Výši kompenzace ovlivňuje závažnost následků – čím je větší, tím částka poroste. Například u 

zlomenin a operací podle mých zkušeností půjde o stovky tisíc,“ odhaduje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti... 

  

https://feedit.cz/2020/07/22/nehody-vlaku-poskozeni-maji-narok-na-kompenzaci-jak-postupovat/
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20. Více peněz za smrt v práci 

Tisk ● Blesk - Východní Čechy; str. 9 (Společenské / Bulvár) ● 22. 7. 2020 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Odkaz: náhled 

... nejbližšího příbuzného, ostatní museli o své nároky, například odškodnění duševních útrap po bolestné ztrátě, bojovat,“ 

vysvětluje To- Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Od ledna 2021 by tak pozůstalí mohli jako finanční náhradu 

v... 

  

https://app.monitora.cz/article/87069677/89a0ad17a1fec3647127?query=%22tom%C3%A1%C5%A1+beck%22+OR+vindicia&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjg3MDY5Njc3LCJ3aWQiOjEwMTgsImV4cCI6MTU5OTAzNDUwMH0.Z8Gc6y7Xf3E9wZAPtOmdbq_3o_EaSBWbAHDlI7KxH7U
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21. Otrávení pacienti dostali bolestné 

Tisk ● Liberecký deník - Extra; str. 1 (Regionální zprávy) ● 4. 7. 2020 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: náhled 

... vždy přijaly odpovědnost a pacienty adekvátně odškodnily,“ uvedl Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia, 

která zastupuje dva z devíti poškozených.  „Cítím úlevu, že jsme se konečně dočkali nějaké satisfakce, kterou představuje... 

  

https://app.monitora.cz/article/86161937/602fb949c60072dbb127?query=%22tom%C3%A1%C5%A1+beck%22+OR+vindicia&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjg2MTYxOTM3LCJ3aWQiOjEwMTgsImV4cCI6MTU5OTAzNDUwMH0.DrFsjmipDnq9MKhgYddevNb1ltw2CdUSomES3IqHg0I
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22. Jak si správně nastavit životní pojištění 

Online ● finance.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 3. 7. 2020, 0:10 

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

Odkaz: https://www.finance.cz/532744-jak-nastavit-zivotni-pojisteni/ 

... záminku k tomu, aby částku výrazně ponížila, nebo dokonce plnění odmítla.  „ Pokud se vám stane úraz a vy se budete 

domáhat plnění, pojišťovna si váš zdravotní stav zpětně prověří, “ varuje Tomáš Beck, expert společnosti Vindicia, která se 

na... 

  

https://www.finance.cz/532744-jak-nastavit-zivotni-pojisteni/


Přehled zpráv  80 

 



Přehled zpráv  81 

 



Přehled zpráv  82 

 



Přehled zpráv  83 

23.Pojmag.cz 
 

 


