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1. Oběti dostanou bolestné 

Tisk ● Liberecký deník; str. 10 (Regionální zprávy) ● 30. 6. 2020 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: náhled 

.... Uvedla to společnost Vindicia, která tyto klienty zastupuje. Původně odložený případ byl navíc znovu policií otevřen a pátrá 

se po viníkovi otravy. Bolestné zaplatila pojišťovna v rámci pojištění majetku a odpovědnosti nemocnic. „Klienti odmítli... 

  

https://app.monitora.cz/article/85914130/a8c5e1c94f73da7d5fe4?query=vindicia&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjg1OTE0MTMwLCJ3aWQiOjEwMTgsImV4cCI6MTU5NzgxNzA3NX0.BMoirK4dlVkBCBJ5sEZA1QYNnxrOXtC-lk5Tp6nVVZU
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2. Dvě oběti z kauzy otravy krve ve frýdlantské nemocnici se dočkaly 

vyplacení bolestného 

Online ● epenize.eu (Ekonomika / Finance / Právo) ● 29. 6. 2020, 0:00 

Autor: Jana Fojtíková ● Rubrika: Finance 

Odkaz: https://www.epenize.eu/dve-obeti-z-kauzy-otravy-krve-ve-frydlantske-nemocnici-se-dockaly-vyplaceni-

bolestneho/ 

... desítek tisíc korun, které jim vyplatila pojišťovna v rámci pojištění majetku a odpovědnosti nemocnic. Poškození využili 

uplatnění nároků v mimosoudní dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou, kdy je zastupovala společnost Vindicia. Odložený 

případ... 

  

https://www.epenize.eu/dve-obeti-z-kauzy-otravy-krve-ve-frydlantske-nemocnici-se-dockaly-vyplaceni-bolestneho/
https://www.epenize.eu/dve-obeti-z-kauzy-otravy-krve-ve-frydlantske-nemocnici-se-dockaly-vyplaceni-bolestneho/
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3. Obětem otravy z frýdlantské nemocnice bylo vyplaceno bolestné 

Online ● nasejablonecko.cz (Regionální zprávy) ● 25. 6. 2020, 11:30 

Autor: Tereza Holá ● Rubrika: Zdravotnictví 

Odkaz: http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/obetem-otravy-z-frydlantske-nemocnice-bylo-

vyplaceno-bolestne/?aktualitaId=65329 

... se o dva pacienty, kteří své nároky uplatnili v mimosoudní dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou. Uvedla to společnost 

Vindicia, která tyto klienty zastupuje. Původně odložený případ byl navíc znovu otevřen a pátrá se po viníkovi otravy... 

  

http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/obetem-otravy-z-frydlantske-nemocnice-bylo-vyplaceno-bolestne/?aktualitaId=65329
http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/obetem-otravy-z-frydlantske-nemocnice-bylo-vyplaceno-bolestne/?aktualitaId=65329
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4. Obětem otravy z frýdlantské nemocnice bylo vyplaceno bolestné 

Online ● nasepojizeri.cz (Regionální zprávy) ● 24. 6. 2020, 21:45 

Autor: Tereza Holá 

Odkaz: http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/obetem-otravy-z-frydlantske-nemocnice-bylo-vyplaceno-

bolestne/?aktualitaId=65324 

... se o dva pacienty, kteří své nároky uplatnili v mimosoudní dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou. Uvedla to společnost 

Vindicia, která tyto klienty zastupuje. Původně odložený případ byl navíc znovu otevřen a pátrá se po viníkovi otravy... 

  

http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/obetem-otravy-z-frydlantske-nemocnice-bylo-vyplaceno-bolestne/?aktualitaId=65324
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/obetem-otravy-z-frydlantske-nemocnice-bylo-vyplaceno-bolestne/?aktualitaId=65324
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5. Oběti otravy dostaly bolestné 

Tisk ● Liberecký deník; str. 1 (Regionální zprávy) ● 24. 6. 2020 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: náhled 

..., kteří své nároky uplatnili v mimosoudní dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou. Uvedla to společnost Vindicia, která tyto 

klienty zastupuje. Původně odložený případ byl navíc znovu policií otevřen a pátrá se po viníkovi otravy.  Bolestné... 

  

https://app.monitora.cz/article/85596614/a09d2204888e62c947da?query=vindicia&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjg1NTk2NjE0LCJ3aWQiOjEwMTgsImV4cCI6MTU5NzgxNzA3Nn0.WAqejQ_V1X4dMtktLsbIAZbAw_XFWZHlcaql-q90y9s
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6. Případ otrávených pacientů znovu otevřen 

Tisk ● Právo; str. 7 (Zprávy / Politika) ● 24. 6. 2020 

Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Autor: Michael Polák ● Rubrika: ZPRAVODAJSTVÍ 

Odkaz: náhled 

... zástupce, aby postup policistů přezkoumal. A jejich stížnost byla úspěšná.  „Je možné, že nyní po znovuotevření případu 

dojde k překvalifikování na trestný čin,“ domnívá se Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která dva z otrávených pacientů... 

  

https://app.monitora.cz/article/85601632/91bfd2723c0a1970540e?query=vindicia&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjg1NjAxNjMyLCJ3aWQiOjEwMTgsImV4cCI6MTU5NzgxNzA3Nn0.MAJMGcsUpJmgYYkDsBoks5JNem0cIZky0zEg7NO8KUI
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7. Otravy v nemocnici. Lidé se dočkali odškodného 

Tisk ● MF Dnes - Liberecký; str. 15 (Zprávy / Politika) ● 24. 6. 2020 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: náhled 

... dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou. Uvedla to společnost Vindicia, která tyto klienty zastupuje. Původně odložený 

případ policie před časem znovu otevřela a opět pátrá po viníkovi otrav.  Bolestné zaplatila pojišťovna v rámci pojištění... 

  

https://app.monitora.cz/article/85587865/537387de3cc7a38392dd?query=vindicia&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjg1NTg3ODY1LCJ3aWQiOjEwMTgsImV4cCI6MTU5NzgxNzA3N30.T0414nad6IpIZt1V4Y-L7WK263Lo0F22ieKO4M6D0tY
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8. Probral jsem se a tělo se mi třáslo. Policie znovu otevřela případ otrav 

ve frýdlantské nemocnici 

Online ● novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 23. 6. 2020, 19:01 

Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Autor: mip 

Odkaz: https://www.novinky.cz/krimi/clanek/probral-jsem-se-a-telo-se-mi-traslo-policie-znovu-otevrela-pripad-

otrav-ve-frydlantske-nemocnici-40328566 

... postup policistů přezkoumal. A jejich stížnost byla úspěšná.  „Je možné, že nyní po znovuotevření případu dojde k 

překvalifikování na trestný čin,“ domnívá se Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která dva z otrávených pacientů zastupuje... 

  

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/probral-jsem-se-a-telo-se-mi-traslo-policie-znovu-otevrela-pripad-otrav-ve-frydlantske-nemocnici-40328566
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/probral-jsem-se-a-telo-se-mi-traslo-policie-znovu-otevrela-pripad-otrav-ve-frydlantske-nemocnici-40328566
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9. Rok a půl po aféře dostali dva pacienti bolestné za otravu krve ve 

Frýdlantu 

Online ● frydlantsko.eu (Regionální zprávy) ● 23. 6. 2020, 18:14 

Rubrika: Autorské blogy / Vaše názory 

Odkaz: https://www.frydlantsko.eu/2020/06/23/rok-a-pul-po-afere-dostali-dva-pacienti-bolestne-za-otravu-krve-ve-

frydlantu/ 

... aféra kvůli otravám krve u pacientů, se dva z nich dočkali bolestného. Jde o dva poškozené, kteří své nároky uplatnili v 

mimosoudní dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou. Uvedla to společnost Vindicia, která tyto klienty zastupuje. Původně... 

  

https://www.frydlantsko.eu/2020/06/23/rok-a-pul-po-afere-dostali-dva-pacienti-bolestne-za-otravu-krve-ve-frydlantu/
https://www.frydlantsko.eu/2020/06/23/rok-a-pul-po-afere-dostali-dva-pacienti-bolestne-za-otravu-krve-ve-frydlantu/
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10. Případem otravy ve frýdlantské nemocnici se opět zabývá policie 

Online ● liberecky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 23. 6. 2020, 14:11 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Petr Vodseďálek 

Odkaz: https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/otrava-nemonice-frydlant-20200623.html 

... dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou. Uvedla to společnost Vindicia, která tyto klienty zastupuje. Původně odložený 

případ byl navíc znovu policií otevřen a pátrá se po viníkovi otravy.  Kliknutím zvětšíte  Areál nemocnice ve Frýdlantu. | Foto... 

  

https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/otrava-nemonice-frydlant-20200623.html
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11. Rok a půl po aféře dostali dva pacienti bolestné za otravu krve ve 

Frýdlantu 

Online ● impuls.cz/regiony (Regionální zprávy) ● 23. 6. 2020, 12:04 

Vydavatel: LONDA spol. s r. o. ● Autor: Jan Pešek ● Rubrika: Rádio Impuls - Liberecký kraj 

Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/liberecky-kraj/nemocnice-frydlant-bolestne-otrava-

krve.A200623_120403_imp-liberecky_kov 

... uplatnili v mimosoudní dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou. Uvedla to společnost Vindicia, která tyto klienty zastupuje. 

Původně odložený případ policie před časem znovu otevřela a opět pátrá po viníkovi otrav.  Bolestné zaplatila pojišťovna v... 

  

https://www.impuls.cz/regiony/liberecky-kraj/nemocnice-frydlant-bolestne-otrava-krve.A200623_120403_imp-liberecky_kov
https://www.impuls.cz/regiony/liberecky-kraj/nemocnice-frydlant-bolestne-otrava-krve.A200623_120403_imp-liberecky_kov
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12. Rok a půl po aféře dostali dva pacienti bolestné za otravu krve ve 

Frýdlantu 

Online ● idnes.cz/liberec (Regionální zprávy) ● 23. 6. 2020, 12:01 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Jan Pešek ● Rubrika: Liberec - Liberec - zprávy 

Odkaz: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/nemocnice-frydlant-bolestne-otrava-krve.A200623_115351_liberec-

zpravy_jape 

... uplatnili v mimosoudní dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou. Uvedla to společnost Vindicia, která tyto klienty zastupuje. 

Původně odložený případ policie před časem znovu otevřela a opět pátrá po viníkovi otrav.  Nemocnice Frýdlant | foto: Ota... 

  

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/nemocnice-frydlant-bolestne-otrava-krve.A200623_115351_liberec-zpravy_jape
https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/nemocnice-frydlant-bolestne-otrava-krve.A200623_115351_liberec-zpravy_jape
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13. Obětem otravy z frýdlantské nemocnice vyplatili bolestné, dva 

pacienti šli cestou mimosoudní dohody 

Online ● genus.cz (Regionální zprávy) ● 23. 6. 2020, 11:11 

Vydavatel: GENUS TV a.s. ● Rubrika: Liberecko 

Odkaz: https://genus.cz/regiony/liberecko/obetem-otravy-z-nbsp-frydlantske-nemocnice-vyplatili-bolestne-dva-

pacienti-sli-cestou-mimosoudni-dohody-nbsp-n484019.htm 

... se o dva pacienty, kteří své nároky uplatnili v mimosoudní dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou. Uvedla to společnost 

Vindicia, která tyto klienty zastupuje. Původně odložený případ byl navíc znovu otevřen a pátrá se po viníkovi otravy... 

  

https://genus.cz/regiony/liberecko/obetem-otravy-z-nbsp-frydlantske-nemocnice-vyplatili-bolestne-dva-pacienti-sli-cestou-mimosoudni-dohody-nbsp-n484019.htm
https://genus.cz/regiony/liberecko/obetem-otravy-z-nbsp-frydlantske-nemocnice-vyplatili-bolestne-dva-pacienti-sli-cestou-mimosoudni-dohody-nbsp-n484019.htm
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14. Počet smrtelných pracovních úrazů v Česku klesl o 25 procent 

Online ● bydlet.cz (Bydlení / Zahrada) ● 14. 6. 2020, 21:01 

Autor: Jana Brožková, Jana Brožková 

Odkaz: https://www.bydlet.cz/548053-pocet-smrtelnych-pracovnich-urazu-v-cesku-klesl-o-25-procent/ 

... vše mají právo, uvádí společnost Vindicia, která se na odškodnění specializuje.  Nejvíce pracovních úrazů, 6 859, se stalo v 

Praze. Více než 4 000 úrazů pak zaznamenal i Moravskoslezský , Středočeský a Jihomoravský kraj . Nejméně úrazů (1 013... 

  

https://www.bydlet.cz/548053-pocet-smrtelnych-pracovnich-urazu-v-cesku-klesl-o-25-procent/
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15. Počet smrtelných pracovních úrazů v Česku klesl o 25 procent 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 13. 6. 2020, 0:05 

Autor: Zdeněk Bubák 

Odkaz: https://www.finparada.cz/6473-Pocet-smrtelnych-pracovnich-urazu-v-Cesku-klesl.aspx 

... Vindicia, která se na odškodnění specializuje.  Nejvíce pracovních úrazů, 6 859, se stalo v Praze. Více než 4 000 úrazů pak 

zaznamenal i Moravskoslezský, Středočeský a Jihomoravský kraj. Nejméně úrazů (1 013) hlásil Karlovarský kraj, který má... 

  

https://www.finparada.cz/6473-Pocet-smrtelnych-pracovnich-urazu-v-Cesku-klesl.aspx
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16. Počet smrtelných pracovních úrazů v Česku klesl o 25 procent 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 11. 6. 2020, 16:16 

Odkaz: https://www.w4t.cz/pocet-smrtelnych-pracovnich-urazu-vcesku-klesl-o-25-procent-88181/ 

... právo, uvádí společnost Vindicia, která se na odškodnění specializuje.  Nejvíce pracovních úrazů, 6 859, se stalo v Praze. 

Více než 4 000 úrazů pak zaznamenal i Moravskoslezský, Středočeský a Jihomoravský kraj. Nejméně úrazů (1 013) hlásil... 

  

https://www.w4t.cz/pocet-smrtelnych-pracovnich-urazu-vcesku-klesl-o-25-procent-88181/
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17. Počet smrtelných pracovních úrazů v Česku klesl o 25 procent 

Online ● ekonomickydenik.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 10. 6. 2020, 16:00 

Vydavatel: Media Network s.r.o. ● Autor: Jiří Reichl ● Rubrika: Aktuality 

Odkaz: https://ekonomickydenik.cz/pocet-smrtelnych-pracovnich-urazu-v-cesku-klesl-o-25-procent/ 

... odškodnění, které je ale výrazně nižší než například u dopravních nehod. Až 80 % poškozených navíc netuší, na co vše mají 

právo, uvádí společnost Vindicia, která se na odškodnění specializuje.  Nejvíce pracovních úrazů v loňském roce – celkem 6... 

  

https://ekonomickydenik.cz/pocet-smrtelnych-pracovnich-urazu-v-cesku-klesl-o-25-procent/
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18. Počet pracovních úrazů klesl pod 44 tisíc. Odškodnění je bídné, říkají 

právníci 

Online ● eurozpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 5. 6. 2020, 12:18 

Vydavatel: INCORP, a.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/pocet-pracovnich-urazu-klesl-pod-44-tisic-odskodneni-je-bidne-rikaji-

pravnici.e2e62648/ 

... povinně pojištěni u Kooperativy, případné odškodnění tak nejde z jejich kapsy," uvedl expert na odškodnění společnosti 

Vindicia Tomáš Beck. Vindicia se na odškodnění specializuje.  Pro určení odškodnění jsou zásadní body, kterými posudkový... 

  

https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/pocet-pracovnich-urazu-klesl-pod-44-tisic-odskodneni-je-bidne-rikaji-pravnici.e2e62648/
https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/pocet-pracovnich-urazu-klesl-pod-44-tisic-odskodneni-je-bidne-rikaji-pravnici.e2e62648/
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19. ČSÚ: Počet pracovních úrazů loni klesl pod 44.000 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Ekonomika (ČTK) ● 5. 6. 2020, 11:32 

Vydavatel: ČTK ● Autor: mal, fd 

Odkaz: náhled 

... povinně pojištěni u Kooperativy, případné odškodnění tak nejde z jejich kapsy," uvedl expert na odškodnění společnosti 

Vindicia Tomáš Beck. Vindicia se na odškodnění specializuje.  Pro určení odškodnění jsou zásadní body, kterými posudkový... 

  

https://app.monitora.cz/article/84624554/41a7bc7122b7fd0ae6fc?query=vindicia&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjg0NjI0NTU0LCJ3aWQiOjEwMTgsImV4cCI6MTU5NzgxNzA4MX0.dPxDAbrieXgrjYJd3oAZ4vqg5I2FUgqCuddiT5n45uE
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20. TWnews.cz  
 

 


