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1. Bolestné pro zraněné zaměstnance se od roku 2015 nezvýšilo 

Online ● onbusiness.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 11. 5. 2020, 1:29 

Odkaz: https://onbusiness.cz/bolestne-pro-zranene-zamestnance-se-od-roku-2015-nezvysilo-5339 

...,25 Kč. U pracovního úrazu je to jen 250 korun, a to od roku 2015. Tehdy se za ocenění jednoho bodu vedl velký boj, ve 

finále se částka více než zdvojnásobila z původních 120 korun,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia... 

  

https://onbusiness.cz/bolestne-pro-zranene-zamestnance-se-od-roku-2015-nezvysilo-5339
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2. Mají nakaž ení nárok na odškodně ní? 

Tisk ● Blesk - příloha; str. 12, 13 (Společenské / Bulvár) ● 18. 5. 2020 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Rubrika: NOVÁ PRAVIDLA PRO ŽIVOT – PRÁCE 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/1018/83449242-d09758d81f78d3f96089/ 

... první linii má být řešena jako pracovní úraz, příkladně nemoc z povolání,“ míní Tomáš Beck, expert na odškodnění 

společnosti Vindicia. „Zásadní je, že své zaměstnávání vykonávají i v době karantény, kdy je další část společnost chráněna... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/1018/83449242-d09758d81f78d3f96089/
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3. Nákaza Covid-19 v zaměstnání: Mají nakažení nárok na odškodnění? 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 18. 5. 2020, 5:00 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/643930/nakaza-covid-19-v-zamestnani-maji-nakazeni-

narok-na-odskodneni.html 

... na Vojtěcha kvůli Chytré karanténě. Vadí mu ministerská zahálka  Expert na odškodnění: Nákaza je jako pracovní úraz  

„Nákaza u zaměstnanců v první linii má být řešena jako pracovní úraz, případně nemoc z povolání,“ míní Tomáš Beck, expert 

na... 

  

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/643930/nakaza-covid-19-v-zamestnani-maji-nakazeni-narok-na-odskodneni.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/643930/nakaza-covid-19-v-zamestnani-maji-nakazeni-narok-na-odskodneni.html
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4. Nouzový stav utlumil dubnový provoz na silnicích, opilců ale vyjelo 

více 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 19. 5. 2020, 0:39 

Rubrika: Vindicia 

Odkaz: https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=21294 

... se nám přiznal k tomu, že občas hrubě porušuje dopravní předpisy. 15 % pak přímo uvedlo, že alespoň někdy řídili s 

alkoholem v krvi,“ říká Tomáš Beck, odborník na odškodnění společnosti Vindicia.  Právě pro otázku odškodnění je přitom... 

  

https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=21294
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5. Závažnost dopravních nehod při nouzovém stavu vzrostla o 22 

procent 

Online ● ceskenoviny.cz (Zprávy / Politika) ● 19. 5. 2020, 12:20 

Vydavatel: ČTK ● Autor: ČTK, Ondřej Hájek 

Odkaz: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zavaznost-dopravnich-nehod-pri-nouzovem-stavu-vzrostla-o-22-

procent/1892710?utm_source=rss&utm_medium=feed 

... společnosti Vindicia Tomáš Beck.  Právě pro otázku odškodnění je přitom alkohol zásadní. Pokud dojde k autonehodě, kdy 

byl viníkem opilý řidič, nemá na kompenzaci nárok. "Pro viníka z toho ale plynou i vážnější potíže. Pojišťovny často požadují... 

  

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zavaznost-dopravnich-nehod-pri-nouzovem-stavu-vzrostla-o-22-procent/1892710?utm_source=rss&utm_medium=feed
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zavaznost-dopravnich-nehod-pri-nouzovem-stavu-vzrostla-o-22-procent/1892710?utm_source=rss&utm_medium=feed
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6. Závažnost dopravních nehod při nouzovém stavu vzrostla o 22 pct 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Domácí (ČTK) ● 19. 5. 2020, 12:41 

Vydavatel: ČTK ● Autor: jw, fd 

Odkaz: https://media.monitora.cz/article/preview/1018/83550510-ddead4fef792474a3258/ 

... řídili s alkoholem v krvi," upozornil expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck.  Právě pro otázku odškodnění je 

přitom alkohol zásadní. Pokud dojde k autonehodě, kdy byl viníkem opilý řidič, nemá na kompenzaci nárok. "Pro... 

https://media.monitora.cz/article/preview/1018/83550510-ddead4fef792474a3258/
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7. Tragická statistika: Závažnost dopravních nehod při nouzovém stavu 

strmě vzrostla 

Online ● eurozpravy.cz (Dezinformační weby) ● 19. 5. 2020, 13:18 

Vydavatel: INCORP, a.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://eurozpravy.cz/domaci/doprava/tragicka-statistika-zavaznost-dopravnich-nehod-pri-nouzovem-stavu-

strme-vzrostla.62afc104/ 

... řídili s alkoholem v krvi," upozornil expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck.  Právě pro otázku odškodnění je 

přitom alkohol zásadní. Pokud dojde k autonehodě, kdy byl viníkem opilý řidič, nemá na kompenzaci nárok. "Pro... 

  

https://eurozpravy.cz/domaci/doprava/tragicka-statistika-zavaznost-dopravnich-nehod-pri-nouzovem-stavu-strme-vzrostla.62afc104/
https://eurozpravy.cz/domaci/doprava/tragicka-statistika-zavaznost-dopravnich-nehod-pri-nouzovem-stavu-strme-vzrostla.62afc104/
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8. Nehod méně, mrtvých více. Nouzový stav obnažil temnou duši 

některých řidičů 

Online ● idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 19. 5. 2020, 17:38 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: ČTK ● Rubrika: Zprávy - Domácí 

Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesko-dopravni-nehody-nouzovy-stav-zavaznost-tezka-zraneni-

smrt.A200519_123030_domaci_chtl 

... tomu, že občas hrubě porušuje dopravní předpisy. Na 15 procent pak přímo uvedlo, že alespoň jednou řídili s alkoholem v 

krvi,“ upozornil Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Právě pro otázku odškodnění je přitom alkohol... 

  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesko-dopravni-nehody-nouzovy-stav-zavaznost-tezka-zraneni-smrt.A200519_123030_domaci_chtl
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesko-dopravni-nehody-nouzovy-stav-zavaznost-tezka-zraneni-smrt.A200519_123030_domaci_chtl
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9. Nouzový stav utlumil dubnový provoz na silnicích, opilců ale vyjelo 

více 

Online ● roklen24.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 19. 5. 2020, 21:04 

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

Odkaz: https://roklen24.cz/a/SvaeM/nouzovy-stav-utlumil-dubnovy-provoz-na-silnicich-opilcu-ale-vyjelo-vice 

... i průzkumy. „Každý pátý Čech se nám přiznal k tomu, že občas hrubě porušuje dopravní předpisy. 15 % pak přímo uvedlo, 

že alespoň někdy řídili s alkoholem v krvi,“ říká Tomáš Beck, odborník na odškodnění společnosti Vindicia.  Právě pro... 

  

https://roklen24.cz/a/SvaeM/nouzovy-stav-utlumil-dubnovy-provoz-na-silnicich-opilcu-ale-vyjelo-vice
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10. Závažnost dopravních nehod při nouzovém stavu vzrostla o 22 

procent 

Online ● olomoucka.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 19. 5. 2020, 22:00 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. ● Autor: ČTK, libor@drbna.cz 

Odkaz: https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/doprava/18500-zavaznost-dopravnich-nehod-pri-nouzovem-stavu-

vzrostla-o-22-procent.html 

... pak přímo uvedlo, že alespoň jednou řídili s alkoholem v krvi,“ upozornil expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš 

Beck.  Právě pro otázku odškodnění je přitom alkohol zásadní. Pokud dojde k autonehodě, kdy byl viníkem opilý řidič... 

  

https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/doprava/18500-zavaznost-dopravnich-nehod-pri-nouzovem-stavu-vzrostla-o-22-procent.html
https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/doprava/18500-zavaznost-dopravnich-nehod-pri-nouzovem-stavu-vzrostla-o-22-procent.html
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11. Nouzový stav: méně nehod, ale více opilců za volantem 

Online ● e-flotila.cz (Auto-moto) ● 20. 5. 2020, 8:00 

Rubrika: Novinky 

Odkaz: https://e-flotila.cz/2020/05/20/nouzovy-stav-mene-nehod-ale-vice-opilcu-za-volantem/ 

... předpisy. 15 % pak přímo uvedlo, že alespoň někdy řídili s alkoholem v krvi,“ říká Tomáš Beck, odborník na odškodnění 

společnosti Vindicia.  ČTĚTE TAKÉ: Česká ministerstva letos nákupy aut neplánují  Právě pro otázku odškodnění je přitom 

alkohol... 

  

https://e-flotila.cz/2020/05/20/nouzovy-stav-mene-nehod-ale-vice-opilcu-za-volantem/
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12. Závažnost dopravních nehod při nouzovém stavu vzrostla o 22 pct 

Online ● elogistika.info (Průmysl / Logistika) ● 20. 5. 2020, 10:00 

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

Odkaz: https://www.elogistika.info/zavaznost-dopravnich-nehod-pri-nouzovem-stavu-vzrostla-o-22-pct/ 

... s alkoholem v krvi,“ upozornil expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck.  Právě pro otázku odškodnění je 

přitom alkohol zásadní. Pokud dojde k autonehodě, kdy byl viníkem opilý řidič, nemá na kompenzaci nárok. „Pro viníka z 

toho... 

  

https://www.elogistika.info/zavaznost-dopravnich-nehod-pri-nouzovem-stavu-vzrostla-o-22-pct/


  

Přehled zpráv  44 

 



  

Přehled zpráv  45 

 



  

Přehled zpráv  46 

 



  

Přehled zpráv  47 

13. Dubnový provoz v nouzovém stavu: Méně nehod, více opilců za 

volantem 

Online ● auto.cz (Auto-moto) ● 20. 5. 2020, 10:56 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: Ondřej Mára 

Odkaz: https://www.auto.cz/dubnovy-provoz-v-nouzovem-stavu-mene-nehod-vice-opilcu-za-volantem-134501 

... uhradil částku, kterou musely vyplatit poškozeným. V případě, že si nehoda vyžádala oběti na životech, se může jednat i o 

miliony,“ říká Tomáš Beck, odborník na odškodnění společnosti Vindicia.  Potížím se ovšem nevyhne ani řidič, který sice... 

  

https://www.auto.cz/dubnovy-provoz-v-nouzovem-stavu-mene-nehod-vice-opilcu-za-volantem-134501
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14. Nouzový stav utlumil dubnový provoz, opilců ale vyjelo více 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 21. 5. 2020, 15:15 

Odkaz: https://www.w4t.cz/nouzovy-stav-utlumil-dubnovy-provoz-opilcu-ale-vyjelo-vice-87878/ 

.... „Každý pátý Čech se nám přiznal k tomu, že občas hrubě porušuje dopravní předpisy. 15 % pak přímo uvedlo, že alespoň 

někdy řídili s alkoholem v krvi,“ říká Tomáš Beck, odborník na odškodnění společnosti Vindicia.  Právě pro otázku odškodnění 

je... 

  

https://www.w4t.cz/nouzovy-stav-utlumil-dubnovy-provoz-opilcu-ale-vyjelo-vice-87878/
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15. Méně aut, více řidičů pod vlivem alkoholu. Jak je to s odškodněním a 

tresty? – BusinessCar 

Online ● business-car.cz (Auto-moto) ● 22. 5. 2020, 9:34 

Odkaz: https://www.business-car.cz/bezpecnost/mene-aut-vice-ridicu-pod-vlivem-alkoholu-jak-je-to-s-

odskodnenim-a-tresty/ 

... i průzkumy.  „Každý pátý Čech se nám přiznal k tomu, že občas hrubě porušuje dopravní předpisy. 15 % pak přímo uvedlo, 

že alespoň někdy řídili s alkoholem v krvi,“ říká Tomáš Beck, odborník na odškodnění společnosti Vindicia.  Právě pro... 

  

https://www.business-car.cz/bezpecnost/mene-aut-vice-ridicu-pod-vlivem-alkoholu-jak-je-to-s-odskodnenim-a-tresty/
https://www.business-car.cz/bezpecnost/mene-aut-vice-ridicu-pod-vlivem-alkoholu-jak-je-to-s-odskodnenim-a-tresty/
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16. Nouzový stav utlumil provoz na silnicích, opilců ale vyjelo více 

Online ● autojournal.cz (Auto-moto) ● 22. 5. 2020, 9:44 

Autor: Ondřej Daňa ● Rubrika: Novinky 

Odkaz: https://www.autojournal.cz/nouzovy-stav-utlumil-provoz-na-silnicich-opilcu-ale-vyjelo-vice/ 

... i průzkumy. „Každý pátý Čech se nám přiznal k tomu, že občas hrubě porušuje dopravní předpisy. 15 % pak přímo uvedlo, 

že alespoň někdy řídili s alkoholem v krvi,“ říká Tomáš Beck, odborník na odškodnění společnosti Vindicia.  Právě pro... 

  

https://www.autojournal.cz/nouzovy-stav-utlumil-provoz-na-silnicich-opilcu-ale-vyjelo-vice/
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17. Nouzový stav utlumil dubnový provoz, opilců ale vyjelo více než dříve 

Online ● autozine.cz (Auto-moto) ● 23. 5. 2020, 8:23 

Autor: tomas.dunajcik@autozine.cz, Tomáš Dunajčík ● Rubrika: Zajímavosti 

Odkaz: https://autozine.cz/nouzovy-stav-utlumil-dubnovy-provoz-opilcu-ale-vyjelo-vice-nez-drive/ 

... nelámou, potvrzují i průzkumy. „Každý pátý Čech se nám přiznal k tomu, že občas hrubě porušuje dopravní předpisy. 15 % 

pak přímo uvedlo, že alespoň někdy řídili s alkoholem v krvi,“ říká Tomáš Beck, odborník na odškodnění společnosti Vindicia... 

  

https://autozine.cz/nouzovy-stav-utlumil-dubnovy-provoz-opilcu-ale-vyjelo-vice-nez-drive/
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18. Nouzový stav utlumil dubnový provoz na silnicích, opilců ale vyjelo 

více 

Online ● bydlet.cz (Bydlení / Zahrada) ● 25. 5. 2020, 15:34 

Autor: Jana Brožková 

Odkaz: https://www.bydlet.cz/545347-nouzovy-stav-utlumil-dubnovy-provoz-na-silnicich-opilcu-ale-vyjelo-vice/ 

... nelámou, potvrzují i průzkumy. „Každý pátý Čech se nám přiznal k tomu, že občas hrubě porušuje dopravní předpisy. 15 % 

pak přímo uvedlo, že alespoň někdy řídili s alkoholem v krvi,“ říká Tomáš Beck, odborník na odškodnění společnosti Vindicia... 

  

https://www.bydlet.cz/545347-nouzovy-stav-utlumil-dubnovy-provoz-na-silnicich-opilcu-ale-vyjelo-vice/
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19.Firststyle.cz 
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20. 24zpravy.com 
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21. TWnews.cz 
 

 


