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17. Milujeme Prahu: V Praze je méně bouraček, ubylo i obětí 

18. Pojmag.cz: Češi porušují pravidla na silnicích i v práci. Platí pokuty a přijdou o odškodnění 

19. Pojmag,.cz: Nehody v roce 2019: bouralo se více, dopady na zdraví byly menší 

20: Vitovec.cz:  Nehody v roce 2019: bouralo se více, dopady na zdraví byly menší 
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1. Hrozivý průzkum: Každý pátý Čech se přiznává k hrubým přestupkům! 

Online ● tn.nova.cz (Zprávy / Politika) ● 31. 1. 2020, 13:17 ● Negativní 

Vydavatel: TV Nova s.r.o. ● Rubrika: pravidla siničního provozu 

Odkaz: https://auto.tn.nova.cz/clanek/novinky/hrozivy-pruzkum-kazdy-paty-cech-se-priznava-k-hrubym-

prestupkum.html 

... Vindicia. Každý pátý Čech se přiznává k hrubým přestupkům, a to se ještě řada z nich určitě nepřiznala…  Projetí křižovatky 

na červenou, nebezpečné předjíždění či jízda přes přejezd, který signalizuje blížící se vlak? Dopravní pravidla hrubě... 

  

https://auto.tn.nova.cz/clanek/novinky/hrozivy-pruzkum-kazdy-paty-cech-se-priznava-k-hrubym-prestupkum.html
https://auto.tn.nova.cz/clanek/novinky/hrozivy-pruzkum-kazdy-paty-cech-se-priznava-k-hrubym-prestupkum.html


  

Přehled zpráv  4 

 



  

Přehled zpráv  5 

 



  

Přehled zpráv  6 

 



  

Přehled zpráv  7 

 



  

Přehled zpráv  8 

2. Češi porušují pravidla na silnicích i v práci. Platí pokuty a přijdou o 

odškodnění 

Online ● ekonomickymagazin.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 30. 1. 2020, 8:00 ● Negativní 

Vydavatel: Gibbs & Co., s. r. o. ● Autor: Zdeněk Kulhánek ● Rubrika: Analýzy 

Odkaz: https://www.ekonomickymagazin.cz/2020/01/cesi-porusuji-pravidla-na-silnicich-i-v-praci-plati-pokuty-a-

prijdou-o-odskodneni/ 

.... Nejčastějším důsledkem porušování pravidel je ovšem pokuta – museli ji zaplatit tři ze čtyř respondentů, kteří byli při 

přečinu chyceni. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Respekt k pravidlům Čechy příliš 

nezdobí. Osm... 

  

https://www.ekonomickymagazin.cz/2020/01/cesi-porusuji-pravidla-na-silnicich-i-v-praci-plati-pokuty-a-prijdou-o-odskodneni/
https://www.ekonomickymagazin.cz/2020/01/cesi-porusuji-pravidla-na-silnicich-i-v-praci-plati-pokuty-a-prijdou-o-odskodneni/
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3. Češi porušují pravidla na silnicích i v práci. Platí pokuty a přijdou o 

odškodnění 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 29. 1. 2020, 13:52 ● Negativní 

Odkaz: https://www.w4t.cz/cesi-porusuji-pravidla-na-silnicich-i-v-praci-plati-pokuty-a-prijdou-o-odskodneni-86059/ 

... porušování pravidel je ovšem pokuta – museli ji zaplatit tři ze čtyř respondentů, kteří byli při přečinu chyceni. Ukázal to 

průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Respekt k pravidlům Čechy příliš nezdobí. Osm respondentů z 

deseti v... 

  

https://www.w4t.cz/cesi-porusuji-pravidla-na-silnicich-i-v-praci-plati-pokuty-a-prijdou-o-odskodneni-86059/
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4. Češi porušují pravidla na silnicích i v práci. Platí pokuty a přijdou o 

odškodnění 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 27. 1. 2020, 16:48 ● Negativní 

Autor: Daniel Bradbury Dočekal 

Odkaz: https://feedit.cz/2020/01/27/cesi-porusuji-pravidla-na-silnicich-i-v-praci-plati-pokuty-a-prijdou-o-

odskodneni/ 

... část. Nejčastějším důsledkem porušování pravidel je ovšem pokuta – museli ji zaplatit tři ze čtyř respondentů, kteří byli při 

přečinu chyceni. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Respekt k pravidlům Čechy příliš... 

  

https://feedit.cz/2020/01/27/cesi-porusuji-pravidla-na-silnicich-i-v-praci-plati-pokuty-a-prijdou-o-odskodneni/
https://feedit.cz/2020/01/27/cesi-porusuji-pravidla-na-silnicich-i-v-praci-plati-pokuty-a-prijdou-o-odskodneni/
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5. Češi porušují pravidla 

Online ● iprosperita.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 27. 1. 2020, 14:11 ● Negativní 

Vydavatel: RIX, s.r.o. 

Odkaz: https://www.iprosperita.cz/analyzy/10025-cesi-porusuji-pravidla 

... byli při přečinu chyceni. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Respekt k pravidlům Čechy 

příliš nezdobí. Osm respondentů z deseti v průzkumu potvrdilo, že je alespoň někdy porušují. Lidem se zároveň své 

přestupky... 

  

https://www.iprosperita.cz/analyzy/10025-cesi-porusuji-pravidla
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6. Češi porušují pravidla na silnicích i v práci. Platí pokuty a přijdou o 

odškodnění 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 27. 1. 2020, 13:56 ● Negativní 

Rubrika: Vindicia 

Odkaz: https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=20104 

... ovšem pokuta – museli ji zaplatit tři ze čtyř respondentů, kteří byli při přečinu chyceni. Ukázal to průzkum agentury 

STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Respekt k pravidlům Čechy příliš nezdobí. Osm respondentů z deseti v průzkumu 

potvrdilo... 

  

https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=20104
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7. Nehody v roce 2019: Bouralo se více, dopady na zdraví byly menší 

Online ● ekonomickymagazin.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 27. 1. 2020, 8:00 ● Negativní 

Vydavatel: Gibbs & Co., s. r. o. ● Autor: Zdeněk Kulhánek ● Rubrika: Analýzy 

Odkaz: https://www.ekonomickymagazin.cz/2020/01/nehody-v-roce-2019-bouralo-se-vice-dopady-na-zdravi-byly-

mensi/ 

... pohybovalo okolo 830 tisíc korun. Letos by měla být částka ještě vyšší, informuje společnost Vindicia.  V roce 2019 se mírně 

zlepšilo povědomí o možnosti získat adekvátní odškodnění, celkově ovšem přetrvává situace, kdy účastníci nehod svá práva 

a... 

  

https://www.ekonomickymagazin.cz/2020/01/nehody-v-roce-2019-bouralo-se-vice-dopady-na-zdravi-byly-mensi/
https://www.ekonomickymagazin.cz/2020/01/nehody-v-roce-2019-bouralo-se-vice-dopady-na-zdravi-byly-mensi/
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8. Většina Čechů porušuje pravidla 

Tisk ● Hospodářské Noviny; str. 3 (Zprávy / Politika) ● 27. 1. 2020 ● Negativní 

Vydavatel: ECONOMIA, a.s. ● Rubrika: ■ ČESKO 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/75903051-01146d7a12f66bec4f77/ 

...Většina Čechů porušuje pravidla  Pravidla nedodržuje alespoň někdy 82 procent Čechů. Podle průzkumu agentury 

STEM/MARK pro firmu Vindicia mezi tisícovkou respondentů se například každý šestý dotázaný přiznal k jízdě v opilosti. 

Čtvrtina... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/75903051-01146d7a12f66bec4f77/
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9. Krátké zprávy z domova, ze světa a z byznysu 

Online ● ihned.cz (Zprávy / Politika) ● 27. 1. 2020, 0:00 ● Negativní 

Vydavatel: ECONOMIA, a.s. ● Rubrika: HN 

Odkaz: https://archiv.ihned.cz/c1-66711830-kratke-zpravy-z-domova-ze-sveta-a-z-byznysu 

... svém webu vláda.  &FilledSmallSquare; ČESKO  Většina Čechů porušuje pravidla  Pravidla nedodržuje alespoň někdy 82 

procent Čechů. Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro firmu Vindicia mezi tisícovkou respondentů se například každý 

šestý... 

  

https://archiv.ihned.cz/c1-66711830-kratke-zpravy-z-domova-ze-sveta-a-z-byznysu
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10. Průzkum: Pravidla porušuje alespoň někdy 82 procent Čechů 

Online ● zlato.cz (Zprávy / Politika) ● 24. 1. 2020, 16:00 ● Negativní 

Vydavatel: Zlato a.s. ● Autor: Denis Drahoš ● Rubrika: Z domova 

Odkaz: https://www.zlato.cz/z-domova/pruzkum-pravidla-porusuje-alespon-nekdy-82-procent-cechu/ 

... práci. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia mezi tisícovkou respondentů.  Z průzkumu 

vyplyvá, že dopravní pravidla hrubě porušila celá pětina Čechů. Foto: Pixabay  „V praxi se hodně setkáváme hlavně s 

lehkomyslností... 

  

https://www.zlato.cz/z-domova/pruzkum-pravidla-porusuje-alespon-nekdy-82-procent-cechu/
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11. Nehody v roce 2019: bouralo se více, dopady na zdraví byly menší 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 24. 1. 2020, 0:20 ● Negativní 

Autor: Zdeněk Bubák 

Odkaz: https://www.finparada.cz/6152-Nehody-v-roce-2019-bouralo-se-vice.aspx 

.... Letos by měla být částka ještě vyšší, informuje společnost Vindicia.  V roce 2019 se mírně zlepšilo povědomí o možnosti 

získat adekvátní odškodnění, celkově ovšem přetrvává situace, kdy účastníci nehod svá práva a nároky neznají. Podíl... 

  

https://www.finparada.cz/6152-Nehody-v-roce-2019-bouralo-se-vice.aspx
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12. Nehody v roce 2019: bouralo se více, dopady na zdraví byly menší 

Online ● auto4drive.cz (Auto-moto) ● 23. 1. 2020, 0:00 ● Negativní 

Rubrika: Doporučujeme 

Odkaz: https://www.auto4drive.cz/2020/01/23/nehody-v-roce-2019-bouralo-se-vice-dopady-na-zdravi-byly-mensi/ 

... pojišťovny standardně vyplácí jen mezi pětinou a třetinou částky, na kterou mají poškození nárok,” vychází z firemních 

statistik Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Počet loňských nehod se sice oproti roku 2010 výrazně 

zvýšil ze... 

  

https://www.auto4drive.cz/2020/01/23/nehody-v-roce-2019-bouralo-se-vice-dopady-na-zdravi-byly-mensi/
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13. Konec desetiletí na silnicích: nehod je výrazně více, ale nejsou tak 

tragické. 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 22. 1. 2020, 12:12 ● Negativní 

Odkaz: https://www.w4t.cz/konec-desetileti-na-silnicich-nehod-je-vyrazne-vice-ale-nejsou-tak-tragicke-85933/ 

.... Lidé zranění při nehodách mají nárok na odškodnění, které se v průměru loni pohybovalo okolo 830 tisíc korun. Letos by 

měla být částka ještě vyšší, informuje společnost Vindicia.  V roce 2019 se mírně zlepšilo povědomí o možnosti získat... 

  

https://www.w4t.cz/konec-desetileti-na-silnicich-nehod-je-vyrazne-vice-ale-nejsou-tak-tragicke-85933/
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14. Nehody v roce 2019: Bouralo se více, dopady na zdraví byly menší, 

odškodnění rostou 

Online ● kurzy.cz/zpravy (Ekonomika / Finance / Právo) ● 20. 1. 2020, 15:45 ● Negativní 

Vydavatel: Kurzy.cz, spol. s r.o. ● Autor: Vladimír Urbánek, Vladimír Urbánek 

Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/527486-nehody-v-roce-2019-bouralo-se-vice-dopady-na-zdravi-byly-mensi-

odskodneni-rostou/ 

... 830 tisíc korun . Letos by měla být částka ještě vyšší, informuje společnost Vindicia.  V roce 2019 se mírně zlepšilo 

povědomí o možnosti získat adekvátní odškodnění, celkově ovšem přetrvává situace, kdy účastníci nehod svá práva a nároky... 

  

https://www.kurzy.cz/zpravy/527486-nehody-v-roce-2019-bouralo-se-vice-dopady-na-zdravi-byly-mensi-odskodneni-rostou/
https://www.kurzy.cz/zpravy/527486-nehody-v-roce-2019-bouralo-se-vice-dopady-na-zdravi-byly-mensi-odskodneni-rostou/
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15. Osm životně důležitých rad: Jak správně postupovat po nehodě a 

nepřijít o peníze 

Online ● denik.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 1. 2020, 8:00 ● Negativní 

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

Odkaz: https://automix.denik.cz/zivot-ridice/osm-zivotne-dulezitych-rad-jak-spravne-postupovat-po-nehode-a-

neprijit-o-penize-20200102.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 

... Vindicia na to, jak alespoň minimalizovat finanční následky těchto neštěstí. Tyto rady se samozřejmě týkají až fáze, kdy je 

postaráno o zraněné, vozidla jsou náležitě označena a zabezpečena a na místě jsou policisté i záchranáři.  Kliknutím... 

  

https://automix.denik.cz/zivot-ridice/osm-zivotne-dulezitych-rad-jak-spravne-postupovat-po-nehode-a-neprijit-o-penize-20200102.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://automix.denik.cz/zivot-ridice/osm-zivotne-dulezitych-rad-jak-spravne-postupovat-po-nehode-a-neprijit-o-penize-20200102.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
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16. ČTK: Průzkum: Pravidla porušuje alespoň někdy 82 procent Čechů 
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17.Milujeme Prahu: V Praze je méně bouraček, ubylo i obětí 
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18.Pojmag.cz: Češi porušují pravidla na silnicích i v práci. Platí pokuty a 

přijdou o odškodnění 
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19. Pojmag,.cz: Nehody v roce 2019: bouralo se více, dopady na zdraví 

byly menší 
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20. Vitovec.cz:  Nehody v roce 2019: bouralo se více, dopady na zdraví 

byly menší 
 

 


