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1. Stejná zranění, ale různý věk. Odškodnění se liší i o statisíce 

Online ● pojmag.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 31. 3. 2021, 22:55 

Rubrika: Úrazové pojištění 

Odkaz: https://pojmag.cz/stejna-zraneni-ale-ruzny-vek-odskodneni-se-lisi-i-o-statisice/ 

... pouze soud,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Tři ženy, stejné zranění i následky – odškodnění 

se výrazně liší  Problematiku ukazuje ilustrační případ dopravní nehody: auto jelo po hlavní silnici, jeho řidička vzorně... 

  

https://pojmag.cz/stejna-zraneni-ale-ruzny-vek-odskodneni-se-lisi-i-o-statisice/
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2. Věk má vliv na odškodnění, o diskriminaci však nejde 

Online ● pravniprostor.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 31. 3. 2021, 9:22 

Vydavatel: ATLAS consulting spol. s r.o. ● Rubrika: Aktuality 

Odkaz: https://www.pravniprostor.cz/aktuality/vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-diskriminaci-vsak-nejde 

... ale pouze soud,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Tři ženy, stejné zranění i následky – 

odškodnění se výrazně liší  Problematiku ukazuje ilustrační případ dopravní nehody: auto jelo po hlavní silnici, jeho řidička... 

  

https://www.pravniprostor.cz/aktuality/vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-diskriminaci-vsak-nejde
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3. Je to fér? Dva stejné úrazy, lidé ale kvůli věku dostanou jiné 

odškodnění 

Online ● tn.nova.cz (Zprávy / Politika) ● 31. 3. 2021, 5:50 

Vydavatel: TV Nova s.r.o. ● Rubrika: domácí 

Odkaz: https://tn.nova.cz/clanek/je-to-fer-dva-stejne-urazy-lide-ale-kvuli-veku-dostanou-jine-odskodneni.html 

... zraněného člověka. "Modifikátor věku je určován dle Metodiky pro vypracování soudního znaleckého posudku podle 

Metodiky Nejvyššího soudu, kde znalec má pouze doporučit výši modifikátoru. Přiznat ji má ale pouze soud,“ vysvětlil Tomáš 

Beck... 

  

https://tn.nova.cz/clanek/je-to-fer-dva-stejne-urazy-lide-ale-kvuli-veku-dostanou-jine-odskodneni.html
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4. Je to fér? Dva stejné úrazy, lidé ale kvůli věku dostanou jiné 

odškodnění 

Online ● tnbiz.cz (Jiné) ● 31. 3. 2021, 5:50 

Vydavatel: CET 21 spol. s r.o. 

Odkaz: https://tnbiz.cz/domaci-a-politika/738445 

.... Přiznat ji má ale pouze soud,“ vysvětlil Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Ta se zabývá pomoci 

poškozeným při získávání odškodnění.  Ženě po porodu nevydali placentu. Po nemocnici chtěla půl milionu  Nejlépe to 

ukazuje... 

  

https://tnbiz.cz/domaci-a-politika/738445
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5. Věk má vliv na odškodnění, o diskriminaci však nejde 

Online ● ceskenovinky1.eu (Jiné) ● 31. 3. 2021, 5:39 

Autor: Svetozár Plesník ● Rubrika: Zdraví 

Odkaz: http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2021/03/31/vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-

diskriminaci-vsak-nejde/ 

...,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Tři ženy, stejné zranění i následky – odškodnění se výrazně 

liší  Problematiku ukazuje ilustrační případ dopravní nehody: auto jelo po hlavní silnici, jeho řidička vzorně dodržovala... 

  

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2021/03/31/vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-diskriminaci-vsak-nejde/
http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2021/03/31/vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-diskriminaci-vsak-nejde/
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6. Stejná zranění, ale různý věk? Odškodnění se liší i o statisíce 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 30. 3. 2021, 16:16 

Odkaz: https://www.w4t.cz/stejna-zraneni-ale-ruzny-vek-odskodneni-se-lisi-i-o-statisice-91681/ 

... doporučit výši modifikátoru. Přiznat ji má ale pouze soud,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Tři 

ženy, stejné zranění i následky – odškodnění se výrazně liší  Problematiku ukazuje ilustrační případ dopravní nehody: auto... 

  

https://www.w4t.cz/stejna-zraneni-ale-ruzny-vek-odskodneni-se-lisi-i-o-statisice-91681/
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7. Věk má vliv na odškodnění, o diskriminaci však nejde 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 30. 3. 2021, 13:38 

Autor: Daniel Bradbury Dočekal ● Rubrika: Tisková zpráva 

Odkaz: https://feedit.cz/2021/03/30/vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-diskriminaci-vsak-nejde/ 

.... Přiznat ji má ale pouze soud,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Tři ženy, stejné zranění i 

následky – odškodnění se výrazně liší  Problematiku ukazuje ilustrační případ dopravní nehody: auto jelo po hlavní silnici... 

  

https://feedit.cz/2021/03/30/vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-diskriminaci-vsak-nejde/
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8. Dovolená za přesčasy i vyšší odškodnění za úraz v zaměstnání 

Opomíjené změny v zákoníku práce 

Tisk ● Olomoucký deník; str. 14 (Regionální zprávy) ● 26. 3. 2021 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: náhled 

... srovnatelné s úmrtím,“ uvádí Tomáš Beck, výkonný ředitel společnosti Vindicia, specializující se na pomoc při odškodňování 

osob.  ŠIRŠÍ OKRUH PŘÍJEMCŮ KOMPENZACE  Ve stejném duchu se nese změna týkající se úmrtí při práci. „Předchozí úprava... 

  

https://app.monitora.cz/article/235389274/ae6d49e5faf972a24729?query=vindicia+OR+%22tom%C3%A1%C5%A1+beck%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjA5NTI1OTEsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoyMzUzODkyNzR9.WapGXlt386-bZ99i90kXNxhBS7SXDS9LblRGzpDEfvg


  

  30 

 



  

  31 

9. Odškodnění po dopravní nehodě vás může nemile překvapit 

Online ● onbusiness.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 23. 3. 2021, 1:30 

Odkaz: https://onbusiness.cz/odskodneni-po-dopravni-nehode-vas-muze-nemile-prekvapit-5837 

... stává, že je nechává vypracovat i pojišťovna, pokud má o případu pochybnosti. Nejčastěji je pak částka krácena o 50 % až 

100 %,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. O celou kompenzaci podle něj poškozený přijde v 

případě... 

  

https://onbusiness.cz/odskodneni-po-dopravni-nehode-vas-muze-nemile-prekvapit-5837
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10. Za smrt v práci až 700 tisíc 

Tisk ● MF Dnes - Praha; str. 7 (Zprávy / Politika) ● 23. 3. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Kristina Paulenková 

Odkaz: náhled 

... zůstává do značné míry ochrnutý, v kómatu či má velmi poškozený mozek. Dopady na blízké osoby jsou tak srovnatelné s 

úmrtím,“ říká Tomáš Bepert ze společnosti Vindicia. Částka je vyhrazena pro nejbližší okolí postiženého – rodiče, děti, ale i... 

  

https://app.monitora.cz/article/231161143/b9f0f38e0be5c2f7d190?query=vindicia+OR+%22tom%C3%A1%C5%A1+beck%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjA5NTI1OTIsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoyMzExNjExNDN9.HaSPHGB3YMtrZXbIURef5Mtu2ne1W-gCY2Nv2TH2XUs
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11. Za smrt v práci až 700 tisíc. Na odškodnění už mají nárok i přátelé 

zesnulého 

Online ● idnes.cz/ekonomika (Ekonomika / Finance / Právo) ● 23. 3. 2021, 0:00 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Kristina Paulenková 

Odkaz: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/kompenzace-odskodneni-smrt-uraz-zakonik-prace-premium-

zpravodajstvi.A210322_195516_ekonomika_mato 

... má velmi poškozený mozek. Dopady na blízké osoby jsou tak srovnatelné s úmrtím,“ říká Tomáš Bepert ze společnosti 

Vindicia. Částka je vyhrazena pro nejbližší okolí postiženého – rodiče, děti, ale i dalším osoby v poměru rodinném či 

podobném... 

  

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/kompenzace-odskodneni-smrt-uraz-zakonik-prace-premium-zpravodajstvi.A210322_195516_ekonomika_mato
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/kompenzace-odskodneni-smrt-uraz-zakonik-prace-premium-zpravodajstvi.A210322_195516_ekonomika_mato
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12. Odškodnění po nehodě: auto nevybavené na zimu vás může připravit 

o miliony 

Online ● pravniprostor.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 18. 3. 2021, 9:26 

Vydavatel: ATLAS consulting spol. s r.o. ● Rubrika: Aktuality 

Odkaz: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/odskodneni-po-nehode-auto-nevybavene-na-zimu-

vas-muze-pripravit-o-miliony 

... soudně, popřípadě se jim věnuje policie už při vyšetřování. Občas se stává, že je nechává vypracovat i pojišťovna, pokud má 

o případu pochybnosti. Nejčastěji je pak částka krácena o 50 % až 100 %,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění... 

  

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/odskodneni-po-nehode-auto-nevybavene-na-zimu-vas-muze-pripravit-o-miliony
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/odskodneni-po-nehode-auto-nevybavene-na-zimu-vas-muze-pripravit-o-miliony
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13. Zákoník rozšířil okruh odškodněných při úmrtí zaměstnance 

Online ● odbory.info (Ekonomika / Finance / Právo) ● 18. 3. 2021, 0:50 

Odkaz: https://www.odbory.info/obsah/5/zakonik-rozsiril-okruh-odskodnenych-pri-umrti-zamestnance/327066 

.... Dříve připadla kompenzace pouze nejbližší osobě. Novinkou je i zavedení jednorázové náhrady nemajetkové újmy při 

zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance, sdělil médiím v úterý 9. března Tomáš Beck, výkonný ředitel a expert 

společnosti... 

  

https://www.odbory.info/obsah/5/zakonik-rozsiril-okruh-odskodnenych-pri-umrti-zamestnance/327066
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14. Nebyl viníkem nehody, přesto přijde o odškodnění. Jel na letních 

pneumatikách 

Online ● autosalon.tv (Auto-moto) ● 10. 3. 2021, 14:43 

Autor: Jan Říha 

Odkaz: https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/nebyl-vinikem-nehody-presto-prisel-o-odskodneni-jel-na-

letnich-pneumatikach 

... na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck.  Špatné obutí zhatilo odškodnění  Případů, kdy nezpůsobilý stav auta 

připraví poškozeného po nehodě o kompenzaci, v zimní sezóně výrazně přibývá. Postihlo to i mladého muže, který se při... 

  

https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/nebyl-vinikem-nehody-presto-prisel-o-odskodneni-jel-na-letnich-pneumatikach
https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/nebyl-vinikem-nehody-presto-prisel-o-odskodneni-jel-na-letnich-pneumatikach
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15. Expert: Zákoník rozšířil okruh odškodněných při úmrtí zaměstnance 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Ekonomika (ČTK) ● 9. 3. 2021, 11:25 

Vydavatel: ČTK ● Autor: mha, fd 

Odkaz: náhled 

... připadla kompenzace pouze nejbližší osobě. Novinkou je i zavedení jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť 

závažném ublížení na zdraví zaměstnance, sdělil dnes ČTK Tomáš Beck, výkonný ředitel a expert společnosti Vindicia, která 

pomáhá... 

https://app.monitora.cz/article/212705554/c243c36db68d1377c5b0?query=vindicia+OR+%22tom%C3%A1%C5%A1+beck%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjA5NTI1OTMsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoyMTI3MDU1NTR9.YknWm3t386hG1AHu2HeCTwIvCzvWKo2EZZ9luUZPiQQ
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16. Nepřizpůsobila chůzi chodníku, odmítlo město odškodné ženě. 

Rozhodl soud 

Online ● idnes.cz/finance (Ekonomika / Finance / Právo) ● 3. 3. 2021, 0:00 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Pavla Freiwaldová ● Rubrika: Finance - Finanční rádce 

Odkaz: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/neuklizeny-chodnik-uraz-odskodneni-

bolestne.A210302_092050_viteze_frp 

... je náledí zřejmé a viditelné nebo meteorologové před ledovkou varují, nemusí poškozený s nárokem na odškodné uspět 

vůbec, popřípadě je částka krácena,“ potvrzuje odborník na odškodnění Tomáš Beck z Vindicia.  „Ze zákona je totiž každý... 

  

https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/neuklizeny-chodnik-uraz-odskodneni-bolestne.A210302_092050_viteze_frp
https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/neuklizeny-chodnik-uraz-odskodneni-bolestne.A210302_092050_viteze_frp
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17. Odškodnění po nehodě: auto nevybavené na zimu vás může připravit 

o miliony 

Online ● pojmag.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 28. 2. 2021, 23:00 

Rubrika: Pojištění aut 

Odkaz: https://pojmag.cz/odskodneni-po-nehode-auto-nevybavene-na-zimu-vas-muze-pripravit-o-miliony/ 

... se jim věnuje policie už při vyšetřování. Občas se stává, že je nechává vypracovat i pojišťovna, pokud má o případu 

pochybnosti. Nejčastěji je pak částka krácena o 50 % až 100 %,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. 

O... 

  

https://pojmag.cz/odskodneni-po-nehode-auto-nevybavene-na-zimu-vas-muze-pripravit-o-miliony/
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18. Odškodnění po nehodě: auto nevybavené na zimu vás může připravit 

o miliony 

Online ● aktual24.cz (Zprávy / Politika) ● 27. 2. 2021, 7:28 

Odkaz: https://www.aktual24.cz/zpravy/13640-odskodneni-po-nehode-auto-nevybavene-na-zimu-vas-muze-

pripravit-o-miliony 

..., popřípadě se jim věnuje policie už při vyšetřování. Občas se stává, že je nechává vypracovat i pojišťovna, pokud má o 

případu pochybnosti. Nejčastěji je pak částka krácena o 50 % až 100 %,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti 

Vindicia... 

  

https://www.aktual24.cz/zpravy/13640-odskodneni-po-nehode-auto-nevybavene-na-zimu-vas-muze-pripravit-o-miliony
https://www.aktual24.cz/zpravy/13640-odskodneni-po-nehode-auto-nevybavene-na-zimu-vas-muze-pripravit-o-miliony
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19. Nepřipravené auto vás může při nehodě připravit o plnění 

Online ● business-car.cz (Auto-moto) ● 26. 2. 2021, 7:02 

Autor: Mario Rychtera ● Rubrika: Finance 

Odkaz: https://www.business-car.cz/finance/nepripravene-auto-vas-muze-pri-nehode-pripravit-o-plneni 

... při vyšetřování. Občas se stává, že je nechává vypracovat i pojišťovna, pokud má o případu pochybnosti. Nejčastěji je pak 

částka krácena o 50 % až 100 %,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  O celou kompenzaci... 

  

https://www.business-car.cz/finance/nepripravene-auto-vas-muze-pri-nehode-pripravit-o-plneni
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20. Odškodnění po nehodě: Auto nevybavené na zimu vás může 

připravit o miliony 

Online ● autojournal.cz (Auto-moto) ● 25. 2. 2021, 10:13 

Autor: Ondřej Daňa ● Rubrika: Novinky 

Odkaz: https://www.autojournal.cz/odskodneni-po-nehode-auto-nevybavene-na-zimu-vas-muze-pripravit-o-

miliony/ 

... při vyšetřování. Občas se stává, že je nechává vypracovat i pojišťovna, pokud má o případu pochybnosti. Nejčastěji je pak 

částka krácena o 50 % až 100 %,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění. O celou kompenzaci poškozený přijde v případě... 

  

https://www.autojournal.cz/odskodneni-po-nehode-auto-nevybavene-na-zimu-vas-muze-pripravit-o-miliony/
https://www.autojournal.cz/odskodneni-po-nehode-auto-nevybavene-na-zimu-vas-muze-pripravit-o-miliony/
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21. DISKUZE - Tohle zamrzí. Mladíkovi nedal viník přednost, přesto 

odškodnění v milionech nedostane 

Online ● autoroad.cz (Auto-moto) ● 25. 2. 2021, 1:19 

Vydavatel: INCORP, a.s. 

Odkaz: https://autoroad.cz/zajimavosti/100579-tohle-zamrzi-mladikovi-nedal-vinik-prednost-presto-odskodneni-v-

milionech-nedostane/forum 

.... Ke klasickému sledování dopravy se přidávají ještě i náledí, sníh, mráz a další komplikace. Je tedy třeba pořádně se na 

cestování připravit - a přizpůsobit tomu i výbavu auta. Společnost Vindicia upozorňuje, že pokud není auto dostatečně... 

  

https://autoroad.cz/zajimavosti/100579-tohle-zamrzi-mladikovi-nedal-vinik-prednost-presto-odskodneni-v-milionech-nedostane/forum
https://autoroad.cz/zajimavosti/100579-tohle-zamrzi-mladikovi-nedal-vinik-prednost-presto-odskodneni-v-milionech-nedostane/forum
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22. Tohle zamrzí. Mladíkovi nedal viník přednost, přesto odškodnění v 

milionech nedostane 

Online ● msn.com/cs-cz (Zprávy / Politika) ● 25. 2. 2021, 0:43 

Odkaz: https://www.msn.com/cs-cz/auto/zpr%C3%A1vy/tohle-zamrz%c3%ad-mlad%c3%adkovi-nedal-vin%c3%adk-

p%c5%99ednost-p%c5%99esto-od%c5%a1kodn%c4%9bn%c3%ad-v-milionech-nedostane/ar-

BB1dZiS8?li=BBQ9kVT 

..., popřípadě se jim věnuje policie už při vyšetřování. Občas se stává, že je nechává vypracovat i pojišťovna, pokud má o 

případu pochybnosti. Nejčastěji je pak částka krácena o 50 % až 100 %,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti 

Vindicia... 

  

https://www.msn.com/cs-cz/auto/zpr%C3%A1vy/tohle-zamrz%c3%ad-mlad%c3%adkovi-nedal-vin%c3%adk-p%c5%99ednost-p%c5%99esto-od%c5%a1kodn%c4%9bn%c3%ad-v-milionech-nedostane/ar-BB1dZiS8?li=BBQ9kVT
https://www.msn.com/cs-cz/auto/zpr%C3%A1vy/tohle-zamrz%c3%ad-mlad%c3%adkovi-nedal-vin%c3%adk-p%c5%99ednost-p%c5%99esto-od%c5%a1kodn%c4%9bn%c3%ad-v-milionech-nedostane/ar-BB1dZiS8?li=BBQ9kVT
https://www.msn.com/cs-cz/auto/zpr%C3%A1vy/tohle-zamrz%c3%ad-mlad%c3%adkovi-nedal-vin%c3%adk-p%c5%99ednost-p%c5%99esto-od%c5%a1kodn%c4%9bn%c3%ad-v-milionech-nedostane/ar-BB1dZiS8?li=BBQ9kVT
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23. Tohle zamrzí. Mladíkovi nedal viník přednost, přesto odškodnění v 

milionech nedostane 

Online ● autoroad.cz (Auto-moto) ● 25. 2. 2021, 0:43 

Vydavatel: INCORP, a.s. 

Odkaz: https://autoroad.cz/zajimavosti/100579-tohle-zamrzi-mladikovi-nedal-vinik-prednost-presto-odskodneni-v-

milionech-nedostane 

... částka krácena o 50 % až 100 %,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Máte rádi auta? Hledáme 

nové lidi do redakce. Napište nám na redakce@autoroad.cz a staňte se naším redaktorem.  O celou kompenzaci poškozený 

přijde v... 

  

https://autoroad.cz/zajimavosti/100579-tohle-zamrzi-mladikovi-nedal-vinik-prednost-presto-odskodneni-v-milionech-nedostane
https://autoroad.cz/zajimavosti/100579-tohle-zamrzi-mladikovi-nedal-vinik-prednost-presto-odskodneni-v-milionech-nedostane
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24. Opomíjené změny u nového zákoníku práce: přesčasy i odškodnění 

za úraz či úmrtí v zaměstnání 

Online ● aktual24.cz (Zprávy / Politika) ● 23. 2. 2021, 7:34 

Odkaz: https://www.aktual24.cz/zpravy/13635-opomijene-zmeny-u-noveho-zakoniku-prace-prescasy-i-odskodneni-

za-uraz-ci-umrti-v-zamestnani 

...,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Částka je vyhrazena pro nejbližší okolí postiženého – 

rodiče, děti, ale i dalším osobám v poměru rodinném či podobném, které podobnou újmu pociťují jako vlastní.  Ve stejném 

duchu se... 

  

https://www.aktual24.cz/zpravy/13635-opomijene-zmeny-u-noveho-zakoniku-prace-prescasy-i-odskodneni-za-uraz-ci-umrti-v-zamestnani
https://www.aktual24.cz/zpravy/13635-opomijene-zmeny-u-noveho-zakoniku-prace-prescasy-i-odskodneni-za-uraz-ci-umrti-v-zamestnani
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25. Opomíjené změny nového ZP: přesčasy i odškodnění za úraz či úmrtí 

v práci 

Online ● advokatnidenik.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 22. 2. 2021, 10:47 

Autor: Dagmar Koutská ● Rubrika: Legislativa 

Odkaz: https://advokatnidenik.cz/2021/02/22/opomijene-zmeny-noveho-zp-prescasy-i-odskodneni-za-uraz-ci-

umrti-v-zamestnani/ 

..., kdy má zranění drtivý dopad na zdraví člověka, který následně zůstává do značné míry ochrnutý, v kómatu či má velmi 

poškozený mozek. Dopady na blízké osoby jsou tak srovnatelné s úmrtím,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění... 

  

https://advokatnidenik.cz/2021/02/22/opomijene-zmeny-noveho-zp-prescasy-i-odskodneni-za-uraz-ci-umrti-v-zamestnani/
https://advokatnidenik.cz/2021/02/22/opomijene-zmeny-noveho-zp-prescasy-i-odskodneni-za-uraz-ci-umrti-v-zamestnani/
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26. Opomíjené změny u nového zákoníku práce: přesčasy i odškodnění 

za úraz či úmrtí v zaměstnání 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 19. 2. 2021, 15:40 

Autor: Daniel Bradbury Dočekal ● Rubrika: Tisková zpráva 

Odkaz: https://feedit.cz/2021/02/19/opomijene-zmeny-u-noveho-zakoniku-prace-prescasy-i-odskodneni-za-uraz-ci-

umrti-v-zamestnani/ 

... se především o případy, kdy má zranění drtivý dopad na zdraví člověka, který následně zůstává do značné míry ochrnutý, v 

kómatu či má velmi poškozený mozek. Dopady na blízké osoby jsou tak srovnatelné s úmrtím,“ vysvětluje Tomáš Beck, 

expert... 

  

https://feedit.cz/2021/02/19/opomijene-zmeny-u-noveho-zakoniku-prace-prescasy-i-odskodneni-za-uraz-ci-umrti-v-zamestnani/
https://feedit.cz/2021/02/19/opomijene-zmeny-u-noveho-zakoniku-prace-prescasy-i-odskodneni-za-uraz-ci-umrti-v-zamestnani/
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27. Úraz při práci z domova: kdy máte šanci na odškodné 

Online ● cesivpravu.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 8. 2. 2021, 8:12 

Autor: Lucie Havlišová ● Rubrika: Poradna 

Odkaz: https://www.cesivpravu.cz/blog/uraz-pri-praci-z-domova-kdy-mate-sanci-na-odskodne 

...,“ vysvětluje Dajčarová.  Kompenzace jde z pojistky  Podle Tomáše Becka, experta na odškodnění společnosti Vindicia, 

zrovna podobný případ (muže, který spěchal k videokonferenci a zlomil si ruku a poranil koleno) řeší. „Zaměstnavatel tuto 

situaci zcela... 

  

https://www.cesivpravu.cz/blog/uraz-pri-praci-z-domova-kdy-mate-sanci-na-odskodne
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28. Úrazy na chodnících. Máte šanci na odškodnění? Klíčové je zjistit, 

komu pozemek patří 

Online ● pojmag.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 28. 1. 2021, 22:25 

Rubrika: Ostatní články 

Odkaz: https://pojmag.cz/urazy-na-chodnicich-mate-sanci-na-odskodneni-klicove-je-zjistit-komu-pozemek-patri/ 

... s tím, že se strany vyplacení odškodnění brání. S uplatněním nároků klientů se tak hlásíme jak u měst, tak u technických 

služeb či vlastníků pozemků,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Setkává se například i s... 

  

https://pojmag.cz/urazy-na-chodnicich-mate-sanci-na-odskodneni-klicove-je-zjistit-komu-pozemek-patri/
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29. Úrazy na chodnících: klíčové je zjistit, komu pozemek patří 

Online ● w4t.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 26. 1. 2021, 16:16 

Odkaz: https://www.w4t.cz/urazy-na-chodnicich-klicove-je-zjistit-komu-pozemek-patri-90923/ 

... brání. S uplatněním nároků klientů se tak hlásíme jak u měst, tak u technických služeb či vlastníků pozemků,“ říká Tomáš 

Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Setkává se například i s obhajobou ve formě tvrzení, že meteorologové... 

  

https://www.w4t.cz/urazy-na-chodnicich-klicove-je-zjistit-komu-pozemek-patri-90923/
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30. Úrazy na chodnících: klíčové je zjistit, komu pozemek patří 

Online ● pravniprostor.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 26. 1. 2021, 6:21 

Vydavatel: ATLAS consulting spol. s r.o. ● Rubrika: Články 

Odkaz: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/urazy-na-chodnicich-klicove-je-zjistit-komu-pozemek-

patri 

... uplatněním nároků klientů se tak hlásíme jak u měst, tak u technických služeb či vlastníků pozemků,“ říká Tomáš Beck, 

expert na odškodnění společnosti Vindicia. Setkává se například i s obhajobou ve formě tvrzení, že meteorologové vydali 

varování... 

  

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/urazy-na-chodnicich-klicove-je-zjistit-komu-pozemek-patri
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/urazy-na-chodnicich-klicove-je-zjistit-komu-pozemek-patri
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31. Úrazy na chodnících: klíčové je zjistit, komu pozemek patří 

Online ● bydlet.cz (Bydlení / Zahrada) ● 25. 1. 2021, 19:36 

Autor: Jana Brožková, Jana Brožková 

Odkaz: https://www.bydlet.cz/575631-urazy-na-chodnicich-klicove-je-zjistit-komu-pozemek-patri/ 

... vyplacení odškodnění brání. S uplatněním nároků klientů se tak hlásíme jak u měst, tak u technických služeb či vlastníků 

pozemků,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Setkává se například i s obhajobou ve formě tvrzení, 

že... 

  

https://www.bydlet.cz/575631-urazy-na-chodnicich-klicove-je-zjistit-komu-pozemek-patri/
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32. Pracovní úraz během home office: Je nárok na odškodnění? 

Online ● finance.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 18. 1. 2021, 0:20 

Vydavatel: Mladá fronta, a.s. ● Rubrika: POJIŠTĚNÍ 

Odkaz: https://www.finance.cz/535341-pracovni-uraz-na-home-office-odskodneni/ 

... na videokonferenci. Pospíchal tedy, upadl na schodech a poranil si koleno a zlomil ruku. Zaměstnavatel tuto situaci zcela 

férově posoudil jako pracovní úraz a my nyní pracujeme na posudku na bolestné,“ popisuje aktuální kauzu Tomáš Beck... 

  

https://www.finance.cz/535341-pracovni-uraz-na-home-office-odskodneni/
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