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1. Řidiče nabouraného trolejbusu operovali, dítě pustili z nemocnice 

domů 

Rozhlas ● Rádio Impuls (Rádio Impuls) ● 2. 4. 2019, 10:50 ● Negativní 

Autor: Robin Krutil ● Rubrika: iRegiony - Jihomoravský kraj 

Odkaz: http://regiony.impuls.cz/nehoda-tramvaj-trolejbus-brno-ridic-operace-odskodneni-pig-/jihomoravsky-

kraj.aspx?c=A190402_102205_imp-jihomoravsky_kov 

... právního oddělení je připravený poskytnout všechny potřebné informace a pomoc s řešením záležitostí spojených s 

nehodou,“ uvedla Tomaštíková.  Podle Tomáše Becka ze společnosti Vindicia, která se problematikou zabývá, může 

odškodnění v případě... 

http://regiony.impuls.cz/nehoda-tramvaj-trolejbus-brno-ridic-operace-odskodneni-pig-/jihomoravsky-kraj.aspx?c=A190402_102205_imp-jihomoravsky_kov
http://regiony.impuls.cz/nehoda-tramvaj-trolejbus-brno-ridic-operace-odskodneni-pig-/jihomoravsky-kraj.aspx?c=A190402_102205_imp-jihomoravsky_kov
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2. RADA 

Tisk ● Květy; str. 38 (Životní styl / Móda) ● 4. 4. 2019 ● Negativní 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/60742474-924ce239b8cb252973c6/ 

... nabídku rychlé pomoci – ovšem nemají přitom žádné vlastní smluvní soudní znalce nemajetkové újmy či advokáty, kteří by 

pracovali přímo pro ně. Poškození pak často spláčou nad výdělkem.  Tomáš Beck  společnost VINDICIA   ... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/60742474-924ce239b8cb252973c6/
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3. Nebezpečná Křenová: jen loni 60 nehod MHD 

Tisk ● MF Dnes - Brno a Jižní Morava; str. 17 (Zprávy / Politika) ● 3. 4. 2019 ● Negativní 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: Marek Osouch ● Rubrika: Brno a jižní Morava 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/60708710-bbe0e11929b4771efc5f/ 

... právního oddělení je připravený poskytnout všechny potřebné informace a pomoc s řešením záležitostí spojených s 

nehodou,“ uvedla mluvčí.  Podle Tomáše Becka ze společnosti Vindicia, která se problematikou zabývá, může odškodnění v 

případě zlomenin... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/60708710-bbe0e11929b4771efc5f/
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4. Brno po děsivé nehodě: zranění jsou mimo ohrožení života 

Tisk ● Znojemský deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 3. 4. 2019 ● Negativní 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/60705390-8d6de87d8598c9ad750f/ 

... nejčastější zranění zlomeniny, pohmožděniny a tržné rány.  ODŠKODNÉ  Podle Tomáše Becka ze společnosti Vindicia mají 

zranění právo na odškodné. „U zlomenin a operací lidé získají statisíce až miliony korun,“ sdělil Beck. Upozornil zároveň, že 

nárok... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/60705390-8d6de87d8598c9ad750f/
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5. Řidiče nabouraného trolejbusu operovali, dítě pustili z nemocnice 

domů 

Online ● idnes.cz/brno (Regionální zprávy) ● 2. 4. 2019, 10:19 ● Negativní 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: Robin Krutil ● Rubrika: Brno - Brno - Zprávy 

Facebook: 128 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/nehoda-tramvaj-trolejbus-brno-ridic-operace-

odskodneni.A190402_090249_brno-zpravy_krut 

... Tomaštíková.  Podle Tomáše Becka ze společnosti Vindicia, která se problematikou zabývá, může odškodnění v případě 

zlomenin či operací dosáhnout statisíců až milionů korun.  „Do odškodnění se započítává nejen bolestné, ale také ušlá mzda, 

ošetřovné... 

  

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/nehoda-tramvaj-trolejbus-brno-ridic-operace-odskodneni.A190402_090249_brno-zpravy_krut
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/nehoda-tramvaj-trolejbus-brno-ridic-operace-odskodneni.A190402_090249_brno-zpravy_krut
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6. Zranění z havarovaného trolejbusu mají nárok na vysoké odškodnění: 

Dostanou až milion 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 1. 4. 2019, 20:37 ● Negativní 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: jn 

Facebook: 49 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-krimi/601968/zraneni-z-havarovaneho-trolejbusu-maji-

narok-na-vysoke-odskodneni-dostanou-az-milion.html 

... společnosti Vindicia, která se zabývá odškodněním lidí při nehodách.  Výše odškodnění se bude lišit podle následků nehody 

– v případě zlomenin či operací půjde do statisíců až milionu. „ Do odškodnění se započítává nejen bolestné, ale také ušlá 

mzda... 

  

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-krimi/601968/zraneni-z-havarovaneho-trolejbusu-maji-narok-na-vysoke-odskodneni-dostanou-az-milion.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-krimi/601968/zraneni-z-havarovaneho-trolejbusu-maji-narok-na-vysoke-odskodneni-dostanou-az-milion.html
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7. Lékaři propustili dítě zraněné při nehodě v Brně, jednoho z řidičů 

úspěšně operovali 

Online ● zpravy.aktualne.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 4. 2019, 9:51 ● Negativní 

Vydavatel: ECONOMIA, a.s. ● Autor: ČTK ● Rubrika: Jihomoravský kraj 

Facebook: 3 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://zpravy.aktualne.cz/regiony/jihomoravsky/nemocnice-propustila-dite-zranene-pri-nehode-v-brne-

jednoho/r~288d4912551811e9ab10ac1f6b220ee8/ 

... dopravního podniku Hana Tomaštíková uvedla, že je částka individuální, předpisy ji nepaušalizují.  Podle Tomáše Becka ze 

společnosti Vindicia, která se zabývá odškodněním, může v případě zlomenin či operací jít až do statisíců až milionu.  Nehoda 

se... 

  

https://zpravy.aktualne.cz/regiony/jihomoravsky/nemocnice-propustila-dite-zranene-pri-nehode-v-brne-jednoho/r~288d4912551811e9ab10ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/regiony/jihomoravsky/nemocnice-propustila-dite-zranene-pri-nehode-v-brne-jednoho/r~288d4912551811e9ab10ac1f6b220ee8/
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8. Lidé, které poškodila nehoda v Brně, dostanou odškodnění. Mají se 

přihlásit 

Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 4. 2019, 16:27 ● Negativní 

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

Odkaz: https://www.lidovky.cz/domov/poskozeni-z-nehody-v-brne-dostanou-odskodneni-maji-se-

prihlasit.A190402_162401_ln_domov_ele 

... ji nepaušalizují. Peníze poputují z pojistky podniku. Podle Tomáše Becka ze společnosti Vindicia, která se zabývá 

odškodněním, může suma v případě zlomenin či operací jít do statisíců až milionu.  Trolejbus poškozený při nehodě 

dopravní... 

  

https://www.lidovky.cz/domov/poskozeni-z-nehody-v-brne-dostanou-odskodneni-maji-se-prihlasit.A190402_162401_ln_domov_ele
https://www.lidovky.cz/domov/poskozeni-z-nehody-v-brne-dostanou-odskodneni-maji-se-prihlasit.A190402_162401_ln_domov_ele


  

Přehled zpráv  24 

 



  

Přehled zpráv  25 

 



  

Přehled zpráv  26 

9. Poškození z nehody v Brně se mohou hlásit o odškodnění 

Online ● eurozpravy.cz (Dezinformační weby) ● 2. 4. 2019, 16:53 ● Negativní 

Vydavatel: INCORP, a.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/253642-poskozeni-z-nehody-v-brne-se-mohou-hlasit-o-odskodneni/ 

... nepaušalizují.  Podle Tomáše Becka ze společnosti Vindicia, která se zabývá odškodněním, může v případě zlomenin či 

operací jít až do statisíců až milionu. "Do odškodnění se započítává nejen bolestné, ale také ušlá mzda, ošetřovné, cestovné... 

  

https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/253642-poskozeni-z-nehody-v-brne-se-mohou-hlasit-o-odskodneni/


  

Přehled zpráv  27 

 



  

Přehled zpráv  28 

 



  

Přehled zpráv  29 

10. Srážka tramvaje s trolejbusem: Dopravní podnik v Brně eviduje první 

žádosti o odškodnění 

Online ● eurozpravy.cz (Dezinformační weby) ● 12. 4. 2019, 8:40 ● Negativní 

Vydavatel: INCORP, a.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://eurozpravy.cz/domaci/doprava/254640-srazka-tramvaje-s-trolejbusem-dopravni-podnik-v-brne-

eviduje-prvni-zadosti-o-odskodneni/ 

... dalších podrobností mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Při nehodě na začátku dubna se zranilo 45 lidí včetně 

obou řidičů.  Poškození mají nárok na náhradu majetkové i nemajetkové újmy. Podle Tomáše Becka ze společnosti Vindicia, 

která se... 

  

https://eurozpravy.cz/domaci/doprava/254640-srazka-tramvaje-s-trolejbusem-dopravni-podnik-v-brne-eviduje-prvni-zadosti-o-odskodneni/
https://eurozpravy.cz/domaci/doprava/254640-srazka-tramvaje-s-trolejbusem-dopravni-podnik-v-brne-eviduje-prvni-zadosti-o-odskodneni/
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11. Den poté: několik lidí je po srážce vozů ve vážném stavu, dítě pustili 

domů 

Online ● brnensky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 2. 4. 2019, 10:18 ● Negativní 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Rubrika: Černá kronika 

Facebook: 70 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://brnensky.denik.cz/nehody/den-po-srazce-v-krenove-nekolik-lidi-je-ve-vaznem-stavu-dite-pustili-

domu-20190402.html 

... také právo na odškodnění. Výše se bude lišit podle následků nehody. „U zlomenin a operací půjde částka do statisíců, až 

milionů," uvedl Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která se zabývá odškodněním. Do částky se zepočítává bolestné... 

  

https://brnensky.denik.cz/nehody/den-po-srazce-v-krenove-nekolik-lidi-je-ve-vaznem-stavu-dite-pustili-domu-20190402.html
https://brnensky.denik.cz/nehody/den-po-srazce-v-krenove-nekolik-lidi-je-ve-vaznem-stavu-dite-pustili-domu-20190402.html
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12. Nehody: 7 mýtů, které připravují posádku o adekvátní odškodné 

Online ● auto-mania.cz (Auto-moto) ● 16. 4. 2019, 13:50 ● Negativní 

Rubrika: NEWS 

Facebook: 4 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://auto-mania.cz/nehody-7-mytu-ktere-pripravuji-posadku-o-adekvatni-odskodne/ 

... na pravou míru společnost Vindicia, která se na odškodnění specializuje.  Mýtus první: jako spolujezdec viníka nehody 

nemám na odškodnění nárok  Lidé si velmi často myslí, že pokud dobrovolně sedli do auta s člověkem, který nehodu zavinil... 

  

https://auto-mania.cz/nehody-7-mytu-ktere-pripravuji-posadku-o-adekvatni-odskodne/
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13. Jak dostat adekvátní odškodné po autonehodě? Vyvracíme mýty, 

které mezi řidič panují 

Online ● autoweb.cz (Auto-moto) ● 2. 4. 2019, 10:00 ● Negativní 

Vydavatel: VIASO s.r.o. ● Autor: Tomáš Malík ● Rubrika: Autoporadna 

Facebook: 28 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://www.autoweb.cz/dostat-adekvatni-odskodne-autonehode-vyvracime-myty-ktere-ridic-panuji/ 

... částka přesahující 1,8 milionu korun,“ dokazuje Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.  Mýtus 2.  pokud nemá viník povinné 

ručení, odškodnění se nedomohu  Myslíte si, že pokud nemá viník povinné ručení, nemáte šanci domoci se spravedlnosti a... 

  

https://www.autoweb.cz/dostat-adekvatni-odskodne-autonehode-vyvracime-myty-ktere-ridic-panuji/
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14. Řidiče nabouraného trolejbusu operovali, dítě pustili z nemocnice 

domů 

Online ● 24zpravy.com (Zprávy / Politika) ● 2. 4. 2019, 11:19 ● Negativní 

Odkaz: http://www.24zpravy.com/domaci/ridice-nabouraneho-trolejbusu-operovali-dite-pustili-z-nemocnice-

domu/307203-zpravy 

... Vindicia, která se problematikou zabıvá, může odškodnění v případě zlomenin či operací dosáhnout statisíců až milionů 

korun.  „Do odškodnění se započítává nejen bolestné, ale také ušlá mzda, ošetřovné, cestovné například za návštěvy rodiny v... 

  

http://www.24zpravy.com/domaci/ridice-nabouraneho-trolejbusu-operovali-dite-pustili-z-nemocnice-domu/307203-zpravy
http://www.24zpravy.com/domaci/ridice-nabouraneho-trolejbusu-operovali-dite-pustili-z-nemocnice-domu/307203-zpravy
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15. Poškození z nehody v Brně se mohou hlásit o odškodnění 

Online ● 24zpravy.com (Zprávy / Politika) ● 2. 4. 2019, 17:55 ● Negativní 

Odkaz: http://www.24zpravy.com/domaci/poskozeni-z-nehody-v-brne-se-mohou-hlasit-o-odskodneni/307365-

zpravy 

...Poškození z nehody v Brně se mohou hlásit o odškodnění  10  Poškození z nehody v Brně se mohou hlásit o odškodnění  

Podle Tomáše Becka ze společnosti Vindicia, která se zabıvá odškodněním, může v případě zlomenin či operací jít až do... 

  

http://www.24zpravy.com/domaci/poskozeni-z-nehody-v-brne-se-mohou-hlasit-o-odskodneni/307365-zpravy
http://www.24zpravy.com/domaci/poskozeni-z-nehody-v-brne-se-mohou-hlasit-o-odskodneni/307365-zpravy
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16. Srážka tramvaje s trolejbusem: Dopravní podnik v Brně eviduje první 

žádosti o odškodnění 

Online ● 24zpravy.com (Zprávy / Politika) ● 12. 4. 2019, 10:49 ● Negativní 

Odkaz: http://www.24zpravy.com/domaci/srazka-tramvaje-s-trolejbusem-dopravni-podnik-v-brne-eviduje-prvni-

zadosti-o-odskodneni/310834-zpravy 

... újmy. Podle Tomáše Becka ze společnosti Vindicia, která se zabıvá odškodněním, může v případě zlomenin či operací jít 

odškodnění do statisíců až milionu korun.  "Do odškodnění se započítává nejen bolestné, ale také ušlá mzda, ošetřovné... 

  

http://www.24zpravy.com/domaci/srazka-tramvaje-s-trolejbusem-dopravni-podnik-v-brne-eviduje-prvni-zadosti-o-odskodneni/310834-zpravy
http://www.24zpravy.com/domaci/srazka-tramvaje-s-trolejbusem-dopravni-podnik-v-brne-eviduje-prvni-zadosti-o-odskodneni/310834-zpravy
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17. Všichni zranění cestující ze včerejší nehody mají podle odborníka 

nárok na vysoké odškodnění 

Online ● drbna.cz (Regionální zprávy) ● 2. 4. 2019, 9:59 ● Negativní 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. ● Autor: Martin Šeda 

Facebook: 17 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/4495-vsichni-zraneni-cestujici-ze-vcerejsi-nehody-maji-podle-

odbornika-narok-na-vysoke-odskodneni.html 

...Všichni zranění cestující ze včerejší nehody mají podle odborníka nárok na vysoké odškodnění  Všichni zranění cestující MHD 

(nejen) ze včerejší nehody mají nárok na odškodné. Prohlásil to Tomáš Beck, zástupce společnosti Vindicia, která se... 

  

https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/4495-vsichni-zraneni-cestujici-ze-vcerejsi-nehody-maji-podle-odbornika-narok-na-vysoke-odskodneni.html
https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/4495-vsichni-zraneni-cestujici-ze-vcerejsi-nehody-maji-podle-odbornika-narok-na-vysoke-odskodneni.html
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18. http://terapie.digital/zpravodajstvi/z-domova/-

1390.html?authToken=null 

Online ● terapie.digital (Zdravotnictví / Medicína) ● 2. 4. 2019, 1:58 ● Negativní 

Vydavatel: Ambit Media, a.s. ● Autor: Roman Klimt 

Odkaz: http://terapie.digital/zpravodajstvi/z-domova/-1390.html?authToken=null 

... společnosti Vindicia, která se zabývá odškodněním, může suma v případě zlomenin či operací jít do statisíců až milionu.  

Trolejbus poškozený při nehodě dopravní podnik sešrotuje. Tramvaj chce opravit, nejprve ji však musí prohlédnout technici... 

  

http://terapie.digital/zpravodajstvi/z-domova/-1390.html?authToken=null
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