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1. 7 mýtů O ODŠKODNĚNÍ 

Tisk ● Aha! - regionální mutace Morava; str. 4 (Společenské / Bulvár) ● 24. 5. 2019 ● Negativní 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Rubrika: FINANCE 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/62597187-b1dde739e7861679d933/ 

... dopravních nehod trpí úzkostmi, depresemi, nebo se začnou bát jezdit autem, v horším případě cestovat úplně,“ připomíná 

Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.  5  O ODŠKODNĚNÍ ROZHODUJE LÉKAŘ POJIŠŤOVNY  Když se spolehnete na pojišťovnu 

a jejího... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/62597187-b1dde739e7861679d933/
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2. V Česku se v práci ročně zraní skoro 47 tisíc lidí 

Tisk ● Hospodářské Noviny; str. 13 (Zprávy / Politika) ● 27. 5. 2019 ● Negativní 

Vydavatel: ECONOMIA, a.s. ● Rubrika: ■ BEZPEČNOST PRÁCE 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/62673629-ad297690a2f22fb42be2/ 

... pětkrát až osmkrát nižší částku, než je ta, na kterou mají nárok. Zjistil to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost 

Vindicia. Zkušenost s pracovním úrazem má podle něj každý dvacátý respondent. Odškodné většinou nepřesáhlo 10 tisíc 

korun.   ... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/62673629-ad297690a2f22fb42be2/
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3. V Česku se ročně zraní na 46 tisíc lidí 

Tisk ● MF Dnes - Praha; str. 10 (Zprávy / Politika) ● 25. 5. 2019 ● Negativní 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: Pracovní úrazy 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/62637304-030d44d5ec6022825519/ 

... osmkrát nižší částku, než je ta, na kterou mají nárok, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia. 

Zkušenost s pracovním úrazem má podle něj každý dvacátý respondent. Odškodné většinou nepřesáhlo 10 000 korun. Mezi 

nejčastější... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/62637304-030d44d5ec6022825519/
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4. Za pracovní úrazy dávají firmy malé odškodné 

Tisk ● Tachovský deník; str. 5 (Regionální zprávy) ● 25. 5. 2019 ● Negativní 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/62634690-d62e6736d71b211b79da/ 

... až osmkrát nižší částku, než je ta, na kterou mají nárok, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia. 

Zkušenost s pracovním úrazem má podle něj každý dvacátý respondent. Odškodné většinou nepřesáhlo 10 000 korun. (čtk)   

... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/62634690-d62e6736d71b211b79da/
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5. 7 mýtů o odškodnění za autonehodu: Nenechte se oblafnout! Na co 

máte nárok? 

Online ● ahaonline.cz (Společenské / Bulvár) ● 24. 5. 2019, 5:00 ● Negativní 

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

Odkaz: https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/160439/7-mytu-o-odskodneni-za-autonehodu-nenechte-se-

oblafnout-na-co-mate-narok.html 

... úzkostmi, depresemi, nebo se začnou bát jezdit autem, v horším případě cestovat úplně,“ připomíná Tomáš Beck ze 

společnosti Vindicia.  5* O odškodnění rozhoduje lékař pojišťovny  Když se spolehnete na pojišťovnu a jejího posudkového 

lékaře, můžete... 

  

https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/160439/7-mytu-o-odskodneni-za-autonehodu-nenechte-se-oblafnout-na-co-mate-narok.html
https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/160439/7-mytu-o-odskodneni-za-autonehodu-nenechte-se-oblafnout-na-co-mate-narok.html
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6. Krátké zprávy z domova, ze světa a z byznysu 

Online ● ihned.cz (Zprávy / Politika) ● 27. 5. 2019, 0:00 ● Negativní 

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

Odkaz: https://archiv.ihned.cz/c1-66578430-kratke-zpravy-z-domova-ze-sveta-a-z-byznysu 

... zaměstnavatele nabídne v průměru pětkrát až osmkrát nižší částku, než je ta, na kterou mají nárok. Zjistil to průzkum 

agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia. Zkušenost s pracovním úrazem má podle něj každý dvacátý respondent. 

Odškodné většinou... 

  

https://archiv.ihned.cz/c1-66578430-kratke-zpravy-z-domova-ze-sveta-a-z-byznysu
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7. Průzkum ukázal, kolik Čechů se ročně zraní v práci. Děsivé číslo 

Online ● eurozpravy.cz (Dezinformační weby) ● 24. 5. 2019, 10:58 ● Negativní 

Vydavatel: INCORP, a.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/258552-pruzkum-ukazal-kolik-cechu-se-rocne-zrani-v-praci-desive-cislo/ 

... nabídne v průměru pětkrát až osmkrát nižší částku, než je ta, na kterou mají nárok, vyplývá z průzkumu agentury 

STEM/MARK pro společnost Vindicia. Zkušenost s pracovním úrazem má podle něj každý dvacátý respondent. Odškodné 

většinou nepřesáhlo 10... 

  

https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/258552-pruzkum-ukazal-kolik-cechu-se-rocne-zrani-v-praci-desive-cislo/
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8. Jak postupovat při dopravní nehodě: Kdy máte nárok na odškodné a 

jak se o něj nepřipravit? 

Online ● ctidoma.cz (Regionální zprávy) ● 24. 5. 2019, 8:30 ● Negativní 

Vydavatel: Centa a.s. ● Autor: Martin Chalupa, chalupa@ctidoma.cz 

Odkaz: https://www.ctidoma.cz/zivotni-styl/2019-05-24-jak-postupovat-pri-dopravni-nehode-kdy-mate-narok-na-

odskodne-jak-se-o-nej 

... kterou byla podle soudů zodpovědná její kamarádka, která řídila. Na výši odškodnění to ovšem nemělo žádný vliv a paní tak 

zranění alespoň zčásti kompenzovala částka přesahující 1,8 milionu korun," dokazuje Tomáš Beck ze společnosti Vindicia... 

  

https://www.ctidoma.cz/zivotni-styl/2019-05-24-jak-postupovat-pri-dopravni-nehode-kdy-mate-narok-na-odskodne-jak-se-o-nej
https://www.ctidoma.cz/zivotni-styl/2019-05-24-jak-postupovat-pri-dopravni-nehode-kdy-mate-narok-na-odskodne-jak-se-o-nej
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9. Portál: V ČR se ročně v práci zraní 46.500 lidí 

Online ● zdravi.euro.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 28. 5. 2019, 8:36 ● Negativní 

Vydavatel: Mladá fronta, a.s. ● Autor: Lukáš Malý ● Rubrika: Aktuality 

Odkaz: https://zdravi.euro.cz/portal-v-cr-se-rocne-v-praci-zrani-46-500-lidi/ 

... společnost Vindicia. Zkušenost s pracovním úrazem má podle něj každý dvacátý respondent. Odškodné většinou 

nepřesáhlo 10.000 korun.  Zaměstnavatelé jsou ze zákona pojištěni, takže za pracovní úraz může poškozený nárokovat 

odškodnění. „Lidé ale často... 

  

https://zdravi.euro.cz/portal-v-cr-se-rocne-v-praci-zrani-46-500-lidi/
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10. Nehody: 7 mýtů, které vás připravují o adekvátní odškodné 

Online ● investujeme.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 21. 5. 2019, 11:57 ● Negativní 

Vydavatel: Fincentrum a.s. 

Odkaz: https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/nehody-7-mytu-ktere-vas-pripravuji-o-adekvatni-odskodne/ 

... 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, nemohou na 

odškodnění... 

  

https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/nehody-7-mytu-ktere-vas-pripravuji-o-adekvatni-odskodne/
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11. Víme, na co máme nárok při pracovním úrazu? 

Online ● halonoviny.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 5. 2019, 16:00 ● Negativní 

Vydavatel: Futura, a.s. 

Odkaz: http://www.halonoviny.cz/articles/view/50931166 

... právo. I kvůli tomu jim pojišťovna zaměstnavatele nabídne v průměru pětkrát až osmkrát nižší částku, než je ta, na kterou 

mají nárok, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Zkušenost s pracovním úrazem má podle 

agentury... 

  

http://www.halonoviny.cz/articles/view/50931166
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12. Nehody: 7 mýtů, které vás připravují o adekvátní odškodné 

Online ● bankovnipoplatky.com (Ekonomika / Finance / Právo) ● 23. 5. 2019, 20:01 ● Negativní 

Vydavatel: Digitaiment s.r.o. ● Rubrika: www.bankovnipoplatky.com 

Odkaz: https://www.bankovnipoplatky.com/nehody-7-mytu-ktere-vas-pripravuji-o-adekvatni-odskodne-37825 

... 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, nemohou na 

odškodnění... 

  

https://www.bankovnipoplatky.com/nehody-7-mytu-ktere-vas-pripravuji-o-adekvatni-odskodne-37825


  

Přehled zpráv  44 

 



  

Přehled zpráv  45 

 



  

Přehled zpráv  46 

13. Poradna: Sedm mýtů, které u nehod připraví o adekvátní odškodné 

Online ● ekonomickymagazin.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 23. 5. 2019, 9:00 ● Negativní 

Vydavatel: Gibbs & Co., s. r. o. ● Autor: Karolína Hurychová ● Rubrika: Názory 

Odkaz: https://www.ekonomickymagazin.cz/2019/05/poradna-sedm-mytu-ktere-u-nehod-pripravi-o-adekvatni-

odskodne/ 

... odškodnění stále panují. Ty nejčastější uvádí 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... 

  

https://www.ekonomickymagazin.cz/2019/05/poradna-sedm-mytu-ktere-u-nehod-pripravi-o-adekvatni-odskodne/
https://www.ekonomickymagazin.cz/2019/05/poradna-sedm-mytu-ktere-u-nehod-pripravi-o-adekvatni-odskodne/
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14. Nehody: 7 mýtů, které vás připravují o adekvátní odškodné 

Online ● firststyle.cz (Společenské / Bulvár) ● 29. 5. 2019, 12:00 ● Negativní 

Rubrika: Zábava 

Odkaz: https://www.firststyle.cz/nehody-7-mytu-ktere-vas-pripravuji-o-adekvatni-odskodne/ 

... 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, nemohou na 

odškodnění... 

  

https://www.firststyle.cz/nehody-7-mytu-ktere-vas-pripravuji-o-adekvatni-odskodne/
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15. Souhrn ekonomických zpráv ČTK 24. května 2019 

Online ● asocr.cz (Jiné) ● 25. 5. 2019, 1:56 ● Negativní 

Vydavatel: ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ 

Odkaz: https://www.asocr.cz/obsah/54/souhrn-ekonomickych-zprav-ctk-24-kvetna-2019/30041 

... tomu jim pojišťovna zaměstnavatele nabídne v průměru pětkrát až osmkrát nižší částku, než je ta, na kterou mají nárok, 

vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia. Zkušenost s pracovním úrazem má podle něj každý 

dvacátý... 

  

https://www.asocr.cz/obsah/54/souhrn-ekonomickych-zprav-ctk-24-kvetna-2019/30041
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16. Nehody: Sedm mýtů, které vás připravují o adekvátní odškodné 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 27. 5. 2019, 9:17 ● Negativní 

Autor: Zdeněk Bubák 

Odkaz: https://finparada.cz/5689-Nehody-Sedm-mytu-ktere-vas-pripravi-o-adekvatni-odskodne.aspx 

... 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, nemohou na 

odškodnění... 

  

https://finparada.cz/5689-Nehody-Sedm-mytu-ktere-vas-pripravi-o-adekvatni-odskodne.aspx
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17. Portál: V ČR se ročně v práci zraní 46.500 lidí 

Online ● financni-web.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 24. 5. 2019, 10:37 ● Negativní 

Odkaz: https://www.financni-web.cz/zpravy/38306-portal-v-cr-se-rocne-v-praci-zrani-46-500-lidi/ 

... často netuší, na co mají právo. I kvůli tomu jim pojišťovna zaměstnavatele nabídne v průměru pětkrát až osmkrát nižší 

částku, než je ta, na kterou mají nárok, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia. Zkušenost s 

pracovním... 

  

https://www.financni-web.cz/zpravy/38306-portal-v-cr-se-rocne-v-praci-zrani-46-500-lidi/
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18. České noviny 
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19. ČTK 
 

 


