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1. Češi tápou ohledně odškodnění, až polovina se plete v zásadních 

věcech 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 28. 2. 2020, 15:02 

Autor: Daniel Bradbury Dočekal ● Rubrika: Tisková zpráva 

Odkaz: https://feedit.cz/2020/02/28/cesi-tapou-ohledne-odskodneni-az-polovina-se-plete-v-zasadnich-vecech/ 

... domnívají, že kompenzaci za pracovní úraz platí zaměstnavatel z vlastní kapsy. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK 

pro společnost Vindicia.  Zranili jste se v práci či při nezaviněné dopravní nehodě, popřípadě přišlo k úhoně dítě ve škole? Pak 

zde... 

  

https://feedit.cz/2020/02/28/cesi-tapou-ohledne-odskodneni-az-polovina-se-plete-v-zasadnich-vecech/
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2. Češi tápou ohledně odškodnění, až polovina se plete v zásadních 

věcech 

Online ● investujeme.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 28. 2. 2020, 14:22 

Vydavatel: Fincentrum a.s. ● Autor: Veronika Hejná ● Rubrika: odškodnění 

Odkaz: https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/cesi-tapou-ohledne-odskodneni-az-polovina-se-plete-v-

zasadnich-vecech/ 

... vlastní kapsy. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Zranili jste se v práci či při nezaviněné 

dopravní nehodě, popřípadě přišlo k úhoně dítě ve škole? Pak zde nastává nárok na odškodnění. „ Lidé ale netuší, jak v 

takovém... 

  

https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/cesi-tapou-ohledne-odskodneni-az-polovina-se-plete-v-zasadnich-vecech/
https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/cesi-tapou-ohledne-odskodneni-az-polovina-se-plete-v-zasadnich-vecech/
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3. Češi tápou ohledně odškodnění, až polovina se plete v zásadních 

věcech 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 28. 2. 2020, 0:43 

Rubrika: Vindicia 

Odkaz: https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=20308 

... vlastní kapsy. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Zranili jste se v práci či při nezaviněné 

dopravní nehodě, popřípadě přišlo k úhoně dítě ve škole? Pak zde nastává nárok na odškodnění. „Lidé ale netuší, jak v 

takovém... 

  

https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=20308
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4. Sedli jste do auta k opilému řidiči? Po havárii nemusíte získat plné 

odškodnění 

Online ● zpravy.aktualne.cz/ekonomika (Ekonomika / Finance / Právo) ● 18. 2. 2020, 12:13 

Vydavatel: ECONOMIA, a.s. ● Autor: Martin Přibyl ● Rubrika: Auto 

Odkaz: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/sedli-jste-do-auta-k-opilemu-ridici-po-havarii-nemusite-

zisk/r~03778402469011ea84260cc47ab5f122/ 

...Sedli jste do auta k opilému řidiči? Po havárii nemusíte získat plné odškodnění  Nedávný průzkum analytické společnosti 

STEM/MARK pro firmu Vindicia, která se zabývá odškodněním v souvislosti s dopravními nehodami, neukazuje české řidiče 

v... 

  

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/sedli-jste-do-auta-k-opilemu-ridici-po-havarii-nemusite-zisk/r~03778402469011ea84260cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/sedli-jste-do-auta-k-opilemu-ridici-po-havarii-nemusite-zisk/r~03778402469011ea84260cc47ab5f122/
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5. Přes 40 procent Čechů někdy řídí bez zapnutého pásu. Při nehodě 

mohou přijít až o polovinu pojistného 

Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 15. 2. 2020, 7:58 

Vydavatel: Český rozhlas ● Autor: Luděk Hubáček 

Odkaz: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ridici-doprava-nehoda-bezpecnostni-pas-pojistka-pruzkum-rizeni-

auto-alkohol_2002150758_gak 

.... Pokud navíc bourá a připoutaný není, nemusí dostat odškodnění. Přes 40 procent Čechů přitom přiznalo, že tu a tam jezdí v 

autě bez pásu. Ukázal to průzkum agentury Stem/Mark pro společnost Vindicia, která pomáhá odškodnění vymáhat. Loni v... 

  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ridici-doprava-nehoda-bezpecnostni-pas-pojistka-pruzkum-rizeni-auto-alkohol_2002150758_gak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ridici-doprava-nehoda-bezpecnostni-pas-pojistka-pruzkum-rizeni-auto-alkohol_2002150758_gak
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6. Desetitisíce za úraz na chodníku. Ale až po letech soudních tahanic 

Online ● faei.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 12. 2. 2020, 1:00 

Autor: Petr Starý ● Rubrika: Právo 

Odkaz: https://faei.cz/desetitisice-za-uraz-na-chodniku-ale-az-po-letech-soudnich-tahanic/ 

... dlouhé měsíce nebo i na několik let. Ukazují to například loni zveřejněné statistiky společnosti Vindicia, která rovněž 

zastupuje osoby po takových úrazech.  Její údaje ukázaly, že poškození musí ve dvou třetinách případů usilovat o 

odškodnění... 

  

https://faei.cz/desetitisice-za-uraz-na-chodniku-ale-az-po-letech-soudnich-tahanic/


  

Přehled zpráv  26 

 



  

Přehled zpráv  27 

 



  

Přehled zpráv  28 

 



  

Přehled zpráv  29 

7. Alkohol i jízda na červenou: K hrubým přestupkům se přiznává každý 

pátý Čech 

Online ● denik.cz (Zprávy / Politika) ● 8. 2. 2020, 7:50 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Jiří Humplík 

Odkaz: https://automix.denik.cz/zivot-ridice/presupky.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-

internetu 

... usoudí, že je člověk zraněný právě v důsledku ignorování pravidel a za svůj úraz si tak do určité míry může sám,“ varuje 

Tomáš Beck - expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Dodává, že někteří lidé jsou nepoučitelní. „Náš klient z jižních... 

  

https://automix.denik.cz/zivot-ridice/presupky.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://automix.denik.cz/zivot-ridice/presupky.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
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8. Alkohol i jízda na červenou: k hrubým přestupkům se přiznává každý 

pátý Čech 

Online ● auto-mania.cz (Auto-moto) ● 7. 2. 2020, 17:10 

Rubrika: NEWS 

Odkaz: https://auto-mania.cz/alkohol-i-jizda-na-cervenou-k-hrubym-prestupkum-se-priznava-kazdy-paty-cech/ 

... těch, kteří byli u přestupků chyceni. Výjimkou ale nejsou ani výtečníci, kteří přišli o řidičský průkaz. Ukázal to průzkum 

agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Respekt k pravidlům Čechy obecně příliš nezdobí. „80 procent respondentů... 

  

https://auto-mania.cz/alkohol-i-jizda-na-cervenou-k-hrubym-prestupkum-se-priznava-kazdy-paty-cech/
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9. Kdo dobrovolně sedne vedle opilého řidiče, neriskuje jen zdraví. Při 

nehodě může přijít i o peníze 

Online ● autosalon.tv (Auto-moto) ● 6. 2. 2020, 14:30 

Autor: Adam Fišer 

Odkaz: https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/pokud-dobrovolne-sednete-k-opilemu-ridici-po-nehode-

muzete-krome-zdravi-prijit-i-o-penize 

... z praxe uvádí Tomáš Beck, specialista na odškodnění společnosti Vindicia: „Náš klient z jižních Čech měl během posledních 

dvou let dvě vážnější nehody, při kterých nebyl připoután. Kvůli tomu mu bylo v prvním případě odškodnění sníženo o 30... 

  

https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/pokud-dobrovolne-sednete-k-opilemu-ridici-po-nehode-muzete-krome-zdravi-prijit-i-o-penize
https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/pokud-dobrovolne-sednete-k-opilemu-ridici-po-nehode-muzete-krome-zdravi-prijit-i-o-penize
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10. K hrubým přestupkům se přiznává každý pátý Čech 

Online ● business-car.cz (Auto-moto) ● 3. 2. 2020, 7:42 

Autor: mr 

Odkaz: http://www.business-car.cz/clanek/k-hrubym-prestupkum-se-priznava-kazdy-paty-cech 

... řidičský průkaz. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Respekt k pravidlům Čechy obecně 

příliš nezdobí. „80 procent respondentů nám v průzkumu přiznalo, že pravidla alespoň někdy porušují – ať už na silnici, v práci 

či... 

  

http://www.business-car.cz/clanek/k-hrubym-prestupkum-se-priznava-kazdy-paty-cech
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15.ČRo: ČRo: Porušování pravidel za volantem - nepoužívání pásů 
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16.Tapito.cz 
 

 


