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1. Novela zákoníku práce 2020 a 2021: Co nás čeká a co se zlepší 

Online ● finance.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 26. 8. 2020, 0:10 

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

Odkaz: https://www.finance.cz/533487-novela-zakoniku-prace/ 

... pozůstalé u pracovních úrazů  Expert na odškodnění Tomáš Beck ze společnosti Vindicia se zaměřil na kompenzace po 

pracovních úrazech. „Kvituji navýšení částky pro pozůstalé po obětech pracovních úrazů . Dříve byl strop 240 000 korun pro 

jediného, a... 

  

https://www.finance.cz/533487-novela-zakoniku-prace/
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2. Experti k novinkám: dovolená spravedlivěji, za pracovní úraz víc peněz 

Online ● idnes.cz/finance (Ekonomika / Finance / Právo) ● 21. 8. 2020, 0:00 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Eva Sovová 

Odkaz: https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/zakonik-prace-novela-dovolena-home-office-pracovni-

uraz-odskodneni-vypoved-doruceni-novinky.A200818_075904_podnikani_sov 

... práce, otázky BOZP, evidence pracovní doby nebo řešení pracovních úrazů,“ vypočítává expertka.  Pohled Tomáše Becka ze 

společnosti Vindicia:  Další novinkou, která nabude účinnost od 1 .ledna 2021 je odškodnění u pracovních úrazů, kde dojde 

k... 

  

https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/zakonik-prace-novela-dovolena-home-office-pracovni-uraz-odskodneni-vypoved-doruceni-novinky.A200818_075904_podnikani_sov
https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/zakonik-prace-novela-dovolena-home-office-pracovni-uraz-odskodneni-vypoved-doruceni-novinky.A200818_075904_podnikani_sov
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3. Novela zákoníku práce očima expertů: přínosy i nedostatky 

Online ● onbusiness.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 17. 8. 2020, 0:20 

Odkaz: https://onbusiness.cz/novela-zakoniku-prace-ocima-expertu-prinosy-i-nedostatky-5489 

... společnosti Vindicia se zaměřil na kompenzace po pracovních úrazech. „Kvituji navýšení částky pro pozůstalé po obětech 

pracovních úrazů. Dříve byl strop 240 000 korun pro jediného, a to nejbližšího příbuzného, ostatní museli o své nároky, 

například... 

  

https://onbusiness.cz/novela-zakoniku-prace-ocima-expertu-prinosy-i-nedostatky-5489
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4. Odškodnění „hasí“ pojišťovny i nadace 

Tisk ● MF Dnes - Střední Čechy; str. 13 (Zprávy / Politika) ● 14. 8. 2020 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Aleš Kubelka ● Rubrika: Střední Čechy 

Odkaz: náhled 

... ze společnosti Vindicia.  Jestliže dojde k nejhoršímu a člen posádky vlaku zemře, má nejbližší příbuzný nárok na 240 tisíc 

korun. Zda se pozůstalí dočkají odškodného, i pokud by byl zemřelý viníkem nehody, však v případě tragické srážky u... 

  

https://app.monitora.cz/article/88211743/f44065e8bae50ee62193?query=vindicia&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjg4MjExNzQzLCJ3aWQiOjEwMTgsImV4cCI6MTYwNDc2NTAwNH0.m_nY2gx4EwnN-hrgDAZlaO22z3jwjTqNsTWIde4zki8


  

Přehled zpráv  16 

 



  

Přehled zpráv  17 

5. Nehody vlaků v Česku: Zmapovali jsme, na co mají poškození nárok 

Online ● idnes.cz/finance (Ekonomika / Finance / Právo) ● 4. 8. 2020, 0:00 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Eva Sovová 

Odkaz: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/vlaky-nehody-odskodneni-zraneni-dokumentace-naroky-

zpozdeni-vlaku-nahrada-skody-zavazadla.A200803_101531_viteze_sov 

... společnosti Vindicia. Odškodnění přitom zahrnuje nejen bolestné, ale také ošetřovné, cestovné, ztížení společenského 

uplatnění a náhradu ušlé mzdy. To vše podle Metodiky nejvyššího soudu.  Případná kompenzace by ovšem neodešla z účtu 

samotného... 

  

https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/vlaky-nehody-odskodneni-zraneni-dokumentace-naroky-zpozdeni-vlaku-nahrada-skody-zavazadla.A200803_101531_viteze_sov
https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/vlaky-nehody-odskodneni-zraneni-dokumentace-naroky-zpozdeni-vlaku-nahrada-skody-zavazadla.A200803_101531_viteze_sov
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6. Otrávení pacienti z frýdlantské nemocnice byli odškodněni 

Tisk ● Zdravotnictví a medicína; str. 28 (Zdravotnictví / Medicína) ● 3. 8. 2020 

Vydavatel: MF Medical & Digital Media, s.r.o. ● Rubrika: Z PRÁVY Z REGIONŮ 

Odkaz: náhled 

... dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou. Uvedla to společnost Vindicia, která tyto klienty zastupuje. Původně odložený 

případ byl navíc znovu otevřen a pátrá se po viníkovi otravy.  Bolestné zaplatila pojišťovna v rámci pojištění majetku a... 

  

https://app.monitora.cz/article/87699298/f560befddd1bfee82438?query=vindicia&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjg3Njk5Mjk4LCJ3aWQiOjEwMTgsImV4cCI6MTYwNDc2NTAwNH0.nwmTT6u7q_-XbulFxRP3aDo0iyLEcPXYLucFhi2fxIM
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7. KVÍZ: Renta nebo odškodné? Na co máte nárok v případě pracovního 

úrazu? 

Online ● idnes.cz/finance (Ekonomika / Finance / Právo) ● 2. 8. 2020, 0:00 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Pavla Freiwaldová 

Odkaz: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/kviz-test-pracovni-uraz-odskodneni-renta-

odstupne.A200731_091058_viteze_frp 

... zaměstnavatelé, kteří hřeší na neznalost lidí či jejich obavu ze ztráty zaměstnání,” uvádí expert na odškodnění ze společnosti 

Vindicia Tomáš Beck.  Kvíz: Na co máte nárok v případě pracovního úrazu?  Mezi časté prohřešky patří například odmítnutí... 

  

https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/kviz-test-pracovni-uraz-odskodneni-renta-odstupne.A200731_091058_viteze_frp
https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/kviz-test-pracovni-uraz-odskodneni-renta-odstupne.A200731_091058_viteze_frp
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8. 24zpravy.com: Kvíz o odškodnění po pracovním úraze 
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9. Pravniprostor.cz: Novela zákoníku práce - hodnocení expertů 
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10. TWnews.cz: Nároky po nehodě vlaku a jak jich dosáhnout 
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11. 24zpravy.com: Nároky po nehodě vlaku a jak jich dosáhnout  
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12. Traveladventure.cz: Nároky po nehodě vlaku a jak jich dosáhnout 
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13. 24zpravy.com: Novela zákoníku práce - hodnocení expertů 

 

 


