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1. Loni se bouralo více, dopady na zdraví byly menší 

Tisk ● Doprava a silnice; str. 47 (Průmysl / Logistika) ● 4. 5. 2020 

Vydavatel: Business Media CZ, s.r.o. ● Rubrika: nehodovost 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/1018/82775540-34bad3a285398533fbaf/ 

... ještě vyšší, informuje společnost Vindicia.  V roce 2019 se mírně zlepšilo povědomí o možnosti získat adekvátní 

odškodnění, celkově ovšem přetrvává situace, kdy účastníci nehod svá práva a nároky neznají. Podíl poškozených, kteří se 

domáhají... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/1018/82775540-34bad3a285398533fbaf/
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2. Pracovní úrazy: v Česku se zraní desítky tisíc zaměstnanců, bolestné se 

nezvýšuje 

Online ● bydlet.cz (Bydlení / Zahrada) ● 30. 4. 2020, 17:41 

Autor: Jana Brožková, Jana Brožková 

Odkaz: https://www.bydlet.cz/542648-pracovni-urazy-v-cesku-se-zrani-desitky-tisic-zamestnancu-bolestne-se-

nezvysuje/ 

... či úrazů ve školách se každý rok zvyšuje na základě výše průměrné mzdy , u pracovních úrazů je hodnota stále stejná. 

Naposledy byla navýšena v roce 2015, upozorňuje společnost Vindicia, která se na odškodnění specializuje.  Pro určení výše... 

  

https://www.bydlet.cz/542648-pracovni-urazy-v-cesku-se-zrani-desitky-tisic-zamestnancu-bolestne-se-nezvysuje/
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3. Pojstný trh na konci dubna: Generali Česká poskytuje krytí rizik pro 

zdravotníky v první linni a další informace 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 30. 4. 2020, 10:08 

Autor: Zdeněk Bubák 

Odkaz: https://www.finparada.cz/6375-Pojistovny-na-konci-dubna.aspx 

.... Naposledy byla navýšena v roce 2015, upozorňuje společnost Vindicia, která se na odškodnění specializuje.  Pro určení 

výše bolestného, které je jednou ze součástí odškodnění, jsou zásadní body. Posudkový lékař jimi ohodnotí následky zranění – 

čím... 

  

https://www.finparada.cz/6375-Pojistovny-na-konci-dubna.aspx
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4. Jak získat odškodnění za zranění při autonehodě? Řada lidí si o něj ani 

nezažádá 

Online ● zpravy.aktualne.cz/ekonomika (Ekonomika / Finance / Právo) ● 22. 4. 2020, 11:23 

Vydavatel: ECONOMIA, a.s. ● Autor: Jan Matoušek ● Rubrika: Auto 

Odkaz: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/odskodneni-pri-

nehode/r~504303766c5911eab408ac1f6b220ee8/ 

..., jak vyplývá ze zmíněného průzkumu, který si nechala udělat společnost Vindicia. Ta pomáhá poškozeným získat právě 

adekvátní odškodnění.  Související  Náraz na stranu spolujezdce je horší než na řidiče. Řešením by mohl být nový airbag... 

  

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/odskodneni-pri-nehode/r~504303766c5911eab408ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/odskodneni-pri-nehode/r~504303766c5911eab408ac1f6b220ee8/
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5. poradna 

Tisk ● Profit CZ; str. 56 (Ekonomika / Finance / Právo) ● 20. 4. 2020 

Vydavatel: Mladá fronta, a.s. 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/1018/82129712-b2253ee05770ab5e0e38/ 

... z deseti se domnívají, že kompenzaci za pracovní úraz platí zaměstnavatel z vlastní kapsy. Ukázal to průzkum agentury 

STEM/MARK pro společnost Vindicia, který proběhl v listopadu 2019, a to na reprezentativním vzorku 1000 respondentů (18 

až... 

  

https://media.monitora.cz/pdf-preview/1018/82129712-b2253ee05770ab5e0e38/
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6. Nákaza u zaměstnanců v první linii je pracovní úraz. A nemusejí to 

dokazovat 

Online ● idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 4. 2020, 20:26 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pracovni-uraz-nakaza-koronavirus-

odskodneni.A200404_202338_domaci_remy 

... běžného pracovního úrazu. Zaměstnanci přitom nemají povinnost dokazovat, že se nakazili přímo v práci. Uvedl to právní 

tým společnosti Vindicia, která pomáhá poškozeným získat odškodnění.  Muž v kukle v centru Olomouce. (27. března 2020) | 

foto... 

  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pracovni-uraz-nakaza-koronavirus-odskodneni.A200404_202338_domaci_remy
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pracovni-uraz-nakaza-koronavirus-odskodneni.A200404_202338_domaci_remy
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7. Je nákaza u zaměstnanců v první linii pracovní úraz? Právníci 

odpovídají 

Online ● globe24.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 4. 2020, 10:50 

Vydavatel: INCORP, a.s. ● Autor: Petr Nový, ČTK 

Odkaz: https://globe24.cz/byznys/je-nakaza-u-zamestnancu-v-prvni-linii-pracovni-uraz-pravnici-odpovidaji.0c405acf 

... běžného pracovního úrazu. Zaměstnanci přitom nemají povinnost dokazovat, že se nakazili přímo v práci. Uvedl to právní 

tým společnosti Vindicia, která pomáhá poškozeným získat odškodnění.  Češi bojují proti koronaviru rouškami a respirátory... 

  

https://globe24.cz/byznys/je-nakaza-u-zamestnancu-v-prvni-linii-pracovni-uraz-pravnici-odpovidaji.0c405acf
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8. Pracujete v „první linii“ a nakazili jste se? Máte nárok na odškodnění, 

vzkazují právníci 

Online ● msn.com/cs-cz (Zprávy / Politika) ● 4. 4. 2020, 10:26 

Autor: ČTK 

Odkaz: https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/koronavirus/pracujete-v-%E2%80%9Eprvn%C3%AD-linii%E2%80%9C-a-

nakazili-jste-se-m%C3%A1te-n%C3%A1rok-na-od%C5%A1kodn%C4%9Bn%C3%AD-vzkazuj%C3%AD-

pr%C3%A1vn%C3%ADci/ar-BB129uzk?li=BBOoSYl 

... společnosti Vindicia, která pomáhá poškozeným získat odškodnění.  I v nouzovém stavu chodí tisíce lidí do práce, protože 

je třeba zajistit fungování nemocnic, dopravy či zásobování. Často jsou přitom v kontaktu s jinými osobami a mohou se tak 

sami... 

  

https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/koronavirus/pracujete-v-%E2%80%9Eprvn%C3%AD-linii%E2%80%9C-a-nakazili-jste-se-m%C3%A1te-n%C3%A1rok-na-od%C5%A1kodn%C4%9Bn%C3%AD-vzkazuj%C3%AD-pr%C3%A1vn%C3%ADci/ar-BB129uzk?li=BBOoSYl
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/koronavirus/pracujete-v-%E2%80%9Eprvn%C3%AD-linii%E2%80%9C-a-nakazili-jste-se-m%C3%A1te-n%C3%A1rok-na-od%C5%A1kodn%C4%9Bn%C3%AD-vzkazuj%C3%AD-pr%C3%A1vn%C3%ADci/ar-BB129uzk?li=BBOoSYl
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/koronavirus/pracujete-v-%E2%80%9Eprvn%C3%AD-linii%E2%80%9C-a-nakazili-jste-se-m%C3%A1te-n%C3%A1rok-na-od%C5%A1kodn%C4%9Bn%C3%AD-vzkazuj%C3%AD-pr%C3%A1vn%C3%ADci/ar-BB129uzk?li=BBOoSYl
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9. Expert na odškodnění: Nákaza koronavirem lidí v první linii by měla 

být považována za pracovní úraz 

Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 4. 2020, 10:15 

Vydavatel: Český rozhlas 

Odkaz: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/koronavirus-pracovni-uraz-vindicia-odskodneni-bolestne-

osetrovne-cestovne_2004041015_and 

.... Postupovat by se mělo jako u běžného pracovního úrazu. Zaměstnanci přitom nemají povinnost dokazovat, že se nakazili 

přímo v práci. Uvedl to právní tým společnosti Vindicia, která pomáhá poškozeným získat odškodnění.  Praha 10:15 4. dubna 

2020  Při... 

  

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/koronavirus-pracovni-uraz-vindicia-odskodneni-bolestne-osetrovne-cestovne_2004041015_and
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/koronavirus-pracovni-uraz-vindicia-odskodneni-bolestne-osetrovne-cestovne_2004041015_and
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10. Koronavirus - online 

Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 4. 2020, 9:43 

Vydavatel: Český rozhlas 

Odkaz: https://www.irozhlas.cz/koronavirus?h=0e17336753d525f9868e5038e91b3342b002bc0f 

.... Zaměstnanci přitom nemají povinnost dokazovat, že se nakazili přímo v práci. Uvedl to právní tým společnosti Vindicia, 

která pomáhá poškozeným získat odškodnění.   ... 

  

https://www.irozhlas.cz/koronavirus?h=0e17336753d525f9868e5038e91b3342b002bc0f
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11. Pracujete v „první linii“ a nakazili jste se? Máte nárok na odškodnění, 

vzkazují právníci 

Online ● staloseted.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 4. 2020, 9:16 

Rubrika: Blesk 

Odkaz: https://www.staloseted.cz/blesk/pracujete-v-prvni-linii-a-nakazili-jste-se-mate-narok-na-odskodneni-

vzkazuji-pravnici/ 

... nárok na odškodnění. Postupovat by se mělo jako u běžného pracovního úrazu. Zaměstnanci přitom nemají povinnost 

dokazovat, že se nakazili přímo v práci. Uvedl to právní tým společnosti Vindicia, která pomáhá poškozeným získat 

odškodnění. Číst... 

  

https://www.staloseted.cz/blesk/pracujete-v-prvni-linii-a-nakazili-jste-se-mate-narok-na-odskodneni-vzkazuji-pravnici/
https://www.staloseted.cz/blesk/pracujete-v-prvni-linii-a-nakazili-jste-se-mate-narok-na-odskodneni-vzkazuji-pravnici/
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12. Právníci: Nákaza v první linii je pracovní úraz, vzniká nárok na 

odškodnění 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 4. 4. 2020, 9:16 

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

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/639761/pracujete-v-prvni-linii-a-nakazili-jste-se-mate-

narok-na-odskodneni-vzkazuji-pravnici.html 

... běžného pracovního úrazu. Zaměstnanci přitom nemají povinnost dokazovat, že se nakazili přímo v práci. Uvedl to právní 

tým společnosti Vindicia, která pomáhá poškozeným získat odškodnění.  I v nouzovém stavu chodí tisíce lidí do práce, 

protože je... 

  

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/639761/pracujete-v-prvni-linii-a-nakazili-jste-se-mate-narok-na-odskodneni-vzkazuji-pravnici.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/639761/pracujete-v-prvni-linii-a-nakazili-jste-se-mate-narok-na-odskodneni-vzkazuji-pravnici.html
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13.TWnews.cz  
 

  



  

Přehled zpráv  59 

14.Eurozpravy.cz 
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15.24zpravy.com 
 

  

 

 


