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1. Neposlali ho myslivci? 

Tisk ● Svět motorů; str. 32 (Auto-moto) ● 2. 11. 2020 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: Petr Slováček ● Rubrika: SERVIS 

Odkaz: náhled 

... většími zvířaty, jako jsou jeleni, daňci, mufloni či divoká prasata, skončit velmi vážným zraněním. Nepříjemné je pro řidiče i 

to, že je vždy považován za viníka,“ upozorňuje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. A proto se hodí... 

  

https://app.monitora.cz/article/101675184/ef355e9ef8d118941697?query=vindicia+OR+%22tom%C3%A1%C5%A1+beck%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MTA1MDc1OTksIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoxMDE2NzUxODR9.Fee1uQqnWjqOSZ7e5cQLniJACFS1JDm9_wX2EiTuNjA
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2. U srážek se zvěří je viníkem vždy řidič 

Tisk ● Deník - příloha Jižní Morava; str. 2 (Regionální zprávy) ● 2. 11. 2020 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: náhled 

... případech je vždy považován za viníka, což má dopad i na odškodnění zdravotních následků. Zatímco při klasické nehodě 

dvou aut se posuzuje míra zavinění a pojišťovna náhradu za úraz proplácí, u srážek se zvěří se tak neděje,“ říká Tomáš Beck 

z... 

  

https://app.monitora.cz/article/101691362/471e22c2e043ba7fc87a?query=vindicia+OR+%22tom%C3%A1%C5%A1+beck%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MTA1MDc2MDAsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoxMDE2OTEzNjJ9.OY_QwEPIIpqTu-FO5_aWotp6qBr3DB9A8Rt95KTs5U8


  

Přehled zpráv  6 

 



  

Přehled zpráv  7 

3. Srážky se zvěří 

Online ● autoservismagazin.cz (Průmysl / Logistika) ● 5. 11. 2020, 23:53 

Autor: Julie Sudogan, Petr Hamrozi 

Odkaz: http://www.autoservismagazin.cz/aktuality/2020-11-06-srazky-se-zveri 

... nehodě dvou aut se posuzuje míra zavinění a pojišťovna kompenzaci za úraz proplácí, u srážek se zvěří se tak neděje,“ 

vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Výrazně lepší pozici má v tomto ohledu zbytek posádky... 

  

http://www.autoservismagazin.cz/aktuality/2020-11-06-srazky-se-zveri
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4. Srážky se zvěří: podzim je kritický, odškodnění za úraz problematické 

Online ● autozine.cz (Auto-moto) ● 10. 11. 2020, 18:50 

Autor: Jakub Horák, jakub.horak@autozine.cz ● Rubrika: Zajímavosti 

Odkaz: https://autozine.cz/srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-problematicke/ 

...,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Výrazně lepší pozici má v tomto ohledu zbytek 

posádky havarovaného vozidla. „Pokud se při nehodě se zvěří zraníte jako spolujezdec, je vaše situace odlišná. Jste klasickým 

poškozeným... 

  

https://autozine.cz/srazky-se-zveri-podzim-je-kriticky-odskodneni-za-uraz-problematicke/
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5. Srážek se zvěří přibývá, viníkem je prý řidič. Kdo zaplatí škodu? 

Online ● idnes.cz/finance (Ekonomika / Finance / Právo) ● 11. 11. 2020, 0:00 

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

Odkaz: https://www.idnes.cz/finance/pojisteni/nehoda-stret-se-zveri-vinik-odskodneni-povinne-ruceni-havarijni-

pojisteni-pripojisteni-myslivci-odpo.A201110_123959_poj_frp 

... expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck.  Do cesty mu vběhl divočák, kdo zaplatí odškodnění?  Pojďme si 

podmínky odškodnění přiblížit na nehodě, která se skutečně stala manželům, kteří se jednoho nedělního rána vydali na 

návštěvu ke... 

  

https://www.idnes.cz/finance/pojisteni/nehoda-stret-se-zveri-vinik-odskodneni-povinne-ruceni-havarijni-pojisteni-pripojisteni-myslivci-odpo.A201110_123959_poj_frp
https://www.idnes.cz/finance/pojisteni/nehoda-stret-se-zveri-vinik-odskodneni-povinne-ruceni-havarijni-pojisteni-pripojisteni-myslivci-odpo.A201110_123959_poj_frp
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6. Pacienti bojují o odškodnění 

Televize ● Zprávy FTV Prima (Prima televize) ● 11. 11. 2020, 19:31 

Vydavatel: FTV Prima, s.r.o. 

Odkaz: náhled 

... několikanásobném rozdílu obou částek se podle právníka, který zastupoval Karla Šípka, odrazil i věk poškozených.  Tomáš 

Beck, právník:  Čím starší klient, tím míň dostane peněz, než mladší.  Štěpánka Hrdličková, dcera poškozeného pacienta:  To se 

podívali... 

https://app.monitora.cz/article/105123101/2813e963de0eee86d31e?query=vindicia+OR+%22tom%C3%A1%C5%A1+beck%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MTA1MDc2MDEsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoxMDUxMjMxMDF9.iFWbbz9lYYLdq2S7lIX5Pw-VESdSzVxTLikFWXodpeM
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7. Kauza otravy krve ve Frýdlantu: Odškodnění jednotlivých poškozených 

se razantně liší 

Online ● cnn.iprima.cz (Zprávy / Politika) ● 11. 11. 2020, 19:44 

Vydavatel: FTV Prima, s.r.o. ● Autor: CNN ● Rubrika: Liberecký kraj 

Odkaz: https://cnn.iprima.cz/uplynuly-dva-roky-od-hromadne-otravy-krve-ve-frydlantu-policie-stale-nema-vinika-

13117 

... částkou spokojený, i když část z ní spolkla provize pro vymáhací firmu, kterou se nechal zastupovat.  Právník Tomáš Beck, 

který za Karla Šípka a ještě jednu z devíti poškozených s pojišťovnou vyjednával, upozorňuje, že odškodnění má dvě části... 

  

https://cnn.iprima.cz/uplynuly-dva-roky-od-hromadne-otravy-krve-ve-frydlantu-policie-stale-nema-vinika-13117
https://cnn.iprima.cz/uplynuly-dva-roky-od-hromadne-otravy-krve-ve-frydlantu-policie-stale-nema-vinika-13117
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8. Policie dál vyšetřuje otravu krve pacientů v nemocnici Frýdlant. 

Uspokojivého odškodnění se dočkali jen dva, které zastupuje 

soukromá firma 

Online ● genus.cz (Regionální zprávy) ● 13. 11. 2020, 10:39 

Vydavatel: GENUS TV a.s. ● Autor: admin1@genus.cz ● Rubrika: Liberecko 

Odkaz: https://genus.cz/regiony/liberecko/policie-dal-vysetruje-otravu-krve-pacientu-v-nemocnici-frydlant-

uspokojiveho-odskodneni-se-dockali-jen-dva-ktere-zastupuje-soukroma-firma-n495512.htm 

... jsme se na ztížení společenského uplatnění fyzického i psychického rázu a celkové dopady na životy poškozených i do 

budoucna," uvedl Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Podle něj byl jejich požadavek uznán... 

  

https://genus.cz/regiony/liberecko/policie-dal-vysetruje-otravu-krve-pacientu-v-nemocnici-frydlant-uspokojiveho-odskodneni-se-dockali-jen-dva-ktere-zastupuje-soukroma-firma-n495512.htm
https://genus.cz/regiony/liberecko/policie-dal-vysetruje-otravu-krve-pacientu-v-nemocnici-frydlant-uspokojiveho-odskodneni-se-dockali-jen-dva-ktere-zastupuje-soukroma-firma-n495512.htm
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9. Policie dál vyšetřuje otravu krve pacientů v nemocnici Frýdlant 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Domácí (ČTK) ● 13. 11. 2020, 14:49 

Vydavatel: ČTK ● Autor: knt, hj 

Odkaz: náhled 

... dlouhodobé dopady na zdraví pacientů. Zaměřili jsme se na ztížení společenského uplatnění fyzického i psychického rázu a 

celkové dopady na životy poškozených i do budoucna," uvedl Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Podle 

něj... 

https://app.monitora.cz/article/106035925/d244ef954de652722012?query=vindicia+OR+%22tom%C3%A1%C5%A1+beck%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MTA1MDc2MDIsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoxMDYwMzU5MjV9.e4mgPeX-kjYPZTXRdXVzJRlA4mlND_nsmZi_JXwFjyA
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10. Vyšetřování otrávených pacientů ve Frýdlantu pokračuje 

Online ● liberecka.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 14. 11. 2020, 7:02 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. ● Autor: libor@drbna.cz, ČTK 

Odkaz: https://liberecka.drbna.cz/zpravy/zdravi/24565-vysetrovani-otravenych-pacientu-ve-frydlantu-pokracuje.html 

.... Zaměřili jsme se na ztížení společenského uplatnění fyzického i psychického rázu a celkové dopady na životy poškozených i 

do budoucna," uvedl Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Podle něj byl jejich požadavek uznán... 

  

https://liberecka.drbna.cz/zpravy/zdravi/24565-vysetrovani-otravenych-pacientu-ve-frydlantu-pokracuje.html
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11. Druhé výročí otrav v nemocnici Frýdlant: dva poškození získali 

statisíce 

Online ● nasepojizeri.cz (Regionální zprávy) ● 14. 11. 2020, 14:38 

Odkaz: http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/druhe-vyroci-otrav-v-nemocnici-frydlant-dva-poskozeni-

ziskali-statisice/?aktualitaId=67330 

... částka ve výši několika set tisíc. Tím se pro ně kauza definitivně uzavřela," řekl Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která 

dva z devíti poškozených zastupuje. Zároveň chválí nemocnici za konstruktivní přístup a převzetí zodpovědnosti... 

  

http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/druhe-vyroci-otrav-v-nemocnici-frydlant-dva-poskozeni-ziskali-statisice/?aktualitaId=67330
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/druhe-vyroci-otrav-v-nemocnici-frydlant-dva-poskozeni-ziskali-statisice/?aktualitaId=67330
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12. Druhé výročí otrav v nemocnici Frýdlant: dva poškození získali 

statisíce 

Online ● nasejablonecko.cz (Regionální zprávy) ● 14. 11. 2020, 16:51 

Rubrika: Zdravotnictví 

Odkaz: http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/druhe-vyroci-otrav-v-nemocnici-frydlant-dva-poskozeni-

ziskali-statisice/?aktualitaId=67332 

... částka ve výši několika set tisíc. Tím se pro ně kauza definitivně uzavřela," řekl Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která 

dva z devíti poškozených zastupuje. Zároveň chválí nemocnici za konstruktivní přístup a převzetí zodpovědnosti... 

  

http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/druhe-vyroci-otrav-v-nemocnici-frydlant-dva-poskozeni-ziskali-statisice/?aktualitaId=67332
http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/druhe-vyroci-otrav-v-nemocnici-frydlant-dva-poskozeni-ziskali-statisice/?aktualitaId=67332
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13. Policie dál vyšetřuje otravu krve pacientů v nemocnici Frýdlant 

Online ● tyden.cz (Zprávy / Politika) ● 15. 11. 2020, 18:00 

Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. ● Autor: ČTK ● Rubrika: Domácí 

Odkaz: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/policie-dal-vysetruje-otravu-krve-pacientu-v-nemocnici-

frydlant_548659.html 

... na ztížení společenského uplatnění fyzického i psychického rázu a celkové dopady na životy poškozených i do budoucna," 

uvedl Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Podle něj byl jejich požadavek uznán. "Každému z... 

  

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/policie-dal-vysetruje-otravu-krve-pacientu-v-nemocnici-frydlant_548659.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/policie-dal-vysetruje-otravu-krve-pacientu-v-nemocnici-frydlant_548659.html
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14. Jak postupovat při srážce se zvěří 

Online ● onbusiness.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 23. 11. 2020, 2:10 

Odkaz: https://onbusiness.cz/jak-postupovat-pri-srazce-se-zveri-5665 

... zdravotních následků. Zatímco při klasické nehodě dvou aut se posuzuje míra zavinění a pojišťovna kompenzaci za úraz 

proplácí, u srážek se zvěří se tak neděje,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  Výrazně lepší 

pozici... 

  

https://onbusiness.cz/jak-postupovat-pri-srazce-se-zveri-5665
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15. 24zpravy.com 
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16. Barrandov.tv:  
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17.Theworldnews.net 
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18.Tekdeeps.com 
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19. Nuevoperiodico.com 
 

 


