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1. Na zmrzlém chodníku si zlomila nohu, odškodnění vymáhala čtyři roky 

Online ● faei.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 27. 12. 2020, 1:00 

Autor: Petr Starý ● Rubrika: Pojištění 

Odkaz: https://faei.cz/na-zmrzlem-chodniku-si-zlomila-nohu-odskodneni-vymahala-ctyri-roky/ 

... statistiky společnosti Vindicia, která rovněž zastupuje osoby po takových úrazech.  Její údaje ukázaly, že poškození musí ve 

dvou třetinách případů usilovat o odškodnění déle než rok. Ve třech čtvrtinách případů totiž obce a jejich technické služby... 
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2. Úrazy na home office: 5 tipů, jak se domoci odškodnění 

Online ● firststyle.cz (Společenské / Bulvár) ● 18. 12. 2020, 11:00 

Rubrika: Styl 

Odkaz: https://www.firststyle.cz/urazy-na-home-office-5-tipu-jak-se-domoci-odskodneni/ 

..., upadl na schodech a poranil si koleno a zlomil ruku. Zaměstnavatel tuto situaci zcela férově posoudil jako pracovní úraz a 

my nyní pracujeme na posudku na bolestné,“ popisuje aktuální kauzu Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti 

Vindicia... 
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3. Úrazy na home office: 5 tipů, jak se domoci odškodnění 

Online ● roklen24.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 16. 12. 2020, 18:10 

Vydavatel: Roklen Fin, a.s. 

Odkaz: https://roklen24.cz/prave-se-stalo/urazy-na-home-office-5-tipu-jak-se-domoci-odskodneni/ 

...,“ popisuje aktuální kauzu Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Připomíná, že kompenzace v těchto 

případech nejde z kapsy zaměstnavatele, ale z pojistky, kterou má pro případ pracovního úrazu každá firma ze zákona 

sjednanou.  5 tipů... 
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4. Úrazy na home office: 5 tipů, jak se domoci odškodnění 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 16. 12. 2020, 17:17 

Autor: Daniel Bradbury Dočekal ● Rubrika: Tisková zpráva 

Odkaz: https://feedit.cz/2020/12/16/urazy-na-home-office-5-tipu-jak-se-domoci-odskodneni/ 

... dovolat na videokonferenci. Pospíchal tedy, upadl na schodech a poranil si koleno a zlomil ruku. Zaměstnavatel tuto situaci 

zcela férově posoudil jako pracovní úraz a my nyní pracujeme na posudku na bolestné,“ popisuje aktuální kauzu Tomáš 

Beck... 
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5. Úrazy na home office: 5 tipů, jak se domoci odškodnění 

Online ● pojmag.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 16. 12. 2020, 16:40 

Rubrika: Ostatní články 

Odkaz: https://pojmag.cz/urazy-na-home-office-5-tipu-jak-se-domoci-odskodneni/ 

... pracujeme na posudku na bolestné,“ popisuje aktuální kauzu Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. 

Připomíná, že kompenzace v těchto případech nejde z kapsy zaměstnavatele, ale z pojistky, kterou má pro případ pracovního 

úrazu každá... 
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6. Srazili jste lesní zvěř? Skoro vždy je to vaše chyba a bez speciálního 

připojištění máte smůlu 

Online ● auto-mania.cz (Auto-moto) ● 2. 12. 2020, 11:59 

Autor: Radim Plachý ● Rubrika: NEWS 

Odkaz: https://auto-mania.cz/srazili-jste-lesni-zver-skoro-vzdy-je-to-vase-chyba-a-bez-specialniho-pripojisteni-

mate-smulu/ 

... lokalitě opravdu vyhlášena honitba. Pokud by se mu to povedlo, odškodnění úrazu bude proplaceno z odpovědnosti 

místního mysliveckého sdružení,“ říká Beck ze společnosti Vindicia, která se specializuje na zastupování poškozených ve 

sporech s... 
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