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1. Czech authorities issue 25 percent more sick notes in 2020 

Agenturní zpravodajství ● ČTK (ČTK) ● 2. 6. 2021, 18:42 

Vydavatel: ČTK ● Autor: rtj, vok 

Odkaz: náhled 

... injury saw a considerable decrease by 3,200 to 41,000 accidents in total in 2020. However, trend does not concern fatal 

work injuries. Their number rose by 17 percent, from 92 in 2019 to 108 in 2020 out of whom 105 cases concerned men.  

Vindicia... 

https://app.monitora.cz/article/312835114/626159109ed82005b495?query=vindicia&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1MTA2NDEsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjozMTI4MzUxMTR9.itHEHWc66ihEIZ_U4M-p1s7-qTZAIraqYyNTsk6OPYk
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2. ČSÚ: Neschopenek loni čtvrtina přibyla, jejich doba se však zkrátila 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Ekonomika (ČTK) ● 2. 6. 2021, 16:02 

Vydavatel: ČTK ● Autor: mal, fd 

Odkaz: náhled 

... roku 2019 jejich počet stoupl z 92 na 108, tedy o 17 procent. Muži zaznamenali 105 smrtelných pracovních úrazů.  Například 

společnost Vindicia, která pomáhá poškozeným získat odškodnění, loni řešila výrazně více případů úrazů při práci z... 

https://app.monitora.cz/article/312835192/35e0ea5edf59f90ae151?query=vindicia&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1MTA2NDEsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjozMTI4MzUxOTJ9.Fg267SFuNRPcJe0cPfCJpkfhZvsnofbO8InbH1PnDRE
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3. ČSÚ: Neschopenek loni čtvrtina přibyla, jejich doba se však zkrátila 

Online ● ceskenoviny.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 6. 2021, 15:51 

Vydavatel: ČTK ● Autor: Ondřej Deml, ČTK 

Odkaz: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/csu-neschopenek-loni-ctvrtina-pribyla-jejich-doba-se-vsak-

zkratila/2045985 

... pracovních úrazů.  Například společnost Vindicia, která pomáhá poškozeným získat odškodnění, loni řešila výrazně více 

případů úrazů při práci z domova. V takové situaci se těžko prokazuje, že zranění skutečně vzniklo v souvislosti s prací. 

Zároveň... 

  

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/csu-neschopenek-loni-ctvrtina-pribyla-jejich-doba-se-vsak-zkratila/2045985
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/csu-neschopenek-loni-ctvrtina-pribyla-jejich-doba-se-vsak-zkratila/2045985
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4. Zranění při home office: Hovor s kolegou při čištění bazénu? Pozor na 

úraz, tenhle rozhodně nebude pracovní 

Online ● club.coolpeople.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 31. 5. 2021, 0:36 

Odkaz: https://club.coolpeople.cz/zraneni-pri-home-office-hovor-s-kolegou-pri-cisteni-bazenu-pozor-na-uraz-

tenhle-rozhodne-nebude-pracovni/1577.html 

... z Vindicie a Tomáš Smolík z D.A.S.  Legislativa  Česká legislativa nemá specifický zákon, který by problematiku zranění při 

práci z domova řešil, vzhledem k okolnostem posledního roku se však i tato problematika začala specifičtěji řešit. S... 

  

https://club.coolpeople.cz/zraneni-pri-home-office-hovor-s-kolegou-pri-cisteni-bazenu-pozor-na-uraz-tenhle-rozhodne-nebude-pracovni/1577.html
https://club.coolpeople.cz/zraneni-pri-home-office-hovor-s-kolegou-pri-cisteni-bazenu-pozor-na-uraz-tenhle-rozhodne-nebude-pracovni/1577.html
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5. Pracovní úraz. Počítá se i ten na home office, ale... 

Tisk ● Metro - Praha; str. 30 (Regionální zprávy) ● 26. 5. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Pavel Hrabica ● Rubrika: www.metro.cz 

Odkaz: náhled 

... odškodnění společnosti Vindicia. Jedním z případů, které experti úspěšně vyřešili, byla kompenzace zlomené ruky. Dotyčný 

upadl doma, cestou k laptopu.  Každé zranění a újma mají bodové ohodnocení  Odškodnění je v Česku vypočítané na základě 

bodů... 

  

https://app.monitora.cz/article/303974988/3def2458d7fef8109043?query=vindicia&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1MTA2NDIsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjozMDM5NzQ5ODh9.PQYD7hgXZfh3JjU-AuZ-di9-vzgFKqveioVlX0WCIXo
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6. Pracovní úrazy: uznávány jsou i na home office, statistikami může 

zahýbat covid 

Online ● pravniprostor.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 25. 5. 2021, 9:30 

Vydavatel: ATLAS consulting spol. s r.o. ● Rubrika: Aktuality 

Odkaz: https://www.pravniprostor.cz/aktuality/pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-

zahybat-covid 

... úmrtí ročně. Zraněným, ale i případným pozůstalým náleží kompenzace.  w  Vindicia  www.odskodnime.cz  Na rozdíl od 

dopravních nehod, kde se odškodnění navyšuje podle nárůstu průměrné mzdy, je hodnota jednoho bodu za úraz v práci 

stanovena pevně... 

  

https://www.pravniprostor.cz/aktuality/pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-covid
https://www.pravniprostor.cz/aktuality/pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-covid
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7. Pracovní úrazy: uznávány jsou i na home office, statistikami může 

zahýbat covid 

Online ● infodnes.cz (Zprávy / Politika) ● 24. 5. 2021, 11:35 

Vydavatel: M + MP, s.r.o. ● Autor: Tereza Holá ● Rubrika: Ekonomika 

Odkaz: https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/34446-pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-

muze-zahybat-covid/ 

... může výrazně ovlivnit covid 19 - nakažení v průběhu výkonu zaměstnání lze hodnotit jako pracovní úraz či nemoc z 

povolání, upozorňuje společnost Vindicia, která se zabývá odškodněním.  Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com  Mezi rizikové 

obory... 

  

https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/34446-pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-covid/
https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/34446-pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-covid/


  

Přehled zpráv  22 

 



  

Přehled zpráv  23 

 



  

Přehled zpráv  24 

8. Pracovní úrazy: uznávány jsou i na home office, statistikami může 

zahýbat covid 

Online ● ceskenovinky1.eu (Jiné) ● 23. 5. 2021, 5:44 

Autor: Svetozár Plesník ● Rubrika: Různé 

Odkaz: http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2021/05/23/pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-

home-office-statistikami-muze-zahybat-covid/ 

... posledních měsících může výrazně ovlivnit covid 19 – nakažení v průběhu výkonu zaměstnání lze hodnotit jako pracovní 

úraz či nemoc z povolání, upozorňuje společnost Vindicia, která se zabývá odškodněním.  Mezi rizikové obory práce v Česku 

patří z... 

  

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2021/05/23/pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-covid/
http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2021/05/23/pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-covid/
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9. Pracovní úrazy: uznávány jsou i na home office, statistikami může 

zahýbat covid 

Online ● cysnews.cz (Zprávy / Politika) ● 22. 5. 2021, 10:23 

Autor: Jiří Cysař 

Odkaz: https://www.cysnews.cz/ostatni/pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-

covid/ 

... může výrazně ovlivnit covid 19 – nakažení v průběhu výkonu zaměstnání lze hodnotit jako pracovní úraz či nemoc z 

povolání, upozorňuje společnost Vindicia, která se zabývá odškodněním.  Mezi rizikové obory práce v Česku patří z hlediska 

úrazů... 

  

https://www.cysnews.cz/ostatni/pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-covid/
https://www.cysnews.cz/ostatni/pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-covid/
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10. Pracovní úrazy: uznávány jsou i na home office, statistikami může 

zahýbat covid 

Online ● radaronline.cz (Společenské / Bulvár) ● 22. 5. 2021, 7:30 

Odkaz: https://www.radaronline.cz/lifestyle/20041-pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-

muze-zahybat-covid 

... úraz či nemoc z povolání, upozorňuje společnost Vindicia, která se zabývá odškodněním.  Mezi rizikové obory práce v 

Česku patří z hlediska úrazů zpracovatelský průmysl či doprava a skladování. „Lidem, kteří se zranili při výkonu práce, náleží... 

  

https://www.radaronline.cz/lifestyle/20041-pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-covid
https://www.radaronline.cz/lifestyle/20041-pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-covid
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11. Pracovní úrazy: uznávány jsou i na home office, statistikami může 

zahýbat koronavirus 

Online ● pojmag.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 21. 5. 2021, 21:03 

Rubrika: Úrazové pojištění 

Odkaz: https://pojmag.cz/pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-koronavirus/ 

.... Počet pracovních úrazů v posledních měsících může výrazně ovlivnit pandemie Covid 19 – nakažení v průběhu výkonu 

zaměstnání lze hodnotit jako pracovní úraz či nemoc z povolání, upozorňuje společnost Vindicia, která se zabývá 

odškodněním.  Mezi... 

  

https://pojmag.cz/pracovni-urazy-uznavany-jsou-i-na-home-office-statistikami-muze-zahybat-koronavirus/
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12. Koronavirus v Česku i ve světě 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 21. 5. 2021, 18:25 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/632545/koronavirus-online-30-012-umrti-v-cr-za-patek-

pribylo-jen-672-novych-pripadu.html?h=e5ce577d7dc6971810f0e9905e0a788f4b822155 

...Koronavirus v Česku i ve světě  Na odškodné při pracovním úrazu mají za určitých podmínek nárok také lidé, kteří se zranili 

při práci z domova. ČTK o tom informovala společnost Vindicia, která se zabývá vymáháním odškodnění. Podle inspekce... 

  

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/632545/koronavirus-online-30-012-umrti-v-cr-za-patek-pribylo-jen-672-novych-pripadu.html?h=e5ce577d7dc6971810f0e9905e0a788f4b822155
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/632545/koronavirus-online-30-012-umrti-v-cr-za-patek-pribylo-jen-672-novych-pripadu.html?h=e5ce577d7dc6971810f0e9905e0a788f4b822155
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13. Expert: Na odškodné má nárok i pracovník, který se zranil při práci z 

domova 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Ekonomika (ČTK) ● 21. 5. 2021, 17:57 

Vydavatel: ČTK ● Autor: ktk, jw 

Odkaz: náhled 

... společnost Vindicia, která se zabývá vymáháním odškodnění. Podle inspekce práce loni pracovních úrazů v době epidemie 

v Česku celkově ubylo.  Česko bylo loni několik měsíců v nouzovém stavu, řada pracovníků se přesunula na takzvaný home 

office... 

https://app.monitora.cz/article/300198032/36375b672ca42e28ec8b?query=vindicia&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1MTA2NDgsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjozMDAxOTgwMzJ9.da1uDf-DHBwILhV-3WrYAXUUTy8JIwRBk3nJ0ET9NVg
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14. Řešíte úraz v práci či po autonehodě? S kompenzací pomůže Vindicia 

Tisk ● MF Dnes - Vysočina - speciál; str. 13 (Zprávy / Politika) ● 14. 5. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: náhled 

...Řešíte úraz v práci či po autonehodě? S kompenzací pomůže Vindicia  Společnost Vindicia pomáhá získat spravedlivé 

odškodnění lidem, kteří se zranili při nezaviněné autonehodě, v důsledku lékařského pochybení, při výkonu zaměstnání a v... 

  

https://app.monitora.cz/article/291000250/7585be73196f504c323c?query=vindicia&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1MTA2NDgsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoyOTEwMDAyNTB9.0Jkzo2X5Sd88NVuOUO9F9-FmAtQFcXuRHY7ftx2-rcQ
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15. Z tisícikorun i milion. Komu už Vindicia pomohla? 

Tisk ● MF Dnes - Vysočina - speciál; str. 13 (Zprávy / Politika) ● 14. 5. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: náhled 

...Z tisícikorun i milion. Komu už Vindicia pomohla?  Společnost Vindicia pomáhá dát komplikovaným životním příběhům 

lepší a spravedlivý konec. Podívejte se na některé naše případy, kdy jsme klientům vybojovali vysoké odškodnění.  Vymohli... 

  

https://app.monitora.cz/article/291000249/eac3ae66c9d86346cc6a?query=vindicia&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1MTA2NDgsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoyOTEwMDAyNDl9.bZfqQQ0mtRsEpNwS1dLBIHYJ33lJk-i84GcKk951Eus
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16. Chcete získat vysoké odškodnění? Máme pro vás 3 tipy 

Tisk ● MF Dnes - Vysočina - speciál; str. 13 (Zprávy / Politika) ● 14. 5. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: náhled 

... nižší, než by mohla být. Společnost Vindicia, která se na odškodnění specializuje, má pro vás několik tipů.  1) Buďte si 

vědomi svých práv a nároků  Odškodnění? To není jen bolestné. „Setkáváme se s tím, že drtivá většina lidí vůbec netuší, na... 

  

https://app.monitora.cz/article/291000248/65ec26d13da97439ddd8?query=vindicia&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1MTA2NDgsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoyOTEwMDAyNDh9.SuD9Auav4yZEERulWZAhoTBN6N-RsSmgERZofXlbVOM
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17. Naším cílem je pomáhat poškozeným 

Tisk ● MF Dnes - Vysočina - speciál; str. 12 (Zprávy / Politika) ● 14. 5. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: náhled 

...Naším cílem je pomáhat poškozeným  Češi mají mlhavé tušení, jak postupovat ve chvíli, kdy jim vznikl nárok na odškodnění. 

I o tom jsme hovořili s Tomášem Beckem ze společnosti Vindicia, jež se na pomoc poškozeným zaměřuje.  Jak byste... 

  

https://app.monitora.cz/article/290999655/d9f893a8ec937d8a52a9?query=vindicia&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1MTA2NDgsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoyOTA5OTk2NTV9.V6qB5l48xYyJjEC-_uK6cVtJ0gzVLVPubu1j9JnDmVc
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18. Pracovní úraz: Tohle jsou největší fígle zaměstnavatelů! Odborníci 

radí, na co dát pozor 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 12. 5. 2021, 14:52 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: Radka Růžičková 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/radce-prace/679139/pracovni-uraz-tohle-jsou-nejvetsi-figle-zamestnavatelu-

odbornici-radi-na-co-dat-pozor.html 

..., odškodnění nejde z jeho kapsy,” říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Důvodem jejich jednání je 

obava ze zvýšení pojistného nebo snaha ušetřit si práci se složitou administrativou.  1.  Tutlání a výhrůžky  Zaměstnavatelé 

často... 

  

https://www.blesk.cz/clanek/radce-prace/679139/pracovni-uraz-tohle-jsou-nejvetsi-figle-zamestnavatelu-odbornici-radi-na-co-dat-pozor.html
https://www.blesk.cz/clanek/radce-prace/679139/pracovni-uraz-tohle-jsou-nejvetsi-figle-zamestnavatelu-odbornici-radi-na-co-dat-pozor.html
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19. Smrt v práci: Kdo má nárok na odškodnění? 

Tisk ● Blesk - Střední Čechy; str. 6 (Společenské / Bulvár) ● 11. 5. 2021 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: Radka Růžičková ● Rubrika: SERVIS 

Odkaz: náhled 

..., odškodnění nejde z jeho kapsy,“ potvrzuje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.  ■ Tutlání a hrozby  

Zaměstnavatelé někdy odmítají přiznat, že se úraz stal a vystavit o něm záznam. „Setkáváme se i s tím, že tlačí na další 

pracovníky... 

  

https://app.monitora.cz/article/287387538/a94a0b19bf4b6ad4dbdd?query=vindicia&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1MTA2NDksIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoyODczODc1Mzh9.cbwkSPsbo_LlP21iSeXQmSIF08D3DUH-5Fb3QRb3zbU
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20. Home office: Advokáti o 14 největších záludnostech práce z domova! 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 28. 4. 2021, 5:30 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: Radka Růžičková 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/677153/vse-o-home-office-advokati-o-14-nejvetsich-

zaludnostech-prace-z-domova-na-co-mate-narok.html 

..., přičemž se bude přihlížet například k obvyklé pracovní době a podobně,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění 

společnosti Vindicia. Je důležité, aby se zranění stalo nejen v době, kdy měl zaměstnanec oficiálně pracovat, ale zároveň by... 

  

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/677153/vse-o-home-office-advokati-o-14-nejvetsich-zaludnostech-prace-z-domova-na-co-mate-narok.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/677153/vse-o-home-office-advokati-o-14-nejvetsich-zaludnostech-prace-z-domova-na-co-mate-narok.html
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21. Pasti a slasti home office 

Tisk ● Blesk - Brno; str. 8 (Společenské / Bulvár) ● 20. 4. 2021 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: Radka Růžičková ● Rubrika: SERVIS 

Odkaz: náhled 

... ze společnosti Vindicia.  Co dělat po úrazu  ● Hned ohlašte úraz zaměstnavateli. ● Uveďte typ zdravotních potíží a 

okolnosti, za kterých k nim došlo. Upozorněte na souvislost s prací. ● Trvejte na zapsání úrazu do knihy úrazů... 

  

https://app.monitora.cz/article/262522692/6a9adfde192bdff12035?query=vindicia&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1MTA2NTAsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoyNjI1MjI2OTJ9.K_nDgPVA9TGNJP8xz23JAIMgJFTiZAxyv8lwMgiaE2E
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22. Zlomenina při home office 

Tisk ● MF Dnes - Praha; str. 9 (Zprávy / Politika) ● 6. 4. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Kristina Paulenková 

Odkaz: náhled 

... posudku pro bolestné,“ říká Tomáš Beck, odborník na odškodnění společnosti Vindicia.  „Zatím jsme řešili dvanáct případů, 

z čehož bylo pět úspěšně přijato a postupujeme klasicky jako u každého pracovního úrazu. Je to samozřejmě poměrně... 

  

https://app.monitora.cz/article/248161885/43dd8618f5f8b0fb3f8a?query=vindicia&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1MTA2NTAsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoyNDgxNjE4ODV9.Tzgky12K_H06m3BtGgkLwWjoCtqXghakrqhBfSYc6Oo
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23. Věk má vliv na odškodnění, o diskriminaci však nejde 

Online ● life4you.cz (Životní styl / Móda) ● 6. 4. 2021, 0:00 

Rubrika: ZDRAVÍ 

Odkaz: https://life4you.cz/zdravi/vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-diskriminaci-vsak-nejde/ 

...letého člověka se tak kompenzace může lišit i o stovky tisíc korun. Jaký to má důvod, vysvětluje společnost Vindicia, která se 

na odškodnění specializuje.  Starší žena upadla na neudržovaném chodníku a vážně si poranila obě nohy. Úspěšně se ucházela 

o... 

  

https://life4you.cz/zdravi/vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-diskriminaci-vsak-nejde/
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24. Zlomená ruka při home office. I za takový úraz lze získat odškodnění 

Online ● idnes.cz/ekonomika (Ekonomika / Finance / Právo) ● 6. 4. 2021, 0:00 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Kristina Paulenková ● Rubrika: Ekonomika - Domácí 

Odkaz: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/home-office-uraz-bozp-zamestnavatel-

odskodneni.A210402_083824_ekonomika_kris 

... bolestné,“ říká Tomáš Beck, odborník na odškodnění společnosti Vindicia.  Práce z domova by měla být upravena dohodou, 

která by alespoň rámcově řešila některé její významné náležitosti.  Jiří Kuryviál specialista bezpečnosti práce v SSI Group... 

  

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/home-office-uraz-bozp-zamestnavatel-odskodneni.A210402_083824_ekonomika_kris
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/home-office-uraz-bozp-zamestnavatel-odskodneni.A210402_083824_ekonomika_kris
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25. Věk má vliv na odškodnění, o diskriminaci však nejde 

Online ● aktual24.cz (Zprávy / Politika) ● 3. 4. 2021, 7:31 

Odkaz: https://www.aktual24.cz/zpravy/13675-vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-diskriminaci-vsak-nejde 

... roli totiž hraje věk – u 17letého a 86letého člověka se tak kompenzace může lišit i o stovky tisíc korun. Jaký to má důvod, 

vysvětluje společnost Vindicia, která se na odškodnění specializuje.  Starší žena upadla na neudržovaném chodníku a... 

  

https://www.aktual24.cz/zpravy/13675-vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-diskriminaci-vsak-nejde
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26. Věk má vliv na odškodnění, o diskriminaci však nejde 

Online ● vitalnisenior.cz (Životní styl / Móda) ● 2. 4. 2021, 12:20 

Vydavatel: Press21, s.r.o. 

Odkaz: https://vitalnisenior.cz/2021/04/vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-diskriminaci-vsak-nejde/ 

... hraje věk – u 17letého a 86letého člověka se tak kompenzace může lišit i o stovky tisíc korun.  Jaký to má důvod, vysvětluje 

společnost Vindicia, která se na odškodnění specializuje. Starší žena upadla na neudržovaném chodníku a vážně si... 

  

https://vitalnisenior.cz/2021/04/vek-ma-vliv-na-odskodneni-o-diskriminaci-vsak-nejde/
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27. Stejná zranění, ale různý věk. Odškodnění se liší i o statisíce, o 

diskriminaci však nejde 

Tisk ● Nová Večerní Praha; str. 17, 18 (Regionální zprávy) ● 1. 4. 2021 

Vydavatel: Spolek Křídla Života 

Odkaz: náhled 

... Vindicia, která se na odškodnění specializuje.  Starší žena upadla na neudržovaném chodníku a vážně si poranila obě nohy. 

Úspěšně se ucházela o odškodnění, které jí bylo přiznáno. Nejvyšší částka, kompenzace ztížení společenského uplatnění, 

která... 

  

https://app.monitora.cz/article/244590247/32362df068fd84d32637?query=vindicia&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1MTA2NTIsIndpZCI6MTAxOCwiYWlkIjoyNDQ1OTAyNDd9.EvcGVm-SQ9oqXax5nd0G0QVK8Nv6ju787SRPtFh_WSw
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28. Stejná zranění, ale různý věk. Odškodnění se liší i o statisíce, o 

diskriminaci však nejde 

Online ● vecerni-praha.cz (Regionální zprávy) ● 1. 4. 2021, 15:54 

Rubrika: Z domova 

Odkaz: https://www.vecerni-praha.cz/stejna-zraneni-ale-ruzny-vek-odskodneni-se-lisi-i-o-statisice-o-diskriminaci-

vsak-nejde/ 

... totiž hraje věk – u 17letého a 86letého člověka se tak kompenzace může lišit i o stovky tisíc korun. Jaký to má důvod, 

vysvětluje společnost Vindicia, která se na odškodnění specializuje.  Starší žena upadla na neudržovaném chodníku a vážně 

si... 

  

https://www.vecerni-praha.cz/stejna-zraneni-ale-ruzny-vek-odskodneni-se-lisi-i-o-statisice-o-diskriminaci-vsak-nejde/
https://www.vecerni-praha.cz/stejna-zraneni-ale-ruzny-vek-odskodneni-se-lisi-i-o-statisice-o-diskriminaci-vsak-nejde/
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