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Medializace 

- V období od 1. 10. do 31. 10. bylo zaznamenáno 23 mediálních výstupů. 

 

 

 

Hlavní činnosti 

- Příprava a rozeslání tiskové zprávy (TZ odškodnění po dopravních nehodách v Česku) 

- Zprostředkování vyjádření k odškodnění za pracovní úrazy. 

- Media relations (seznamování novinářů s oblastí činnosti Vindicia, nabízení vybraných témat; 

ČT a Novinky.cz) 

- Příprava dalších materiálů (poradenské Osmero, jakých chyb se po nehodě nedopustit). 

 

 

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MÉDIA  

● Blesk.cz – 2 výstupy 

● Metro – 1 výstup 

● Ekonomický magazín – 2 výstupy 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ 

5. 

10. ČTK 

TZ Nehody 

v Česku 

Zraněným lidem po nehodě pojišťovny v Česku většinou 

uhradí jen 30 procent částky, na kterou mají nárok, uvedla 

Vindicia. Pojišťovny mají jiná čísla. 

 

tyden.cz 

TZ Nehody 

v Česku 

https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/pojistovny-

prumerne-hradi-pouze-tretinu-narokovane-

castky_498500.html 

 

Blesk.cz 

TZ Nehody 

v Česku 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-

ekonomika/568917/vindicia-pojistovny-zranenym-hradi-

tretinu-toho-na-co-maji-narok.html 

 

Eurozpravy.cz 

TZ Nehody 

v Česku 

https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/236446-

zraneni-ci-bolestne-nenechte-se-od-pojistovny-odbyt-vite-

na-co-mate-narok/ 

 

Investujeme.cz 

TZ Nehody 

v Česku 

https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/zraneni-pri-

nehode-v-cesku-prichazeji-prumerne-o-pul-milionu/  

 

Zlato.cz  

TZ Nehody 

v Česku 

https://www.zlato.cz/z-domova/vindicia-pojistovny-

zranenym-hradi-tretinu-toho-maji-narok/ 

 

24.zpravy.com  

TZ Nehody 

v Česku 

http://www.24zpravy.com/ekonomika/zraneni-ci-bolestne-

nenechte-se-od-pojistovny-odbyt-vite-na-co-mate-

narok/239397-zpravy 

 

Terapie.cz 

TZ Nehody 

v Česku 

http://terapie.digital/zpravodajstvi/z-domova/vindicia-

pojistovny-zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-

narok.html?authToken=null#  

 

Frekvence 1 

TZ Nehody 

v Česku 

https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/pojistovny-

zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok.shtml 

6. 

10. Ekonomickymagazin.cz  

TZ Nehody 

v Česku 

https://www.ekonomickymagazin.cz/2018/10/pojistovny-

zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok/ 

 

Ozdravotnictvi.cz 

TZ Nehody 

v Česku 

https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/pojistovny-

zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok/ 

8. 

10. Bankovnipoplatky.cz  

TZ Nehody 

v Česku 

https://www.bankovnipoplatky.com/zraneni-pri-nehode-v-

cesku-prichazeji-prumerne-o-pul-milionu-37203  

 

E15 

TZ Nehody 

v Česku Oběti nehod přicházejí průměrně o půl milionu 

9. 

10. Metro 

TZ Nehody 

v Česku Bolestné za bouračku může být až o statisíce korun vyšší 

26. 

10. Autoroad.cz  

TZ Nehody 

v Česku 

https://autoroad.cz/zajimavosti/94268-odskodneni-za-

zraneni-pri-nehode-lide-neznaji-sve-naroky-prichazeji-o-

statisice  

27. 

10. Autojournal.cz 

TZ Nehody 

v Česku 

http://www.autojournal.cz/zraneni-pri-nehode-v-cesku-

prichazeji-prumerne-o-pul-milionu/  

28. 

10. ČTK 

Vyjádření k 

pracovním 

úrazům 

Pojišťovny více platí za poracovní úrazy a nemoci z 

povolání 
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https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/568917/vindicia-pojistovny-zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok.html
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https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/236446-zraneni-ci-bolestne-nenechte-se-od-pojistovny-odbyt-vite-na-co-mate-narok/
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http://terapie.digital/zpravodajstvi/z-domova/vindicia-pojistovny-zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok.html?authToken=null
http://terapie.digital/zpravodajstvi/z-domova/vindicia-pojistovny-zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok.html?authToken=null
http://terapie.digital/zpravodajstvi/z-domova/vindicia-pojistovny-zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok.html?authToken=null
https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/pojistovny-zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok.shtml
https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/pojistovny-zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok.shtml
http://ekonomickymagazin.cz/
https://www.ekonomickymagazin.cz/2018/10/pojistovny-zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok/
https://www.ekonomickymagazin.cz/2018/10/pojistovny-zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok/
http://ozdravotnictvi.cz/
https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/pojistovny-zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok/
https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/pojistovny-zranenym-hradi-tretinu-toho-na-co-maji-narok/
http://bankovnipoplatky.cz/
https://www.bankovnipoplatky.com/zraneni-pri-nehode-v-cesku-prichazeji-prumerne-o-pul-milionu-37203
https://www.bankovnipoplatky.com/zraneni-pri-nehode-v-cesku-prichazeji-prumerne-o-pul-milionu-37203
http://autoroad.cz/
https://autoroad.cz/zajimavosti/94268-odskodneni-za-zraneni-pri-nehode-lide-neznaji-sve-naroky-prichazeji-o-statisice
https://autoroad.cz/zajimavosti/94268-odskodneni-za-zraneni-pri-nehode-lide-neznaji-sve-naroky-prichazeji-o-statisice
https://autoroad.cz/zajimavosti/94268-odskodneni-za-zraneni-pri-nehode-lide-neznaji-sve-naroky-prichazeji-o-statisice
http://autojournal.cz/
http://www.autojournal.cz/zraneni-pri-nehode-v-cesku-prichazeji-prumerne-o-pul-milionu/
http://www.autojournal.cz/zraneni-pri-nehode-v-cesku-prichazeji-prumerne-o-pul-milionu/
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Frekvence 1 

Vyjádření k 

pracovním 

úrazům 

https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/pojistovny-vice-

plati-za-pracovni-urazy-a-nemoci-z-povolani.shtml 

 

Investicniweb.cz  

Vyjádření k 

pracovním 

úrazům 

https://www.investicniweb.cz/news-pojistovny-vice-plati-za-

pracovni-urazy-a-nemoci-z-povolani/  

 

Blesk.cz 

Vyjádření k 

pracovním 

úrazům 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-

ekonomika/573582/pojistovny-vice-plati-za-poracovni-urazy-

a-nemoci-z-povolani.html 

29. 

10. Expressauto.cz  

TZ Nehody 

v Česku 

https://www.expressauto.cz/zraneni-pri-nehode-v-cesku-

prichazeji-prumerne-o-pul-milionu/  

29. 

10. Motorhome.cz 

TZ Nehody 

v Česku 

http://www.motorhome.cz/zraneni-pri-nehode-v-cesku-

prichazeji-prumerne-o-pul-milionu/  

29. 

10. Ekonomickymagazin.cz  

Vyjádření k 

pracovním 

úrazům 

https://www.ekonomickymagazin.cz/2018/10/pojistovny-

kvuli-novemu-zakoniku-plati-vice-za-pracovni-urazy/  

  

https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/pojistovny-vice-plati-za-pracovni-urazy-a-nemoci-z-povolani.shtml
https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/pojistovny-vice-plati-za-pracovni-urazy-a-nemoci-z-povolani.shtml
http://investicniweb.cz/
https://www.investicniweb.cz/news-pojistovny-vice-plati-za-pracovni-urazy-a-nemoci-z-povolani/
https://www.investicniweb.cz/news-pojistovny-vice-plati-za-pracovni-urazy-a-nemoci-z-povolani/
http://blesk.cz/
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/573582/pojistovny-vice-plati-za-poracovni-urazy-a-nemoci-z-povolani.html
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https://www.expressauto.cz/zraneni-pri-nehode-v-cesku-prichazeji-prumerne-o-pul-milionu/
https://www.expressauto.cz/zraneni-pri-nehode-v-cesku-prichazeji-prumerne-o-pul-milionu/
http://motorhome.cz/
http://www.motorhome.cz/zraneni-pri-nehode-v-cesku-prichazeji-prumerne-o-pul-milionu/
http://www.motorhome.cz/zraneni-pri-nehode-v-cesku-prichazeji-prumerne-o-pul-milionu/
http://ekonomickymagazin.cz/
https://www.ekonomickymagazin.cz/2018/10/pojistovny-kvuli-novemu-zakoniku-plati-vice-za-pracovni-urazy/
https://www.ekonomickymagazin.cz/2018/10/pojistovny-kvuli-novemu-zakoniku-plati-vice-za-pracovni-urazy/
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VYBRANÉ VÝSTUPY 

Blesk.cz 
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