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Medializace 

- V období od 1. 1. do 31. 1. 2019 bylo zaznamenáno 21 mediálních výstupů. 

 

 

Hlavní činnosti 

- Organizace a dotažení výstupu pro TV Seznam (pořad Na gauči) 

- Zpracování tématu „odškodnění za pády na chodníku“ do TZ, poskytnutí relevantním 

novinářům. 

- Obeslání relevantních médií s tématem „Jak na odškodné při nehodě“ zaměření především 

na weby, které se zabývají tématem auto/moto. 

- Domluvení a asistence u natáčení TV Prima – klíčové téma „odškodnění po nehodě“, 

domluvena také publikace poradenského článku na webu TV Prima. 

 

 

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MÉDIA  

● Vysílání a web Seznam TV – 2 výstupy  

● TV Prima a web TV Prima – 3 výstupy 

● Autoweby (souhrnně) – 6 výstupů 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ 

3. 1. 

2019, 

7:00 

Seznam TV, Na 

gauči 

Poradna, 

odškodnění 

chodník https://www.televizeseznam.cz/  

5. 1. 

2019 Seznam zprávy 

Poradna, 

odškodnění 

chodník 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/spadli-jste-na-

namrzlem-chodniku-pri-urazu-si-na-miste-vse-vyfotte-

63363?autoplay=1  

10. 1. 

2019 Autoroad.cz  

Osmero rad na 

odškodnění po 

nehodě 

https://autoroad.cz/ekonomika/95123-bourali-jste-na-

snehu-zname-8-tipu-jak-se-nepripravit-o-statisice-na-

odskodnem  

15. 1. 

2019 Autoweb.cz  

Osmero rad na 

odškodnění po 

nehodě 

https://www.autoweb.cz/postupovat-autonehode-abyste-

dostali-spravedlive-odskodne/  

15. 1. 

2019 Tv.nova.cz 

Osmero rad na 

odškodnění po 

nehodě 

http://auto.tn.nova.cz/clanek/novinky/nepripravte-se-o-

statisice-8-kroku-jak-spravne-postupovat-po-nehode.html 

18. 1. 

2019 Globe24.cz  

Osmero rad na 

odškodnění po 

nehodě 

https://globe24.cz/revue/65672-nepripravte-se-o-statisice-

na-odskodnem-jak-postupovat-po-nehode  

18. 1. 

2019 Investujeme.cz 

Osmero rad na 

odškodnění po 

nehodě 

https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/nepripravte-se-

o-statisice-na-odskodnem-jak-postupovat-po-nehode/  

19. 1. 

2019 Moneymag.cz  

Osmero rad na 

odškodnění po 

nehodě 

https://moneymag.cz/pojisteni/11315-muzete-prijit-o-

statisice-jak-postupovat-po-nehode  

20. 1. 

2019 Iprima.cz 

Osmero rad na 

odškodnění po 

nehodě 

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/nepripravte-se-o-

statisice-na-odskodnem-osm-rad-jak-postupovat-po-

nehode  

20. 1. 

2019 Prima TV 

Velké zprávy - 

info o 

odškodnění po 

nehodě Oběti dopravních nehod přicházejí o statisíce korun 

20. 1. 

2019 Iprima.cz 

Velké zprávy - 

info o 

odškodnění po 

nehodě 

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/20-1-2019-velke-

zpravy-obeti-dopravnich-nehod-prichazeji-o-statisice-korun  

20. 1. 

2019 Český rozhlas Reportáž 

Asistenční služby v Česku zasahovaly od začátku prosince 

téměř u 26 tisíců nepojízdných aut 

20. 1. 

2019 Rádio 

Reportáž - jak 

nepřijít o 

odškodné 
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21. 1. 

2019 Driveto.cz 

Osmero rad na 

odškodnění po 

nehodě 

https://www.driveto.cz/blog/clanek/jak-ziskat-co-nejvetsi-

odskodneni-po-dopravni-nehode/  

21. 1. 

2019 Ctidoma.cz 

Osmero rad na 

odškodnění po 

nehodě 

https://www.ctidoma.cz/doprava/2019-01-21-jak-postupovat-

po-nehode-nepripravte-se-zbytecne-o-statisice-na-odskodnem-

47068  

25. 1. 

2019 Bydlet.cz 

Osmero rad na 

odškodnění po 

nehodě 

https://www.bydlet.cz/481010-dopravni-nehoda-jak-

postupovat-a-neprijit-o-velke-odskodne/  

25. 1. 

2019 Kurzy.cz  

Osmero rad na 

odškodnění po 

nehodě 

https://www.kurzy.cz/zpravy/481010-dopravni-nehoda-jak-

postupovat-a-neprijit-o-velke-odskodne/  

31. 1. 

2019 Hypoindex.cz 

TZ Pády na 

chodnících 

https://www.hypoindex.cz/tiskove-zpravy/pady-na-chodnicich-

spory-trvaji-pres-rok-odskodneni-dosahuje-stovek-tisic/ 

31. 1. 

2019 Bydlet.cz 

TZ Pády na 

chodnících 

https://www.bydlet.cz/481738-pady-na-chodnicich-spory-trvaji-

pres-rok-odskodneni-muze-byt-statisicove/  

31. 1. 

2019 Finparada.cz  

TZ Pády na 

chodnících https://finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=17356  

31. 1. 

2019 Globe24.cz  

TZ Pády na 

chodnících 

https://globe24.cz/domov/65888-pady-na-chodnicich-spory-

trvaji-pres-rok-odskodneni-dosahuje-stovek-tisic  
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VYBRANÉ VÝSTUPY 

Na gauči, Seznam TV 

 

 
 

 

TV Prima (Velké zprávy) 
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Autoweb.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


