
Leden 
 
Start do nového roku provází na televizním trhu nerovnováha zapln nosti reklamního prostoru 
nejsiln jších komer ních televizí. Zatímco lídr trhu Nova je zkraje ledna obsazená výrazn  mén  než ve 
stejném období vloni, Prima je na leden zcela zapln ná. 
 
Skupina Nova se pro rok 2013 rozhodla zrušit vyplácení množstevních bonus  mediálním agenturám. 
To spole  s vyšším nacen ním reklamního prostoru vedlo k složitým vyjednáváním o podmínkách 
inzerce na kanálech skupiny Nova v roce 2013. 
 
Vydavatel Týdne, Empresa Media, za ala nový rok kampaní namí ené proti dennímu tisku. „Noviny už 
nepot ebujete, denn  je tu Týden.cz,“ vyzývá tená e s tím, aby si jednou týdn  koupili tišt né vydání 
asopisu za sníženou cenu 30 K . 

 
Martin Konrád byl oficiáln  potvrzen ve funkci generálního editele FTV Prima. Management naopak 
opouští marketingová editelka Denisa Schulzová. Konrád ve vedení FTV Prima nahradil Marka 
Singera, který se posunul do vedení MTG. 
 
Nový vlastník d ív jšího vydavatelství Stratosféra se rozhodl pro další zm ny v portfoliu: v lednu 
naposledy vyšly Style a Love Star. Už p edtím skon il Autocar. 
 
Vydavatelství Economia výrazn  omezilo své portfolio odborných titul , zastavilo celkem šest 
magazín  ze segmentu marketing a retail. 
 

ad na ochranu hospodá ské sout že souhlasí s tím, aby skupina GES p evzala firmu Radio 
Investments a MII Praha, pod které spadá rodina rádií Kiss, vysílající po v tšin  území republiky, a 

evážn  pražská a st edo eská rádia Radio Country, Rádio Beat a pražské Radio 1. 
 
Únor 
 
Regionální týdeníky 5+2 dny spole nosti AGF Media slou ily šest svých redakcí a propustily zhruba t i 
desítky noviná . 
 

tvrtý kanál skupiny Prima – Prima Zoom – zam ený na poznávání života lidí, zví at a planety zahájil 
vysílání v pátek 1. února ve 20:00 vysílání. Pod sloganem „Poznejte sv t zblízka“ p ináší dokumentární 
po ady z produkce BBC, National Geographic i Discovery. 
 

Vysílání celoplošné TV P tka bylo p erušeno, resp. zastaveno. Ukon ení vysílání bylo d sledkem 
vlastnických zm n v televizi, ke kterým došlo poté, co p vodní investor Luboš M kota ztratil kv li 
obstaveným ú m schopnost televizi financovat. 
 



Pátek 22. února 2013 si pro sv j start vybrala televize Telka ze skupiny Nova, sestavená z p vodních 
po ad , které Nova ve své devatenáctileté historii vytvo ila. Na obrazovce se tak znovu objevují po ady 
jako Riskuj!, Koloto , Zlatá m íž, Hogo Fogo nebo první díly seriál  Ulice, Pojiš ovna št stí, Ordinace v 

žové zahrad  aj.  
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání souhlasí se zm nou vlastníka spole nosti BBC Radiocom. Firmu 
stoprocentn  ovládne Lagardere Active R. 
 

eský rozhlas edstavil svoji novou korporátní identitu v etn  loga a nových logotyp  jednotlivých 
stanic rádia ve ejné služby.  
 
Na trh kinoreklamy vstoupila spole nost Visia Cinema s novou sítí klasických kin Cinet. 
Spole nost BigBoard Praha, kterou vlastní slovenská firma JOJ Media House, získala stoprocentní podíl 
ve spole nosti outdoor-akzent. 
 

ezen 
 
Sanoma Media Praha p esunuje sv j týdeník Story mezi trnáctideníky. 

Spole nost MF Plus, stoprocentn  vlastn ná Mladou frontou, zm nila sv j název na MF TV. MF 
evzala provoz vysílání a prodej reklamy pro TV Metropol. 

Sanoma Media stahuje po druhém vydání magazín Agenda. Projekt, který stav l na výb ru text  
z jiných médií, byl nejkratším projektem tiskového média na eském trhu v posledních letech. Do 
pov domí se zapsal také falešným vysv tlením, že jeho zám rem bylo upozornit na otázku autorství 
text  v eských médiích. 
 
Duben 

Nový spole enský web Prima Style se zam ením na celebrity uvedla Prima Online. Za cíl si stanovila 
dosažení návšt vnosti  0,5 mil. unikátních uživatel  do p l roku od startu. 

Skupina Agrofert Holding koupila slovenskou spole nost Ecopress, vydavatele deníku Hospodárske 
noviny. 
 
Nákup médií pro klienty komunika ní skupiny Omnicom nov ídí Vladimír Po ízek, který se do skupiny 
vrátil po p ti letech. 
 
Bauer Media redukuje získané portfolio titul  d ív jšího vydavatelství Stratosféra, ukon uje vydávání 
magazínu Family Star. 
 
Na eském trhu vzniká další vydavatelství ur ené k vydávání titul  pro tablety, spole nost Magazino 
Media. 
 
Kv ten 



 

Na trh vstupuje první magazín p ipravený speciáln  pro tení v tabletu. Jmenuje se Dotyk a vydává ho 
spole nost Tablet Media Michala Klímy. Šéfredaktorkou je Eva Hanáková. 
 

Vydavatelství Economia, pod n jž spadají mimo jiné Hospodá ské noviny, týdeník Ekonom nebo server 
iHNed.cz, koupilo internetovou spole nost Centrum Holdings, která mj. provozuje zpravodajský server 
Aktuáln .cz. 
 
Vydavatelství Burda Praha se rozhodlo, že ve svém portfoliu už nebude držet tišt ný magazín Level. 
 

Novým generálním editelem spole nosti Media Master je Radek Jeneš. Media Master zárove  nov  
zajiš uje prodej inzerce i pro tišt ná média sp ízn ného vydavatelství Empresa Media. 
 

Empresa Media dokon ila p evzetí spole nosti Barrandov Televizní Studio, která provozuje televizi 
Barrandov. K dohod  o p evzetí došlo v zá í 2012. 
 

edseda Asociace krajských televizí a vlastník multiregionálních televizí JTV a ZAK Alois Valtr spole  
s bývalým editelem výzkumu Interpublic Group Ond ejem Novákem založili novou spole nost Czech 
Regio TV pro multiregionální televize. 
 
Vydavatel dení  MF Dnes, Lidové noviny a Metro chce rozší it své p íjmové zdroje. P ichází se službou 
Mobil.cz, kterou vstupuje na pole virtuálních operátor . 
 
Na rádiovém trhu se zformovala další skupina – Radio United, která pat í firm  GES, spolumajiteli TV 
Prima. 
 

erven 
 
Skupina Agrofert Andreje Babiše uzav ela s n meckou spole ností Rheinisch-Bergische 
Verlagsgesellschaft smlouvu na koupi eské mediální skupiny Mafra. Andrej Babiš po akvizici 
slovenského Ecopressu rozší il sv j záb r v médiích. V esku p idal k týdeník m 5plus2 obratov  
nejsiln jší subjekt na tiskovém trhu. 
 
Zahajuje celoplošné pilotní vysílání nové televize ko Gold, zam ené na hity 60.-90. let. Nový kanál 
vysílá ve stejném multiplexu, v jakém vysílá hlavní kanál Ó ka. 
 

eská televize ukon ila v pátek 14. ervna vysílání seriálu Vypráv j. Poslední díl zhlédlo 974 tisíc divák  
starších 15 let. 
 
Zpravodajsko-zábavní portál www.blesk.cz spole nosti Ringier Axel Springer spouští vlastní online 
video kanál TV.Blesk. 
 



Evropská komise souhlasila s tím, aby Time Warner mohla uplatnit svá hlasovací práva ve výši 49,9 % 
ve spole nosti CME. Hlasovací práva Time Warner dosud uplat oval zakladatel CME Ronald Lauder. 
 

Antimonopolní ú ad zastavil správní ízení s ATO. V tendru na m ení TV sledovanosti podle ÚOHS 
nepochybila. 

 
Dochází ke zm nám ve vedení mediálních spole ností, které jsou spojeny s podnikatelem Jaromírem 
Soukupem. Soukup se stal p edsedou p edstavenstva spole ností Empresa Media a Barrandov 
Televizní studio a zárove  se ujal ízení TV Barrandov. 

 
Seznam.cz se pouští do behaviorálního cílení. Behaviorálním cílením tak Seznam.cz rozši uje škálu 
prodeje display reklamy. Možnost prodávat cílové publikum staví vedle možnosti prodeje na umíst ní 
a podle afinity. 
 
Skupina Lagardère uvedla na za átku ervna nový web Zet.cz a rádiové vysílání programového bloku 
Studio Zet. 
 

ervenec 
 
Seznam.cz získal 33,6 % akcií spole nosti Borgis. Zden k Porybný z stává nadále majoritním 
akcioná em a šéfredaktorem deníku Právo. 
 
Zden k Bakala slavnostn  otev el novou budovu Economie v Karlín . Economia zárove  p edstavila 
nové logo spole nosti, které má vyjad ovat posun k online form , k digitálnímu sv tu a novým 
technologiím. 

Inzertní televize TipTV, jež se zam ovala na propagaci firem a jejich výrobk , ukon ila po dvou 
sících pozemní televizní vysílání. D vodem byl nedostatek inzerent . 

FTV Prima vytvo ila nový post výkonného editele. Od za átku ervence jej vykonává Pavel Kejla, který 
išel z nákupního uskupení OPera. 

 
Francouzská spole nost Marie Claire Group oznámila, že novým vydavatelským partnerem v esku pro 
magazín Marie Claire bude Burda Praha. 
 
Komunika ní spole nost GroupM ze skupiny WPP získala pod svá k ídla agenturu H1.cz zam enou na 
výkonnostní marketing. 
 

eská televize ukon ila spolupráci p i prodeji reklamy s mediazastupitelstvím Media Master. Je to 
poprvé v novodobé historii eské televize, kdy se bude kompletní reklamní prostor prodávat v rámci 
obchodního odd lení eské televize. 
 
Šéfredaktor Petr Šim nek se stal podílníkem v asopisu Forbes. Podíl je nižší než 10 %. 



 
Prima Online pokra uje v rozši ování svého online portfolia. Dalším webem je ženský Prima Ženy. 
 
Srpen 

 
Na míst  programového editele FTV Prima skon il Petr Vladyka. Novým programovým editelem, 
zodpov dným za kanály skupina Prima, se stal šéf výzkumu spole nosti Roman Mrázek. 

 
Hudební stanice Ó ko rozši uje své portfolio kanál  o Ó ko Expres, jehož hudební dramaturgie je 
podobná Expresradiu. Stanice je dostupná v pražském pozemním vysílání. Jde o t etí kanál Ó ka. 

 
Adrian Sarbu rezignoval na funkci prezidenta a generálního editele CME, která je vlastníkem skupiny 
Nova. Ve spole nosti byl od roku 1995. CME se zavázala vyplatit Adrianu Sarbuovi odstupné ve výši 5,4 
mil. USD (cca 105 mil. K ). 
 

editel zpravodajství TV Nova Vladimír Mužík ve své funkci skon il. Šlo o první zm nu v managementu 
TV Nova poté, co v polovin  m síce rezignoval Adrian Sarbu na post prezidenta a generálního editele 
CME. 

 
eská televize zahajuje vysílání dvou nových kanál : d tského T:D a kulturního T art. Oba vysílají na 

stejné frekvenci s tím, že T:D vysílá od 6:00 do 20:00 a od 20:00 nastupuje T art. 

 
Jednatel skupiny Bauer Media v esku Jaromír Skopalík odstupuje po vzájemné dohod  ze svých pozic 
a opouští spole nost. Vedení skupiny p ebírá Alena erná, dosavadní výkonná editelka spole nosti. 

 
Spole nost BigBoard Praha se rozr stá o další outdoroovou spole nost, firmu DKNV Media. 
 
Outdoroová spole nost euroAWK bude prodávat CLV v metru dalších p t let, smlouvu má do r. 2018. 
 
Zá í 

Generální editel spole nosti Economia André Warnecke odchází po tvrt roce z funkce. 

Skupina Pohoda, kterou spoluvlastní podnikatel Radim Pa ízek, nov  zast ešuje celkem t i televizní 
kanály. Ke kanálu TV Pohoda se p ipojila hudební stanice Retro a krátce nato t etí kanál – rocková 
stanice Rebel. 

 
Pozici generálního editele spole nosti CME spole  zastávají Christoph Mainusch a Michael Del Nin. 
Oba jsou zástupci hlavního akcioná e CME, spole nosti Time Warner. Ve funkci nahradili Adriana 
Sarbu. 



 
edstavenstvo spole nosti Economia schválilo projekt transformace, jehož sou ástí je nová 

organiza ní struktura vydavatelství Economia a Centrum Holdings, eskupení portfolia vydávaných 
titul  a také výrazné snížení po tu pracovník  v obou spole nostech. Z obou firem odejde více než 100 
lidí, Hospodá ské noviny opouští Petr Šabata. 

 
Spole nost Sanoma Media vrátila tradi ní magazínovou zna ku Sv t v obrazech. 

 
Spole nosti Bauer Media a Bauer Media Praha (d ív jší Stratosféra a Hearst-Stratosféra) dokon ily 
st hování na jednu adresu v Moulíkov  ulici v Praze. Budova d ív jších vydavatelství Stratosféra a 
Hearst-Stratosféra v pražské Drtinov  ulici tak byla opušt na. 

 
Magazín Profit, nejstarší tuzemský titul v novaný ekonomice a podnikání, se vrátil do volného prodeje. 

 
Policisté prohledávali i prostory pat ící spole nosti Mladá fronta podnikatele Františka Savova. V 
rámci operace s krycím názvem „Octavian“ rozkryli p ípad podez ení ze spáchání zlo inu zkrácení dan  
a z t chto trestných in  obvinili osm muž  a jednu ženu. 

 
Bauer Media kon í vydávání m sí níku pro dívky Bravo Girl! 
 
Centrum Holdings, Mafra, Mladá fronta, Ringier Axel Springer a Sanoma Media Praha oznámily vznik 
spole né platformy pro prodej display reklamy formou RTB (real time bidding). Sdružení nese název 
Czech Publisher Exchange (CPEx) a má m sí  oslovit p es 70 % eské online populace. 
 

íjen 
 
Spole nost Agrofert Andreje Babiše ve tvrtek 10. íjna majetkov  p evzala mediální skupinu Mafra. 
Abdikoval dosavadní p edseda p edstavenstva spole nosti Mafra Johannes Werle. Na jeho místo 
jmenoval nový akcioná  Št pána Košíka. 
 
CET 21 jmenovala Davida Stogela do funkce zástupce generálního editele TV Nova. Jan Andruško se 
podle oficiálního vyjád ení rozhodl rezignovat na funkci generálního editele TV Nova ke konci m síce 
íjna. 

 
Spole nost CME, majitel TV Nova, oznámila, že za období prvních t í tvrtletí dosáhly výnosy CME v 

esku 122 mil. USD a v meziro ním srovnání se snížily o 35 % (tj. pokles o cca 1,28 mld. K ). Ztráta 
spole nosti CME celkem se po zdan ní vyšplhala na -173 mil. USD (tj. cca -3,4 mld. K ). 

 
Mediální zastupitelství Atmedia, které bylo dosud lenem mezinárodního koncernu Liberty Global, 
zm nila vlastníka. Liberty Global se s americkou spole ností z oblasti zábavní pr myslu AMC domluvila 
na prodeji podstatné ásti Chellomedia. 



 
Spole nost MTG, která z poloviny vlastní televizi Prima, oznámila, že ve t etím letošním tvrtletí se 
tržby firmy z jejích operací v esku meziro  zvýšily o 27 %. 
Vydavatelem asopisu Reader’s Digest se stala spole nost Tarsago eská republika. 
 
Po uvedení nového bulvárního týdeníku Moje š astná hv zda vydává RF Hobby v poslední t etin íjna 

i nové televizní asopisy. Všechny vycházejí jako trnáctideníky. Jde o TV programu, TV Gold a TV 
Extra tip. 
 
Listopad 
 
Po akvizici skupiny Mafra se Andrej Babiš dohodl na koupi nejposlouchan jšího tuzemského Rádia 
Impuls. 
 
Vladimír Železný se vrací do ízení televizní stanice, od 1. listopadu je generálním editelem TV 
Barrandov. Železný na pozici generálního editele TV Barrandov st ídá Jaromíra Soukupa, majitele 
mediální agentury Médea a spole nosti Empresa Media. 
 
Majitel skupiny Nova, spole nost CME, musí v rámci nutné restrukturalizace a úspor snížit do konce 
roku 2013 po et zam stnanc  až o tisícovku. Ke konci roku 2012 uvád la CME cca 4500zam stnanc . 
Jen pro eskou skupinu Nova, resp. spole nost CET 21, pracovalo ke konci roku 2012 cca 650 
zam stnanc . 
 

Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) vydává doporu ení pro použití mediální jednotky GRP v 
internetovém prost edí – tzv. iGRP, které má podle SPIR nov  sloužit k porovnávání výkon  v televizi a 
videí na internetu. 

Christoph Mainusch, jeden ze dvou generálních editel  CME, a David Stogel, zástupce generálního 
editele skupiny Nova, se stali novými jednateli spole nosti CET21. Mainusch a Stogel v pozicích 

jednatel  nahradili bývalého generálního editele TV Nova Jana Andruška a vice-prezidenta pro 
strategické plánování CME Anthonyho Chhoye. 

Skupina Nova vym uje s eskou televizí vysílací práva na olympijský hokej v So i 2014 za vysílací 
práva k eským film m. T získala práva vysílat na voln  ší ených kanálech olympijský hokejový turnaj 
v So i a Nova získala nap . snímky Snowboar áci, Jak vytrhnout velryb  stoli ku, Jak dostat tatínka do 
polepšovny a seriál Chalupá i. 

Spole nost Viacom International Media Networks (VIMN) oznamuje, že od ledna 2014 p evezme 
provozní aktivity hudebního kanálu MTV v esku a na Slovensku. Spole nosti CET 21, která placený 
kanál MTV v esku provozuje, vypršela platnost ochranných známek a vysílací licence. Firma je 
neprodloužila. 
 



Vydavatelství Economia jmenuje do pozice šéfredaktora deníku Hospodá ské noviny Martina 
Jašminského. 
 
István Léko se stává novým šéfredaktorem Lidových novin, st ídá Dalibora Balšínka. Veselin Va kov je 
jmenován editelem redakce LN. 
 
Sabina Slonková v ele deníku Mladé fronty Dnes vyst ídá od ledna 2014 Roberta ásenského, který 
ve své funkci po sedmi letech skon il v polovin  listopadu. editelem redakce MF Dnes se stává Ji í 
Kubík, dosavadní zástupce šéfredaktora. 
 
Z vydavatelství Economia odchází Jakub Unger, dlouholetá tvá  projektu Aktuáln .cz. 

Economia zavedla po akvizici Centrum Holdings novou organiza ní strukturu a jmenovala n které 
vrcholné manažery. Zp sob ízení Economie i Centrum Holdings má být jednotný. V ele jednotného 
managementu stojí místop edseda p edstavenstva Economie Kamil ermák. 
 

Rodina rádií Hey! se programov  rozpadne. Samotná zna ka Hey rádií skon í. V Praze (Hey! Praha) a v 
echách (Hey! echy) se stanice p ejmenuje na Signál Rádio. Na Morav  se m ní ve stanice country, a 

to na Country Morava Jih a Country Morava Sever. 
 

Media Marketing Services p evezme do za átku roku 2014 v tšinu rádií, které dosud prodávala 
spole nost Big partnership media. 
 
Prosinec 

 
Ringier Axel Springer prodala svou eskou dce inou spole nost podnikatel m Danielu K etínskému a 
Patriku Tká ovi. P edm tem prodeje je také majetková ú ast v distribu ní První novinové spole nosti 
(PNS). Ohodnocení spole nosti iní 170 mil. euro (tj. cca 4,7 mld. K ). 

Vydavatelství Sanoma Media Praha má nového vlastníka. Finská spole nost Sanoma se rozhodla 
spole nost na eském trhu prodat vydavatelství Astrosat. To je nadpolovi ní v tšinou vlastn no 
skupinou Vltava-Labe-Press (51 %) a n meckou spole ností RTV ze skupiny Bertelsmann (49 %). 

 
Regie Radio Music (RRM) oznamuje, že od ledna 2014 bude na reklamním trhu zastupovat rádia ze 
skupiny GES. 

Generální editel eské televize Petr Dvo ák se rozhodl tzv. generálním pardonem ukon it spor 
v redakci zpravodajství, ve kterém se proti sob  postavily dv  skupiny redaktor .  ást redaktor  se 
domnívá, že T neplní svoji funkci a že její zpravodajství bylo naklon né Miloši Zemanovi a stran  
SPOZ. Dvo ák se s touto výtkou neztotožnil. 



Google m ní platební reklamní model a nov  bude zadavatel m reklamy ú tovat jen za reklamy, které 
byly uživatelem vid ny. 
 
Na základ  dohody s vedením vydavatelství Mafra opouští pozici lena p edstavenstva Petr Marek. 
Dohoda je navázána na rozhodnutí akcioná e o snížení po tu len  p edstavenstva k 1.1. 2014 na t i 
leny. 

 
Sdružení pro m ení sledovanosti (SPMS) ustupuje na žádost TV Nova od projektu elektronického 

ení televizní sledovanosti.  SPMS vzniklo v reakci na nesouhlas s výb rem realizátora m ení pro 
ATO, kterým se stala spole nost Mediaresearch. Spoluzakladatelem SPMS byla vedle TV Nova mediální 
agentura Médea. 
 
Hudební služba Spotify vstoupila na eský trh. Výhradním zastupitelem služby v zemích st ední a 
východní Evropy je reklamní sí  Httpool. 

 

 


