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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Slovenský soud předběžným opatřením nařídil slovenskému kabelovému operátorovi 
Satro, aby na Slovensku zastavil šíření televizních stanic české skupiny Prima. Ope-
rátor šířil program těchto stanic bez souhlasu původního majitele televizního obsahu. 
Prima rozhodnutí soudu uvítala. Více… O

Rozhodnutí se týká operátora Satro

Soud zakázal šířit na Slovensku kanály Primy

Nejčtenějším celostátním deníkem je nadále Blesk s průměrnou čteností na vydání 
967 tis. čtenářů. Pořadí na dalších místech se rovněž nemění: druhá MF Dnes potvrdi-
la výsledky z prvního pololetí, stejně jako třetí Sport. V meziročním srovnání si nejlépe 
vedly deníky Sport a Lidové noviny. Více… O

Meziročně si polepšily Sport a Lidové noviny

Čtenost: Pozice deníků se nemění

Mediální agentura PHD rozšíří od ledna 2017 své portfolio klientů o společnost Porsche 
Česká republika. Porsche ČR zastupuje na českém trhu Volkswagen Group a jeho značky 
Volkswagen osobní vozy, Volkswagen Užitkové vozy, Audi, SEAT a rovněž i program Das 
WeltAuto. Více… O

Rozhodlo o tom výběrové řízení

Média pro Porsche ČR zajistí PHD

Sněmovna ve zrychleném režimu schválila už v prvním čtení návrh poslanců KSČM na pře-
řazení novin a časopisů z 15% sazby DPH do sazby 10%. Pokud předlohu schválí Senát 
a prezident, vstoupí v účinnost od ledna 2017. Odhaduje se, že vydavatelům přinese úspory 
cca 450 mil. Kč. Majitel skupiny Mafra Andrej Babiš se hlasování neúčastnil. Více… O

Vydavatelé jsou blízko 10% DPH

Sněmovna schválila nižší DPH pro tisk

Nové prostory v pražských Jinonicích v budově Aviatica areálu Waltrovka ukázala skupina 
Vltava Labe Media. Do Jinonic se přestěhovala z pražské Uhříněvsi. Uhříněvskou budovu, která 
je jejím majetkem, teď prodává. V pražské budově celkově pracuje cca 360 zaměstnanců. 
Všechny redakce VLM mají k dispozici 550 zaměstnanců. Více… O

Svoji budovu v Uhříněvsi prodává

Vltava Labe Media ukázala nové sídlo
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Zájem o sledování internetových videí, ani o videoreklamu neklesá, naznačilo odpo-
ledne, které uspořádalo profesní sdružení SPIR. Někteří zástupci médií poukázali 
na sbližující se tendence mezi televizní reklamou a video reklamou nebo na rozšiřování 
reklamních formátů využívaných ve videu. Více… O

Provozovatelé chystají další novinky

Objem videoreklamy v Česku roste

Ze srovnávací studie KPMG, kterou zpracovala pro Ligovou fotbalovou asociaci 
(LFA), mj. vyplynulo, že nejvýznamnější potenciál pro růst příjmů české ligy je 
z hlediska prodeje mediálních práv. Potenciál získání příjmů od sponzorů a partnerů 
v Česku rovněž pokulhává. Správcem marketingových práv LFA je pro období dvou 
let společnost STES. Více… O

Na poli prodeje TV práv lze čekat změny

LFA chce zvýšit příjmy z mediálních práv

Nejdůvěryhodnější značky českých spotřebitelů byly oceněny na galavečeru pořádaném sku-
pinou Atoz Marketing. I letos se potvrdilo, že Češi dávají při výběru rychloobrátkového zboží 
přednost českým značkám s mnohaletou tradicí. Uspěly např. Kofola, Baťa, Škoda, Pribináček 
a další. Více… O

Atoz Marketing rozdal ocenění

Čeští spotřebitelé věří tradičním značkám

Nova zařadí na dva prosincové večery novou reality show s názvem Akce nový domov, která 
chce dát lidem v těžké životní situaci možnost začít znovu. Show provede moderátorka 
Tereza Pergnerová. První díl odvysílá Nova ve středu 14. prosince, díl druhý o týden později, 
vždy od 20:20. Více… O

Jde o dvoudílnou show Akce nový domov

Nova vrací Pergnerovou do nového pořadu

Na pozici publisherky Bauer Media nastoupila Petra Švecová (foto). Jmenována byla do pozice 
publisherky lifestylových titulů, dříve mj. působila v Burdě Praha. Z představenstva PNS odešel 
František Čermák, jeho nástupce zatím nebyl vybrán. Do mediální agentury Media Investments 
přišel Pavel Příbrský, který po devíti letech opustil Vizeum. Marketingový manažer TV Óčko Jiří 
Voříšek přechází do společnosti Hybrid, zodpovědný je za vedení divize Hybrid Creative. Do con-
tentové agentury McShakespeare nastupuje Markéta Lukášková, která doposud působila v Empre-
sa Media. O

Švecová je v Baueru, Lukášková v McShakespeare

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: O2
Mediamix: TV, tisk, OOH, internet, in-store
Reklamní agentura: Oliver & Brands Friends
Produkce: Barletta
Režie: Matěj Chlupáček

O2 ukazuje atraktivitu vánoční nabídky v podobě 30 GB dat zdarma tím, že zapomene 
vyzvednout babičku na nádraží. Více… O

O2 zapomene babičku na nádraží

Zadavatel: CZC.cz
Mediamix: TV, rádio, tisk, internet
Reklamní agentura: Digital Brain
Produkce: ForLeaf

Prodejce počítačů a elektroniky CZC.cz do vánoční kampaně opět obsazuje své zaměstnan-
ce. Tentokrát pomáhají vybírat dárky svým „vytříbeným čichem“. Více... O

CZC.cz opět obsazuje zaměstnance

Zadavatel: McDonald´s 
Mediamix: TV, OOH, tisk, internet
Reklamní agentura: DDB

McDonald´s pokračuje ve vyvracení mýtů. Tentokrát k tomu připravil 360° virtuální prohlídku, 
v níž nechá nahlédnout do restaurace i jejího zákulisí, včetně kuchyně a skladu. Více… O

McDonald´s zve do zákulisí

Zadavatel: Armáda ČR
Mediamix: TV, kino, internet
Produkce: A-news

Armáda ČR chce k sobě náborovou kampaní za 1,4 milionu korun přilákat zájemce o službu 
v armádě, v aktivních zálohách i ke studiu na Univerzitě obrany. Více… O

Armáda spustila náborovou kampaň

Zadavatel: Pet Center
Mediamix: OOH, tisk, internet, in-store
Reklamní agentura: Leo Burnett

Vánoční kampaň společnosti Pet Center si pohrává s jazykem, konkrétně s frazémy se zvířecí 
tematikou. Více… O

Pet Center si hraje s frazémy
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Poslechovost rádií ve 2. a 3. čtvrtletí 2016

Poslechovost rádií zůstává stabilní, ukazují nově zveřejněná data poslechovosti Radio projekt za 2. a 3. kvartál 2016. 
Denně poslouchá rádio 61,7 % populace (-1,2 pb.), týdně 84,4 % (-0,8 pb.). Nejposlouchanějším celoplošným rádiem 
zůstává Rádio Impuls s průměrnou denní poslechovostí 969 tis. posluchačů. Druhá nejposlouchanější Frekvence 1 
zaznamenala denní poslechovost 872 tisíc. Na pozici třetího nejposlouchanějšího se dostal ČRo Radiožurnál, jehož 
poslechovost mírně vzrostla, naopak poklesla Evropa 2 na pozici čtyřky. Nejsilnější rádiovou obchodní sítí je Radio-
house total s podílem 51 %, což je stejný výsledek jako v období 1. pololetí 2016. Síť Radio United total dosahuje 
podílu 23,8 %.

Zdroj: Radio projekt, 2+3Q/2016, SKMO, Median, Stem/Mark

Podíl TV skupin (%), X/2016, změna vs. X/2015, prime-time

Podíl rozhlasových sítí (%), 2+3Q/2016

Podíl TV skupin (%), X/2016, změna vs. X/2015, celý den

Denní a týdenní poslechovost rádií (tis. osob)

celoplošné stanice
2+3Q

/2016

1+2Q

/2016

kvar-

tální 

změna 

v %

2+3Q

/2015

mezi-

roční 

změna 

v %

Rádio Impuls 969 966 0,3 1002 -3,3

Frekvence 1 872 891 -2,1 891 -2,1

ČRo Radiožurnál 862 835 3,2 835 3,2

Evropa 2 835 856 -2,5 887 -5,9

ČRo Dvojka (Praha) 361 387 -6,7 416 -13,2

ČRo Plus 55 56 -1,8 28 96,4

ČRo Vltava 46 56 -17,9 59 -22,0

Radio Zet 21 21 0,0 23 -8,7

ČRo Radio Wave 7 7 0,0 8 -12,5

ČRo D-Dur 5 6 -16,7 3 66,7

Rádio Junior 4 8 -50,0 5 -20,0

ČRo Jazz 2 3 -33,3 4 -50,0

regionální stanice
2+3Q

/2016

1+2Q

/2016

kvar-

tální 

změna 

v %

2Q+3Q

/2015

mezi-

roční 

změna 

v %

Rádio Blaník 601 636 -5,5 606 -0,8

Country Rádio 235 232 1,3 246 -4,5

Rádio Beat 211 232 -9,1 242 -12,8

Radio Čas 134 145 -7,6 159 -15,7

Rock Rádio 132 104 26,9 121 9,1

Hitrádio Orion 119 136 -12,5 151 -21,2

ČRo Brno 108 114 -5,3 124 -12,9

Rádio City 94 94 0,0 85 10,6

Fajn Radio 80 72 11,1 112 -28,6

Rádio Krokodýl 74 96 -22,9 102 -27,5
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