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Pokojné a šťastné prožití vánoč-
ních svátků přeje všem čtenářům 
redakce MediaGuru.cz.

Burda se rozhodla sloučit oddělení speciálních projektů a obchodní oddělení pod 
společné vedení Anamy Pónya, dosavadní ředitelky Burda Creative. Odejde tak 
obchodní ředitel Karel Polcar, a to k 31.12. 2016. Podle MediaGuru.cz se změna 
organizační struktury obchodního oddělení dotkne odchodu i dalších lidí ve vedení 
stávajících inzertních týmů. Více… O

Firmu opouští obchodní ředitel Karel Polcar

Burda podstatně mění obchodní tým

FTV Prima se rozhodla ukončit projekt Prima Port a vrátit všem platícím účastníkům 
poplatek za registraci. „Projekt nenaplňuje naše očekávání,“ zdůvodnil Marek Singer, 
generální ředitel FTV Prima. Podle jeho slov Prima pracuje na řešení, které by bylo 
efektivnější pro Primu a přitažlivější pro veřejnost. Více… O

Projekt spustila na začátku srpna 2016

Prima končí s marketingovým projektem Port

Mafra Slovakia plánuje v příštím roce rozšířit svoji internetovou televizi HN i do kabelového 
vysílání. Spustí proto pilotní projekt s jedním větším kabelovým operátorem, ve kterém nabíd-
ne on demand kanál. Slovenská Mafra chystá také novou podobu zpoplatněného webu HN 
konto či samostatný web pro časopis Evita. Více… O

Plánuje vstoupit s HN televizí na kabel

Mafra Slovakia chce růst v digitálu

Původní televizní kriminální seriál Specialisté uvede od ledna televize Nova. Zdůvodnila, že 
novým seriálem chce navázat na tradici kriminálních příběhů. Do nového seriálu obsadila Da-
vida Prachaře jako vedoucího vyšetřovacího týmu, v seriálu si dále zahrají i Zuzana Kajnarová 
či Jakub Štáfek. Více… O

Jde o nový kriminální seriál

Nova od ledna nasadí seriál Specialisté

Noviny a časopisy budou z nynější 15% sazby DPH přeřazeny do sazby 10%. Senát schválil 
novelu poslanců opoziční KSČM. Pokud normu podepíše prezident, měla by být účinná od led-
na 2017. Pro hlasovalo 50 senátorů, proti nebyl nikdo. Ostatní z 54 přítomných členů horní 
komory se hlasování zdrželi. Více… O

Zbývá už jen podpis prezidenta

Snížení DPH pro tisk prošlo i Senátem
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Zadavatelé jako T-Mobile, Nestlé nebo Česká spořitelna se rozhodli stáhnout z webů, 
které účelově šíří dezinformace. Think-tank Evropské hodnoty zjistil, že na dezinfor-
mačních webech se v období 18. – 23. června 2016 objevila inzerce 75 firem. Často 
ale může jít o nevědomý krok, kdy firmy o inzerci na těchto webech nevědí. Více… O

Zadavatelé na nich blokují reklamu

ČS, T-Mobile a Nestlé blokují dezinformační weby

V pořadí pátá série politické satiry Kancelář Blaník, která vzniká v koprodukci inter-
netové televize Stream.cz a společnosti Negativ, bude mít 14 dílů a odstartuje 30.12. 
2016. Epizody budou ke zhlédnutí v pátečních předpremiérách na Facebooku, 
od soboty pak na Stream.cz. Více… O

Po téměř roční pauze se vrátí politická satira

Stream.cz natáčí pátou řadu Kanceláře Blaník

Bauer Media získala většinový podíl v NetBrokers Holdingu, do kterého patří zejména ePojisteni.
cz, Superpoistenie.sk, Tarifomat, Uspory.cz, ProfiSMS, slevové portály SlevyDnes.cz a Zapakatel.
cz. Menšinové podíly v NetBrokers Holdingu si měli udržet i jeho zakladatelé Jan Barta a Dušan 
Šenkypl. Více… O

Vydavatelství se rozšiřuje do e-commerce

Bauer Media vstoupila do NetBrokers

Lagardere Active ČR skončí v letošním roce v mírném plusu, přestože situace na trhu je 
obtížná, uvedl prezident skupiny Michel Fleischmann. Rozhlasový trh podle jeho slov spíš 
stagnuje a ovlivňuje ho slevová spirála. Skupina se chce v příštím roce soustředit na podpo-
ru svých rádií Frekvence 1 a Evropa 2, dále na rozvoj rádia Zet a digitálních aktivit. Více… O

Rozhlasový trh podle šéfa skupiny stagnuje

Lagardere letos skončí v mírném plusu

Od 1. ledna 2017 se do mediální agentury PHD po třech letech strávených v čele výzkumu 
televizní skupiny Prima vrací Petr Miláček (foto). V PHD bude zastávat post client service directo-
ra. Výzkum FTV Prima má znovu patřit do kompetence programového ředitele Romana Mrázka. 
Procesně ho zaštítí Libuše Loukotková. Na pozici PR specialisty značky Audi nastoupí od ledna 
Jiří Rozkošný. Tatiana Ďuricová nahradí na pozici předsedkyně představenstva slovenského rádia 
Europa 2 Miroslava Hrnka. O

Petr Miláček se vrací do agentury PHD

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Mondelẽz 
Mediamix: TV, ambient, internet
Reklamní agentura: Wieden+Kennedy Amsterdam
Lokální komunikace: PR.Konektor
Digitál: Peppermint

Milka do pěti měst po České republice a Slovensku umístila adventní kalendáře v nadživotní 
velikosti. Ty mimo jiné hrají vánoční písničky, které nazpívali Kamil Střihavka a Mária Čírová. 
Více… O

Milka rozmístila zpívající adventní kalendáře

Zadavatel: Avon
Mediamix: tisk
Agentura: Starlink

Kosmetická společnost Avon podpořila parfém Avon Life tiskovou inzercí s módním doplň-
kem v podobě skládané kytičky ve stylu origami. Více... O

Avon přidal k reklamě kytku origami

Zadavatel: Coca-Cola
Mediamix: event, internet

Coca-Cola ve své vánoční aktivaci s kamionem použila jako první na trhu brýle Spectacles 
od Snapchatu. Pro značku je vyzkoušel Johny Machette. Více… O

Coca-Cola využila Spectacles

Zadavatel: Nokian Tyres
Mediamix: OOH, internet

Finský výrobce zimních pneumatik Nokian Tyres ve své celoevropské imageové kampani přibli-
žuje drsné podmínky, které panují ve Finsku. Více… O

Nokian Tyres přibližují drsné Finy

Zadavatel: MZV ČR
Agentura: Intuitive Production
Mediamix: online, eventy

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) připravilo spot „Czechia Has Marvellous People“, který 
má propagovat Českou republiku v zahraničí. Více… O

Česko v zahraničí podpoří spot o skvělých lidech
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Prodané náklady deníků v říjnu 2016

Souhrnný prodaný náklad tuzemských deníků představoval v letošním říjnu 729 480 kusů, což bylo o cca 2 % méně 
než v září a o 8 % méně než v říjnu předešlého roku. Ve srovnání s loňským říjnem ztrácely všechny deníky, nejméně 
Deník (VLM), Lidové noviny (Mafra) a Hospodářské noviny (Economia). Pultový prodej klesl všem deníkům s výjimkou 
Hospodářských novin. Těm se podařilo navýšit pultový prodej ve srovnání se zářím téměř o pětinu a v meziročním 
srovnání o deset procent. Hospodářské noviny, pro něž je významnější předplatné, dosáhly v říjnu v pultovém prodeji 
3 392 kusů, což je jejich nejlepší výsledek od loňského jara.

Zdroj: ABC ČR

Vývoj prodaného nákladu deníků (ks), I-X/2016 a 2015

Pultový prodej deníků v říjnu 2016 (ks)

Prodaný náklad deníků v říjnu 2016 (ks)

Předplatné deníků v říjnu 2016 (ks)

PN X/2016
meziměsíční 

změna (%)

změna vs. 

X/2015

Blesk 216 787 -3,2 -11,5

MF Dnes 140 372 -0,8 -8,1

Deník 135 949 -1,2 -1,0

Právo 80 469 -1,2 -6,9

Aha! 50 858 -2,7 -10,2

Lidové noviny 37 604 -2,3 -5,1

Sport 36 578 -7,9 -10,1

Hospodářské noviny 30 863 2,1 -5,9

celkem 729 480 -2,1 -7,8

Předplatné (P) X/2016
meziměsíční 

změna (%)

změna vs. 

X/2015

Deník   90 250 -1,5 -5,8

MF Dnes   77 764 -1,5 -10,7

Právo   32 455 -0,4 -5,4

Hospodářské noviny   20 241 -0,3 -9,6

Lidové noviny   18 527 -0,6 2,8

Blesk   8 050 0,0 2,1

Sport   3 258 -0,6 -2,4

Aha!    463 -1,5 3,8

celkem   251 008 -1,1 -6,8

Pultový prodej (PP) X/2016
meziměsíční 

změna (%)

změna vs. 

X/2015

Blesk   182 121 -0,9 -10,7

Aha!   48 631 -2,8 -10,6

MF Dnes   46 332 2,7 -7,2

Právo   43 875 1,3 -7,1

Deník   37 332 0,3 -8,3

Sport   26 473 -4,6 -9,4

Lidové noviny   10 439 -0,1 -16,3

Hospodářské noviny   3 392 18,4 10,6

celkem   398 595 -0,5 -9,6

https://www.mediaguru.cz/

