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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Seriál České televize Četníci z Luhačovic patří zatím k nejlepším novinkám uvedeným 
v roce 2017. I druhý díl seriálu byl nadprůměrný, když přilákal 1,7 mil. diváků starších 
15 let (podíl 42 %). Dosahuje tak zatím vyšší sledovanosti než novinky Svět pod hla-
vou, Trpaslík (oba ČT), ale také víc než Ordinace v růžové zahradě (Nova). Více… O

Další nové pořady se objeví tento týden

Četníci z Luhačovic zatím nejúspěšnější novinkou

Prima Plus, která na Slovensku zahájí 23. ledna, se objeví i v terestrickém digitálním 
vysílání (DVB-T), a to v placeném balíčku Plustelka Standard. Vedle toho uzavřela 
Prima dohodu o šíření stanice s řadou dalších operátorů. Se zahájením Prima Plus 
skončí na Slovensku vysílání „české Primy“. Nový kanál chce do roka 2% podíl na sle-
dovanosti. Více… O

Nový kanál bude vysílat i v terestrice

Prima Plus chce na Slovensku 2% podíl

Průměrný čas, který česká veřejnost tráví před TV obrazovkou (ATS), se v univerzální skupině 
starší 15 let loni zvýšil o necelé dvě minuty, když překročil 3 hodiny a 41 minut. Jde o nej-
lepší výsledek za posledních pět let. TV sledovanost tak z hlediska času v obecné divácké 
populaci neklesá, rozdíly jsou ale v diváckých skupinách. Více… O

Rozdíly jsou v diváckých skupinách

Čas sledování TV se loni zvýšil

Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Zemana a prosadila novelu zákona o dani z přidané 
hodnoty, která přeřazuje noviny a časopisy do 10% sazby DPH. Nyní jsou v sazbě 15 %. 
Změna zákona měla platit již od 1. ledna, takto vstoupí v účinnost až 15. dnem po vyhlášení 
ve sbírce. Více… O

Novela zákona prošla posledním schválením

DPH pro tištěná média se sníží na 10 %

Marketéři by neměli opomíjet možné směry, které určí podobu marketingové komunikace. Své 
místo si postupně vydobývá umělá inteligence, virtuální realita, instantní zprávy, multiscreening 
a sdílená ekonomika. Na důležitosti získávají také ty značky, které umí pracovat s daty, tagy 
a filtry. Více… O

Výběr přináší publikace Predestination od PHD

Trendy ovlivňující marketing v roce 2017
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Deník Blesk (Czech News Center) zahájil od pátku 13. ledna novou soutěžní hru 
Blesk Trhák. Jen v samotné hře chce Blesk rozdat výhercům přes 17 mil. Kč. Další 
výdaje jsou směřovány do podpory hry, která jde napříč mediatypy. Cílem je nejen 
zvýšení prodaného nákladu Blesku, Nedělního Blesku, ale i návštěvnosti Blesk.cz. 
Více… O

Její spuštění umožnil až nový loterijní zákon

Blesk masivně investuje do nové hry

Česká televize zahájila prodej reklamního prostoru pro letošní hokejové MS, které 
se uskuteční 5.-21.5. 2017 ve Francii a v Německu. Inzertní možnosti jsou na úrovni 
sponzoringu (sponzoring upoutávky programu, sponzoring přímých přenosů) a in-
jektáže. Klasické reklamní spoty chce ČT umísťovat jen u nejzajímavějších zápasů. 
Více… O

Jde o jednu z hlavních sportovních akcí ČT

ČT začala prodávat reklamu pro hokejové MS

Po téměř dvou letech, kdy senátor Ivo Valenta vstoupil do společnosti Our Media, vydavatele Par-
lamentních Listů, získal v této firmě většinu. Týdeníku Respekt potvrdil navýšení podílu na 70 %. 
Our Media má podíl i v regionální televizi Praha TV a vstupuje i do TV Slovácko. Více… O

Firma provozuje Parlamentní Listy či Praha TV

Valenta navýšil podíl v Our Media

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta a schválila nové znění zákona o střetu 
zájmů. Nová pravidla rovněž zabrání budoucím členům vlády a dalším politikům provozovat 
rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Andrej Babiš už dříve řekl, že svůj 
majetek převede do svěřeneckého fondu. Více… O

Sněmovna znovu schválila zákon o střetu zájmů

Zákaz pro politiky vlastnit média platí

Ze společnosti Burda Praha, která prochází reorganizací, odešli publisherka Chiara Lucci (foto) 
a módní ředitel Eli van Poeyer. Deloitte Česká republika mění strukturu marketingového týmu. 
V jeho čele je Petr Brich, novou ředitelkou pro Brand & PR je dosavadní šéfka marketingového 
oddělení Eva Usai Blumental. Do týmu také přišel Jan Vyšehradský. Koordinátor videoobsahu Eco-
nomie Milan Šíma firmu opustil. O videoobsah se má starat Tomáš Novák (dosud Mafra). Do agen-
tury Dobrý web přicházejí Michal Kubic, Marek Pavlata a Michaela Wady. O

Z Burdy odešli Lucci a van Poyer, z Economie Šíma

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Nestlé
Mediamix: ambient
Realizace: Dago

Káva Nescafé Dolce Gusto nechává ve svém pop-up store zákazníky vytvářet vlastní kolekce, 
na výběr mají ze 17 druhů kávy. Více… O

Dolce Gusto dává prostor pro vlastní kolekce

Zadavatel: Alpine Pro

Kanoista roku 2016 Josef Dostál podepsal čtyřletý kontrakt s českou outdoorovou společ-
ností Alpine Pro. Více... O

Sportovní tváří Alpine Pro je Dostál 

Zadavatel: Porsche ČR
Mediamix: internet, tisk
Reklamní agentura: Addict

Audi v nové kampani komunikuje nový sportovní model Audi A5 Sportback. Tematicky navazuje 
na prosincovou kampaň s claimem „Projektováno sny“. Více… O

Audi podporuje sportovní model

Zadavatel: ČSOB
Reklamní agentura: Creative Brand

I letos pokračuje Poštovní spořitelna v konceptu se skřítky, který se údajně osvědčil a přiměl 
k prodeji největšího objemu půjček v historii společnosti. Více… O

Poštovní spořitelna pokračuje se skřítky

Zadavatel: Ikea

S novou službou Druhý život nábytku chce Ikea umožnit zákazníkům prodat nevyužitý nebo 
nepotřebný nábytek. Více… O

Ikea spustila službu Druhý život nábytku
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Počet a podíly televizních GRP v roce 2016

Počet doručených reklamních bodů (tzv. GRP) se v loňském roce zvýšil v meziročním srovnání o 10 %. Celkový 
objem byl tak nejvyšší za poslední čtyři roky. Vyšší počet doručených reklamních bodů v jednotlivých cílových skupi-
nách (TRP) byl rovněž meziročně vyšší v průměru o 10 %. Nejvyšší navýšení bylo patrné ve skupině 15+ (téměř +11 
%). Ve skupině 15-69 se počet doručených TRP meziročně navýšil o 10 % a ve skupině 15-54 o 9 %. Největší podíl 
mají obchodní skupiny Media Club a CET 21.

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Pozn.: Media Club = Prima, Barrandov, Óčko a stanice 

Mňau TV a Nickelodeon

Pozn.: Media Club bez skupiny Barrandov

Podíl skupin na doručených GRP v roce 2016, 15+

Vývoj doručených GRP na TV trhu, 15+, 2013-2016

Vývoj doručených TRP v CS, 2015-2016

Podíl skupin na doručených GRP v roce 2016, 15+
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