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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Do výběrového řízení na generálního ředitele České televize se přihlásilo 12 zájemců. 
Je mezi nimi i současný ředitel Petr Dvořák, bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT Karel 
Novák nebo bývalý ředitel televize Prima Martin Konrád. První kolo volby bude 12. 
dubna, nového ředitele rada zvolí 26. dubna. Více… O

Počet kandidátů je nižší než před šesti lety

Na ředitele ČT se hlásí 12 zájemců

Jen pár dní po oznámení svého odchodu z vedení společnosti Lagardere Active ČR 
nastupuje Miroslav Hrnko do čela společnosti Radiohouse. V pozici generálního 
ředitele bude mít na starosti řízení společnosti s cílem posílit rozvoj tržeb a pozici 
mediálního zastupitelství na českém trhu. Více… O

Z Lagardere se přesunul do Radiohouse

Hrnko jde do čela Radiohouse

Internetová televize Playtvak.cz připravuje nový seriál Single Lady: Jízda v Óčku. Vzniká 
ve spolupráci se společností Lucky Man Films Davida Ondříčka a mladými scenáristkami 
Veronikou Dostálovou a Terezou Seidlovou. Má jít o první „velký seriál“ skupiny Mafra. Ode-
hrává se v prostředí televize Óčko. Více… O

Připravují ho tvůrci Samotářů

Mafra natočí svůj první velký seriál

Seriál Ohnivý kuře (Prima) se poprvé vysílal v novém čase v úterý a ve čtvrtek, kde se střetl 
s Ordinací v růžové zahradě (Nova). Podařilo se mu udržet publikum ve výši 870 tisíc diváků 
starších 15 let při podílu 21 % (platí pro úterý i čtvrtek). Ordinaci v růžové zahradě sledovalo 
v průměru 1,2 mil. diváků (D15+). Více… O

Poprvé na sebe narazily seriály Primy a Novy

Ohnivý kuře uhrál proti Ordinaci 870 tisíc

Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) nesouhlasí s přechodem pozemního televizního 
vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 tak, jak je zakotven v návrhu novely zákona 
o elektronických komunikacích (ZEK). Kvůli novele zákona o elektronických komunikacích 
proto podala stížnost k Evropské komisi (EK). Více… O

Řešení je podle nich v rozporu s evropskou legislativou 

Satelitní operátoři si stěžují u EK kvůli DVB-T2
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Český televizní trh v letech 2014 a 2015 rostl v čistých investicích na úrovni necelých 
5 %. Srovnání, které vychází z výkonů hlavních komerčních hráčů (Nova Group, Prima 
Group, Barrandov Group), ale zároveň ukazuje, že v celkovém souhrnu se objem TV 
trhu nevrátil nad úroveň roku 2008. Více… O

V souhrnu ale nepřekonal úroveň roku 2008

Český TV trh v posledních letech rostl o 5 %

Obrat výzkumu trhu a veřejného mínění v roce 2016 zaznamenal růst obratu o 7 % 
na 2,645 mld. Kč. Růst hlásily hlavně největší agentury na trhu, pět největších vyrost-
lo o 9 %. Oznámilo to sdružení SIMAR. Žebříček vede Kantar Insight s agenturami 
Kantar Millward Brown a Kantar TNS CZ. Více… O

Obrat výzkumných agentur překročil 2,6 mld. Kč

Výzkumný trh loni vzrostl o 7 %

Soutěž pro mladé kreativce Young Lions, která se letos uskuteční ve dnech 24.-28. dubna, 
pořádá v úterý 4. dubna od 19:30 v Impact Hubu setkání pro zájemce soutěže. Má poskytnout 
potřebné tipy a rady, jak nejlépe se na soutěž připravit a jak v ní uspět. Více… O

Poradí na něm, jak uspět v soutěži

Young Lions pořádá první setkání

V roce 2016 zažil český retail pozitivní vývoj – jeho obrat vzrostl o 5,6 %, tržby očištěné o vliv 
počtu pracovních dní o 3 %. České domácnosti snížily frekvenci nákupů, zato celkově zvýšily 
své výdaje. Za rok učinily v průměru 340 nákupů, za jeden nákup utratily průměrně 228 
korun, což je o 6 korun více než v předloňském roce. Více… O

Výdaje Čechů za nákupy v retailu ale rostly

Češi nakupují z akčních letáků stále méně

Řízení nových médií skupiny Nova převezeme Petr Horák (foto) a Monika Jančová. Nahradí tak 
Piotra Kocela, který ze společnosti odchází. Pavlína Louženská (dosud Zoot) přišla do agentury 
2Fresh na pozici stratéga. Do vedení oddělení Komunikace ve společnosti Škoda Auto nastoupil 
Jens Katemann. Do čela marketingového týmu Mall Group přichází Sean Gaddis. Střídá Davida 
Arzta, který společnost opouští. Tiskovým mluvčím Samsung v ČR se stal David Sahula. Z MF 
Dnes odejde vedoucí ekonomického oddělení listu Zuzana Kubátová. O

Kocel odchází z Novy, Louženská je v 2Fresh

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Intersnack
Mediamix: TV, internet, in-store
Reklamní agentura: AdHackers
Produkce: Toaster Pictures
Režie: Karel Janák

Značka Bohemia se spojuje s Jiřím Mádlem, který v nové kampani Kristíně Svarinské ukazu-
je, co má na Česku rád. Od dubna podpoří novinku Kotlíkové brambůrky. Více… O

Bohemia ukazuje krásy Česka

Zadavatel: Baťa
Mediamix: TV, internet, in-store
Reklamní agentura: McCann Prague
Režie: Paulína Mačáková 
Fotografie: Pavel Hejný

Koncem března spustila společnost Baťa v 51 zemích kampaň, která byla vytvořena v Česku. 
Podpoří technologii Insolia, jež v botách s podpatky lépe rozkládá váhu. Více... O

Baťa spouští globální kampaň

Zadavatel: Sazka
Mediamix: TV, tisk, internet
Reklamní agentura: in-house/Bistro
Produkce: Savage/Cinq visuals
Režie: Johan Stahl/Jiří Horenský

Sazka podpoří komunikačně svůj vstup do světa online sázení. U této příležitosti upravuje logo, 
plánuje rozšíření portfolia a také chce oslovit nové cílové skupiny. Více… O

Sazka jde do online sázení

Zadavatel: Heineken
Mediamix: TV, internet, OOH, rádio, in-store
Reklamní agentura: VCCP & Bistro 
Produkce: Bistro Films
Režie: Laurence Dunmore

Pivní značka Krušovice se zaměřuje novým konceptem na muže s charakterem. Novým králem 
se stal Václav Rašilov. Více… O

Krušovice volí za krále muže s charakterem
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Vybrané ukazatele vývoje ICT 

Televizi na internetu sledovalo v loňském roce podle zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ) 2,1 mil. lidí starších 
16 let (tj. 24 %). Za posledních pět let se počet lidí sledujících televizi na internetu zvýšil o 800 tisíc. Ze zprávy ČSÚ 
dále vyplývá, že v roce 2016 používalo internet v mobilním telefonu 54 % uživatelů internetu, resp. čtyři z deseti 
dospělých Čechů. V roce 2016 používalo internet 6,7 miliónu obyvatel České republiky starších 16 let, tj. 77 %, to 
je mírně nad unijním průměrem. Sociální sítě používá 3,6 mil. Čechů starších 16 let (podíl 41 %), nejvýrazněji mladá 
skupina 16-24 let (91 % lidí v této věkové skupině).

Zdroj: ČSÚ

Jednotlivci používající internet na mobilu (mil.)

Používání internetu jednotlivci (%)

Jednotlivci sledující TV na internetu (mil.)

Jednotlivci používající sociální sítě (mil.)
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