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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Rada ČT zúžila počet kandidátů, kteří usilují o pozici generálního ředitele České 
televize. Z původních dvanácti pokračuje do závěrečného druhého kola pět kandidá-
tů. Jsou mezi nimi: Petr Dvořák, Martin Konrád, Karel Novák, Jiří F. Potužník a Petr 
Vinklář. Petr Dvořák dostal od radních maximum možných 15 hlasů. Více… O

Petr Dvořák postoupil s 15 hlasy

Rada ČT zúžila finalisty pro volbu ředitele

Podle předběžných výsledků za rok 2016 dosáhla Economia kladného výsledku 
EBITDA ve výši 40 mil. Kč. To je o 30 mil. Kč více než v roce 2015. Podíl výnosů 
z digitálních produktů a nemediálních služeb dosáhl v loňském roce 55 % na celkovém 
obratu. Více… O

Má být druhým rokem finančně soběstačná

Economia loni zvýšila výsledek EBITDA

Pozice marketingového ředitele Seznam.cz se ujímá dosavadní produktový ředitel společ-
nosti Petr Král. Agendu produktového ředitele předává Martinu Fuksovi. Seznam.cz oddělení 
marketingu znovu buduje, oddělení se má skládat z týmů produktové komunikace, eventů, 
PR a interní komunikace. Více… O

Řídí ho Petr Král, svoji agendu předává Fuksovi

Seznam.cz vrací marketingové oddělení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) schválil majetkové změny v TV Prima. Vět-
šinovým vlastníkem se tak může stát podnikatel Ivan Zach, který koupil přes firmu Denemo 
Media společně s Vladimírem Komárem od švédské Modern Times Group (MTG) 50% podíl 
ve skupině Prima. Více… O

V majetkové změně už nic nebrání

ÚOHS povolil vstup Denemo Media do Primy

Empresa Media kritizuje Českou poštu za distribuci svého týdeníku Faktor S. Podle Empresy 
se manažeři České pošty v reakci na kritický článek rozhodli týdeník vyřadit z prodeje na po-
bočkách. Česká pošta nepopřela, že ke stažení časopisu došlo, nikoli ale s vědomím manage-
mentu pošty. Více… O

Příčinou je stažení týdeníku Faktor S z prodeje

Empresa Media ve sporu s Českou poštou
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Komerční TV Joj vyzvala operátory, aby na Slovensku vypnuli vysílání všech českých ka-
nálů, včetně České televize. Joj údajně vadí, že Česká televize vysílá zahraniční filmy či 
seriály, na které nemá licenční práva na Slovensku. Ze stejného důvodu dříve ukončily 
vysílání na Slovensku Prima a Nova. Více… O

Slovenská TV vyzvala k vypnutí českých kanálů

Joj chce vypnout ČT na Slovensku

První televizní stanici plnoformátově zaměřenou na letecký průmysl Up Network 
spustila v pátek 14. dubna EFB Network, kterou vlastní František Borovský a Eliška 
Borovská. Borovský je bývalým výkonným ředitelem TV Barrandov. Stanice vysílá 
na satelitu a IPTV, a to v ČR, na Slovensku a také v Nizozemí. Více… O

Vysílá nejen v ČR a SR, ale také v Nizozemí

Borovský uvádí kanál o létání Up Network

Čeští spotřebitelé mají na svém smartphonu nejčastěji staženu jednu až pět aplikací (29 %). 
Nejrozšířenější aplikací je Facebook Messenger, který si stáhlo 64 % českých uživatelů. Další 
oblíbenou aplikací je chatovací WhatsApp (40 %), ukazuje výzkum OMG Research. Více… O

Marketingové využití je ale zatím omezené

Nejrozšířenější aplikací u Čechů je FB Messenger

Economia rozšířila portfolio o studentský web a časopis Studenta. Magazín Studenta je  
titulem pro studenty v ČR. Distribuován je šestkrát ročně v nákladu 40 tisíc kusů, dosahuje 
čtenosti 90 tisíc studentů. K formálnímu předání dojde k 1. červnu 2017. Více… O

Získala titul pro skupinu vysokoškoláků

Economia koupila časopis a web Studenta

Na pozici Head of Strategic Planning v MEC Česká republika byl nově jmenován Branislav Marko. 
Zodpovídat bude přímo Danielu Živicovi. Borislav Ivanov povede v agentuře tým Vodafone, na pozi-
ci Business Unit Director střídá Daniela Časara. Zároveň se stává součástí managementu a pod-
léhá Ondřeji Šimůnkovi. Novou ředitelkou útvaru Komunikace a společenská odpovědnost ČSOB 
se od 1. dubna stala Kateřina Krásová. O

MEC jmenovala do nových pozic Marka a Ivanova

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Ferrero
Mediamix: TV, internet, in-store

U příležitosti svých 25. narozenin připravily pralinky Raffaello kampaň „Přání od srdce“,  v níž 
pošle vybrané vzkazy lidí do televize. Více… O

Raffaello pošle vzkazy do televize

Zadavatel: T-Mobile
Mediamix: tisk, OOH, rádio, internet
Reklamní agentura: Made by Vaculik
Fotograf: Alexandr Dobrovodský

T-Mobile Olympijský běh letos podpoří kampaň, jejímiž ambasadory se stali kajakář Vavřinec 
Hradilek a moderní pětibojař Jan Kuf. Více... O

T-Mobile Olympijský běh s Hradilkem a Kufem

Zadavatel: Sazka
Mediamix: TV, internet
Reklamní agentura: Symbio

Virtuální operátor Sazkamobil v nové kampani s claimem „U Sazkamobilu si zvyknete vybírat“ 
ukazuje nové odměny za dobití. Více… O

Sazkamobil komunikuje nové benefity

Zadavatel: PepsiCo
Mediamix: tisk, internet, event
Reklamní agentura: Triad Advertising
Produkce: IMA Production

Česká pobočka společnosti PepsiCo se svými značkami nápoje Pepsi a chipsů Lay‘s spustila 
kampaň k závěrečné fázi Ligy mistrů UEFA, které je zároveň partnerem. Více… O

Pepsi a Lay’s mají fotbalovou kampaň 
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Prodaný náklad deníků v únoru 2017

Souhrnný prodaný náklad tuzemských deníků v únoru představoval 715 tisíc kusů, což bylo o procento méně než 
v lednu a o pět procent méně než ve stejném měsíci loňského roku. Meziroční 5% snížení je příznivějším výsledkem 
z pohledu ročních trendů vývoje prodaného nákladu. Nejprodávanějším deníkem je nadále Blesk (CNC). V meziroč-
ním srovnání si nejlépe vedly Hospodářské noviny (Economia). Ve srovnání s lednem se díky zvýšenému pultovému 
prodeji podařilo vylepšit prodeje deníkům Lidové noviny (Mafra) a Sport (CNC).

Zdroj: ABC ČR

Prodaný náklad deníků celkem (ks), 2016-2017

Podíl vydavatelství na prodejích deníků, únor 2017

Prodaný náklad deníků (ks), únor 2017

Předplatné deníků (ks), únor 2017

Prodaný náklad II/2017
změna vs. 

I/2017 (%)

meziroční 

změna (%)

Blesk 224 344 -4,3 -5,4

MF Dnes 136 138 -0,2 -5,4

Deník 128 160 -0,7 -2,2

Právo 77 379 -0,6 -7,4

Aha! 47 814 -0,6 -16,1

Lidové noviny 38 524 4,9 -2,9

Sport 32 686 5,2 -4,5

Hospodářské noviny 30 363 -0,4 0,8

celkem 715 408 -1,2 -5,4

Předplatné II/2017
změna vs. 

I/2017 (%)

meziroční 

změna (%)

Deník 87 212 -0,7 -6,3

MF Dnes 76 387 -0,1 -5,9

Právo 32 023 -0,5 -5,5

Hospodářské noviny 19 246 -0,3 -7,9

Lidové noviny 18 659 3,0 -0,9

Blesk 9 723 0,7 18,9

Sport 3 313 -0,3 -1,5

Aha! 518 2,0 9,7

celkem 247081 -0,1 -4,9

Pultový prodej II/2017
změna vs. 

I/2017 (%)

meziroční 

změna (%)

Blesk 189 388 -4,2 -6,2

Aha! 45 537 -0,6 -16,8

MF Dnes 44 066 -0,4 -8,6

Právo 41 833 -0,4 -9,8

Deník 32 721 -0,9 -12,6

Sport 24 198 7,4 -13,9

Lidové noviny 11 527 11,8 -7,4

Hospodářské noviny 2 689 -1,3 -13,6

celkem 391 959 -1,6 -9,4

Pultový prodej deníků (ks), únor 2017
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