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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Společnosti FTV Prima a FTV Prima Holding doznaly po odchodu švédské MTG 
změny ve složení představenstva a jednatelů. Pozici po švédských zástupcích obsadili 
nový spoluvlastník Vladimír Komár a provozní ředitel Primy Vladimír Pořízek. Změnilo 
se i složení dozorčí rady. Více… O

Souvisí to se změnou vlastníka televize

Prima má nové představenstvo

Economia obdržela od Vrchního státního zastupitelství v Praze výzvu, aby ze serveru 
Aktuálně.cz odstranila text o pozadí dotačního skandálu ve fotbale. Economia dostala 
na splnění výzvy dvě hodiny. Nejprve se radila se svými právníky, později byl článek 
znepřístupněn. Více… O

Nařídilo jí to Vrchní státní zastupitelství

Economia musela stáhnout článek o Peltovi

Jaromír Soukup uvedl na své televizi Barrandov další pořad, ve kterém vystupuje jako mode-
rátor. Novinka se jmenuje Duel Jaromíra Soukupa. Vysílá se živě ve čtvrtek od 20.55. První 
díl sledovalo 128 tis. diváků (podíl 3 %, 15+). Ve vysílání následuje po pořadu Týden s prezi-
dentem, který Soukup rovněž uvádí. Více… O

Čtvrteční prime-time tvoří Soukupovy pořady

Soukup přidal další pořad, který moderuje

Rádio Kiss sjednotilo hudební playlist a moderátorské vstupy, opustilo regionální názvy 
a v novém konceptu už nevyužívá regionální studia. Program je vysílán centrálně z Prahy. 
Hudební formát je definován sloganem „To nejlepší od 90. let“ a měl by oslovit posluchače 
mezi 25-39 lety věku. Více… O

Jde o největší změnu od začátku vysílání

Rádio Kiss postavilo nový formát

V prvním čtvrtletí roku 2017 nepoužívalo žádnou sociální síť jen 6 % českých uživatelů interne-
tu. Tři a více sítí dnes využívá 69 % českých uživatelů, loni to bylo 39 %. Průměrně stráví Češi 
na sociálních sítích 147 minut denně, což je o 12 % méně než v předchozím roce. Vyplývá to 
z průzkumu AMI Digital Index. Více… O

Ukazuje to průzkum AMI Digital Index

Počet používaných sociálních sítí se zvyšuje
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Bývalý generální ředitel Bauer Media a Vltava Labe Press Jaromír Skopalík se po kratší 
odmlce vrátil do vydavatelského prostředí. Od konce letošního března se stal porad-
cem nakladatelství Grada Publishing. „Moje aktivity se zaměřují na jakýkoli další rozvoj 
firmy,“ upřesnil pro MediaGuru.cz. Více… O

Jaromír Skopalík se vrátil do publishingu

Skopalík radí firmě Grada Publishing

Dubnové vydání magazínu pro mladé s názvem JJ bylo prozatím posledním. Vydava-
telská společnost Street Light Production se rozhodla titul pozastavit. Magazín tak 
svoji činnost utlumuje po osmi měsících vycházení. Měsíčník zahájil v polovině září 
2016 v nákladu 70 tisíc kusů. Více… O

Experiment s youtubery na papíře nevyšel

Časopis JJ psaný youtubery skončil

Česká televize začala natáčet komediální seriál Dabing Street. Dvanáctidílný seriál vychází ze 
stejnojmenné divadelní hry, kterou Petr Zelenka napsal pro Dejvické divadlo. Natáčení potrvá 
do začátku července, k vysílání by měl být připraven od ledna příštího roku. Více… O

Do vysílání by mohl jít v roce 2018

ČT začala natáčet seriál Dabing Street

25. května 2018 vstoupí v platnost ve všech státech EU nové nařízení na ochranu osobních 
údajů, známé pod názvem GDPR. Týká se všech subjektů, které zpracovávají osobní údaje 
fyzických osob. Výzkum ukazuje, že české firmy jsou sice s GDPR obeznámeny, zatím si ale 
příliš neuvědomují možné dopady, které je za narušení bezpečnosti osobních údajů mohou 
potkat. Více… O

Vyplývá to z výzkumu o nařízení GDPR

České firmy si neuvědomují pokuty GDPR

Do čela globálního marketingu a komunikace společnosti Notino (dříve Parfums.cz) přichází 
Gabriela Lungu (foto). Novou kreativní ředitelkou digitální agentury Inspiro Solutions z uskupení 
Kindred Group se stala Nikola Foktová. V útvaru mediální komunikace na pozici mluvčí Skupiny 
ČEZ nově působí Alice Horáková. Novým členem tiskového oddělení T-Mobile se od května stal 
Tomáš Leixner. Stávající šéfredaktor online zpravodajství České televize Filip Černý televizi po 19 
letech opouští. O

Marketing v Notinu vede Lungu, Černý odchází z ČT

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Wrigley
Mediamix: TV
Reklamní agentura: BBDO

Značka žvýkaček Orbit se v novém konceptu „Čas zazářit“ posouvá do emocionální roviny, 
věnovat se chce zejména tématu sebevědomí. Více… O

Orbit se věnuje tématu sebevědomí

Zadavatel: Kofola
Mediamix: TV, kino, internet, in-store
Reklamní agentura: Istropolitana Ogilvy

U příležitosti změny svého stálého menu spouští Ugo kampaň „Naprav si karmu“, jejímž 
cílem je především posílit znalost značky. Více... O

Ugo jde do televize

Zadavatel: PepsiCo
Mediamix: TV, internet, in-store
Reklamní agentura: Mark BBDO
Digitální agentura: Triad Advertising

Mirinda uvádí na trh dvě nové příchutě – ananasovou a melounovou. Spotřebitele nechá roz-
hodnout, která z nich zůstane ve stálé nabídce. Více… O

Mirinda vyhlásí „spotřebitelské referendum“ 

Zadavatel: Kooperativa
Mediamix: TV, OOH, internet, rádio
Reklamní agentura: We Are Ginger
Produkce: Dawson
Režie: Robert Hloz

Pojišťovna Kooperativa podporuje novou nabídku majetkového pojištění kampaní, s níž chce 
oslovit inovátory. Více… O

Kooperativa cílí na inovátory

Zadavatel: Palírna U Zeleného stromu
Mediamix: TV, OOH, internet
Reklamní agentura: Comtech_Can
Produkce: Boogie films

Hanácká vodka spustila u příležitosti právě probíhajícího hokejového šampionátu svou hokejo-
vou kampaň. Chce se zaměřit na fandění a podpořit atribut českosti. Více… O

Hanácká vodka fandí hokeji
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Čtenost deníků za období 4Q/2016 a 1Q/2017

Nejčtenějším celostátním deníkem nadále zůstává deník Blesk (Czech News Center), na pozici třetího nejčtenějšího 
se po určité době vrací deník Právo (Borgis). Vyměnil si tak místo s deníkem Sport (CNC). Deníkem, který si z ce-
lostátních novin nejvíce polepšil, jsou Hospodářské noviny (Economia). Průměrná čtenost časopisů představovala 
ve sledovaném období 5,85 mil. čtenářů, což byl srovnatelný výsledek jako ve stejném období před rokem (-0,8 %). 
Průměrná čtenost na vydání denního tisku dosáhla 2,76 mil. čtenářů, meziročně o 1,8 % méně.

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Vývoj čtenosti TOP 5 deníků, 2013-2017, tis. osob

Souhrnná čtenost deníků a časopisů (tis. osob)

Čtenost deníků na vydání, tis. osob

celostátní deníky 4Q/2016+1Q/2017 3Q+4Q/2016 kvartální změna v % 4Q/2015+1Q/2016 meziroční změna v %

Blesk 1 000 995 0,5 1 034 -3,3

MF Dnes 605 609 -0,7 631 -4,1

Právo 270 278 -2,9 284 -4,9

Sport 266 289 -8,0 286 -7,0

Aha! 211 223 -5,4 235 -10,2

Lidové noviny 203 208 -2,4 205 -1,0

Hospodářské noviny 161 150 7,3 141 14,2

regionální deníky 4Q/2016+1Q/2017 3Q+4Q/2016 kvartální změna v % 4Q/2015+1Q/2016 meziroční změna v %

Deník celkem 602 603 -0,2 594 1,3

bezplatné deníky 4Q/2016+1Q/2017 3Q+4Q/2016 kvartální změna v % 4Q/2015+1Q/2016 meziroční změna v %

Metro 455 456 -0,2 434 4,8

E15 57 60 -5,0 68 -16,2
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