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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Nové lidi, nové studio, nová podoba, nové pořady a přechod do plného provozu 
ohlásil zpravodajský projekt Seznam Zprávy. Týdně Seznam Zprávy nabídne 15 hodin 
programu, ročně to má být až 700 hodin. Počet denních návštěvníků se má zvýšit 
o 20 %, tedy na 900 tisíc uživatelů do konce roku. Více… O

Přinášejí také několik nových pořadů

Seznam Zprávy přešly do plného provozu

České Radiokomunikace spustily vysílání přechodové sítě pro vyšší standard digi-
tálního vysílání DVB-T2 z dalších vysílačů. Nově se přidaly Ještěd a Krašov. Vysílání 
v přechodové DVB-T2 si tak podle operátora naladí už 69 % diváků. Během 1Q/2018 
má být signál dostupný pro 99 % domácností. Více… O

Přechodová síť dosáhne už k 70 % domácností

DVB-T2 se rozšiřuje do dalších míst v Česku

Prima začala natáčet druhou řadu seriálu V.I.P. vraždy. V roli spisovatelky detektivek nadále 
pokračuje Soňa Norisová. Termín nasazení nové řady Prima zatím neoznámila. Patnáct dílů 
první řady sledovalo na jaře 2016 v průměru téměř 780 tisíc diváků starších 15 let (podíl 22 
%). Více… O

Televize počítá s pokračováním seriálu

Prima natáčí druhou řadu V.I.P. vraždy

Do vydavatelství Mladá fronta nastoupil na pozici výkonného ředitele Jan Mašek. Pozice 
výkonného ředitele je ve struktuře vydavatelství Mladá fronta nově zřízeným postem. Má 
souviset s rozšířením záběru společnosti. Do nedávna působil v rumunské pobočce Mladé 
fronty. Více… O

Jde o nově zřízený post ve vydavatelství MF

Výkonným ředitelem Mladé fronty je Mašek

V souvislosti s evropským nařízením o ochraně fyzických osob týkající se zpracování osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR) připravilo internetové profesní sdružení SPIR 
infografiku, která radí, jak v organizaci postupovat, aby firma vyhověla nové legislativě. Ta má 
začít platit od května 2018. Více… O

Sdružení připravilo názornou infografiku

SPIR radí, co dělat při zavádění GDPR
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Facebook vyjednává s hollywoodskými studii o scénářích k televizním pořadům, které 
by chtěla nabízet od konce letošního léta. Údajně je ochotný investovat až tři milio-
ny USD za epizodu. Záměrem Facebooku je oslovit publikum v rozmezí 13-34 let. 
Více… O

Chce od konce léta nabízet vlastní seriály

Facebook jedná o přípravě TV pořadů

Rádio Zet, které spoluvlastní Lagardere Active ČR a Media Bohemia, přešlo od 1. 
července na letní programové schéma. Primárně má vysílat především reprízy. Podle 
Lagardere souvisí rozhodnutí se zamítavým stanoviskem k žádosti o změnu licenč-
ních podmínek. Další kroky vlastník rádia nekomentuje. Více… O

Má jít mimo jiné o reakci na RRTV

Zet v létě nasadí jen reprízované vysílání

Echo Media, provozovatel Echo24.cz, Echo Prime a Týdeníku Echo, zvýšila v roce 2016 výnosy 
na 31 mil. Kč z předloňských 25 mil. Kč. Ztrátu se podle vydavatele Dalibora Balšínka podařilo 
snížit lehce pod 6 mil. Kč z předloňských téměř 10 mil. korun. Letos plánuje ztrátu na úrovni 3 
mil. Kč. Echo zároveň zkouší prodávat předplatné přes články na Facebooku. Více… O

Firma se snaží i o nový prodej předplatného

Echo Media zvýšila výnosy a snížila ztrátu

Generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi vzroste měsíční plat v novém funkčním období 
od října o 12 tisíc Kč na 242 tisíc korun. Vyplývá to z nové manažerské smlouvy, kterou 
schválila Rada ČT. Součástí kontraktu je i roční bonus v maximální výši desetinásobku měsíč-
ního platu. Více… O

Platí pro šestlieté období 2017-2023

Dvořák má novou manažerskou smlouvu

Pozice Print & Digital Director v nákupním sdružení OPera se ujal Štěpán Kamenný (foto). Ve funk-
ci nahrazuje Petr Nešpůrka, který se posunul na post managing directora OMD. Z pozice tiskové 
mluvčí České spořitelny odchází Kristýna Havligerová. Spolu s ní opouští externí komunikaci také 
Klára Pačesová. Vedením týmu a pozice mluvčího ČS byl dočasně pověřen František Bouc. Novým 
PR manažerem a tiskovým mluvčím Moneta Money Bank se stal Jakub Švestka. Rádio Junior, stani-
ci Českého rozhlasu pro děti, povede jako šéfredaktor od 1. září Petr Zettner. O

Kamenný vede print a digitál, Havligerová odešla z ČS

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: CzechTourism
Mediamix: internet
Reklamní agentura: WMC/Grey
Realizace: Dužan Duong
Režie: Štěpán FOK Vodrážka

Ve snaze přilákat mladé turisty k návštěvě českých barokních památek se CzechTourism 
nezalekne ani propojení barokní atmosféry s techno party. Více… O

CzechTourism spojuje techno s barokem

Zadavatel: Ravak
Mediamix: TV, tisk, OOH, internet
Kreativní koncept: Pavel Sobek

Výrobce koupelnového vybavení Ravak spustil svou první image kampaň. Nově komunikuje 
se sloganem „Myslete na sebe, na všechno ostatní jsme mysleli my“, ale bez svého maskota 
žabáka. Více... O

Ravak se zbavil žabáka

Zadavatel: Skupina ČEZ
Mediamix: TV, kino, OOH, tisk, internet
Reklamní agentura: in-house

ČEZ se snaží oslovit potenciální zaměstnance náborovou kampaní, cílí s ní především na stu-
denty a mladé lidi nad 20 let. Více… O

ČEZ má náborovou kampaň se zaměstnanci

Zadavatel: Alza.cz
Mediamix: TV, rádio, tisk, OOH, internet
Reklamní agentura: in-house

Alza.cz v létě doručuje objednávky přímo na dovolenou, například do kempu, na chalupu nebo 
plovárnu. Více… O

Alza.cz doručuje na dovolenou

Zadavatel: Bondster
Mediamix: rádio, tisk, internet

Investiční platforma Bondster, propojující investory z řad veřejnosti s poskytovateli úvěrů, má 
nadlinkovou i podlinkovou kampaň. Více… O

Bondster jde do ATL
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Televizní sledovanost v červnu 2017

Televizní skupina Nova se i v červnu stala nejsledovanější televizní skupinou ve všech hlavních diváckých kategoriích. 
Souhrnný celodenní podíl ve skupině 15+ představoval 30,5 %, což bylo o 0,7 procentního bodu víc než ve stejném 
loňském období. Druhými nejsinějšími se staly stanice České televize, jejichž podíl ale oproti loňskému červnu po-
klesl o 3,7 procentního bodu. Svoji pozici vylepšila skupina Prima, která si meziročně připsala 0,8 procentního bodu. 
Stanice skupiny Barrandov se přiblížily 10 %, svůj podíl meziročně vylepšily o 3 procentní body. Svůj podíl navýšily 
i stanice Atmedia.

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

*stanice Prima Comedy Central, Nickelodeon, Mňam TV, 

změna vs. VI/2016 v procentních bodech
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Pozn.: Řazeno podle výsledku v 15+

Podíl TV skupin, červen 2017, celý den

Podíl obchodních skupin (%), červen 2017, celý den

Podíl TV skupin, červen 2017, prime-time

Nejvyšší meziroční nárůsty (procentní bod)

celý den 15+ změna 15-54 změna 15-69 změna

Nova Group 30,5 0,7 37,9 3,3 33,7 2,0

ČT celkem 27,5 -3,7 22,8 -2,7 25,0 -3,6

FTV Prima 21,4 0,8 21,6 0,4 21,7 0,4

Barrandov TS 9,8 3,1 5,3 0,7 8,2 2,3

Atmedia 3,8 1,2 3,0 0,7 3,4 1,0

Stanice O 0,8 0,1 1,4 0,2 1,0 0,1

zastupované* 0,7 0,0 1,4 0,0 0,9 0,0

ostatní 5,2 -2,4 6,4 -2,7 5,8 -2,4

celý den 15+ 15–54 15–69

Media Club 32,7 29,7 31,8

Nova Group 30,5 37,9 33,7

ČT celkem 27,5 22,8 25,0

Atmedia 3,8 3,0 3,4

ostatní 5,2 6,4 5,8

stanice 15+ 15-54 15-69

TV Barrandov 2,1 0,0 1,5

Nova Action 1,4 1,8 1,5

Nova Cinema 1,1 1,9 1,5

JoJ Family 1,0 0,9 1,0

Prima Max 0,9 1,0 0,9

Nova 2 0,8 1,5 1,0

Kino Barrandov 0,5 0,4 0,4

prime-time 15+ změna 15-54 změna 15-69 změna

Nova Group 33,2 -1,7 39,4 1,8 35,7 -0,5

ČT celkem 26,7 -4,0 21,6 -4,3 24,3 -4,1

FTV Prima 22,7 1,4 25,3 1,9 23,9 1,5

Barrandov TS 9,7 4,5 4,9 1,4 8,0 3,5

Atmedia 3,0 1,0 2,3 0,6 2,6 0,9

Stanice O 0,4 0,1 0,7 0,2 0,5 0,1

zastupované* 0,3 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0

ostatní 3,9 -1,5 5,2 -1,6 4,5 -1,5
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