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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila společnosti Nova licenci k pro-
vozování satelitního vysílání programu Nova +1. Nova se tak přidává k dalším stanicím, 
které už na satelitu posunuté vysílání o jednu hodinu praktikují. Bližší informace zatím 
Nova nesdělila. Více… O

Získala licenci od vysílací rady

Nova chystá nový kanál Nova +1

Vltava Labe Media velmi vážně zvažuje uvedení placeného webu. Inspirací má být VLM 
placený online slovenského deníku Sme.sk. VLM nevěří, že potřebné příjmy vygeneru-
je online reklama. Případná akvizice Burda Praha se teď nejeví reálně, jednání zamrzla 
na mrtvém bodě. Více… O

Akvizice Burdy nevypadá reálně

VLM zvažuje placený web

Průměrný prodaný náklad deníků dosáhl za období leden až červen 2017 více než 707 tisíc 
výtisků. Bylo to o 6 % méně než za první pololetí 2016. Trend vývoje prodaných nákladů se 
tak nezměnil – úroveň snížení prodaného nákladu v letošním pololetí odpovídá meziročnímu 
snížení v loňském pololetí. Více… O

Trend vývoje prodejů deníků se nemění

Deníky v pololetí prodaly o 6 % méně

Seznam.cz se nakonec rozhodl ustoupit od záměru blokovat reklamu na zpravodajských 
webech, které porušují zásady novinářské práce. Výkonný ředitel Seznam.cz Michal Feix 
vysvětlil, že o záměru nevědělo představenstvo ani majitel společnosti. Údajně si nepřejí 
určovat objektivitu webů. Více… O

Nepřeje si to majitel Lukačovič

Seznam ustupuje od blokace reklamy

Čistý objem investic směřovaných do nákupu rozhlasové reklamy dosáhl za období prvního 
letošního pololetí celkem 772 mil. Kč, což bylo o 1 % více než ve stejném období loni. V čistých 
cenách tak rozhlasový trh letos roste jen velmi mírně. Více… O

Růst se zpomalil ve druhém čtvrtletí 

Čisté investice do rádií v pololetí vyšší o 1 %
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Majitelkou Regionální televize CZ zůstává Eva Stejskalová. Společnost Vltava Labe 
Media (VLM), která letos v dubnu avizovala, že do Regionální televize CZ vstoupí a zís-
ká v ní 70% podíl, nakonec televizi do svého portfolia nezískala. Více… O

Majetková změna se nakonec nekoná

Stejskalová dál vlastní regionální televizi CZ

Facebook rozšíří svoji nabídku videí o televizní programy, na trhu tak bude bojovat 
se silnou konkurencí nejen tradičních TV stanic, ale i novějších producentů, jako 
jsou Netflix, YouTube či Twitter a Snap. Produkt, který je přepracovanou dosavadní 
videonabídkou firmy, se jmenuje Watch. Více… O

Má jít o dosud největší expanzi FB do televize

Facebook se pouští do konkurence s TV

Společnost Borgis, vydavatel deníku Právo, zvýšila v loňském roce tržby meziročně o 3 %, což 
celkově představovalo 659,9 mil. Kč. Zisk po zdanění dosáhl necelých 30 mil. Kč (29,9 mil. Kč) 
z předloňských 19,4 mil. Kč. Vlastní kapitál převyšuje 50 % financování všech aktiv společnosti. 
Více… O

Borgis registroval mírný nárůst tištěné inzerce

Vydavatel deníku Právo zvýšil loni zisk i tržby

Specializovaný zpravodajský web zaměřený na dopravní zpravodajství Zdopravy.cz spustí 
v ostrém provozu od září ekonomičtí novináři Jan Sůra a Jan Šindelář. Tým doplňuje IT kon-
zultant Josef Petrák. Web Zdopravy.cz už v současnosti běží v beta verzi. Více… O

Odstartuje specializovaný ekonomický web

Novináři spustí web Zdopravy.cz

Do kreativy agentury Swimming Pool přišli Zuzana Klenová, Jacek Kaczmarek a Iva Frühaufová, 
novým členem týmu pro sociální sítě se stala Eva Fišerová (viz foto). Do Echo Media nastoupil 
nový ředitel online reklamy Ladislav Šedý (dříve mj. Economia). Marketingový tým Moneta Money 
Bank se rozšířil o Magdalenu Bartošovou, která má na starosti oblast sponzoringu. Šéfredakto-
rem zpravodajství TV ZAK se stal Jaroslav Spěváček. Šéfem interní komunikace T-Mobile je Jan 
Kopecký. Kreativním a marketingovým ředitelem TV Kinosvět a nově připravované TV War se stal 
Milan Zacha Kučera. O

Swimming Pool má čtyři nové lidi, Šedý je v Echo Media

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Moneta Money Bank
Mediamix: OOH, kino, tisk, internet
Reklamní agentura: Labstore
Produkce: AdWood
Režie: Dan Růžička

Moneta Money Bank, jež se letos stala generálním partnerem Českého tenisového svazu, se 
chce zasadit o rozvoj tenisových talentů. Více… O

Moneta chce tenisové talenty

Zadavatel: Václav Čížek
Mediamix: TV, internet
Agentura: PHD & divize Fuse

Značka psacích potřeb Pilot u příležitosti 10 let svého gumovacího pera FriXion připravila 
na českém a slovenském trhu sérii deseti výzev, které cílí na děti a mládež ve školním věku.
Více... O

Pilot FriXion slaví 10 let

Zadavatel: Komerční banka
Mediamix: TV, kino, rádio, OOH, tisk, internet
Reklamní agentura: Ogilvy

Začátkem srpna představila Komerční banka svůj nový koncept běžných účtů, marketingově je 
začne podporovat od září. Zaměří se na transparentnost. Více… O

kB podpoří nové běžné účty

Zadavatel: PepsiCo
Mediamix: internet
Reklamní agentura: Triad Advertising

Mirinda ukončila své spotřebitelské referendum, v němž lidé hlasovali o to, která z příchutí 
zůstane ve stálém portfoliu. Je rozhodnuto, bude jím meloun. Více… O

u Mirindy vyhrál meloun

Zadavatel: Ahold

S blížícím se začátkem školního roku startuje supermarket Albert novou sběratelskou kampaň, 
v níž opět nabídne dětské knihy z nakladatelství Albatros. Více… O

Albert opět nabídne dětské knihy
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Poslechovost rádií v 1. pololetí 2017

Poslechovost rádií zůstává v České republice stabilní, ukazují nová data výzkumu poslechovosti Radio projekt za 
první a druhé čtvrtletí 2017. Rádio poslouchá týdně 86 % populace a denně 62,4 % populace. Nejposlouchanější 
celoplošnou stanicí zůstává Rádio Impuls s odhadovanou denní poslechovostí více než milion posluchačů (1,013 
mil.). Dvojkou je nadále Evropa 2, na pozici trojky se posunul Radiožurnál před Frekvenci 1. Platí to jak pro denní, tak 
týdenní data. V meziročním srovnání si nejvíce polepšil ČRo Plus, naopak nižší poslechovost vykázaly vedle rádia Zet 
i Frekvence 1 a ČRo Dvojka.

Zdroj: Radio projekt, 1+2Q/2017, SKMO, Stem/Mark, Median

Celoplošné stanice (tis. osob), 1+2Q/2017, poslechovost včera

regionální stanice (tis. osob), 1+2Q/2017, 
poslechovost včera

Nadregionální stanice (tis. osob), 
1+2Q/2017, poslechovost včera

Podíl obchodních sítí (%), 1+2Q/2017

Podíl stanic na poslechovosti (%), 1+2Q/2017

nadregionání 

stanice

1Q+2Q

/2017

4Q/2016

+1Q/2017

kvar-

tální 

změna 

v %

Hitrádio total 578 571 1,2

Rádio Blaník 569 554 2,7

Kiss Total 352 360 -2,2

Country rádio 246 236 4,2

Rádio Beat 230 257 -10,5

Fajn radio total 179 221 -19,0

Radio Čas 146 143 2,1

Rck Rádio 102 118 -13,6

celoplošné 

stanice

1Q+2Q

/2017

4Q/2016

+1Q/2017

kvartální 

změna 

v %

1Q+2Q/

2016

meziroč-

ní změna 

v %

Rádio Impuls 1013 990 2,3 966 4,9

Evropa 2 848 841 0,8 856 -0,9

ČRo Radiožurnál 835 808 3,3 835 0,0

Frekvence 1 811 814 -0,4 891 -9,0

ČRo Dvojka 342 353 -3,1 387 -11,6

ČRo Plus 76 73 4,1 56 35,7

ČRo Vltava 52 41 26,8 56 -7,1

Zet 7 14 -50,0 21 -66,7

Rádio Junior 7 7 0,0 8 -12,5

ČRo Radio Wave 6 8 -25,0 7 -14,3

ČRo D-Dur 4 5 -20,0 6 -33,3

ČRo Jazz 3 2 50,0 3 0,0

regionální stanice
1Q+2Q/

2017

4Q/2016

+1Q/2017

kvartální 

změna 

v %

ČRo Brno 115 120 -4,2

Rádio Krokodýl 96 104 -7,7

Rádio Černá Hora 77 80 -3,8

Rádio Helax 62 68 -8,8

Signál rádio 61 66 -7,6

ČRo České Budějovice 60 59 1,7

Čro Plzeň 52 62 -16,1

RCL 48 54 -11,1

Rádio Haná (Skyrock) 47 57 -17,5

Rádio Petrov 42 45 -6,7

Radiohouse
total
49,9

ostatní a 
nezastupované

2,1
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