


Echo Media, a. s.

Vznik vydavatelství Echo Media, a. s., reaguje na zásadní 
vývoj českého mediálního trhu po změně vlastníků 
mediálních domů, které přešly do rukou vlivových 

a politických subjektů. Za vznikem vydavatelství Echo  
Media, a.s., nestojí žádná mocensko-politická struktura 
a jeho financování zaručuje nezávislost. Role médií pro 

fungování státu s demokratickým zřízením je nenahraditelná. 
Zajišťuje svobodu projevu, kritické posuzování jednání 

politiků, státních institucí a plní důležitou kontrolní funkci.  
V České republice dochází v posledních letech  

k oligarchizaci médií, která se na jednotlivých titulech 
podepisuje různou měrou ovlivnění obsahu. 

Naším mottem je Nezávislost jako byznys model. Naše 
tituly přinášejí unikátní obsah připravovaný zkušenými 

a zavedenými novináři. Členy redakčního týmu pod 
vedením Dalibora Balšínka jsou komentátoři Lenka 

Zlámalová, Petr Holub, Daniel Kaiser, Martin Weiss, 
scenárista a kulturní publicista Ondřej Štindl, Jiří Peňás 
a řada dalších renomovaných spolupracovníků. Spojuje 

nás jedno přesvědčení. Věříme v nezávislost žurnalistiky. 
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Internetový nezávislý deník Echo24 začal vycházet 
v březnu 2014. Pokrývá nejdůležitější společenské 
události zaměřené na politiku, byznys a kulturu. 
Přináší komentáře, názory a analýzy. Echo24 oslovuje 
náročné čtenáře s kritickým uvažováním, kteří aktivně 
vyhledávají informace.

Čtenáři Echo24 jsou:

X ekonomicky aktivní, mají rozhodovací pravomoci
X 61 % muži, 39 % ženy
X vzdělaní (73 % SŠ, VŠ)
X s vyššími příjmy (53 %, A, B)
X z velkých měst (33 % nad 100 000 obyvatel)
X 1,5 mil. RU/měsíc
X 8 mil. PV/měsíc

Ceny bez DPH. 
Bannery je třeba dodat ve formátech HTML5, GIF/JPG + cílová URL. Datová velikost do 100 kB. Videobanner,  
jehož velikost je výrazně vyšší než povolené limity, je možný s příplatkem 30 %. Videospot je třeba poslat  
ve videoformátu ve full HD rozlišení, maximální délka 30 vteřin. Reklamu lze přeskočit po 5-ti vteřinách.  
Další formáty možné po dohodě.

Formát Rozměr           Garance         CPT Cena

branding dle tech. spec.  300 000           700 210 000 Kč

leaderboard     970 x 210 px  300 000 500 150 000 Kč

rectangle 480 x 300 px 300 000 400 120 000 Kč

half page   300 x 600 px – 480 x 600 px 300 000 350 105 000 Kč

hypertext / PR článek  foto 100 x 50 px, text A4, fotogalerie 200 000 150 30 000 Kč
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Analytický Týdeník Echo reflektuje nejdůležitější 
společenské události doma i ve světě. Navazuje na tradici 
prestižních světových týdeníků. Vytváří ho zkušení 
a zavedení novináři, kteří přinášejí komentáře, analýzy 
a rozhovory.

Týdeník Echo vychází každý čtvrtek v tištěné i digitální 
podobě, dostupné pro iOS, Android i web. 

Náklad tištěné verze je 15 000 ks.

Další formáty možné po dohodě. Ceny bez DPH. 

Podklady pro tištěnou verzi dodávejte 10 dní před otištěním ve formátu PDF, případně EPS, kompozitní, které mají 
zapracované obrázky a fonty. Min. rozlišení 300 dpi. K čistému formátu je třeba přidat 5 mm na ořez.

Podklady pro digitální verzi je třeba dodat 5 dní před termínem uveřejnění ve dvou rozměrech 2048 x 1536 px  
a 1536 x 2048 px společně i s cílovou URL adresou. Datová velikost do 1 MB. Formáty JPG, PNG, GIF i animovaný.

Formát Rozměr Cena 

1/1 215 x 266 mm 149 000 Kč
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

½ šířka 215 x 130 mm 89 000 Kč 
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

1/3 šířka 215 x 90 mm 69 000 Kč 

 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

2. strana obálky  215 x 266 mm 169 000 Kč 
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

4. strana obálky 215 x 266 mm 189 000 Kč 
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

2/1 430 x 266 mm 259 000 Kč 
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px
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Týdeník Echo – ediční plán příloh 2020

Termín Název Uzávěrka 

27. 2. 20 Zdraví a vitalita 17. 2. 20  

12. 3. 20 Zuby 2. 3. 20  

26. 3. 20 Bydlení - byt jako investice, trendy… 16. 3. 20  

16. 4. 20 Tipy na výlety jaro 6. 4. 20  

23. 4. 20 Chytrá domácnost 13. 4. 20  

30. 4. 20 Zdraví a  vitalita II. 20. 4. 20  

7. 5. 20 Knihy 24. 5. 20  

21. 5. 20 Auto 7. 5. 20  

28. 5. 20 Rodinné firmy 14. 5. 20  

4. 6. 20 Káva 21. 5. 20  

23. 6. 20 Echo speciál - Rozhovory 30. 5. 20 

Termín Název Uzávěrka 

24. 6. 20 Filmový festival Karlovy Vary 10. 6. 20  

27. 8. 20 Zpátky do školy 13. 8. 20  

17. 9. 20 Knihy 3. 9. 20  

24. 9. 20 Umění 10. 9. 20  

15. 10. 20 Tipy na výlety podzim 1. 10. 20  

22. 10. 20 Architektura&Design 8. 10. 20  

29. 10. 20 Rodinné firmy II. 15. 10. 20  

5. 11. 20 Auto 22. 10. 20  

12. 11. 20 Finance  2. 11. 20  

10. 12. 20 Vánoce 26. 11. 20  

15. 12. 20 The Best of Echo 2020 20. 11. 20 
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EchoPrime je postavený na autorech časopisu Týdeník Echo a serveru Echo24.cz. 
Jeho páteří jsou komentáře, eseje, analýzy a rozhovory s inspirativními osobnostmi, 
součástí jsou nejdůležitější zpravodajské události z politiky i z byznysu z domova 
i ze světa. EchoPrime je bez reklamy a s diskusí jen pro předplatitele. Zahrnuje 
většinu textů z Týdeníku Echo, Echo Monitor a komentáře Echo24. Součástí 
EchoPrime je i digitální verze Týdeníku Echo. 

Na EchoPrime je možné umístit exkluzivně logo partnera vydání.

Formát inzerce  Cena 

320 x 240 px   50 000 Kč / týden 
partner vydání

Podklady je třeba dodávat jako png s průhledností.
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EchoMonitor vznikl z potřeby poskytnout jasný a stručný výběr nejdůležitějších 
denních zpráv z českých médií. Hlavní výstup je ranní bulletin rozsahu jedné stra-
ny formátu A4, který poskytuje vše co potřebujete, abyste byli v obraze. Zkušení 
novináři, a tedy nikoli automatické vyhledávače, vybírají relevantní zprávy, abyste 
nemuseli ztrácet čas.

Bulletin zasíláme každý pracovní den a to nejpozději do 8.00 hodin.

Formáty inzerce  Cena 

709 x 177 mm (v PDF verzi)  10 000 Kč / týden

EUR/CZK  25,6425 0,05% USD/CZK 22,644 0,07% EUR/USD 1,1323 -0,02% PX  10670,29 0,17% ROPA  67,03 -0,18% ZLATO  1300,97 0,0%

Pondělí • 18. března • 2019

Výběr nejdůležitějších zpráv českých médií o politice a ekonomice.
Vychází v 9 hodin ráno od pondělí do pátku kromě státních svátků.

© Echo Media a.s., Malostranské náměstí 14, Praha 1, IČO 02581574.
Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno.

Šéfredaktor - Dalibor Balšínek,
Inzerce - Petra Feřtrová - 724 115 444,

Zákaznický servis - info@bm24.cz

Byznys
Po čet za há je ných sta veb by tů vzros tl me zir. o 2/3
(HN) Sta veb ní fir my v ČR za há ji ly v led nu stav bu 792
by tů v by to vých do mech. V Pra ze po čet za há je ných
sta veb stou pl téměř 3x, od r. 2006 byl však 3. nej niž ší.
Po čet za há je ných sta veb ro din ných do mů v ČR me zir.
kle sl o 5,5 %, vy plý vá to z úda jů ČSÚ. Nej vět ší po díl za- 
há je ných sta veb by to vých do mů, téměř po lo vi na, byl v
Li be rec kém kra ji.

Sku pi na CPI Pro per ty Group tlu mí akvi zi ce (E15) Dů- 
vo dem jsou pře de vším vy so ké ce ny ne mo vi tos tí. Fir ma
se sou stře dí na do kon če ní re fi nan co vá ní úvě rů a na in- 
ves ti ce dovnitř port fo lia. De ní ku to ře kl šéf sku pi ny
Mar tin Ně me ček. "Na tr hu nejsou pro duk ty, kte ré by se
nám lí bi ly, a ce ny jsou vy so ké,“ uve dl Ně me ček. In ves- 
ti ce ome zi la ta ké skup. Ag ro fert. Hol ding se ny ní sou- 
stře dí na sni žo vá ní dlu ho vé zá tě že, uve dl ne dáv no vý- 
kon ný řed. Ag ro fer tu Jo sef Mráz.

Auk ce kmi točtů má vy nést 8 mld. Kč (LN, E15, MFD)
Vy plý vá to z ma te ri á lu MPO o chys ta né auk ci kmi točtů
pro rych lé mo bil ní sí tě 5G v pás mech 700 MHz a 3,5
GHz. Ma te ri ál má dnes pro jed nat vlá da. 

Ka vá ren ské ře těz ce v ČR ex pan du jí (Pr) Ře tě zec Star- 
bucks lo ni v ČR ote vřel 7 no vých ka vá ren. Fir ma ta ké
ote vře la svou do sud nej vět ší po boč ku. Má 3 pa t ra a
sto jí na praž ském Sta ro měst ském ná měs tí. Cel kem má
v ČR Star bucks 41 ka vá ren. Kon ku reč ní Cos ta Co � ee
má v ČR 51 po bo ček. Lo ni ote vře la 6 no vých ka vá ren a
trž by fir mě vzrost ly bez má la o 20 % na ví ce než 490
mil. Kč. Star bucks útra ty zá kaz ní ků ta jí. Úspěch má ta- 
ké čs. ka vá ren ský ře tě zec Cross Ca fe, kte rý za po sled ní
3 roky ote vřel 3 no vé po boč ky a má jich cel kem 26.

Če ši na kra dou v ob cho dech zbo ží za 10 mld. roč ně
(Pr) Nej vět ší ztrá ty ale ne způ so bu jí zlo dě ji, ale sa mot ní
za měst nan ci ob cho dů. Za tím co zlo dě ji na pácha jí 38 %
škod, za měst nan ci do kon ce 39 % škod. Za ni mi pak ná- 
sle du jí ztrá ty způ so be né vět ši nou na do dáv kách zbo ží,
kte ré tvo ří cca 7 % škod.

Spol. Ge brüder Weiss do sáh la v ČR ob ra tu 1,8 mld.
Kč (HN) Do prav ní fir ma tak lo ni zvý ši la ob rat v ČR o 2
%. Ce lo svě to vě zvý ši la trž by o 8 % na 1,67 mld. €. Niž ší
růst v ČR byl způ so be ný vel kým ná růs tem tr žeb v před- 
cho zím ro ce. Kvů li roz vo ji e-com mer ce a e-sho pů ros ty
do dáv ky kon co vým zá kaz ní kům, v ČR, kde služ ba fun- 
gu je od r. 2009, spol. do ru či la 125 000 zá si lek.

Vlast ní kem Rus ton ky se sta nou Ji ho ko rej ci
( , E15) De ve lo per J&T Re al Es ta te se totiž roz- 
ho dl pro dat kan ce lář ský are ál Rus ton ka v Pra ze 8 kon- 
sor ciu ji ho ko rej ských in ves tič ních fon dů v če le se spol.
Ha na Fi nan cial In vest ment a Ha na Al ter na ti ve As set
Ma nage ment. Sou čás tí trans ak ce jsou 3 kan ce lář ské
bu do vy u me t ra In va li dov na. Od ha do va ná ce na či ní 4,2
mld. Kč.

Le tiš tě Pra ha hlá sí re kord ní vý sled ky (E15) Spol. lo ni
utr ži la 8,5 mld. Kč. Le tec ké vý no sy vzrost ly o 5,4 %, ne- 
le tec ké o 9,2 %. Pro voz ní zisk do sá hl 4,7 mld. Kč. „Ces- 
tu jí cí da le ko ví ce utrá ce li v ob cho dech,“ ře kl před se da
před sta ven stva Le tiš tě Pra ha.

Di va dlem r. 2018 je Di va dlo pod Pal mov kou (
, LN) Vy tvo ři lo ta ké nej lep ší loňskou in sce na ci, a

to Shake spea ro vu hru Ně co za ně co. Oce ně ní za nej- 
lep ší he rec ký vý kon zís ka la Pav la Gajdo ší ko vá za svou
Ma ry šu v os t rav ském Di va dle Pet ra Bez ru če a Sa ša Ra- 
ši lov za ro li Me fis ta v Ná rod ním di va dle.

ČEZ za čal sta vět hor ko vod z Te me lí na (E15, HN) Oby- 
va te lům Čes kých Bu dě jo vic bu de tep lo do dá vat už v
top né se zo ně 2020/2021. Sku pi na ČEZ do 26 km dlou- 
hé ho po tru bí in ves tu je cca 1,45 mld. Kč. Hor ko vod pro
sta ví fir ma Ten za, kte rá prá ce plá nu je na ne ce lé 2 roky.

Po li cie za jis ti la ma je tek Ji ří ho Šva chu ly (
, MFD, E15) Vy šet řo va te lé za jis ti li cel- 

kem 4 ne mo vi tos ti br něn ské ho po li ti ka, kte rý je ve
vaz bě kvů li ob vi ně ní z ko rup ce na rad ni ci měst ské čás- 
ti Br no-střed. (MFD, E15) Pro ne sou lad s chys ta ným no- 
vým sta veb ním zá ko nem a mož ným ko rupč ním ri zi- 
kům se vlá da po sta ví pa tr ně zá por ně k no ve le, kte rá by
umož ni la zří dit v Pra ze je den sta veb ní úřad pro ce lé
měs to. Ny ní jich je 22. (E15, HN) Čs. prů mys lo vá pro- 
duk ce v led nu kles la me zir. o 1,1 %. K po kle su při spěl
hlav ně au to mo bi lo vý prů my sl. Ne ga tiv ní vliv na vý sle- 
dek ale mě la i vy so ká srov ná va cí zá klad na z loňské ho
roku. (MFD) Prům. dluh z hy po ték a úvě rů ze sta veb- 
ní ho spo ře ní na 1 kli en ta do sa ho val kon cem loňské ho
roku v ČR 1,6 mil. Kč. Nej vyš ší byl v Pra ze, kde me zir.
stou pl na 2,9 mil. Kč.

Politika
Vác lav Klaus ml. byl vy lou čen z ODS (Pr, HN, E15, LN)
Ve de ní stra ny ho totiž vy lou či lo na so bot ním jed ná ní
vý kon né ra dy. Pro je ho vy lou če ní hla so va li všich ni pří- 
tomní čle no vé, roz hod nu tím mu za ni ká i člen ství v po- 
sla nec kém klu bu. Klaus se s ODS pod le stra nic kých
špi ček už déle ná zo ro vě roz chá zí. Na za se dá ní vý kon né
ra dy po zván ne byl. „Kdy bych byl před se dou stra ny a
měl tam řa do vé ho po slan ce pro fe so ra Fi a lu, ni kdy
bych ho ne vy lu čo val, ne bál se, že mě za stí ní, ně co mi
po ka zí, ne bo že má ji né ná zo ry,“ re a go val na vy lou če ní
Klaus. ODS bu de ny ní po ža do vat i Klau sův od chod z
ve de ní škol ské ho vý bo ru PS. (MFD) Klaus de ní ku ře kl,
že ne chce vstu po vat do SPD či ANO. Ne vy lou čil ale za- 
lo že ní vlast ní pra vi co vé stra ny. "Ob ra ce jí se na mě ti sí- 
ce li dí a sub jek tů, tak si to mu sím s chlad nou hla vou
zvá žit, na jít si pro to ně ja ké kloud né fi nan co vá ní, me- 
di ál ní pod po ru a dal ší vě ci. A pak to ozná mím, jo?," ře- 
kl v roz ho vo ru pro de ník.

Vol ný, Boj ko ani Ne vlu do vá už nejsou v klu bu SPD
(ČT) Uve dl to před se da po sla nec ké ho klu bu hnu tí Ra- 
dim Fi a la. Po slan ci z SPD vy stou pi li v pá tek kvů li vni t- 
rostra nic kým spo rům. O sně mov ních funk cích Lu bo mí- 
ra Vol né ho bu de jed nat po sla nec ký klub hnu tí. Vol ný je
mís to před se dou ev rop ské ho vý bo ru a ve de pod vý bor
pro re gi o nál ní škol ství. Funk ce ma jí i oba dal ší po slan- 
ci - Ma ri an Boj ko je mís to před se dou ze mě děl ské ho vý- 
bo ru, Iva na Ne vlu do vá kon t rol ní ho vý bo ru. (Pr) Po- 
slan ci už vstou pi li do no vě za lo že né ho hnu tí JED NOT- 
NÍ Al ter na ti va pro Pa tri o ty. Hnu tí by lo za re gis tro vá no v
pá tek a chce se účast nit vo leb do Ev rop ské ho par la- 
men tu.

Cho van ce ve Sně mov ně na hra dí Vo ta va (ČT, Pr) Vác- 
lav Vo ta va je sta ros tou Stří b ra na Ta chov sku a bý va lý
dlou ho le tý po sla nec. Pod le vo leb ních vý sled ků je Vo- 
ta va prv ním ná hrad ní kem za Mi la na Cho van ce. Ně- 
kdej ší min. vni t ra v led nu ozná mil, že se do kon ce břez- 
na vzdá man dá tu po slan ce kvů li své mu dlou ho do bé- 
mu ne sou hla su s účas tí ČSSD ve vlá dě s hnu tím ANO.
Kri ti kem účas ti ČSSD ve vlá dě je ta ké Vo ta va.

Ná vrhy MPSV mo hou být pro ti ú stav ní ( )
Po u ká za la na to vlast ní ana lý za MPSV. Opat ře ní v dů- 
cho do vém sys té mu, kte rá MPSV na vr hu je ke srov ná ní
roz dí lů v pen zích žen a mužů, by totiž nej spíš by la v
roz po ru s ústa vou a pra vi dly rov né ho za chá ze ní, a
prav dě po dob ně by se po při je tí mu se la opět ru šit. Že- 
ny ma jí cca o 1/5 niž ší dů cho dy než muži. MPSV na vr- 
hu je ve stát ním dů cho do vém pi lí ři 5 mož nos tí ře še ní,
dal ší 2 mi mo něj. Úpl né srov ná ní by pod le re sor tu stá- 
lo roč ně 32 mld. Kč na víc.

Ze ma nův tým od mí tl vznik nej vyš ší soud cov ské ra- 
dy ( ) Vy tvo ře ní nej vyš ší soud ní ra dy po ža du- 
je již ně ko lik let Soud cov ská unie. Po rad ní tým pre zi- 
den ta Mi lo še Ze ma na za účas ti min. spra ve dl nos ti Ja- 
na Kně žín ka a bý va lé min. spra ve dl nos ti Ma rie Be ne šo- 
vé myš len ku od mí tl na ne děl ním jed ná ní na zám ku v
Lá nech. Ex pert ní tým pod le mluv čí ho Hra du rov něž
kri ti zo val po ma lost soud ců a stát ních zá stup ců.

Ivan Lan ger už ne ní ve ve de ní olo mouc ké ODS (Re- 
spekt, LN, MFD, Pr) Vý kon ná ra da ODS totiž na so bot- 
ním za se dá ní roz hod nu tí kraj ské or ga ni za ce anu lo va la
s tím, že jed ná ní sně mu pro vá ze lo pro cedu rál ní po chy- 
be ní. Re gi o nál ní sněm se tak mu sí se jít zno va.

Po slan ci ne do kon či li de ba tu o cír kev ních ná hra- 
dách (so MFD, HN) De ba ta o ná vr hu KSČM na tzv. zda-
ně ní cír kev ních re sti tu cí, kte rý ve to va li se ná to ři, tak
bu de prav dě po dob ně po kra čo vat až na příští schůzi,
kte rá za čne v po lo vi ně dub na. Po slan ci pro jed ná vá ní
pře ru ši li kvů li ji né mu pev ně za řa ze né mu bo du o elek- 
tro nic kých ne scho pen kách.

De ba ta o Fal týn ko vi a mý tu bu de po kra čo vat 27.3.
(HN) V mi nu lém týd nu de ba tu po slan ci ne do kon či li.
Opo zi ce tvr dí, že mís to před se da ANO Ja ro slav Fal- 
týnek svou ro li v pří pa du po de zře ní z ovlivňová ní mýt- 
né ho ten d ru ne vy svět lil.

Mi loš Ze man opět po dě ku je vo li čům v kra jích (LN)
Prv ní Ze ma no va ces ta za mí ří do Kar lo var ské ho kra je,
kde bu de od zítř ka do čtvrt ka. Kam po ve dou dal ší pre- 
zi den to vy ces ty, Hrad ne o zná mil. Jde o dal ší ko lo ná- 
vštěv kra jů, kte ré pre zi dent slí bil vo li čům ja ko po dě ko- 
vá ní po pre zi dent ských vol bách.

Slo vá ci pre zi den ta za tím ne zvo li li (Pr, HN, MFD, LN)
So bot ní 1. ko lo vy hrá la práv nič ka Zuza na Ča pu to vá s
ví ce než 40 % hla sů, zví tě zi la ve všech kra jích. Spo leč- 
ně s ní do 2. ko la, kte ré se ko ná za 2 týd ny, po stu pu je
mís to před se da EK Ma roš Še f čo vič. ( ) Pod le
čes kých po li ti ků do 2. ko la po stou pi li 2 pro ev ropští
kan di dá ti, min. za hra ni čí To máš Pet ří ček uve dl, že oba
bu dou bo jo vat pro ti ex tre mis mu a ne ná vis ti.

Společnost
Ti sí ce stu den tů de mon stro va ly za pla ne tu (so Pr, so
MFD, so LN) Čeští stře do ško lá ci se totiž za po ji li do ce-
lo svě to vé stáv ky za dů sled něj ší ochra nu kli ma tu a sni-
žo vá ní emi sí. Pra hou pro šlo ví ce než 2 000 stře do ško lá- 
ků, ak ce se ko na ly v Li ber ci, Br ně, Plzni, Čes kých Bu dě- 
jo vi cích, Kar lo vých Va rech, Ra kov ní ku či Pelhři mo vě.
Stu den ti chtě jí, aby po li ti ci za ča li o ochra ně kli ma tu
jed nat, ji nak bu dou stáv ky po kra čo vat. PS v sou vis los ti
s ak cí roz hod la, že se bu de ochra nou kli ma tu za bý vat.
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Petra Feřtrová

+420 724 115 444
petra.fertrova@echo24.cz

Gabriela Rousová

+420 724 370 736
gabriela.rousova@echo24.cz
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