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, Ondřej Šmigol, 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.

Formát

Rozměr

Garance

CPT

Cena

branding

dle tech. spec.

300 000

750

225 000 Kč

leaderboard

970 x 210 px

300 000

550

165 000 Kč

rectangle

480 x 300 px

300 000

450

135 000 Kč

half page

300 x 600 px – 480 x 600 px

300 000

400

120 000 Kč

foto perex 100 x 52 px, text A4,

200 000

200

40 000 Kč

hypertext / PR článek

fotogalerie – formát fotek 800 x 400 px

Čtenáři Echo24 jsou:
X
X
X
X
X
X
X

ekonomicky aktivní, mají rozhodovací pravomoci
61 % muži, 39 % ženy
vzdělaní (73 % SŠ, VŠ)
s vyššími příjmy (53 %, A, B)
z velkých měst (33 % nad 100 000 obyvatel)
2 mil. RU/měsíc
10 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.
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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.

Formát

Rozměr

1/1

215 x 266 mm
2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

169 000 Kč

½ šířka

215 x 130 mm
2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

99 000 Kč

1/3 šířka

215 x 90 mm
2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

79 000 Kč

2. strana obálky

215 x 266 mm
2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

189 000 Kč

4. strana obálky

215 x 266 mm

199 000 Kč

2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px
2/1

430 x 266 mm
2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

Cena

289 000 Kč

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.
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Týdeník Echo – ediční plán příloh 2021
Termín

Název

Uzávěrka

Termín

Název

Uzávěrka

225. 2. 2021

Zdraví a vitalita

15. 2. 2021

26. 8. 2021

Zpátky do školy

16. 8. 2021

25. 3. 2021

Auto - čistá mobilita

15. 3. 2021

23. 9. 2021

Knihy

13. 9. 2021

1. 4. 2021

Bydlení

22. 3. 2021

30. 9. 2021

Umění

20. 9. 2021

22. 4. 2021

Tipy na výlety

12. 4. 2021

7.10. 2021

Tipy na výlety

27. 9. 2021

29. 4. 2021

Chytrá domácnost

19. 4. 2021

14. 10. 2021

Auto - novinky podzim

4. 10. 2021

6. 5. 2021

Knihy

26. 4. 2021

21. 10. 2021

Architektura&Design

11. 10. 2021

13. 5. 2021

Finance

3. 5. 2021

27. 10. 2021

Rodinné firmy II.

17. 10. 2021

20. 5. 2021

Auto

10. 5. 2021

11. 11. 2021

Finance

27. 5. 2021

Rodinné firmy I.

17. 5. 2021

2. 12. 2021

Vánoce

22. 11. 2021

22. 6. 2021

Echo speciál - Rozhovory

30. 5. 2021

14. 12. 2021

The Best of Echo 2021

22. 11. 2021

1. 7. 2021

Filmový festival Karlovy Vary

21. 6. 2021
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1. 11. 2021

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		
320 x 240 px
partner vydání

		

Cena

50 000 Kč / týden

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 strany 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.

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

Úterý • 6. října • 2020
EUR/CZK 27,1473

1,12% USD/CZK 23,1667

1,38% EUR/USD 1,1716

Politika
Prymula hrozí tvrdšími opatřeními (Pr, HN, MFD)
Pokud 30 až 40 % obyvatel nebude respektovat
souč. opatření proti šíření koronaviru, vláda asi za 10
dnů bude zřejmě muset přitvrdit, MZ Roman Prymula (za ANO) to řekl po jednání vlády. Zatím podle něj
není důvod uzavírat společnost, jak se to děje v Izraeli či Madridu. V úterý probere plán dalšího postupu
vládní rada pro zdrav. rizika. V pátek chce Prymula
představit souhrn opatření pro jednotl. scénáře šíření epidemie. Oznámí, jaká méně zásadní nařízení začnou platit od 9. 10., jaká po 14 dnech a jaká budou
dlouhodobá. Zvažovaných opatření bude cca 60. Prymulův záměr zavřít 2. stupeň ZŠ se nelíbí MŠMT Robertu Plagovi (za ANO). Prymula s ním dosud o tom
nejednal. Zaměstnavatelské svazy se obávají hlavně plošného "vypnutí" ekonomiky, které Češi zažili
na jaře. Prymula v rozhovoru pro iDnes.cz uvedl, že
uzavření ekonomiky je možným řešením, i když ho
nikdo nechce udělat.
Vláda schválila přípravu „Zemanova kanálu“ i peníze na vakcíny (HN, Pr, LN, MFD) První etapa přípravy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe na řece Odře
mezi Ostravou a polskými hranicemi by měla stát cca
15 mld. Kč. Stát se při analýze projektu zaměřuje
zejm. na propojení Dunaje s Odrou, Labe zůstává
v rezervě. Kabinet také uvolnil 150 mil. Kč na nákup 3
mil. vakcín proti koronaviru nasmlouvaných EU. První dodávka ve výši 1/10 celk. objemu by měla přijít
do ČR před koncem roku, uvedl MZ Roman Prymula.
Celkem mohla ČR z unijního balíku koupit 7 mil. dávek. Vláda ale už v létě rozhodla koupit jen ½, aby
měla i na nákup od jiných výrobců. Vláda dále schválila zákon, podle kterého budou od srpna vydávány
občanské průkazy s biometr. údaji - 2 otisky prstů
a fotografií držitele na bezkontaktním čipu. Kabinet
bude popáté po prezidentovi Miloši Zemanovi žádat
povýšení řed. BIS Michala Koudelky do hodnosti generála.
Šéf KSČM dá v úterý svoji funkci k dispozici (MFD,
Pr, HN) Kvůli totálnímu propadáku v kraj. volbách zasedne v úterý v ústředí KSČM kolegium volených
funkcionářů, tedy jakýsi poradní orgán předsedy Vojtěcha Filipa. Ten v pondělí MFD řekl, že je připravený
dát na něm svou funkci k dispozici. Ještě předtím
pro Právo Filip uvedl, že své funkce k dispozici zvažuje dát vedení strany. Filipovi se ale odstoupit nechce,
píše v titulku Právo. Já osobně jsem minimálně připravený požádat o důvěru,“ řekl v pondělí 1. místopředseda KSČM Petr Šimůnek, jenž byl odpovědný
za přípravu voleb. Předpokládám, že své funkce dá
k dispozici celé vedení strany,“ řekla poslankyně Miloslava Vostrá. Stejného názoru je i europoslankyně
a místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná. „Výsledek, který jsme od voličů v sobotu obdrželi, jednoznačně říká, že lidé si přejí jinou KSČM než tu, která je
jim nabízena,“ nebrala si servítky Konečná s tím, že
rozhodně musí dojít k razantní změně v komunikaci
s voliči, a s tím logicky souvisí i změny personální
a organizační. Na dotaz, jestli se i letos pokusí převzít
kormidlo po Vojtěchu Filipovi, už ale neodpověděla.
Komunisté získali zastupitele jen ve 4 krajích, počet
jejich kraj. mandátů se snížil z 86 na 13. Zájem o Filipův post potvrdili místopředseda a poslanec Stanislav Grospič, poslanec Leo Luzar a Josef Skála. (ČT,
LN) MZV a místopředseda soc. demokracie Tomáš
Petříček už nebude kandidovat do vedení strany.
Chce se soustředit na Prahu a usilovat o předsednictví v pražské organizaci ČSSD.

Formáty inzerce		

Cena

709 x 177 mm (v PDF verzi)		

10 000 Kč / týden

Obejít vítěze. Pardubický kraj dál povede Netolický (LN, HN, Pr, ČT, EchoM) ANO vyhrálo v 10 ze 13
krajů, stabilní šanci na hejtmana má teď ve třech.
V regionech po kraj. volbách pokračují jednání o koalicích. V 8 krajích z 13 se min. jednalo o tom, že vláda
by mohla být bez vítěze, v části už je jasné, že to tak
bude. Nejvíc se to děje právě na úkor hnutí ANO. Vyšachování vítěze hrozilo ale i ODS. Zástupci hnutí

-0,27%

PX

856,80

-0,16%

ANO se snaží situaci zvrátit a stranám s nižším voleb.
ziskem nabízejí hejtmanské řetězy. Na oplátku chtějí
být součástí koaliční vlády nad krajem. Nejdál zatím
pokročila jednání o koalicích mezi jinými na východě
a na jihu Čech, hnutí ANO tam bude v opozici.
Hejtmanem Pardubického kraje se stane opět Martin
Netolický (ČSSD), ANO tam bude v opozici, v čele Královéhradeckého kraje usedne dosav. náměstek
hejtmana pro dopravu a býv. policejní prezident Martin Červíček (ODS). V jižních Čechách vznikne zřejmě
koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a Jihočeši 2012, memorandum o spolupráci by mělo být podepsáno v úterý. V Libereckém kraji bude nejspíše
vládnout koalice vítězných Starostů pro Liberecký
kraj (SLK) s ODS a Piráty. ANO nabídlo na Vysočině
a v Jihomoravském kraji podporu hejtmana z jiné
strany jako reakci na snahu obejít v jednání vítěze voleb. Na jižní Moravě už je na podobný krok podle všeho pozdě, hejtmanského postu se pravděpodobně
ujme Jan Grolich z druhých lidovců.
Babiš: Návrh pravidel kurzarbeitu se nepovedl (Pr,
LN, MFD) Premiér to řekl na on-line sněmu Svazu
průmyslu a dopravy. V PS, která se k diskuzi o kurzarbeitu sejde ve středu od 10:00, proto očekává dlouhou debatu. "Máme ve středu sněmovnu, návrh
se nepovedl, nikdo není spokojený. Dokonce ministr
(zemědělství Miroslav) Toman (ČSSD) ve vládě hlasitě
protestoval proti kurzarbeitu, protože jeho resortu
chybí asi 15 000 zaměstnanců," řekl Babiš. "To nejdůležitější, co nás čeká, je rozhodnout o prodloužení
Antiviru a samozřejmě zavést kurzarbeit," dodal. "Zmastili jste kurzarbeit. Pustili jste se do politických her místo toho, abyste mysleli na firmy a zaměstnance," prohlásil šéf Svazu průmyslu a dopravy
Jaroslav Haník Hanák. Vyzval premiéra ke svolání tripartity a obnovení sociálního dialogu. "Ty jsi ho,
předsedo vlády, zrušil, týdny nefunguje a je doba,
kdybychom měli diskutovat," řekl Babišovi.

Respirátory školám, zdražení roušek nemocnicím
(MFD) Pro potřeby MŠ, ZŠ a SŠ uvolní vláda 2,9 mil.
respirátorů. Vicepremiér a MV Jan Hamáček (ČSSD)
uvedl, že s distribucí ze skladu v Opočínku na Pardubicku do krajů začnou hasiči v úterý. Každý zaměstnanec v regionál. školství by měl dostat 10 respirátorů. (MFD) Hackeři od propuknutí pandemie útočí více
na firmy, nemocnice i školáky. Podle NÚKIB se počet
kyberútoků zvýšil o 1/3. Útočníci se nově snaží více
zneužívat například Zoom a další videokonference,
jež se v ČR začaly masivně používat i ve školství kvůli
distanční výuce. FN v Plzni varuje před podvodnými
SMS, že se ruší plánované operace. (LN) Oproti nákupům v době před pandemií platí nemocnice mnohem více za ochranné pomůcky. Zatímco 1 kus jednoráz. roušky stál ještě před nástupem koronaviru
několik desítek haléřů, teď cena šplhá až k 10 Kč
za kus. Respirátor vyšel dříve na jednotky Kč, nyní
jsou to desítky Kč.

Byznys
Prodej aut klesl o 22,4 % (HN, LN) Za 3 čtvrtletí
se tak v ČR mezir. snížil na 148 319 vozů. První je Škoda s poklesem o 12 % na 56 647 prodaných aut, tj.
přes 38 % trhu. Násl. Hyundai s mínus 17 % na 11 939
vozů, 3. VW prodal 10 849 aut (-18 %). Na dalších místech jsou Dacia a Toyota s prodejem 7328 a 6879 vozů. V září trh o 7 % vzrostl, oznámil SDA. (E15) Ojetiny
kvůli koronakrizi zdražují, výběr v bazarech se tenčí.
Dle AAA Auto vystoupala do září prům. cena použitých aut na 239 000 Kč z 224 000 v dubnu. Do konce roku by se ceny mohly zvednout o dalších 10 %.
Nabídka vozů se mezir. snížila cca o 1/5.
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ROPA

39,254

-3,58%

ZLATO

1899,70

0,03%

Ubývají cestující, ČD omezí spoje (E15.cz, iDnes.cz)
Aktuálně je poptávka cca na 60 % pův. stavu, České
dráhy proto omezí komerční spoje. Od středy např.
přestane jezdit několik pravidel. spojů pendolino
Praha-Ostrava, zrušen bude vlak pokračující do Košic. Zájem cestujících a příp. zásahy do provozu analyzují i další dopravci. Spoje už ruší i Leo Express.
Trať Pardubice-Ústí bude provozovat Arriva (ČT,
Lidovky.cz) Vlaky mezi Pardubicemi, Libercem a Ústím nad Labem bude dopravce provozovat od půle prosince na 7 let, nahradí ČD. Ty naopak v násl. 2
letech zůstanou na trati mezi Olomoucí, Krnovem
a Ostravou. Uvedlo to MD, které si linky objedná. Trati rozděluje v rámci pokr. liberalizace provozu, v tzv.
rozstřelu vybíralo výhodnější nabídku. Arriva dostane
za 7 let 24 mld. Kč, na trati předložila o 302 mil. Kč
výhodnější nabídku než ČD.
Záruky z programů COVID chce vláda prodloužit
(Lidovky.cz) A to do příštího roku, uvažuje se o 30. 6.
Zatím jsou záruky v platnosti do konce letoška. Vliv
bude mít rozhodnutí EK o trvání tzv. dočasného rámce. Datum do konce roku je podle MPO Karla Havlíčka stále „ve hře“. Podle MF Aleny Schillerová (za ANO)
čeká novelizace program COVID III. Kromě provozních výdajů by ho mohli podnikatelé využít i na investice.
V Olomouci vznikne obdoba Smíchov City (E15.cz)
Projekt chystá developerská skup. Restone Real Estate. Zároveň chystá i výstavbu víceúčelového centra
u hl. nádraží v Pardubicích. Celková cena obou projektů dosahuje 18 mld. Kč.
Praha: Zelená ekologickým autům. Mýto (LN, MFD)
Metropole bude podporovat vznik dobíjecích stanic
pro elektroauta a vozy poháněné plynem, podpoří
alternativní způsoby dopravy, sdílení aut nebo upraví
ceny v parkov. zónách pro elektromobily a hybridní
vozy. Pracovat bude i na zavedení mýtného, uvažuje
se o zavedení plnohodnotného mýtného systému. Vyplývá to ze Strategie podpory alternativních
pohonů v Praze do r. 2030, jíž v pondělí schválili
pražští radní.
Vládní dluh je nejvyšší za 20 let (E15.cz,
LN, MFD) Ve 2. čtvrtletí stoupl mezir. o 446,9 mld. Kč
na 2,2635 bil. Kč. Míra zadlužení vzrostla proti loňsku
z 32,60 % HDP na 39,92 %, vyplývá z dat ČSÚ. (Aktuálně.cz) Developer Sekyra Group pronikl na Václavák, koupil historický Stýblův dům. Chce ho přestavět a modernizovat za 850 mil. Kč. (E15.cz) DPP dostane od pražského magistrátu injekci 1,17 mld. Kč.
Půjde na metro D nebo opravy kolejí. (MFD) Propad
tržeb veř. stravování by mohl v mezir. srovnání letos dosáhnout 60 mld. Kč. Podle katastrof. scénáře
až 80 mld., vyplývá z analýzy AHR ČR. (HN) Česká firma Sharry vybaví 23 mrakodrapů v New Yorku so warem, který nahradí vstupní karty či umožní dálkové ovládání výtahů. (MFD) V pokladně Správy Pražského hradu chybí 0,5 mld. Kč, turisté nepřišli kvůli
koroně. (Pr) Pozemků se sice letos prodává méně, jejich prům. cena za 1 m² ale strmě vzrostla, ke konci
srpna mezir. téměř o 27 % na 175 Kč/m². (LN)
Nad svatomartinským visí otazník. Martin na bílém
koni na etiketě mladých vín dorazí asi jen do restaurací. Venkovní oslavy ohrožuje covid.
Kina zažívají virový horor (HN) Cineworld zavírá
min. na 2 měsíce sály v USA a Británii, propustí 45
000 lidí. Problémem je i pro další řetězce kin nedostatek nových filmů, na něž by nalákaly diváky. Cineworld je 2. největším provozovatelem kin na světě.
V ČR skup. provozuje kina Cinema City, v 7 městech
má 13 multikin. Všechna mají zůstat otevřená. "Nemám informaci, že by teď v Česku zavíral nějaký řetězec či menší kino," uvedl pro list šéf Asociace provozovatelů kin Martin Pošta. Nedostatek trháků ze zahraničí podle něj nahrazují tuzem. filmy.
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