


Echo Media, a. s.

Vznik vydavatelství Echo Media, a. s. reaguje na zásadní 
změny 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. 
Trváme na tom, že média nemají patřit politikům 
a byznysmenům s mnoha vedlejšími zájmy. Takové 
vlastnictví je v přímém rozporu s posláním novinářů 
a jejich práci limituje.
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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, 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 330 000 RU/měsíc
X 4 000 000 PV/měsíc

Ceny bez DPH. 
Bannery je třeba dodat ve formátech HTML5, SWF + záchranný GIF/JPG + cílová URL. Datová velikost do 50 kB. 
Videobanner, ve kterém je přehráván televizní spot a jehož velikost je výrazně vyšší než povolené limity, je možný 
s příplatkem 30 %.
Další formáty možné po dohodě.

Formát Rozměr           Garance         CPT Cena

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

leaderboard     970 x 210px  300 000 500 150 000 Kč

rectangle 480 x 300px 300 000 400 120 000 Kč

square 300 x 300px 300 000 350 105 000 Kč

hypertext / PR článek  foto 100 x 100 px, text A4, fotogalerie 750 000 40 30 000 Kč

Zdroj: NetMonitor – prosinec 2016
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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 začal vycházet v červenci 2014 digitálně (web, 
iPad, iPhone, Android) a následně od listopadu 2014 každý 
pátek i v tištěné verzi.

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.

Specifikace pro video: Rozlišení minimálně 640 x 350, optimálně FullHD nebo 720p. Obecně podporovaný formát 
souboru (mov, avi, mp4), kodeky optimálně video h.264 zvuk AAC, ale zvládneme i jiné běžné. Velikost souboru by 
měla být cca v rozmezí 10-100 MB na 30s video.

Formát Rozměr Cena 

1/1 217x269 mm 149 000 Kč
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

1/1 interaktivní  2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px 60 000 Kč 
pouze v digitální verzi  

½ šířka 217 x 130 mm 89 000 Kč 
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

1/3 šířka 217 x 90 mm 69 000 Kč 

 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px  

2. strana obálky  217 x 269 mm 169 000 Kč 
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

4. strana obálky 217 x 269 mm 189 000 Kč 
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

2/1 434 x 269 mm 259 000 Kč 
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px
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Týdeník Echo – ediční plán příloh 2017

Termín Název Uzávěrka 

17. 2. 2017 EET  6. 2. 2017

21. 4. 2017   Finance (bydlení, developeři, investice) 7. 4. 2017

5. 5. 2017 Tipy na výlet 21. 4. 2017

12. 5. 2017 Knihy 28. 4. 2017

19. 5. 2017  Auto 5. 5. 2017

27. 6. 2017 Týdeník Echo - speciál nejlepší rozhovory 9. 6. 2017

30. 6. 2017  Filmový festival Karlovy Vary 16. 6. 2017

Termín Název Uzávěrka 

20. 10. 2017  Architektura & Design 6. 10. 2017

27. 10. 2017 Tipy na výlet – zima 20. 10. 2017

3. 11. 2017 Auto 14. 10. 2017

16. 11. 2017 Finance, investice 6. 11. 2017

1. 12. 2017 Top restaurace – Maurerův výběr Grand Restaurant 16. 11. 2017

8. 12. 2017 Vánoce 24. 11. 2017

12. 12. 2017 The Best of Echo 2017 14. 11. 2017
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Business Monitor24 vznikl z potřeby poskytnout jasný a stručný výběr 
nejdůležitějších denních zpráv v českých mediích. Hlavní výstup je ranní bulletin 
s rozsahem jedné strany, který poskytuje vše, co potřebujete, abyste byli v obraze. 
Bulletin zasíláme každý pracovní den do 7.00 hodin ráno v češtině ve formátu 
PDF. Anglická verze bude k dispozici pro zájemce do 12.00 hodin. Zkušení 
novináři, a nikoli tedy automatické vyhledávače, vybírají relevantní zprávy, abyste 
nemuseli ztrácet čas.

BM24 také přináší exkluzivní krátké komentáře k aktuálnímu dění od autorů,  
jako jsou Lenka Zlámalová, hlavní analytička Echo24.cz, Miroslav Motejlek, vyda-
vatel Motejlek.com.

Formáty inzerce  Cena 

709 x 177 mm (v PDF verzi)  50 000 Kč / týden 
480 x 300 px (v on-line verzi)

Podklady je třeba dodávat jako jpg o maximální datové velikosti 50 kB.

Čtvrtek • 5. ledna • 2017

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, Hlavní editor - Leoš Rousek,
Anglická verze - Yon Pulkrábek, Inzerce - Petra Feřtrová - 724 115 444,

Zákaznický servis - info@bm24.cz
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Padesátiletý  Libor  Sadílek  je  nepřehlédnutelnou  po-
stavou budování kapitalismu v Čechách. V půli 90. let
let vlastnil Motoinvest, byl předsedou dozorčí rady Ag-
robanky Praha v době, kdy ji "zařízla" Česká národní
banka,  seděl  v  představenstvu padlé Kreditní  banky
Plzeň,  prohnal  se  kampeličkami,  které  už  nejsou.  V
současné době představují jeho klíčová aktiva hlavně
holdingy Eltodo a Klement. První z nich aktuálně ztra-
til téměř  dvacetiletý  monopol na osvětlení v Praze. V
případě obou holdingů je Sadílek ve velkých sporech s
bývalými společníky. Pře má i s dalšími partnery. Cel-
kově jde o střední miliardy korun. O toto vše se bude
letos bojovat, také o ztracené zakázky. Mnohonásobný
miliardář Libor Sadílek, jeden z někdejších nájezníků z
Motoinvestu, se ale jen tak nevzdá.

Byznys
Trestní oznámení na Babiše kvůli nákupu dluhopi-
sů ( ) Před více než 4 lety měl min. financí
Andrej Babiš  jednokorunové dluhopisy své-
ho holdingu , vyplývá to z oznámení, jež má
server  k  dispozici,  je  podepsané německy znějícím
jménem. Podle tehdejší  legislativy nemusel jako fy-
zická osoba výnosy z  úroků  danit,   tak  mohl
ušetřit desítky mil. Kč. Agrofert se brání, že jednal v
souladu se zákonem. Trestní  oznámení pro krácení
daně a porušení povinnosti při správě cizího majet-
ku, jež přijala v pondělí, nyní musí policie prošetřit.

Inflace v EU urychlí exit ČNB (E15/6) Kvůli růstu cen
v eurozóně o 1,1 %, tedy nejvíce za poslední 3 roky,
má o důvod více ukončit devi-
zové  dříve než v půli letoška, píše list. Mí-
ra růstu cen v  eurozóně  je  pro centrální  banku vý-
znamným faktorem v rozhodování o okamžiku uvol-
nění kurzu. Množí se dohady, že ČNB by mohla 

 hned,  jak  to  bude  stran  jejích  závazků
možné. Hl. ekonom UniCreditu  očeká-
vá, že to bude v dubnu. "Ještě dřívější ukončení in-
tervencí by příliš pošramotilo pověst ČNB," dodává.

Rekord  Hyundai  v  Nošovicích,  358  400  vozů
( ) Tolik aut vyrobila  r. 2016, mezi-
ročně +4,7 % (16 200). Letošní plán továrny počítá s
výrobou 350 tis. vozidel. Firma o tom informovala ve
středu.  Auta  vyrobená  loni  míří  do  66  zemí,  nejvíc
(téměř 45 tis. z nich) do Německa. ( ) 

 loni  prodala na tuzemském trhu 82 tis.  vozů,
meziročně  +11 %. Nejprodávanějším modelem byla
Škoda Octavia  (28  tis.  vozů),  dále  Škoda Fabia  (21
500). 3. nejoblíbenější je Škoda Rapid (11 tis.). Prodej
Škody Superb stoupl meziročně o 86 % na 11 tis.

Půl bilionu Kč na rychlou železnici v ČR (E15/2) To-
lik by stála jen páteř  sítě v délce asi
600 km. Pokud by se stát do její stavby pustil, Češi by
se na ní svezli nejdříve r. 2035. Cena jízdenky super-
rychlým vlakem Praha-Brno by se měla měla pohy-
bovat na úrovni 257 Kč, vyplývá z materiálu 

, který má list k dispozici. Studie proveditelnos-
ti by měla být vypracována do 2 let.

Živnostenský list má téměř 1,8 mil. lidí ( ) Svo-
ji živnost však vykonává jen 1,4 mil, z toho 1/3 žen.
Nejvíce   podniká  v  obchodě,  vyplývá  z
analýzy  dat  portálu  informaceofirmach.cz  společ-
nosti CRIF Czech Credit Bureau. (HN/13) V ČR je 7,22
mil. uživatelů  starších 10ti let, vyplývá to z
projektu NetMonitor.

V mýtném opět převážilo politikaření (Pr/17) Tvrdí
to , gen. ředitel Kapsche k záměru min. do-
pravy rozšířit po r. 2019 elektronické mýtné o dalších

 nižší třídy. Vláda podle něj ani nepočká
na odbornou analýzu a dopředu expertům sváže ru-
ce. Výsledkem je podle Feixe „kočkopes, který má je-
diný  cíl – otevřít dveře zbytečnému tendru, v němž
se vyhodí z okna miliardy Kč daňových poplatníků“.

Travel Service koupil  5 Boeingů  737 MAX  ( )
Česká letecká společnost   podepsala
smlouvu  s  americkým  Boeingem  na  nákup  dalších
letadel  před  Vánoci.  Cenu  kontraktu  nezveřejnola,
dle odhadů je cena jednoho stroje přes 2,8 mld. Kč.
Objednáno  je  celkem  30  těchto  letounů.  „Do  roku
2023 chce Travel Service provozovat flotilu 50 leta-
del, což bude znamenat dvojnásobek oproti r. 2010,“
uvedl gen. ředitel firmy Roman Vik, podle něhož dal-
ší letadla umožní otevření nových linek.

Ptačí  chřipka  po  10  letech  znovu  v  ČR  ( ,
E15/5) Objevila se u divokých kachen na Znojemsku
a u drůbeže v malochovech v Mor. Krumlově a Ivanči-
cích, zvířata byla utracena. Velkochovatelé věří, že se
k nim nemoc nerozšíří. Podle Státní veterinární sprá-
vy nehrozí přenos viru na lidi. Ptačí chřipka se znovu
vyskytla např. v Německu či Maďarsku.

Lidl  „pod palbou“ za černocha v letáku  ( ,
MFD/2)  V  aktuální  nabídce obch.  řetězce se objevil
černošský mladík v letáku na textil. To rozčililo řadu
Čechů, již zasypali facebookovou stránku  kritic-
kými komentáři. „České letáky českým lidem,“ zní v
jednom. Další  řetězec obviňují z „multi-kulti propa-
gandy“.  Část  reakcí  byla  humorných.  Lidl  obvinění
odmítá a za svou kampaní si stojí, podporu našel u
řady jiných zákazníků  vč.  některých politiků.  (

) „Rozhodl jsem se, že si nové sportovní oblečení
koupím v  Lidlu.  Normálně  letákové akce nesleduji,
ale  tentokrát  mě  reklama  docela  zaujala,“  napsal
min. pro lidská práva Jan .

Politika
Babiš se zbaví Agrofertu do konce ledna ( ) A to
jestliže  poslanci  přehlasují  veto  prezidenta  Miloše
Zemana a schválí novelu zákona o střetu zájmů. Ba-
biš to sdělil ve středu v . „To bude velká událost.
Já doufám, že už potom se mě nikdo nebude ptát na
Agrofert, když už ho nebudu vlastnit,“ dodal, min. fi-
nancí Andrej Babiš. Neupřesnil ale, jak se firmy zbaví.
„Zbavím se akcií  .  Nebudu akcionář  Agro-
fertu,“ řekl jen. Dodal, že prodá fond , kte-
rý Babišovy peníze investuje do zdravotnictví. (

)  Škála  jeho  možností  je  široká.  Kromě  sa-
motného  prodeje  Agrofertu,  což  Babiš  dosud  vždy
vylučoval, všechny ostatní možnosti spočívají v pře-
dání majetku někomu do správy. Aby vyhověl záko-
nu, nesmí mít na chod společnosti žádný  vliv. Tedy
žádné převody na děti či partnerku, jak to vyzkoušel
u dotace pro .

Udavačský web k EET skončil ( ) Finanč-
ní správa ve středu pozdě  večer vypnula interneto-
vou  stránku,  na  níž  mohli  lidé  od  1.12.  anonymně

,  že  v  restauraci  či  ubytovacím  zařízení
nedostali účtenku z . Ser-
veru to předem oznámil gen. ředitel Finanční správy
Martin Janeček. ( , ) Min. financí Andrej Ba-
biš předtím uvedl, že o zrušení webu uvažuje. „Nevě-

děl jsem, že vzniká, a nechci lidi podporovat v udává-
ní nebo zneužívání EET v konkurenčním boji,“ oko-
mentoval Babiš portál, který zřídila Fin. správa spa-
dající pod jeho ministerstvo. Doposud správa eviduje
cca 2100 nahlášení. Podle kritiků však web slouží ja-
ko nástroj k udavačství a řešení osobních sporů. Šéf
TOP 09 Miroslav  Kalousek tvrdí,  že otcem webu je
Babiš „My, kteří stále ještě vidíme do min. financí, ví-
me, že udavačský web vznikl na přímý pokyn Babiše
a že na něm trval přes rozpaky Finanční správy,“ na-
psal na .

Koalice svede bitvu o rozpočtový přebytek (E15/3)
Rozhodnutí,  jak utratit ,  musí  padnout
do 30.  4.,  kdy nejpozději  vláda předloží  Sněmovně
příslušný návrh. Představy, na co peníze vydat, se di-
ametrálně  liší,  píše  list.  Min.  financí  Andrej  Babiš
chce, aby přebytek sloužil k oddlužování státu. Pre-
miér Bohuslav Sobotka chce alespoň část miliard ja-
ko příjem státní kasy, čímž by ČSSD mohla prosadit
část svých záměrů, třeba valorizaci důchodů, sociál-
ních  dávek  či  větší  podporu  matek  samoživitelek.
KDU-ČSL upřednostňuje investice na zlepšení život-
ních podmínek venkova.

Volba  prezidenta  může  být  zpochybněna  (Pr/1)
Dosud totiž není známo, podle jakých pravidel se do
ní můžou kandidáti zapojit. Novely volebních zákonů
by měli  poslanci  schválit  13.1.,  poté je  odešlou do
Senátu, který je ale může Sněmovně vrátit. Dle sená-
torky  a  šéfky  komise  pro  ústavu  Elišky  Wagnerové
může zákon skončit u  a ohrozit sa-
motnou planost voleb v lednu 2018.

Úředníci  v  kauze  ProMoPro  definitivně  nevinní
( , LN/1) Vrchní soud v Praze potvrdil zprošťující
verdikt nad 3 obžalovanými stát. úředníky. Do vězení
naopak půjde všech 7 obžalovaných podnikatelů, též
Václav Čada, jenž měl původně jen podmínku. Maji-
tel ProMoPro Jaroslav Veselý si odsedí 9 let. Rozhod-
nutí je pravomocné. Firma zajišťovala audioviz. tech-
niku  při  českém  předsednictví  EU  r.  2009,  zakázku
získala bez výběrového řízení. Veselý se subdodava-
teli  fakturovali  i  smyšlené  služby,  další  odsouzení
převáděli  nelegální  peníze  na  jiné  firmy.  Státu  tak
vznikly stamil.  škody. Část z nich musí podnikatelé
nahradit.  (LN/1)  „Kdyby  Miroslav  Kalousek  neměl
spadeno na Alexandra Vondru, že má v úmyslu udě-
lat pořádek na min. obrany, kauza ProMoPro by ni-
kdy nespatřila světlo světa,“ komentuje Martin Zvěři-
na „chválu rivality“.

Čeští vojáci o víkendu na manévry do Litvy (HN/9)
S kolegy z Litvy, Estonska a Lotyšska bude 112 Čechů
cvičit  u  Klaipedy kvůli  obavám Pobalťanů  z  Ruska.
Rotační cvičení Training Bridge 2017 skončí 20.3.

Objevena  reportáž  Václava  Havla  o  Chartě  77
(LN/1-3) Jde o fragment, 42 ručně psaných stran, kte-
rý Havel o , okolnostech jejího vzniku a násle-
dujícím vězení napsal po svém propuštění. Text po-
važovaný  za ztracený  našel David Dušek v pozůsta-
losti  svého  dědečka  Zdeňka  Urbánka,  chartisty  a
blízkého  přítele. Podle historika Jiřího Suka
jde o zajímavý, ale ne převratný dokument.

Tajemná manželka premiéra (Bl/5) Podle listu je Ol-
ga Sobotková snad nejtajemnější „druhou dámou“ v
českých dějinách. Nikdy neposkytla rozhovor a před
fotografy si kolikrát zakrývá tvář. Chrání si anonymi-
tu tak, že se jí říká „paní Columbová“ (dle seriálové-
ho detektiva, jehož choť nikdo neviděl). Nyní ale zve-
řejnila usměvavý  snímek, jenž  podle listu dokazuje,
že se jí v roli paní premiérové nedaří vůbec špatně.

Rok exnájezdníka Libora Sadílka

Miroslav Motejlek

Echo24.cz
odkoupit
Agrofert

Babiš

Česká národní banka 
intervence

uvol-
nit  korunu

Pavel Sobíšek

HN/12 automobilka

ihned.cz Škoda
Auto

vysokorychlostní

min. do-
pravy

HN/3

živnostníků

internetu

Karel Feix

900 km silnic

E15/4
Travel  Service

MFD/1

Info.cz

Lidlu

Twit-
ter

Chvojka

ČT

ČT24

Agrofertu
Hartenberg

Neo-
vlivní.cz

Čapí hnízdo

Aktuálně.cz

oznamovat
elektronické evidence tržeb

Pr/19 HN/4

Facebooku

61,8 mld. Kč

Ústavního soudu

Pr/2

Chartě

Havlova

Echo Media, a. s. · Malostranské náměstí 203/14 · 118 00 · Praha 1 · Česká republika · E-mail: inzerce@echo24.cz
Bankovní spojení: 3387112309/0800 · IČ: 02581574 · DIČ: CZ 02581574 · Společnost pod značkou B 19589 vedená u Městského soudu v Praze



EchoPrime je postavený na autorech časopisu Týdeník Echo a serveru Echo24.cz. 
Jeho páteří jsou komentáře, eseje, analýzy a rozhovory s inspirativními osobnost-
mi, součástí jsou nejdůležitější zpravodajské události z politiky, byznysu z domo-
va i ze světa. EchoPrime je bez reklamy a s diskusí jen pro předplatitele. Zahrnuje 
většinu textů z Týdeníku Echo, online verzi  
BM24 – Business Monitor24 a plnou verzi Echo24.cz bez reklam. 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.

Echo Media, a. s. · Malostranské náměstí 203/14 · 118 00 · Praha 1 · Česká republika · E-mail: inzerce@echo24.cz
Bankovní spojení: 3387112309/0800 · IČ: 02581574 · DIČ: CZ 02581574 · Společnost pod značkou B 19589 vedená u Městského soudu v Praze



Petra Feřtrová

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

Gabriela Rousová

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

Markéta Zapletalová

+420 739 775 493
marketa.zapletalova@echo24.cz

Kontakty

Echo Media, a. s. · Malostranské náměstí 203/14 · 118 00 · Praha 1 · Česká republika · E-mail: inzerce@echo24.cz
Bankovní spojení: 3387112309/0800 · IČ: 02581574 · DIČ: CZ 02581574 · Společnost pod značkou B 19589 vedená u Městského soudu v Praze


