
Příloha č.1: Rozhovor s Jánem Simkaničem (denikn.cz) 

 

1) Na tuzemském trhu máte poměrně unikátní pozici v tom, že jste na něj rovnou 

vstoupili jako médium využívající paywall. Proč si myslíte, že je to správný model 

a dle čeho jste usoudili, že je pro vás udržitelný? 

 

Mediální trh se celosvětově dramaticky proměňuje a hledají se na něm nové udržitelné 

business modely. Paywall je jeden z nich a třeba koronavirová krize platby od 

předplatitelů ukázala jako mnohem stabilnější prvek, než je tradičnější model 

monetizace inzercí, která zažila obrovský propad. Setrvačnost předplatného je oproti 

tomu obecně větší, spoustu lidí má navíc předplaceno na delší období dopředu. 

Informace lidé potřebují, a jakmile si zvyknou, že se za ně platí a přesvědčíte je 

kvalitou, budou ochotní platit i nadále. Samozřejmě pokud by došlo k nějaké 

extrémnější situaci, mohou lidem dojít prostředky na zbytné věci a je otázkou, jestli 

právě média zbytná jsou. Pokud ale chcete relevantní informace, na jejichž základě se 

můžete rozhodovat, tak zbytná nejsou. Nám důvěru dodala slovenská zkušenost, která 

již v době, kdy se český Deník N rozjížděl, byla vyzkoušena a potvrzena jako úspěšná – 

slovenští kolegové byli a jsou v zisku, rozšiřují nabídku služeb i počet zaměstnanců.  

Dalšími úspěšnými příklady jsou třeba nizozemský De Correspondent, polská Gazeta 

Wyborcza nebo New York Times, který těží i z univerzálnosti anglického jazyka. 

Rozhodně se to nepovede každému a na našem trhu asi není místo pro desítky 

úspěšných placených online deníků. Zároveň se ale ukazuje, že lidé nemají zásadní blok 

za digitální obsah platit, jak někteří varovali. Ostatně, za média se běžně platilo v době 

tisku a ještě v roce 2006 byl souhrnný prodaný náklad deníkům zhruba jeden a půl 

milionu kusů. Bezplatný internet tento byznys model narušil, pro část lidí je tak velmi 

nezvyklé za média platit, starší ale mají v paměti právě placení za tisk a mladší jsou 

naopak zvyklí platit za internetový obsah obecně. 

 

 

2) Myslíte si, že pokud by v současné situaci vstoupilo nové nezávislé médium 

podobného typu, jako Deník N, tedy s plnohodnotnou redakcí a unikátním 

obsahem, je pro něj udržitelný tradiční model reklamních zisků nebo je jedinou 

cestou právě zpoplatnění? 



 

U malých médií o zhruba dvou až deseti lidech je mediální síla přirozeně slabá. To se 

někdy dohání cestami, které sice vedou k ekonomickému úspěchu, ale ne k větší 

kredibilitě média – senzacechtivé titulky, komentářové výstupy, krátké výstupy atd. 

Tudíž tento přístup zvolit lze, ale otazníkem je jeho smysluplnost.  

 

 

3) Jak a podle čeho jste určovali cenu předplatného? 

 

Na toto téma jsme měli poměrně dlouhou debatu s Tomášem Bellou, který tyto otázky 

řeší na Slovensku. My jsme vycházeli právě ze slovenského modelu, a to z hlediska 

cenotvorby i konstrukce příplatků za tisk, klubové předplatné atd. Nebáli jsme se se 

základní cenou jít o něco výš, než by někteří čekali, a ukázalo se to jako dobrá strategie. 

Pokud se podíváte na ostatní, roční platba je u nich nižší než naše, tudíž sázejí na 

konkurenci cenou, což jim ovšem komplikuje přechod k udržitelnosti. Pokud bychom 

s cenou šli níže, musíme zasáhnout i násobně vyšší počty předplatitelů – pokud by 

předplatné stálo 1000 Kč, museli bychom místo 17 500 předplatitelů původně počítat 

s dvojnásobkem, což by bylo mnohem náročnější. 

 

 

4) Jaký je podle vás vliv ceny na počet předplatitelů? Myslíte si, že pokud byste 

cenu snížili, třeba právě na tisíc korun za rok, přineslo by vám to výrazně vyšší 

počet platících čtenářů? 

 

Myslím si, že nějaký vliv by to mělo, třeba o pár tisíc čtenářů navíc, na druhou stranu 

finanční propad by byl obrovský a nevyplatilo by se to. Nějaká pružnost u té ceny je, ale 

nejde myslím o rozhodující faktor. Pokud někdo má zájem o podporu Deníku N, není 

úplně hlavní faktor, jestli stojí 1300 nebo 2000 Kč. V tomto ohledu si myslím, že 

zvolila těžší cestu konkurence, jelikož i když bude mít stejně předplatitelů jako my, pro 

stejnou výnosnost jich potřebují mnohem více. Například u Mafry, která má předplatné 

s bonusovými vstupenkami a filmy a k dalšími tituly zdarma, to vše za 39 Kč měsíčně, 

si lze jen domýšlet, proč to vlastně dělají. Z byznysového hlediska, i kdyby měli 

100 000 předplatitelů, stále si nejsem jist, že by se jim to finančně vyplatilo. 

 



 

5) Podle čeho si myslíte, že si lidé, kteří jsou ochotní předplácet si nějaké online 

médium, vybírají právě vás? Myslíte si, že to souvisí spíše s hodnotami, jako je 

podpora nezávislé žurnalistiky nebo je rozhodující samotná kvalita služby bez 

ohledu na její pozadí? 

 

Ono to souvisí. Nikdo nebude chtít podporovat něco čemu nevěří, co mu nedává smysl a 

co nemá jak využít. U nás bylo faktorů více – myslím si, že jsme chytli dobré 

načasování z hlediska společenského étosu. Pokud vím, doteď držíme se sedmi miliony 

rekord v českém crowdfundingu, které nám lidé dali jen za příslib, že uděláme českou 

odnož Denníku N. To rozhodně nebylo jen o tom, že by lidé chtěli kvalitní informace – 

někteří to mohli tušit, ale stejně tak to v tu chvíli byla společensko-občanská záležitost. 

Kombinace dvou hegemonů ovládajících politiku, oligarchizace médií a špatné 

protiváhy proti těmto tendencím nám pomohlo získat emoce na straně veřejnosti. 

Objevovaly se námitky, že pak ale bude těžké věrnost udržet a souhlasím, že pouhý étos 

by to nezachránil. Tehdy začala tvrdá každodenní práce o každého jednoho čtenáře. 

Musíme lidem nabízet něco, u čeho si řeknou, že to za ty peníze stojí.  

Pokud se ptáte, proč si vybrat nás, řekl bych, že možností v současnosti zas tak moc 

není. Oligarchické médium ve vás nevybudí snahu pomoci mu, jelikož jeho bohatý 

majitel to nepotřebuje a může si provoz zaplatit sám. Za druhé těmto médiím zmizela 

velká spousta kvalitních lidí. Atraktivita obsahu sama o sobě také nestačí, aby vybudila 

platbu. Konkurovat nám na stejném poli úplně nemohou ani malá média, která sice 

mohou mít určitý dopad, ale zásadnější výstup jim do éteru vyjde třeba jen několikrát za 

měsíc. Nejde ale jen o každodenní přísun kvalitních zpráv. Pokud se podíváte, kolik 

toho produkujeme my a jiná média za paywallem, pak je to velká síla, a to i 

kvantitativně. Jestliže se zajímáte o veřejné dění, tak těch relevantních možností tolik 

nemáte. Lidé, kteří tohle všechno uváží, pak často končí právě u nás. 

 

 

6) Čím se v současné fázi vývoje snažíte získávat další předplatitele? Jaké 

využíváte komunikační techniky a pomáhají vám mechanismy jako například 

odemykání článků? 

 

Především obsahem. Metodu odemykání článků jsem poprvé viděl u holandského De 



Correspondentu, když jej prezentoval na jedné konferenci v Praze. Mechanismus, kdy 

čtenáři odemykají články dalším lidem, je skvělým způsobem, jak o sobě dát vědět a 

zároveň to oceňují i samotní předplatitelé, kteří tak dělají radost svým přátelům. Po 

čtenářích, kteří jsou na odemknutý článek odkázání, požadujeme dočasnou registraci, 

takže je dokážeme jednorázově oslovit, například korunovým předplatným na první 

měsíc. Dále aktuálně poskytujeme čtrnáct dní zdarma na vyzkoušení placené aplikace. 

Máme i zaplacenou reklamu v kontextové síti, především proto, že slovo deník je 

poněkud generické a N samo o sobě nic neznamená, je tudíž potřeba dopomoct tomu, 

aby Deník N člověk při vyhledávání spolehlivě našel. Jedná se ovšem o velice nízké 

desítky tisíc korun měsíčně. Dále pracujeme s mailingy lidí, které máme v databázi a 

promem na stránkách, kdy čtenářům v našem interním systému nabízíme např. prodej 

knížek, crowdfunding a další akce. Měli jsme loni i skromnou billboardovou kampaň, 

ale nejsem si jistý, že ji zopakujeme, jelikož vzhledem k výši investice byl její přínos 

diskutabilní. Hlavní je pro nás digitální prostředí – tisk je drahý a rozšíření jeho pokrytí 

nákladné. K výročí Sametové revoluce jsme dělali speciální vydání, které se rozdávalo 

během oslav, což fungovalo dobře. Ze začátku nám pomohla i známost slovenského 

Denníku N v ČR, ale samozřejmě síla značky, i vzhledem k poměrně generickému 

názvu, není ještě stoprocentní, jsme někde na polovině populace. 

 

 

7) Máte poměrně vysoký příplatek za mobilní aplikaci s některými dalšími 

doplňkovými službami, a to i přes to, že váš web je plně responzivní. Myslíte si, že 

si lidé opravdu připlácí za pohodlí aplikace nebo jde spíše o formu podpory? 

 

Těžko říct. Osobně to beru tak, že nejde o příplatek za aplikaci, ale za balík prémiových 

služeb. Někteří lidé to asi příliš neřeší, kupují to třeba jako dárek příbuzným, kterým 

udělají radost. Určitě ale hraje roli, že existuje skupina lidí, kteří vám chtějí pomoci více 

než standardně pouze nezbytným minimem, a toto je pro ně možnost. Nám to hodně 

pomáhá, snižuje to počet předplatitelů, které potřebujeme k dosažení ziskovosti. 

Samotnou aplikaci využívá takřka čtvrtina našich čtenářů a až letos přineseme 

dokonalejší novou verzi, věřím, že to bude i více.  

 

 

8) Velmi zajímavým tématem jsou mikrotransakce za jednotlivé články, které na 



českém trhu nabízí ihned.cz. Některá média pak umožňují ještě platby za 

jednotlivá vydání jejich tištěných variant. Proč vy mikrotransakce nemáte? 

 

Protože se vůbec nevyplatí. I HN říkají, že to nedělají kvůli penězům ale spíše jako 

ochutnávku pro čtenáře. U nich navíc není na rozdíl od nás neomezená možnost 

odemykání článků. Pro ty, kdo chtějí jeden článek, tak stále existuje například možnost 

si na sociálních sítích říct o odemčení. Na druhou stranu, dlouhodobě zdůrazňuju, že 

neprodáváme jako službu články, ale kontinuální informační servis. Neplatíte si za 

jednotlivou zprávu nebo analýzu, ale za to, že průběžně z první ruky víte, co se děje. 

Myslím si, že rozdíl mezi 19 Kč za jeden článek nebo necelými dvěma stovkami 

měsíčně (či 165 korunami při roční platbě) za přístup k celému archívu je pro většinu 

lidí zanedbatelný. 

 

 

9) Nemůže poté lidi odradit, že se musí uvazovat jednomu médiu, případně platit 

poměrně vysokou částku, když si jich zaplatí více? 

 

Pro čtenáře by samozřejmě bylo jednodušší, kdyby si třeba jedním poplatkem mohl 

zaplatit celou českou zpravodajskou scénu. Podle mě to ale nejde, nebyli bychom se 

schopní dohodnout, jak peníze dělit. Na Slovensku to zkusilo PIANO a nějakou dobu tu 

fungovalo, nicméně vzhledem k odlišné kvalitě médií i kvantitě, tedy nákladům, 

redaktorům i výstupům, se média nebyla schopna u sebe dlouhodobě udržet, jelikož 

spravedlivý klíč prostě nelze nalézt. Uvědomuji si, že je to limitující, ale je to stejné 

jako s dalšími předplatními službami – někdo si koupí HBO, jiný zase Netflix. Je to 

zkrátka otázka zvyku, podobně nikdo nebude naříkat, že si chtěl přečíst pět knížek, ale 

zaplatit si mohl jen jednu. Zkrátka je nějaká nabídka a z ní si je běžné vybrat třeba jeden 

až tři tituly a u nich zůstat. My bychom rádi v této oblasti byli první volbou. 

 

 

10) V dnešní době ochota lidí platit za online obsah příliš velká není. Pokud se 

podíváme do horizontu blízké budoucnosti, rámcově deseti let, jak rychle podle vás 

poroste? 

 

Myslím si, že placení online médií bude nový standard. V současnosti jsou podobné 



služby na trhu pár let, u nás ani ne dva, a přitom jsme přesvědčili 19 000 lidí. Pokud 

sečteme veškeré online předplatitelské služby v ČR, od Netflixu přes Spotify, hry, 

software až právě po média, tak se dostanete na stovky tisíc lidí, a to si ještě služby 

často sdílí v rodině. To znamená, že minimálně půl milionu lidí do kontaktu s placeným 

obsahem přišlo a každý, kdo bariéru za placení online obsahu prolomí, je budoucí 

zákazník. Posléze už vzniká návyk na pravidelnost platby, ale i přísun obsahu, a i když 

samozřejmě část lidí se mine očekáváním, u většiny se naplní. Takto se bude trh třídit a 

usazovat nějakou dobu, než si nalezne dlouhodobý modus vivendi a pravděpodobně se 

ustálí na nějakém procentu, odpovídajícím dlouhodobým zájmům populace. Svoji roli 

hraje i pocit setrvačnosti – spousta lidí je ochotno si stále předplácet například Mladou 

Frontu DNES nebo Lidovky, ačkoliv je veřejně známo, kdo a jak je vlastní. V 

dlouhodobém horizontu vidím budoucnost placeného obsahu pozitivně. 

 

 

11) Myslíte si, že na úspěšnost paywallu může mít vliv i společensko-politická 

situace? 

 

Určitě má, a potvrzujeme to my i Slovensko. Denník N na Slovensku vznikl jako přímá 

reakce na společenskou situaci. Ta část společnosti, které na demokratických poměrech 

v zemi záleželo, si tento pocit v novinách zosobnila. U nás situace s vývojem 

společenské situace nahrála též, část publika předplacení Deníku N pojala také jako 

určitou ventilaci celkového občanského postoje. Neznamená to ale, že bychom se 

nechali dotlačit k tomu, že se pomyslně vydáme na barikády, od toho jsou některá jiná 

média, ze kterých jsou prakticky aktivisté. Část publika se tohoto možná obávala, ale 

myslím, že jsme dostatečně prokázali, že tato obava byla mylná. Stejně tak na 

Slovensku se Denník N opíral do minulé vlády a opírá se i do nynější, i když v ní sedí 

někdo úplně jiný. 

 

 

12) Pokud uvážíme scénář, kdy většina zpravodajských médií, která je tvořena 

nezávislou redakcí a vytváří nějaký unikátní obsah, bude zpoplatněna, nemůže to 

dojít do fáze, kdy pro značnou část společnosti budou dostupné pouze velmi 

nekvalitní informace, což povede ke zvýšení trendu šíření fake news? 

 



Tato námitka se vůči placenému obsahu zvedá pravidelně. Je to zajímavý aspekt, ale 

myslím si, že ta obava není na místě. Je zbytečné bát se, že pokud někde existuje nějaká 

zábrana typu paywall, tak se přes ni informace nijak nedostanou. Informace z paywallu 

se navíc dostávají dále, jiná média je často přenášejí s uvedením původních zdrojů a 

podobně. U slovenského Denníku N tohle dokládá například situace okolo vraždy Jána 

Kuciaka a Martiny Kušnírové – přestože Denník N přišel s většinou zjištění v této 

kauze, informace se dostaly do celé země. Ať už informaci čtenáři přečtou kdekoliv, 

neznamená to, že ji nutně budou vnímat pohledem daného média. Je to podobné jako 

sociální bubliny na internetu. Vy víte o jiných informacích, ale slyšet je nechcete, 

popíráte je nebo jsou vám jedno. 

 

A pak se také podívejte na posledních 20 let, kdy všechna média byla zadarmo a každý 

si mohl vybrat, co bude číst. Správnému demokratickému vývoji a zabránění šíření fake 

news to příliš nepomohlo. Bezplatná žurnalistika není zárukou toho, že kvalita, 

demokratické principy a poctivost novinařiny převládnou. Spíše naopak, jelikož tlak na 

média je v bezplatné zóně velmi odlišný, protože je živí rychlost a kvantita. Můžete mít 

zprávu, která tvořena statusem Donalda Trumpa a doplněná o dva odstavce textu – 

budete-li rychlí, získáte tím třeba 100 tisíc přečtení a na tom vyděláte více, než kdybyste 

napsali analýzu toho, jak se americká politika v posledních pěti letech proměňuje a 

přečetlo si ji deset tisíc čtenářů. U placeného obsahu vzniká hlavní tlak právě na kvalitu 

a vede vás to k úplně jinému přemýšlení nad obsahem.  

 

  



Příloha č. 2: Rozhovor z Petrou Feřtrovou (echo24.cz) 

 

1) Patříte k jednomu z prvních digitálních médií, které zpoplatnění online obsahu 

v ČR zavedlo. Jaké důvody vás k tomu vedly? 

 

Echo24 jsme zakládali v reakci na akvizici Mafry a to původně jako čistě onlinové 

médium. Brzy jsme ale zjistili, že jen z reklamy na internetu nevyžijeme. Proto jsme se 

rozhodli pro digitální týdeník, který jsme začali vydávat v červenci 2014 a připravili pro 

něj i aplikace pro Android a IOS. Články z týdeníku jsme přitom dávali i přímo mezi 

ostatní na web, ale přístup k nim byl uzamčen pouze pro jeho předplatitele. Na to jsme 

v roce 2015 navázali zpoplatňováním dalšího obsahu, jako byly například komentáře a 

největší zlom nastal v roce 2016, kdy byl speciálně pro nás vyvinut předplatitelský 

systém Tony. V té době jsme na crowdfundingu udělali kampaň na web Echo Prime, 

tedy web čistě pro předplatitele, kam jdou texty z týdeníku, z Echo Monitoru, 

komentáře a další unikátní obsah. Naši hodnotu tvoří právě autorské komentáře a 

články, u nich smysl ve zpoplatnění vidíme, naopak jej ale nevidíme u článků 

v bezplatné části Echa, které jsou informačně nahraditelné. Dnes se nám více rozevírají 

nůžky mezi příjmy z inzerce a z obsahu, ze kterého již v současnosti máme 60 % příjmů 

a cílíme alespoň na 80 %. Ideálním scénářem by pak byla úplná nezávislost na 

inzerentech. 

 

 

2) Proč jste si zvolili právě freemium model, neboli zpoplatnění pouze vybrané 

části obsahu, namísto například tvrdého paywallu, který využívají třeba 

Hospodářské noviny nebo Deník N? 

 

Částečně je to dáno tím, že Echo je zpravodajský web, tudíž zpravodajský obsah, který 

je snadno nahraditelný, nemá smysl zpoplatnit. Samozřejmě o tom ale neustále 

diskutujeme, když se díváme, jakou má náš web návštěvnost a kolik z těchto čtenářů 

jsou předplatitelé, říkáme si, že by jich mohlo být alespoň o 10 % víc a jestli by nám 

v tomhle tvrdé uzamčení nepomohlo. Na druhou stranu by to ale vedlo k pádu zobrazení 

stránek a protože inzerce pořád tvoří nemalou část příjmů, mohlo by nám to uškodit. Do 

budoucna ale možnost plně zpoplatněného webu a vzdání se veškeré reklamy 



nevylučujeme. Ostatně v rámci redesignu webu jsme předplatitelům veškerou reklamu 

vypnuli, což jsme i propagovali. 

 

 

3) Jak ve vašem případě probíhala cenotvorba? Jak velká je podle vás elasticita 

ceny? 

 

Vychází to nejprve z digitálního týdeníku, který jsme dělali nejdříve. Takže klasika – 

jak si stojí konkurence, aby nám to vycházelo, aby to bylo přijatelné pro zákazníky. 

Nyní je týdeník nejdražší v segmentu, roční předplatné stojí 1999 a v kompletu 

s digitální podobou 2999, což jsme se v kampaních snažili komunikovat tak, že když 

máte obojí, tisk můžete třeba nechat posílat rodičům. Čistě digitální týdeník s webem je 

249/2499. Všechno jsou v porovnání s konkurencí spíše vyšší částky, ale myslím si, že 

pro naše předplatitele není cena natolik důležitá, klíčový je pro ně náš obsah.  

 

 

4) Domníváte se, že v dnešní době může na trhu úspěšně prorazit bezplatné 

médium s plnohodnotnou redakcí, vlastním obsahem a bez velkého mediálního 

domu v pozadí nebo je paywall již nutností? 

 

Nemyslím si to, je to podle mě nemožné. Třeba v Echu to plyne už z toho, že máme 

poměrně velkou redakci, která dělá na týdeníku i webu a zahrnuje spoustu lidí, kteří 

nejsou vidět, jako jsou například editoři. Čím víc máme uživatelů a zobrazení stránky, 

tím lepší musíme mít také technické zázemí. To vše nám měsíčně vydá na velké 

náklady a pokud bych si měla propočítat, kolik peněz nám přijde z inzerce a kolik stojí 

provoz z Echa, tak to jednoduše nevychází. Internetová reklama během poslední šesti 

sedmi let obrovsky klesla, ta dynamika je až neuvěřitelná a síla Facebooku a Googlu 

obrovská. Dříve se mediální budget rozdělil mezi TV, rádia, outdoor, tisk a když 

internet, tak třeba jen na bannerovou reklamu. Dnes ale často míří primárně na sociální 

sítě, za blogery, influencery a podobně. Proto si nemyslím, že je možné prorazit bez 

toho, aby vám lidé za obsah zaplatili. A obecně si také myslím, že je potřeba lidi 

edukovat v tom, že za vznikem kvalitního žurnalistického obsahu jsou měsíčně 

obrovské náklady. Lidé třeba mají i přímo oblíbené autory, jejichž práce si váží, ale 

nenapadne je, že by za ni měli i platit. 



Rozdíl ve zvyklosti platit vidíme i mezi uživateli iOS a Androidu. Pro Android byl 

vývoj aplikace mnohem dražší, ale vůle jeho uživatelů platit je přitom mnohem nižší. 

 

5) Proč si myslíte, že si vaši předplatitelé vybrali právě vaše médium? Je to čistě 

pro obsah, který publikujete nebo mohou hrát roli i další aspekty, jako je 

například cena, dostupnost mobilní aplikace nebo výhodná kombinace s tiskem? 

Lidé jdou u nás za konkrétními autory. Ti začali v průběhu 2013, po akvizici Mafry 

Andrejem Babišem, z Lidových novin a dalších médií průběžně odcházet a paradoxně 

šéfredaktor Dalibor Balšínek byl prakticky poslední, jelikož byl jako člen 

představenstva vázán smlouvou. Navíc jsme čekali na novou právní úpravu o zakládání 

akciové společnosti a Echo jsme proto rozjížděli až v lednu roku 2014. Web jsme navíc 

kvůli různým technickým potížím spustili až v březnu. Od počátku jsme ale měli 

spuštěný Facebook a nechali na něj psát přímo autory, což nám pomohlo vytvořit silnou 

komunitu a vybudovat právě vztah čtenářů a autorů. U nás je to tedy skutečně primárně 

o nich a o obsahu. 

My jsme digitální týdeník začali vydávat v červenci 2014 a už v listopadu vyšel na 

papíře, což nás upřímně zachránilo. Když jsme Echo budovali, mysleli jsme si, že papír 

už je mrtvé médium a cesta vede jen online, brzy jsme ale zjistili, že to tak úplně pravda 

není. Lidé často tráví před displeji a monitory celé dny a když si chtějí odpočinout u 

čtení, často k tomu radši zvolí právě papír než další obrazovku. U týdeníku je příjem ze 

stánku znatelný. 

 

 

6) Domníváte se, že v případě Echa 24 a eventuálně i jiných médií mohla 

úspěšnosti zavádění paywallu pomoct i společensko-politická situace v zemi? 

 

Stoprocentně.  

 

 

7)  Jak se snažíte získávat nové předplatitele? Pomáhají vám v tom spíše 

marketingové aktivity nebo spíše mechanismy jako například náhledy uzamčených 

článků, slevy na první měsíc apod.? 

 

Kombinace obojího. Na marketing nemáme moc peněz, takže jej děláme jen 



v omezeném rozsahu. Co nám dobře funguje je Facebook. Pak by pro nás byla ideální 

média třeba Česká Televize v kombinaci s Radiožurnálem, ale na to nemáme rozpočet. 

Občas jsme se objevovali alespoň na iVysílání ČT. Dnes máme pravidelně 

sponzorované kampaně na Facebooku a snažíme se spojovat s mediálními partnery tam, 

kde nám to dává smysl. Dobře nám také fungovalo se spojovat s komerčními partnery, 

například klientům České spořitelny se zlatou kartou nebo firemním účtem nabídnout 

zvýhodněné předplatné. Ne každý partner tedy o takové nabídky stojí a navíc je 

většinou komunikuje tím stylem, že je pro své klienty zařídil on. Přesto se o takové 

cesty snažíme, i proto, že na velké kampaně zkrátka nemáme. 

Intenzivně také pracujeme s kmenem lidí, kteří si nás již dříve předplatili nebo si u nás 

hradí nějakou službu. Občas děláme také akce pro specifické skupiny zejména minulých 

kontaktů, třeba 3+3 měsíce, nikdy to ale nejsou veřejné nabídky a nepromujeme je. 

Naše strategie je nedávat žádné extra slevy k předplatnému nebo k němu přidávat 

produkty, které třeba i převýší jeho cenu. Chceme aby si nás lidé předpláceli kvůli 

obsahu a ne proto že k předplatnému dostanou pánev nebo kávovar. Když už dáváme 

nějaký bonus k předplatnému, tak z vlastních zdrojů, třeba speciály nebo knihy. 

Jedny z největších přílivů předplatitelů máme v reakci na námi pracovně nazvané výzvy 

Dalibora Balšínka, které mají podobu editoralů, kde šéfredaktor vysvětluje, proč je 

nutné za nezávislou žurnalistiku platit. 

 

 

8) Jak vnímáte možnost zakoupení jednotlivých článků? Nemohlo by vám to 

přinést další prostředky od jedinců, kteří se nechtějí konkrétnímu médiu uvazovat, 

ale zároveň si rádi zaplatí za pro ně zajímavý článek? 

 

Teď jsme to řešili. V posledním čísle jsme měli část rozhovoru s Jiřím Bartoškou a 

v tomhle máme jeho pokračování. Lidé nám psali, že si chtějí přečíst jen ten rozhovor, 

ale my jsme jim odpověděli, že si musí minimálně zaplatit měsíc nebo si koupit tištěnou 

verzi. Prodejem tak malých částí obsahu by nám vzniklo neúměrně mnoho účetnictví a 

administrativy navíc, takže by se to nevyplatilo.  

Jednotlivá čísla u nás tak koupíte jen v aplikaci, ne na webu. Výjimkou jsou speciály, 

které děláme různé, třeba pravidelné ročenky nebo speciál k výročí Sametu. Od roku 

2019 máme knižní edici zvanou Echo, takže jednotlivě lze zakupovat i díla z ní. 

 



 

9) V současnosti ochota platit za digitální žurnalistický obsah v ČR příliš vysoká 

není. Jak rychle podle vás poroste a bude se jednat o nový standard? 

 

Pevně ve zvyšující ochotu věříme a naši budoucnost v tom vidíme. Tu rychlost 

odhadnout neumím, zatím je u nás míra platících uživatelů pořád velmi malá. 

Spoléháme ale na to, že se to do budoucna bude měnit. 

 

 

 

  



Příloha č.3: Rozhovor s Petrem Koděrou (denik.cz) 

 

1) Jaké jsou hlavní důvody, které vás vedly k zavedení paywallu? 

 

Ten důvod je především byznysový. Protože se v posledních letech propadají příjmy 

z tištěné inzerce, musíme hledat jiné zdroje peněz. A tím má být do budoucna právě 

mimo jiné i digitální předplatné. Placený obsah na webu funguje ve světě nebo třeba i 

na sousedním Slovensku. A tak i my v Deníku věříme, že za náš unikátní regionální 

obsah lidé budou ochotní platit. Ostatně nedává smysl, abychom třeba za nějakou 

kvalitní reportáž v tištěných novinách účtovali dvacet korun a podobný nebo třeba i 

delší text si internetový čtenář přečetl zadarmo. Na webu zpoplatňujeme právě tento 

unikátní obsah, který si lidé jinde nepřečtou. 

 

 

2) Proč jste si zvolili právě freemium model, neboli zpoplatnění pouze vybrané 

části obsahu, namísto například tvrdého paywallu, který využívají třeba 

Hospodářské noviny nebo Deník N? 

 

Z pozice regionálního deníku považujeme některé užitečné informace za takové, které 

mají regionální čtenáři mít zadarmo, například kam se jít pobavit nebo co dávají 

v kinech. Z naší strany je to servis, jeho obsah ale lidé mohou najít i jinde. Pokud už se 

ale budeme bavit třeba o rozhovoru s ředitelem kina, kde se čtenáři dozví něco navíc a 

jinde takové informace nenajdou, tak ho na webu zamkneme a přečíst si ho budou moci 

pouze předplatitelé, které sdružujeme v takzvaném Deník Klubu. Jen jeho členové mají 

právo přečíst si u nás bez omezení úplně všechno.  

Podobně když se například stane nehoda vlaků mezi Prahou a Kolínem. Takovou 

zprávu nejprve vydáte jako krátkou se základními informacemi a postupně doplňujete. 

Stejně jako ostatní zpravodajská média. Tuto zprávu ale pochopitelně nezamkneme, 

jelikož bychom se zbytečně připravili o čtenáře, kteří si ji přečtou jinde. Bylo by to něco 

jako prodávat rohlíky, které pekař vedle nabízí zdarma. Když k nim ale nabídnete ještě 

koláče, které jsou tak dobré, že vám je vedlejší pekárna nabídnout nedokáže, už si za ně 

necháte zaplatit – to by v případě oné vlakové nehody byl třeba rozhovor s přímým 

účastníkem nehody. Vsázíme zkrátka na to, že často dokážeme být u událostí a u 



informací první a navíc máme hlubokou regionální znalost, díky níž dokážeme nacházet 

unikátní příběhy a přinášet autentické zpovědi lidí. Právě to jsou ty chutné koláče, které 

chcete prodat. 

 

 

3) Jak ve vašem případě probíhala cenotvorba? Jak velká je podle vás elasticita 

ceny? Myslíte si, že by vám zdražení zásadně uškodilo a zlevnění přineslo výrazně 

více předplatitelů nebo by rozdíly byly spíše zanedbatelné? 

 

Hlavní je ochota čtenářů vůbec za webový obsah zaplatit. Já u cenotvorby nebyl, 

zabývám se obsahem a zodpovídám hlavně za zpravodajství. Můžu ale říct, že jsem byl 

u rozhodování o různých akčních cenách, jako je například týdenní předplatné za 19 Kč 

místo 29 Kč. Moc se to však neosvědčilo, jelikož finanční rozdíl mezi plnou cenou a tou 

zlevněnou je tak malý, že ochota čtenáře zaplatit zůstává prakticky stejná. Úplně jinak 

to ale bylo v případě, kdy jsme letos v dubnu zavedli akci předplatného na první měsíc 

za korunu, kde po uplynutí jednoho měsíce čtenáři, pokud chce, začneme strhávat 

standardních měsíčních 99 Kč. Tam už jsme zaznamenali větší ochotu zaplatit, protože 

psychologicky je jedna koruna tak málo, že zájem zaplatit je velmi vysoký. Po prvním 

měsíci samozřejmě sledujeme, jestli se lidé u předplatného udrží – nemůžu říkat přesná 

čísla, ale vnímáme rostoucí trend. A to nás těší. 

 

 

4) Domníváte se, že by se pro vás digitální předplatné mohlo v případě online verze 

stát dominantním příjmem nebo zatím zamýšlíte spoléhat více na inzerci? 

 

Dlouhodobě samozřejmě chceme zvyšovat příjmy z předplatného na webu a být co 

nejvíce soběstační. Nemyslím si ale, že ve vydavatelství našeho formátu je možné stát 

se v nejbližší době na inzerci zcela nezávislým. Náklady na chod redakcí a tvorbu 

obsahu jsou zkrátka tak obrovské, že ona obchodní část je pro finanční stránku věci 

velmi důležitá. 

 

 

5) Proč si myslíte, že si vaši předplatitelé vybrali právě vaše médium? Je to čistě 

pro obsah, který publikujete nebo mohou hrát roli i další aspekty, jako je 



například cena, dostupnost mobilní aplikace nebo výhodná kombinace s tiskem? 

 

Myslím si, že jsou tu dva hlavní faktory, kvůli kterým je člověk ochoten zaplatit. 

Jedním je náš unikátní regionální obsah – jak už jsme říkali, jde o informace, které si 

jinde nepřečtete. A druhým faktorem je to, že si člověk chce dočíst zamčený článek, 

který jej zaujal. A zaplatí nám korunu za měsíc. Naším úkolem pak je ho během těch 

třiceti dnů přesvědčit, že děláme kvalitní i zábavné zpravodajství a že se mu vyplatí u 

nás zůstat.  

Současně chceme v této souvislosti komunikovat směrem ke čtenářům a předplatitelům 

i to, že svými penězi podporují unikátní a nezávislou tvorbu místního novináře, který 

s nimi žije ve stejné lokalitě a trápí ho stejné problémy, které chce svými články pomoci 

vyřešit. Jde nám o posílení vazby lidí z regionu s konkrétními autory.  

Jinak co se týká regionálních zpráv, tam chceme čtenářům dokázat, že jsme jasnými 

lídry trhu. Třeba na jaře se jasně ukázalo, že naše regionální Covidové zpravodajství 

nemělo konkurenci, byli jsme schopní poskytovat informace na úrovni okresu. A proto, 

že v regionálním kontextu jdeme na trhu nejvíce do hloubky, vidím hlavní motivaci 

čtenářů k tomu, že nám za obsah zaplatí, právě v tom, že si kupují regionální 

zpravodajství. Cena v tom pak nehraje zásadní roli – nikdo nebude porovnávat, kolik 

stojí iDnes, Deník N, Aktuálně a my. Zkrátka opět: jde o unikátní obsah, který 

nabízíme.  

 

 

6) Vaše cílová skupina je demograficky poměrně rozsáhlá. Máte určenou nějakou 

její část, na kterou s paywallem cílíte nebo se snažíte ji zasáhnout celou? 

 

Aspekt věku příliš neřešíme, myslím si, že to nemá smysl. Větší smysl má cílit 

segmentově. Popíšu na příkladu – my jsme silní v informování o regionálním sportu. 

V každém okrese máme člověka, co se regionálními soutěžemi zabývá. Ve chvíli, kdy 

toto informování budeme dělat dobře, máme konkurenční výhodu, jelikož takový obsah 

nikdo jiný nemá. V takovém případě snadno zacílíme třeba na všechny fotbalové 

fanoušky v daném regionu a věřím, že velká část z nich si za takový obsah ráda zaplatí.  

 

 

7)  Jak se snažíte získávat nové předplatitele? Pomáhají vám v tom spíše 



marketingové aktivity nebo spíše mechanismy jako například náhledy uzamčených 

článků, slevy na první měsíc apod.? 

 

Máme dva hlavní cíle – nábor nových čtenářů a udržení těch stávajících. Kolegyně 

zrovna vymýšlí marketingovou a komunikační strategii pro příští měsíce a mimo jiné 

chce s prémiovým obsahem provazovat zásadní témata jako krajské volby nebo třeba 

fotbalové soutěže, kde právě dokážeme nabídnout vysoce kvalitní regionálně zaměřený 

obsah. Primárně se komunikace bude odehrávat v online prostředí, například pomocí 

mailingů a sociálních sítí. Obecně chceme v komunikaci posilovat vazbu mezi čtenáři a 

regionálními redaktory, protože se domníváme, že lidé budou ochotnější platit za obsah 

od konkrétních lidí, které znají. 

 

 

8) Zvažovali jste možnost zakoupení jednotlivých článků prostřednictvím 

mikrotransakcí? Nemohlo by vám to přinést další prostředky od jedinců, kteří se 

nechtějí konkrétnímu médiu uvazovat, ale zároveň si rádi zaplatí za pro ně 

zajímavý článek? 

 

Zatím ne, bavili jsme se o tom, ale nepřistoupili k tomu a asi ani nepřistoupíme. Jedním 

z hlavních argumentů bylo i to, že cena za týden je u nás natolik nízká, že nižší částka 

za jednotlivé články už by pro lidi stejně nebyla zajímavá. 

 

 

9) V současnosti ochota platit za digitální žurnalistický obsah v ČR příliš vysoká 

není. Jak rychle podle vás poroste a bude se jednat o nový standard? 

 

Osobně si myslím, že postupem času zaveden placený obsah každý. Jiná cesta, než 

obsah zpoplatňovat vzhledem k okolnostem zkrátka není, pro média je to důležitý a 

podstatný příjem. Kdo obsah nezpoplatní, vystavuje se velkému riziku.  

Ze strany čtenářů očekávám postupný růst. Asi si všichni zázračně neřeknou, že 

vydavatelé mají vlastně pravdu, když chtějí za webové zprávy peníze. Musíme je 

pomalu přesvědčovat, že jim nabízíme nějakou přidanou hodnotu a unikátní produkt, 

jehož výroba samozřejmě něco stojí. Argumentovat můžeme i tím, že za 99 Kč získají 

nejen obsah ze svého regionu, ale z Deníků z celé České republiky, tudíž dostanou 



mnohem více článků, než kdekoliv jinde.  

 

 


