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Anotace
Bakalářská práce „Koncentrace vlastnictví koncernu MAFRA v České republice
v letech 2000-2007“ pojednává o obchodní strategii a o ambicích české vydavatelské
společnosti, kterou vlastní německý koncern Rheinisch-Bergische Verglagsgessellschaft
mbH., v letech 2000 až 2007. Práce popisuje horizontální a vertikální koncentraci
vlastnictví společnosti MAFRA na pozadí již víceméně rozdělených klíčových médií
trhu mezi nejsilnější vydavatele. Shrnuje fenomén koncentrace vlastnictví, jenž se
v českém prostředí objevil opět po revoluci roku 1989 už během transformování
centrálně řízené ekonomiky v ekonomiku tržní v počátcích 90. let 20. století.
Představuje unikátní podmínky počátku 90. let, které ovlivnily mediální trh v České
republice na dlouho dopředu. Zabývá se diskutabilní privatizací majetku společnosti
Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství a rozdělení na dvě akciové společnosti
MaF, a. s. (později MAFRA) a Mladá fronta, a. s. Hlavním cílem této bakalářské práce
bylo zejména představit mediální prostředí, v němž sledovaná obchodní společnost
vznikla, okolnosti jejího vzniku a shrnout obchodní činnost koncernu ve stanoveném
období s ohledem na vývoj tehdejšího mediálního trhu, na postavení společnosti na trhu
a na celosvětový vývoj na mediálním trhu.

Annotation
In my bachelor thesis „Concentration of the ownership of the media concern MAFRA in
the Czech republic in the decade 2000-2007” I dissert on the business strategy and
ambitions of the czech publisher MAFRA, Inc., which is owned by the german concern
Rheinisch-Bergische Verglagsgessellschaft mbH., during the years 2000 and 2007. The
thesis describes horizontal and vertical concentration of the ownership of the MAFRA
company on the background of moreless divided key media between the strongest
publishers. It summarises the phenomenon of the concentration of the ownership, which
has appeared in the Czech Republic again after the revolution of the year 1989 already
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during the transformation of the centrally-planned economy in the free-market economy
in the early 90s. It presents the unique surroundings of the beginning of the 90s in the
Czech Republic, which has influenced the czech medial market for a long time ahead.
The thesis solves the controversial privatisation of the Mladá fronta, nakladatelství a
vydavatelství company and her division into two join-stock companies MaF, a. s.. (later
called MAFRA) and Mladá fronta, a. s. The main purpose of this bachelor thesis was
especially to present the medial background on which this company has set in, to show
the factors of her origin and to summarize the business activities of the concern in the
defined period with the view to the development of then medial market, to the position
of the company on the market and to the worldwide progress of the medial market.
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distribuce

Keywords
media, MAFRA, multimedial, concern, publisher, concentration, ownership, distribution

4

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené
prameny a literaturu.
2. Vlastní text práce bez anotací a příloh má celkem 130 571 znaků s mezerami, tj. 72
normostran.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkumu a studia.

V Praze dne 20. května 2009

Martina Moudrá
5

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Danielu Kӧpplovi za jeho trpělivost a za
ochotu vést moji bakalářskou práci a za jeho věcné připomínky.
6

7

8

9

10

Obsah
1.

Úvod do problematiky .......................................................................................... 13
1.1 Důvody pro zpracovávání daného tématu....................................................................................... 13

2.

Co znamená koncentrace mediálního vlastnictví............................................... 16
2. 1 Ekonomické podmínky a zázemí médií ........................................................................................... 16
2. 2 Koncentrace vlastnictví .................................................................................................................. 18
2. 3 Výhody a nevýhody koncentrace .................................................................................................... 18

3.

Koncentrace vlastnictví v českém prostředí ....................................................... 21
3. 1 Koncentrace vlastnictví po revoluci 1989 ...................................................................................... 22
3. 2 Specifika českého mediálního prostředí při transformaci .............................................................. 22
3. 3 Pronikání zahraničního kapitálu v 90. letech na tištěný trh – nejdůležitější momenty .................. 23

4.

Mediální koncerny působící v České republice.................................................. 25

5.

Mafra...................................................................................................................... 27
5.1 Vlastníci a vývoj mediálního koncernu MAFRA.............................................................................. 27
5. 1. 1 Majetkovo-právní vypořádání majetku SSM......................................................................... 27
5. 1. 2 Redakční iniciativa při transformaci deníku Mladá fronta .................................................... 29
5. 1. 3 Vlastnictví ochranné známky ................................................................................................ 32
5. 2 Současná vlastnická struktura MAFRA.......................................................................................... 34
5. 3 Postavení koncernu Rheinisch-Bergische Verlagsgesselschaft mbH. na německém mediálním trhu
.............................................................................................................................................................. 34
5. 4 RBVG mbH. vs MAFRA ................................................................................................................. 35

6.

Mafra na přelomu milénia ................................................................................... 37
6. 1 Rok 2001: Obchodní ambice .......................................................................................................... 37
6. 2 Audiovizuální a multimediální expanze (2001 – 2003) .................................................................. 44
6.2.1 Internet .................................................................................................................................... 44
6.2.2 Rozhlasové vysílání................................................................................................................. 46
6.2.3 Zázemí vydavatelství............................................................................................................... 48
6.3 Ustálení pozice na trhu a nové výzvy (2004 – 2005)....................................................................... 49
6. 4 Rok 2006: Tištěná média a multimédia .......................................................................................... 53
6. 5 Rok 2007: Udržování své pozice na trhu........................................................................................ 55

7.

Změny v distribučních sítích................................................................................ 57
7.1 První novinová společnost .............................................................................................................. 58
7. 2 Mediaprint&Kappa Pressegrosso.................................................................................................. 59

8.

Segmenty mediálního trhu pokrývaného společností MAFRA, a. s................. 61

9.

Závěr ...................................................................................................................... 62

11

Resumé ........................................................................................................................... 64
Summary........................................................................................................................ 64
Prameny ......................................................................................................................... 65
Použitá literatura .......................................................................................................... 66
Ostatní zdroje ................................................................................................................ 67
Seznam příloh................................................................................................................ 69
Přílohy............................................................................................................................ 70
Příloha č. 1.:

Přehled horizontální koncentrace koncernu MAFRA (tabulky).. 70

Příloha č. 2:

Přehled vertikální koncentrace koncernu MAFRA (tabulka)...... 71

Příloha č. 3:
Vývoj průměrného ročního prodaného nákladu placených deníků
koncernu MAFRA v letech 2000 až 2007 (tabulka)................................................... 72
Vývoj průměrného ročního prodaného nákladu deníků Mladá fronta Dnes a
Lidové noviny v letech 2000 až 2007 (graf)................................................................. 72

12

1.

Úvod do problematiky

1.1 Důvody pro zpracovávání daného tématu
Ve své bakalářské práci zpracovávám téma koncentrace vlastnictví mediálního
koncernu MAFRA, a. s. v letech 2000 – 2007. Práce pojednává o uskutečňování
obchodní strategie, prostřednictvím které MAFRA, a. s. získala zásadní obchodní podíl
na českém mediálním trhu.
Po sametové revoluci, postupné privatizaci a transformaci centrálně řízené
ekonomiky na ekonomiku tržní si nově vzniklé fyzické a právnické subjekty
a společnost jako celek zvykaly na nové obchodní prostředí. Generace, která se po
vzniku samostatné České republiky v roce 1993 nacházela v produktivním věku, se po
ustavení demokratického státu a volného tržního prostředí naskytla v situaci, kterou
neznala. V podstatě jediné kompetitivní a demokratické tržní prostředí se v moderní
historii v českých zemích podařilo vytvořit mezi světovými válkami.
V první polovině devadesátých let se ve střední Evropě opět objevuje fenomén
koncentrace vlastnictví v médiích, a to zejména jeho soustřeďování do rukou
zahraničních investorů. „Křížení vlastnictví v médiích je nadnárodní proces, který se po
demokratizaci médií u nás logicky rozšířil.“ 1 Tento fenomén, který je v ostatních
pluralitních demokratických společnostech jev stejně aktuální jako v současnosti u nás,
byl postupem let umocněn centralizací většiny mediálního vlastnictví na tiskovém trhu
na českém území do rukou několika málo zahraničních vydavatelů. Rizikům i výhodám
skrývajícím se v koncentraci vlastnictví stejně jako samotnému fenoménu nevěnovala
média a potažmo společnost jako taková velkou pozornost.
Analýzu problematiky koncentrace mediálního vlastnictví shledávám v případě
koncernu 2 MAFRA zajímavou kvůli nepochybnému vlivu, který si tato mediální

1

ŠKARABELOVÁ, Simona. Ekonomika kultury a masmédií. Brno: Masaryková univerzita, 2007. s 397.
1. vyd. ISBN 978-80-210-4267-4.
2
Koncernem rozumíme monopolní organizaci, jejímž typickým znakem je systém účasti, kdy jednotlivé
podniky jsou jakoby samostatně hospodařící jednotky, avšak jsou řízeny centrem koncernu na základě
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skupina vytvořila na území České republiky. Považuji proto za důležité se touto
skutečností zabývat, stejně jako rozklíčovat, v jaké míře se vlastnictví MAFRY ve
stanoveném období pohybovalo v komparaci se zbytkem mediálního trhu. Je důležité
sledovat ambice této obchodní společnosti, protože mezi jednotlivými suplementy jsou
logické spojitosti. Práce představuje konkrétní média, která MAFRA v průběhu daného
období získala nebo už vlastnila. Pro zkoumání byl vymezen časový horizont let 2000
až 2007. Toto období je nedávná minulost, která v mnohém odpovídá současnému stavu
vlastnictví mediálního koncernu MAFRA. Zároveň jde o období, kdy MAFRA podnikla
zásadní kroky k tomu, aby vytvořila multimediální vydavatelský dům, což se kromě této
společnosti v českém prostředí zatím nikomu jinému nepodařilo.
Ve své práci postupuji metodou výkladu na základě analýzy vývoje mediálního
trhu, jeho stavu a zejména obchodního směřování mediálního koncernu a jeho
jednotlivých divizí v daných letech. Cílem práce je ověření pravdivosti stanovené
hypotézy a shrnutí teoretické stránky fenoménu koncentrace mediálního vlastnictví,
stejně jako srovnání s faktickým stavem majoritního mediálního vlastnictví v České
republice (uskutečňovaného MAFROU). Teoretický základ a hlavní ekonomické fakty
týkající se fenoménu koncentrace jsou analyzovány pomocí odborné literatury
a relevantních elektronických zdrojů.
Mediální koncern MAFRA, a. s. patří mezi nejsilnější vydavatele 3 , kteří působí
na území České republiky. Obchodní strategie společnosti potvrzuje celosvětový trend,
který se vyznačuje rozložením majoritního podílu mediálního vlastnictví na území toho
kterého státu mezi několik málo (často zahraničních) majitelů. Konkrétně v České
republice tak dochází k čím dál menší diverzitě v oblasti mediálního trhu, což má své
plusy i minusy - koncentruje se vlastnictví. V případě koncernu Mafra můžeme vnímat
tendence této mediální skupiny směřující k zpřístupňování a popularizaci obsahu pro

kontrolního balíku akcií.
KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2005. s. 376. 1. vyd. ISBN 807181-376-1.
3
Silného vydavatele chápeme jako takového vydavatele, který má mimo jiné doložitelný ekonomický
vliv (výše inzertních příjmů, generovaný zisk) a společenský vliv (dosah na publikum). Mezi „silné“
vydavatele MAFRU řadí nejvyšší inzertní příjmy, kterých v současnosti dosahuje, a schopnost zasažení
širokého publika svými mediálními produkty. V globálu českého trhu je MAFRA jedinou vydavatelskou
společností, které se podařilo vytvořit tzv. multimediální vydavatelský dům. Silného vydavatele tedy
chápeme jako takového, který má
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masového, průměrného čtenáře. Tím dochází k tabloidizaci, senzacechtivosti, formátové
homogenizaci, masovému rozvoji infotainmentu 4 a k bulvarizaci. 5
Z pohledu společnosti MAFRA je horizontální a vertikální koncentrace
mediálního vlastnictví logickým, perspektivním a úspěšným podnikatelským krokem.
Nezískala-li by daný obchodní podíl na trhu, získala by jej konkurence, čímž by Mafra
přišla o potenciální zisk. V této fázi koncentrace vlastnictví se pozornost majitelů
zaměřuje spíše na generování zisku než na hledisko sociokulturní role konkrétních
médií, jejich zastřešování jedním majitelem a případné následky. Koncern Mafra má
nepopíratelný vliv, který ovšem může zakolísat nejen současnou hospodářskou krizí, ale
hlavně dynamickým rozvojem online médií.

4

Výraz infotainment vznikl spojením anglických slov information (informace) a entertainment (zábav).
Jde o označení, které se používá pro zpravodajské relace, kde tzv. zajímavost vytlačuje užitečnost
informace pro občana. Jistá neserióznost infotainmentu se projevuje v povaze zpráv (co nejužší spjatost
s událostí, důraz na zábavu, rozptýlení, malý důraz na společenskou relevantnost informace), chování
moderátorů a redaktorů (familiérnost, osobní rozmluva s divákem, kontakt s kolegy v terénu), v zařízení
studia, užití grafiky, snímání, střihu i ozvučení. Tento typ zpravodajství používají zejména komerční
televizní a rozhlasové stanice.
OSVALDOVÁ, Barbora. HALADA, Jan a kolektiv autorů. Praktická encyklopedie žurnalistiky a
marketingové komunikace. Praha: Libri, 2007. s. 92. 3., rozš. vyd. ISBN 978-80-7277-266-7.
5
BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Praha:
Karolinum, 2007. s. 74. 1. vyd. ISBN 978-80-246-1387-1.
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2.

Co znamená koncentrace mediálního vlastnictví
Sametová revoluce na konci roku 1989 znamenala pro Českou republiku takové

uvolnění všech sfér společnosti, v něž málokdo v dané době doufal. „Přirozený
společenský vývoj byl v zemích reálného socialismu po desetiletí deformován
voluntarismem státní ekonomické a sociální politiky“ 6 . Po dvaceti letech normalizace
a persekuce přirozeného společenského vývoje přichází svoboda osobní i tržní.
Centralizovaná ekonomika se transformuje v ekonomiku volného obchodu a během
privatizace se na domácí trh dostávají zahraniční investoři. 7 Média se stávají odvětvím
podnikání, které má své specifické rysy. Média fungují sice jako ostatní obchodní
podniky, ale na druhou stranu mají výjimečné postavení coby společenská instituce,
která má značný vliv. Spojuje dvě zásadní činnosti – politickou a ekonomickou, které
nejde od sebe v případě médií oddělit. 8 Moc se médiím ve střední Evropě po pádu
železné opony neztratila, ačkoliv se zásadně změnila. Politickou cenzuru a stranickou
direktivu, dřívější běžnou mediální praxi, postupně nahrazovala snaha regulovat média
„neviditelnou rukou svobodného trhu“. 9 Díky odtržení médií od vůle politické strany
uplatňující totalitní vládu se stává určujícím ekonomickým ukazatelem médií objem
inzerce. 10 Politická závislost médií se velmi rychle transformovala v závislost
ekonomickou 11 .

2. 1 Ekonomické podmínky a zázemí médií
Povaha médií se mění, v závislosti na tom, jak se v průběhu let proměňuje
společnost, politická situace, technologické zázemí a ekonomická situace toho kterého
státu. „Instituce je propojena s průmyslem a trhem, a to prostřednictvím jejich závislosti
6

MATĚJŮ, Petr. Zpráva o vývoji české společnosti 1989 – 1998. Praha: Academia, 1998. s. 93. 1. vyd.
ISBN 80-200-0765-2.
7
BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. 2007.
8
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. s. 181. 1. vyd.
ISBN 80-7178-200-9.
9
ŠMÍD, Milan. Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu. Louč [online]. Bled: SEENPM,
2004 [cit. 8. 5. 2009]. Dostupný z <www: www.louc.cz/pril01/vlmed2004.doc.>
10
Média jako ekonomické struktury jsou ve své současné podobě financována především z reklamy –
tedy z prodeje tiskové plochy či vysílacího času inzerentům.
JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2007. s. 64. 2. vyd. ISBN 978-807367-287-4.
11
BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. 2007.
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na placené práci, technologii a penězích.“ 12 Dnes hovoříme o svobodě slova, o svobodě
médií, ale jedním dechem dodáváme, že jde konkrétně o masmédia. Masová média
nabízejí tatáž sdělení velkému počtu publika. 13 Zároveň asociují v rámci historického
kontextu cosi negativního. „Slovo masa nabylo během 19. století dělnického
a proletářského nádechu. Jeho stále živé širší užití mu připisuje schopnost označovat
slepý a nekulturní lid jako protiklad k elitám.“ 14 Na jednu stranu schopnost médií
pokrýt zájem velkého publika oceňujeme, na druhou se jí obáváme. Snaha masmédií
zasáhnout co největší publikum vede k unifikaci mediálního obsahu, k čemuž přispívají
velké mediální koncerny. Tyto koncerny strategicky plánují svoji obchodní činnost,
která následuje obchodní cíle té které společnosti. Můžeme tak sledovat konkurenční
boj o zisk, tedy o publikum a inzerenty. Média se totiž soustřeďují na dvě části
mediálního trhu. Na potenciální publikum,

jemuž

prodávají

své

produkty,

a na inzerenty, kteří médiím platí za jejich služby. Podle toho, jakou cílovou skupinu
chtějí zasáhnout, zařazují vlastníci médií strategicky do svého portfolia další média,
oslovují inzerenty a potenciální publikum (tedy „žádoucí publikum“). 15 Svému
potenciálnímu publiku nabízí média velice pestrou nabídku svých produktů i cestu
jejich distribuce. Přesto však média stále balancují na hraně nejistoty z hlediska ocenění
od svých spotřebitelů. 16
Náklady (hlavně náklady fixní a jednorázové investice) potřebné na vznik
a následně fungování médií, zejména denního tisku, jsou v dnešní době obrovské. 17
Stále se zvyšující nároky čtenáře, o jehož přízeň média usilují a následně se snaží ji
udržet, a snaha co největší konkurenceschopnosti konkrétního média nutí vydavatele
médií investovat čas, lidské zdroje a peníze do stále se opakujícího procesu inovace,
a to z hlediska technologie, výzkumu, tendence, povahy, grafiky a obsahu média.
Ve snaze co nejvíce zefektivnit vynaložené prostředky a minimalizovat obchodní riziko

12

McQUAIL, Denis. Mass Communication Theory: An Introduction. London: Sage, 1991. s. 38. 2. Ed.
ISBN 0-8039-8070-1.
13
JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. 2007.
14
LOHISSE, Jean. Komunikační systémy – socioantropologický pohled. Praha: Karolinum, 2003. s. 136.
1. vyd. ISBN 80-246-0301-2.
15
JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. 2007. s. 64.
16
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1999. s. 195
17
Pro masová média je příznačný značně vysoký poměr pevných nákladů vůči přímým. Jejich mohutné
kapitálové investice musí být později kompenzovány zisky z prodeje a inzerce.
McQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. 1999. s. 189
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vznikl v rámci hospodaření a rozvoje médií ekonomický fenomén, který se ovšem
promítá i do roviny sociokulturní. Je to na jedné straně domestikování zahraničních
titulů (koupě licence a převedení již hotového a v zahraničí fungujícího projektu
do domácího prostředí) a (nebo) zastřešování vlastnictví do několika málo silných
struktur. Tím se minimalizují obchodní neúspěchy, navíc vydavatel může kontrolovat
značnou část trhu. 18

2. 2 Koncentrace vlastnictví
Koncentrace vlastnictví do rukou nejsilnějších obchodních společností je jev
běžný ve všech sférách podnikání. Je to projev síly, touhy po zisku a důvěry ve vlastní
vizi. Koncentrace mediálního vlastnictví se odvíjí od několika faktorů, z nichž
nejdůležitějším je ekonomická situace konkrétního státu, potažmo jednotlivých médií.
Vlstníci silných, svébytných médií fungujících ve státech se zdravou, rostoucí
ekonomikou si své obchodní tajemství spíše nechají pro sebe, protože budou mít vlastní
technologické zázemí, fungující legislativní rámec, přijatelnou společenskou atmosféru
a v neposlední řadě dostatek vlastních finančních prostředků. Majitelé médií, která se
teprve formulují v rámci některého trhu i společnosti, spíše své know-how budou
ochotni prodat vydavateli, který bude na rozdíl od nich patrně disponovat zkušeností,
technologickým a ekonomickým zázemím. Podle toho, zda získává vydavatel určitý
druh médií nebo technologické či distribuční zázemí média, dělíme koncentraci
na horizontální a vertikální. 19

2. 3 Výhody a nevýhody koncentrace
Protože koncentrace mediálního vlastnictví je jev dlouhodobého a globálního
18

JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. 2007. s. 66.
Koncentrace horizontální vychází z možnosti představit si média, o která buď vydavatel usiluje, nebo
která už získal, vedle sebe na pomyslném horizontu, který je logicky spojuje. Jsou to taková média, která
by majiteli v rámci cílové skupiny mohla potenciálně konkurovat jak na poli prodeje jeho služeb
inzerentům tak z hlediska prodeje svých produktů publiku. Jako příklad můžeme uvést konkurenční
deníky. O vertikální koncentraci hovoříme v souvislosti s výrobním procesem konkrétního mediálního
produktu. Uskutečňuje-li vydavatel koncentraci vertikální, získává do svých rukou podniky, které mají na
starosti jednotlivé fáze výrobního procesu (tiskárna, distribuční společnost aj.). Snaží se jednak snížit
náklady na výrobu, ale zároveň získat potenciál dalšího výdělku. Může totiž své služby v oblasti výroby
nabídnout jiným médiím.
JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. 2007. s. 66-67.
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charakteru, dají se vysledovat pozitivní a naopak negativní dopady pro společnost
a mediální trh. Koncentrování majetku do rukou několika nejsilnějších právnických
osob s sebou přináší rizika, ať hovoříme o jakémkoliv odvětví obchodu a průmyslu. Asi
nejdiskutovanější otázkou stran koncentrace vlastnictví médií je jejich potenciální vliv,
respektive vliv silné mediální skupiny na společnost a kvalitu jejího života.
O mediálním vlivu jako faktu se v dnešní době už takřka pochybovat nedá, otázkou
zůstává, v jaké míře se tento vliv pohybuje a ještě může pohybovat. 20 Vliv, potažmo
moc médií, jsou ovšem závislé na tom, zda média skutečně činí to, co by ve své pozici
mohla. 21 Zda výhody a nevýhody, které jejich postavení skýtá a nabízí, využijí
či zneužijí nebo nikoliv. 22
Problématické otázce vlivu a moci médií se týká několik jevů, která s sebou
koncentrace vlastnictví přináší. Je to mimo jiné strukturální unifikace obsahu, ke které
dochází vlivem internacionalizace médií, produkce velkého objemu obsahů jedním
vydavatelem, stejně jako důsledkem přenášení zahraničních titulů do různých národních
prostředí (k čemuž přispívá i trend globalizace). Unifikace, tedy zestejňování
mediálních obsahů, může být spouštěcím mechanismem manipulace a „utlačování“
publika.
Zároveň vyvstává problém centralizace 23 , což může na jednu stranu znamenat
malou diverzitu názorů ze strany médií koncentrovaných pod vliv jednoho vydavatele,
snahu média o systematickou manipulaci s názory publika a v neposlední řadě hrozbu
monopolu na trhu. Na druhou stranu centralizace může být asociována pozitivně
s rozvinutým ekonomickým a technologickým zázemím příslušného koncernu nebo
s jeho silou, samostatností a nezávislostí. Zmínit můžeme i možnost oživení mediálního

20

Podle Denise McQuaila je vliv médií na kvalitu nebo „zdraví“ společnosti stále se opakující otázkou,
kterou se zabývají mediální teoretici, aniž by se v tomto konkrétním případě shodli.
McQUAIL, Denis. Mass Communication Theory: An Introduction. 1991. s. 304.
21
JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno, Barrister and Principal: 2001. s. 116
22
Moc pramenící z vlastnictví není sama o sobě považována za zlo. Stává se jím pouze tehdy, dochází-li
k její nadměrné koncentraci nebo je-li selektivně užívána ke znemožnění přístupu.
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1999. s. 191
23
Centralizace coby organizování všeho, co se týká společnosti, z centrálního bodu.
COLLIN, Peter Hodgson. Dictionary of printing and publishing. Teddington: Peter Collin Publishing,
1997.
s. 46. 2nd Ed. ISBN 0-948549-99-8.
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trhu. 24 Oživit trh mohou jednak právě nové tendence a směry vývoje jeho i mediálních
aktérů, ale i nově vznikající média. S ohledem na co nejnižší obchodní riziko pro
vydavatele mohou nové tituly v současnosti vzniknout a s vyšší pravděpodobností
fungovat takřka jen pod křídly některého z velkých vydavatelů.
Tito silní vydavatelé působí buď na trhu regionálním, národním nebo na trhu
mezinárodním či světovém. Někteří z nich se soustřeďují na domácí prostředí
mediálního trhu a na národní média. Silnější a (nebo) ambicióznější vydavatelské
koncerny zaměřují svůj zájem do zahraničí, a to buď kvůli již úspěšnému „ovládnutí“
domácího trhu a snaze expandovat na mezinárodním trhu nebo kvůli již nasycené
poptávce na domácím trhu. Tyto mezinárodní obchodní ambice potvrzují celosvětový
trend globalizace a internacionalizace obchodu. Pozvolna se ztrácí vyhraněnost
rozdílných kultur, národů a v neposlední řadě názorů a stírají se rozdíly mezi produkty,
které ta která společnost vytváří. 25

24
25

ŠKARABELOVÁ, Simona. Ekonomika kultury a masmédií. 2007.
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1999. s. 47.
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3.

Koncentrace vlastnictví v českém prostředí
Koncentrace vlastnictví médií na bázi volné soutěže podnikatelských subjektů je

jev, o němž v českém prostředí můžeme znovu hovořit až v porevolučních 90. letech 20.
století. V období let 1918 až 1938 byla většina denního tisku zpravodajskými orgány
jednotlivých politických stran 26 . Na území tehdejšího Československa fungovalo
několik vydavatelských domů, které buď vlastnili právě političtí funkcionáři nebo které
stranily některé z politických stran. Vycházely pouze čtyři deníky, které se otevřeně
nehlásily k některé z politických stran, ač politické zaměření těchto periodik bylo také
jasné. 27 Válečné období Protektorátu Čechy a Morava znamenalo přerušení vývoje
svobodné žurnalistiky. Politická, ekonomická a společenská devastace českého území
nacistickým Německem měla zásadní dopad na fungování všech oborů včetně vydávání
periodického tisku, filmové produkce a provozování rozhlasu. 28 Mezi lety 1948 až 1989
bylo takřka veškeré vlastnictví médií koncentrováno pod správu státní moci, respektive
jejích orgánů a uměle vytvářených organizací. Jmenujme tři hlavní tehdejší
vydavatelské skupiny. První byly politické strany (KSČ, Československá strana lidová,
Československá strana socialistická), které stály za vydáváním tendenčního politického
tisku. Druhou skupinu tvořily státní orgány, respektive ministerstva, jež produkovala
taktéž politický tisk s obsahovým zaměřením dle konkrétního ministerstva. Poslední
byly společenské organizace, které měly za úkol podporovat a šířit stranickou
propagandu skrze umělé, kolektivní sdružování občanů (Socialistický svaz mládeže,
Revoluční odborové hnutí). 29

26

BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III díl: Český a slovenský tisk v letech 1918
- 1944. Praha, Novinář: 1988. 1. vyd.
27
Československý periodický tisk mezi světovými válkami navázal na politické listy, které se rozšířily už
na konci 19. století a začátku 20. století na našem území. Politické strany nemohly podle tehdejších
zákonů být v obchodním rejstříku zapsány jako majitelé deníků, proto zde figuroval některý z politických
funkcionářů té které strany. Na této bázi fungovaly mimo jiné koncerny Melantrich, Novina, Pražské
akciové tiskárny, Československá akciová tiskárna, Tempo, Čechie nebo Globus. Za nestranické deníky
se považovaly pouze listy Lidové noviny, Tribuna, Národní politika a Národní osvobození.
BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III díl: Český a slovenský tisk v letech 1918 1944. 1988. s. 53-57.
28
Důležitou roli sehrál šéf tiskového oddělení úřadu říšského protektora Wolfgang Wolfram von Wolmar,
který z titulu své funkce rozhodoval o osudu českého tisku, redaktorů i vydavatelů, pod jeho kontrolou
byly všechny instituce protektorátních úřadů pro tisk i ostatní sdělovací prostředky.
BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III díl: Český a slovenský tisk v letech 1918 1944. 1988. s. 236.
29
BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. 2007. s. 88.
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3. 1 Koncentrace vlastnictví po revoluci 1989
Politická,

ekonomická,

legislativní

a

společenská

transformace

v Československu po roce 1989 byly procesy, jejichž trvání a dopady se v některých
ohledech promítají i do současnosti. Zejména období let 1989 – 1993, kdy politická
reprezentace primárně zaměřila své úsilí na procesy demokratizace, desovětizace,
pluralizace, privatizace a marketizace 30 , bylo spontánním, překotným a ne zcela
řízeným přerodem cenzurovaných redakcí a majetku médií na redakce svobodných
médií, aniž by v té době existoval úplný legislativní rámec adekvátní nové situaci. Tyto
proměny struktury vlastnictví, tendence a povahy médií probíhají do dnešního dne,
protože mediální trh je nejen nestabilním byznysem z hlediska nepředvídatelosti
publika, možným ekonomickým propadům provázaného světového trhu (viz současná
světová hospodářská krize), ale také kvůli konkurenci jednotlivých vydavatelů, jenž se
v rámci soutěže stále musí snažit vybudovat si co nejstabilnější pozici na trhu, a tu
dlouhodobě udržovat. Proměnu vlastnické struktury proto můžeme rozdělit do několika
období, která se postupně prolínala, přičemž každé z nich bylo dalším stupněm
konsolidace vlastnictví v oblasti mediálního trhu. 31

3. 2 Specifika českého mediálního prostředí při transformaci
České mediální prostředí prošlo za posledních téměř sto let vývojem, který se
v jistých aspektech liší od „západního“ vývoje. Porovnáme-li stav české mediální
krajiny v první polovině 90. let (tedy v období formování základů svobodného
mediálního trhu) se stavem mediální krajiny v západních liberálních demokraciích,
narazíme na mnohá specifika charakterizující prostředí střední Evropy a vycházející
z tehdejší ojedinělé historické situace. Tato specifika vyplývají z postrádané zkušenosti
s přirozeně se rozvíjejícím a rozvíjeným mediálním trhem. Politická a společenská
izolace Československa měla za důsledek v podstatě přerušený vývoj médií v závislosti
30

BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. 2007. s. 76.
Vývoj médií po roce 1989 se dá z hlediska proměny vlastnické struktury rozdělit do tří period. První se
vyznačuje specifickou spontánní privatizací a týká se let 1989 – 1992, kdy došlo k převodu hlavních
českých deníků do osobního vlastnictví a objevují se první zahraniční investoři. Mezi lety 1993 až 2000
se postupně rozděloval český mediální trh mezi skupinu několika málo zahraničních vydavatelů. Konečně
v letech 2001 až 2006 dochází k ustálení vydavatelské struktury.
BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. 2007. s. 87.
31
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na měnících se určujících faktorech. Čtyřicet let trvající cenzura a obsahová i pracovní
tendenčnost měly za následek stagnaci novinářského řemesla a prostředí, ze kterého
zmizela etika a pravidla, psaná i nepsaná. Kromě toho byla zásadním problémem
technologická zaostalost střední Evropy a v podstatě nulová znalost zásad, praxe
a zákonitostí konkurenčního prostředí médií působících na volném trhu 32 . Nešlo navázat
na jedinou předchozí demokratickou zkušenost české společnosti (první republiku),
protože podmínky a povaha mediální krajiny stejně jako politická situace státu se
za padesát let naprosto zásadním způsobem změnily.

3. 3 Pronikání zahraničního kapitálu v 90. letech na tištěný trh –
nejdůležitější momenty
Důvody, proč v takové míře pronikl na český mediální trh zahraniční kapitál,
vycházejí z unikátní historické situace, která v současné Evropě už zřejmě nemá
možnost se opakovat. Vstup zahraničních investorů na domácí mediální trh byl
důsledkem malé zkušenosti tehdejších majitelů medií v České republice s tržním
prostředím, nepřítomnost domácího kapitálu nutně potřebného pro transformaci a další
rozvoj médií, platební neschopnost a neochota státu podpořit domácí mediální trh
finančními dotacemi a nemožnost zahraničních vydavatelů dalšího expandování na jim
vlastním trhu kvůli tamějším legislativním omezením koncentrace vlastnictví. 33
Zároveň je průnik zahraničního kapitálu na český trh potvrzením světového trendu
globalizace, internacionalizace, to znamená, že mediální obsah je dnes srozumitelný pro
poměrnou část světového publika, ať je vytvořen kdekoliv.
Zahraniční investoři vstoupili na český mediální trh hned zkraje roku 1990. Než
byla dokončena kupónová privatizace, přenášely se do českého prostředí hlavně
zahraniční časopisecké modely (například časopisy Reader´s Digest nebo Bravo).
Problém byl zpočátku se zastaralým technickým zázemím českých médií, které bylo ne
vždy kompatibilní s parametry periodik (například časopis Cosmopolitan nemohl proto
u nás vycházet hned zkraje 90. let). Proto domácí vydavatelé přijali zahraniční kapitál
vděčně. Jako jeden z prvních zahraničních vydavatelů denního tisku se na českém
32
33

BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. 2007.
BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. 2007.
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území začala angažovat švýcarská společnost Ringier s ekonomickým týdeníkem Profit
a od roku 1992 s bulvárním deníkem Blesk. Již v roce 1991 vstupuje na domácí trh
zahraniční investor Socpresse (vlastněn francouzskou společností Hersant) koupí akcií
společnosti Mafra, a. s., přičemž v roce 1994 svůj podíl v českém vydavatelství
Francouzi prodali německé společnosti Rheinisch-Bergische Verlagsgessellschaf, mbH.
(podrobnější rozbor majetkové a obchodní situace vydavatelství MAFRA v dalších
kapitolách). Vydavatelství Economia, a. s. bylo v letech 1991 až 1996 pod kontrolou
společnosti Eurexpansion. Poté získává ve vydavatelství majoritní vlastnický podíl
společnost Verlagsgruppe Handelstblatt, zastupovaná firmou HB-DJ Investments B.V.
Na rozdíl od velkých zahraničních vydavatelských společností získaly nakonec
na českém mediálním trhu vliv zejména společnosti Ringier AG, Rheinisch-Bergische
Verlagsgessellschaf, mbH, Verlagsgruppe Passau VGP (vlastní vydavatelství VltavaLabe-Press vydávající regionální deníky) a Mittelrhein Verlag MRV (v letech 19941995 vydával bulvární deník Expres, který v roce 1995 koupil a ukončil vydavatel
Ringier ČR). 34

34

Společnost Mittelrhein Verlag se z vydavatelského trhu v České republice stáhla v roce 2001, kdy si
ponechala jen jistý vliv v tiskárenské sféře.
ŠMÍD, Milan. Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu. Louč [online]. Bled: SEENPM, 2004
[cit. 11. 5. 2009]. Dostupné z: <www.louc.cz/pril01/vlmed2004.doc>
Historie. Ringier [online]. 2008 [cit. 12. 5. 2009]. Dostupné z:
<http://www.ringier.cz/scripts/detail.php?id=2560>

24

4.

Mediální koncerny působící v České republice
V současné době je mediální trh z hlediska vlastnictví v podstatě rozdělen mezi

několik vydavatelů, kteří rozšiřují svá portfolia buď koupí již fungujícího média nebo
jeho novým zavedením. Inzertně nejsilnějším koncernem (na základě ceníkových sazeb,
bez započítání barterových obchodů a poskytovaných slev) je v současnosti MAFRA,
a. s. Ringier ČR, a. s. (vydavatel bulvárních deníků Blesk a Aha! a časopisů Reflex
a ABC a dalších titulů) je sice z hlediska inzertních příjmů až na druhé příčce,
ale čtenářsky pokrývá největší publikum ze všech vydavatelů. Dalším vydavatelem
působícím na českém trhu je Vltava-Labe-Press, a. s. (majitelem je Verlagsgruppe
Passau), který vydává regionální Deník, jenž je v regionální mutaci k dostání v každém
kraji. Čtvrtým v pořadí z hlediska hrubých inzertních příjmů je společnost Metro (jejímž
majoritním vlastníkem je koncern MAFRA), která vydává stejnojmenný deník. 35
Následuje vydavatel Bauer Media (majitelem koncernu je společnost Heinrich Bauer
Verlag Beteiligungs GmbH), vydavatel společenských časopisů zejména pro ženy
a mládež (Bravo, Bydlení, Rytmus života, Šťastný Jim a další). Mezi nejsilnější
vydavatele periodického tisku se řadí i Stratosfera (majiteli jsou společnosti Sanoma Hearst Prague B.V. a Beheer-en Belegginsmaatschappij Buka B.V.), která vydává
společenské časopisy jako Harper´s Bazaar, Dolce Vita nebo Cosmopolitan a Esquire
a další. Do skupiny silných vydavatelů patří i Mladá Fronta (majitelem je European
Financial Services, Inc.), která vydává mimo jiné časopisy MF Plus, Mateřídouška,
F.O.O.D. nebo ekonomický deník E15. Skupinu nejsilnějších vydavatelů na českém
mediálním trhu uzavírá Sanoma Magazines Praha (vydavatele časopisů Marie Claire,
Story, Vlasta nebo National Geographic vlastní společnost Sanoma Magazines
International B.V.), Economia (majoritním vlastníkem vydavatele Hospodářských novin
a magazínů Ekonom, Marketing & Media nebo Trend Marketing je Respekt Media,
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Společnost MAFRA, a. s., respektive její vlastník Rheinisch-Bergische Verlagsgessellschaft mbH,
vlastní od roku 1998 i společnost Pressinvest, a. s., která je vlastníkem vydavatele Lidové noviny, a. s.,
jenž vydává stejnojmenný deník.
ŠTĚTKA, Václav Mgr. KOUŘIL, Vít, Mgr. Vlastnická struktura českého mediálního trhu s ohledem na
globalizační procesy. Britské listy [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2004 [cit 12. 5. 2009].
Dostupné z: <http://www.blisty.cz/files/2006/11/16/analyza-internacionalizace-medialniho-trhu.pdf>
Obchodní rejstřík a Sbírka listin [databáze online]. Ver. 2.404. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR. [cit.
12. 5. 2009]. Dostupné z: <http://www.justice.cz/or/>
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a. s.) a Borgis, který vydává deník Právo a jeho suplementy (majoritním vlastníkem je
Zdeněk Porybný). 36
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Unie vydavatelů [online]. c2004 [cit. 12. 5. 2009]. Dostupné z: <http://www.uvdt.cz/>
Obchodní rejstřík a Sbírka listin [databáze online]. Ver. 2.404. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR,
c2009. [cit. 12. 5. 2009]. Dostupné z: <http://www.justice.cz/or/>.
Hrubé inzertní příjmy vydavatelů: 19,9 miliardy Kč. Marketing a Media [online]. 3. 2. 2009 [cit. 10. 5.
2009]. Dostupné z: <http://mam.ihned.cz/109-33795850-on-inzertn%ED+p%F8%EDjmy-100000_d-9d>
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5.

Mafra
Vývoj

vlastnické

struktury

dnešního

koncernu

MAFRA

je

značně

komplikovaný. Transformace mediální krajiny po roce 1989 a vstup zahraničních
investorů na domácí trh měly za následek dlouhý proces postupné konsolidace
vlastnictví médií. Ustálení majetkové situace na českém mediálním trhu zdaleka nemusí
být ve svém současném stavu u konce.

5.1 Vlastníci a vývoj mediálního koncernu MAFRA
Deník Mladá fronta vycházel od 9. května 1945 do roku 1990. Po změně
politických poměrů v Československu na konci 40. let 20. století vycházela Mladá
fronta do revoluce v roce 1989 pod hlavičkou různých mládežnických organizací.
Sametové revoluce se deník dožil pod taktovkou Svazu socialistické mládeže (dále jen
SSM) 37 . Po sametové revoluci a transformaci trhu bylo nutné vypořádat jeho majetek.

5. 1. 1 Majetkovo-právní vypořádání majetku SSM
Svaz socialistické mládeže zanikl na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu
(27. – 28. 1. 1990), načež bylo nutné právně vypořádat jeho majetek. Proces převodu
majetku SSM (a následně SM) a vypořádání majetku Mladé fronty Dnes je
diskutovanou otázkou dodnes. 38 Právním pokračovatelem SSM se stal Svaz mládeže
(dále jen SM), jenž byl zaregistrován na základě ustanovení § 2 zákona č. 68/1951 Sb.
o dobrovolných organizacích a shromážděních ( dne 23. 4. 1990). Do května 1990 mohl

37

BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. 2007.
Klíčový a zároveň problematický se stal zákon č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku SSM lidu ČSFR,
v němž nebyl konkrétně vymezen pojem „držení“ a nebyl stanoven celkový soupis majetku SSM. Zjistilo
se, že SSM neměl přesnou evidenci svého majetku a například některé nemovitosti využíval bez právního
důvodu. Po kontrole nakládání s majetkem SSM bylo zjištěno, že žádné státní úřady neprozkoumaly
majetkoprávní vztahy k objektům, které SSM využívala.
SKÁLA, Petr Ing. Kontrolní závěry z kontroly hospodaření se státním majetkem ve správě EKOS,
JUNIOR centrum, Mladá fronta a Stavocentral v období od vzniku vlastnictví státu do období
transformace na obchodní společnosti a z kontroly hospodaření Fondu dětí a mládeže se státním
majetkem. Věštník nejvyššího kontrolního úřadu 1996 [online]. 6. 12. 2001 [cit. 15. 4. 2009]. Dostupné z:
<http://www.nku.cz/kon-zavery/K94050.pdf>
Mladé frontě je šedesát. Marketing a Media [online]. 5. 5. 2005 [cit. 15. 4. 2009]. Dostupné z:
<http://mam.ihned.cz/109-16093890-on-mlad%E9+front%EC+je+%9Aedes%E1t-100000_d-51>
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majitel SM s majetkem bývalého SSM libovolně nakládat. Dne 18. 5. 1990 bylo přijato
ustanovení č. 177/1990 Sb. týkající se jistých opatření spjatých s majetkem politických
stran, politických hnutí a společenských organizací, přičemž byly zakázány převody
majetku a omezena hospodářská činnost společenských organizací. Evidence majetku
měla být podložena přijetím vyhlášky č. 224/1991 Sb., přičemž tato vyhláška
neobsahovala požadavek seznamu a vyčíslení hodnoty majetku či pozemků. Převzetím
majetku SM byl v říjnu 1990 pověřen ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj.
Na základě zákona č. 497/1990 Sb. o navrácení majetku SSM lidu ČSFR a ustanovení
č. 598 z 23. 12. 1991 o využití bývalého majetku KSČ a SSM byl majetek SM
do rozhodnutí o dalším využití majetkem České a slovenské federativní republiky. 39
Zásadní chybou ve věci převedení majetku bývalého SSM i Mladé fronty byl
fakt, že Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj až do vzniku akciových
společností neupravilo zřizovacími listinami formu organizací z hospodářských zařízení
na jiné státní organizace. Tato hospodářská zařízení měla stále stejný status, organizační
řád a řídily se hospodařením společenských organizací. Kromě toho, že majetek
bývalého SSM nebyl při vypořádání chráněn státním dozorem, nedodrželo Ministerstvo
pro hospodářskou politiku a rozvoj pravidlo využívat právní prostředky k ochraně
národního majetku. Podle nejvyššího státního úřadu nebylo ze strany nově vzniklých
společností (z majetku, který dříve spadal pod vlastnictví SSM) dodrženo ustanovení, že
při zápisu do obchodního rejstříku musí akciová společnost vystavit prozatímní list,
který nahrazuje akcie do splacení jejich jmenovité hodnoty akcionáři. 40
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SKÁLA, Petr Ing. Kontrolní závěry z kontroly hospodaření se státním majetkem ve správě EKOS,
JUNIOR centrum, Mladá fronta a Stavocentral v období od vzniku vlastnictví státu do období
transformace na obchodní společnosti a z kontroly hospodaření Fondu dětí a mládeže se státním
majetkem. Věštník nejvyššího kontrolního úřadu 1996 [online]. 6. 12. 2001 [cit. 15. 4. 2009]. Dostupné z:
<http://www.nku.cz/kon-zavery/K94050.pdf>
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5. 1. 2 Redakční iniciativa při transformaci deníku Mladá fronta
Redakce tehdejší Mladé fronty plánovala pokračování vydávání deníku,
leč hledala řešení, jak toho dosáhnout a zároveň se osamostatnit od původní
vydavatelské organizace. Od 1. ledna 1990 je deník zařazen pod správu vydavatelství
Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství (MFNV), které bylo majetkem SM. 41 Tato
organizace byla nadřazena podniku MFNV až do nabytí platnosti zákona
č. 497/1990 Sb. o navrácení majetku SSM lidu ČSFR 42 . Kolektiv redakce deníku Mladá
fronta usiluje o osamostatnění a odtržení MFNV od Svazu mladých. V červenci 1990
z toho důvodu redaktoři Mladé fronty, s advokátní výpomocí, zakládají samostatnou
společnost. Dne 27. 7. 1990 je podepsána zakladatelská smlouva společnosti M a F,
a. s. 43 a dochází k zaregistrování ochranných známek a značek. 44 Akciová společnost
M a F byla v srpnu 1990 zapsána do obchodního rejstříku přesto, že ministr
hospodářství

rozhodnutím č. 365 povolil zřízení akciových společností až

12. 11. 1992. 45 Již v roce 1990 byl nicméně přijat zákon o vzniku provizorních

41

Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství, zřídil ÚV ČSM dne 15. 9. 1964.
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majetkem. Věštník nejvyššího kontrolního úřadu 1996 [online]. 6. 12. 2001 [cit. 15. 4. 2009]. Dostupné z:
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V představenstvu M a F, a. s. figurovaly při zápisu do obchodního rejstříku v roce 1990 následující
osoby: Karel Hvížďala (předseda představenstva), Petr Zempliner (místopředseda představenstva) a
členové Petr Šabata, Alexandr Ferra, Ondřej Neff, Marcela Pecháčková, Libor Ševčík, Vojtěch Trapl a
Pavel Beránek.
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c2009. [cit. 30. 4. 2009]. Dostupné z:

29

akciových společností. 46 Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství byla převedena
na společnost Mladá fronta, a. s. formou zakládací listiny sepsané notářským zápisem
ze dne 17. 12. 1992 a jeho dodatku z 13. 5. 1993. Zapsána do obchodního rejstříku byla
17. 5. 1993. 47 Stát při převodu majetku Mladé fronty přitom nepostupoval v souladu
s právním řádem. Po přijetí ustanovení o vzniku akciových společností ministerstvo
hospodářství splatilo základní jmění zakládaných společností (bývalých hospodářských
zařízení – mimo jiné SSM nebo Mladé fronty) vložením kmenového jmění těchto
hospodářských zařízení. Podle zákona o navrácení majetku SSM lidu ČSFR přešel tento
majetek bez náhrady do vlastnictví státu, ale protože základní jmění bylo splaceno
daným způsobem, bylo vlastnictví státu zaměněno za majetkové právo státu s právem
řízení společností, proto mohly být společnosti převedeny na jiné osoby. Nebyly
dodrženy ani podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, nebylo například vydáno
rozhodnutí o privatizaci a nebyly vypracovány privatizační projekty. 48
Redakce „starého“ i „nového“ deníku Mladá fronta podala výpověď, stejně jako
její vedení, a to v rámci snahy zabránit vydávání obou periodik najednou, načež je
společnost M a F, a. s. zapsána do obchodního rejstříku 49 . Zásadním okamžikem je
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uzavření hospodářské smlouvy 50 mezi společností M a F, a. s. a MFNV. 51 První vydání
deníku Mladá fronta Dnes je distribuováno 1. 9. 1990. Akcionáři společnosti M a F,
a. s., tedy většinou členové redakce, však ve většině případů těsně po revoluci nebyli
ve finanční situaci, která by jim umožňovala mnohamilionové investice do mediálního
vydavatelství. M a F, a. s. proto zakládá další společnost, MaFra 52 , a. s., která získala
vydavatelská práva na deník MfD. Tím si M a F připravila půdu pro prodej podílu
(vydavatelských práv) potenciálnímu investorovi, ale zároveň společnosti zůstává jistý
majetek. MaFra tiskla deník MfD a distribuovala jej, na společnosti M a F zůstaly
některé redakční povinnosti. 53 V roce 1992 kupuje část akcií společnosti MaFra
francouzský vydavatel Socpresse SA, přičemž podíl kapitálu zůstává majoritní
ve prospěch MaFra (52 akcií : 48 akciím). Přestože v roce 1993 získává po navýšení
kapitálu společnost Socpresse SA majoritní vlastnický podíl v MaFra, musí jej v roce
1994 prodat kvůli finančním problémům své vlastní společnosti Groupe Hersant.
Novým majitelem se stává současný vlastník MAFRA, německý vydavatel RheinischBergische Verlagsgesellschaft, mbH. 54 V roce 1997 přecházejí redakční pravomoci
ze společnosti MaF na společnost MaFra, přičemž dochází k zatím posledním změnám
v názvech společností. Název MaFra byl pozměněn na MAFRA 55 a název MaF

Ministerstvo kultury registruje deník Mladá fronta Dnes jako nové periodikum, které vydává společnost
M a F, a. s.
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<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=20680&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sys
inf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=312c8152a
25d649e8e0ea7c926e05ba5&sysinf.spis.@oddil=B&sysinf.spis.@vlozka=1328&sysinf.spis.@soud=M%
ECstsk%FDm%20soudem%20v%20Praze&sysinf.platnost=14.05.2009>
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na MAF. Vlastník zůstává stejný, přičemž systematicky 56 pokračuje s navyšováním
vlastnického podílu, který se v roce 2006 stává stoprocentním. 57 V červenci roku 2001
zakládá koncern další dceřinou společnost, MAFRA MEDIA, s. r. o. 58

5. 1. 3 Vlastnictví ochranné známky
Problematickou otázkou bylo nejen vypořádání majetku bývalého Svazu
socialistické mládeže, ale také vznik dvou právnických osob z bývalé Mladé fronty.
První právnickou osobou byla Mladá fronta, a. s., která byla založena jako právní
nástupce společnosti Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství 17. května 1993.
Druhou právnickou osobou byla společnost M a F, a. s., která vznikla iniciativou
redaktorů bývalého deníku Mladá fronta 22. srpna 1990.
První vydání deníku Mladá fronta Dnes bylo v prodeji 1. září 1990
pod vydavatelem M a F, a. s., přihláška ochranné známky „Mladá fronta Dnes“ u Úřadu
průmyslového vlastnictví (dále jen UPV) byla podána v říjnu 1991 a samotná značka
byla zapsána až v únoru 1994. Tuto ochrannou značku vlastní v současné době
společnost MAFRA, a. s. 59 Kromě této zaregistrovala M a F značky „DNES“ (podání

Obchodní rejstřík a Sbírka listin [databáze online]. Ver. 2.404. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR,
c2009. [cit. 14. 5. 2009]. Dostupné z
<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=19554&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sys
inf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=90e0c3a7a
0cd563cc92b960aef600229&sysinf.spis.@oddil=B&sysinf.spis.@vlozka=175&sysinf.spis.@soud=M%E
Cstsk%FDm%20soudem%20v%20Praze&sysinf.platnost=14.05.2009>
56
Koncern Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft, mbH postupoval při koncentraci vlastnictví do
svého vlivu jednak skupováním akcií společnosti M a F, a. s. a jednak navyšováním základního kapitálu
společnosti MaFra, a. s.
BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. 2007.
57
Majitel RBVG, mbH. byl zapsán jako majitel společnosti MAF v obchodním rejstříku ode dne 24.
července 2006.
58
Společnost MAFRA MEDIA, s. r. o. byla zapsána do obchodního rejstříku pod č. 264 63 202 dne 11.
července 2001. Od roku 2006 je majoritním vlastníkem společnosti MAFRA, a. s. (98,59 %) a zbytkovým
vlastníkem Rherinisch-Bergische Verlagsgessellschaft mbH (1, 41 %).
Obchodní rejstřík a Sbírka listin [databáze online]. Ver. 2.404. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR,
c2009. [cit. 21. 4. 2009]. Dostupné z:
<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=461826&sysinf.vypis.rozsah=uplny&s
ysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=9ed4a92
333602cb3e58302fd85992149&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=83926&sysinf.spis.@soud=
M%ECstsk%FDm%20soudem%20v%20Praze&sysinf.platnost=21.04.2009, 21. 4. 2009>
59
Úřad průmyslového vlastnictví [databáze online]. c2008 [cit. 30. 4. 2009]. Dostupné z:
<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=21924&plan=cs>
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přihlášky u UPV v říjnu 1991, zapsáno v březnu 1994) 60 , „MF DNES MAGAZÍN +
TV“ a „MF DNES PŘÍLOHA MAGAZÍN + TV“ (podání přihlášky u UPV v září 1994,
zapsáno v březnu 1997) 61 , „MF DNES VÍKEND“, „MF DNES PENÍZE“ (podání
přihlášky u UPV v září 1994, zapsáno v květnu 1997) 62 a „MF DNES SPORT“ (podání
přihlášky u UPV v září 1994, zapsáno v červnu 1997). Dále zapsala M a F známky
„STŘEDNÍ MORAVA DNES“, „JIŽNÍ MORAVA DNES“, „SEVERNÍ MORAVA A
SLEZSKO DNES“, „ČECHY DNES“, „STŘEDNÍ ČECHY DNES“, „VÝCHODNÍ
ČECHY DNES“, „SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY DNES“, „PRAHA DNES“,
„ZÁPADNÍ ČECHY DNES“, „JIŽNÍ ČECHY DNES“, „MORAVA DNES“,
„SEVERNÍ ČECHY DNES“, „ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA DNES“. 63
Společnost Mladá fronta, a. s. po zániku společnosti Mladá fronta, nakladatelství
a vydavatelství zaregistrovala logo „mf“ (přihláška podána v březnu 1991, zápis v září
1992) 64 , v roce 2003 je registrována značka „mf Mladá fronta“ a v roce 2004 značka
„Mladá fronta PLUS“. 65 Toto dvojí registrování značek „MF“ vyvolalo soudní spor
mezi oběma společnostmi. V roce 2004 podala MAFRA žalobu na akciovou společnost
Mladá fronta, která nespadá pod koncern, obě společnosti používají ale stejné jméno.
MAFRA požadovala, aby žalovaná strana přestala užívat spojení Mladá fronta a zkratku
„mf“. MAFRA se obávala rizika záměny obou vydavatelství, parazitování na pověsti
a zároveň o svá práva, a proto proti Mladé frontě podala žalobu proti nekalému
jednání. 66

60

Úřad průmyslového vlastnictví [databáze online]. c2008 [cit. 30. 4. 2009]. Dostupné z:
<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=21923&plan=cs>
61
Úřad průmyslového vlastnictví [databáze online]. c2008 [cit. 30. 4. 2009]. Dostupné z:
<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=45767&plan=cs>
62
Úřad průmyslového vlastnictví [databáze online]. c2008 [cit. 30. 4. 2009]. Dostupné z:
<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=45764&plan=cs>
63
Jednotlivé značky byly přihlášeny a zaregistrovány u UPV v horizontu období leden 1996 až leden
1998. V následujících letech byly registrovány další průmyslové značky, v závislosti na zvyšování
obchodního podílu koncernu MAFRA na českém mediálním trhu.
Úřad průmyslového vlastnictví [databáze online]. c2008 [cit. 30. 4. 2009]. Dostupné z:
< http://upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek.html>
64
Další dvě ochranné značky „mf“ byly společností Mladá fronta, a. s. zaregistrovány v roce 2000.
Úřad průmyslového vlastnictví [databáze online]. c2008 [cit. 30. 4. 2009]. Dostupné z:
<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=18934&plan=cs>
65
Úřad průmyslového vlastnictví [databáze online]. c2008 [cit. 30. 4. 2009]. Dostupné z:
<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=173249&plan=cs>
<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=81715&plan=cs>
66
Vydavatel MfD podal žalobu na a. s. Mladá fronta pro nekalou soutěž. Marketing a Media [online]. 2.
4. 2004 [cit. 30. 4. 2009]. Dostupné z: <http://mam.ihned.cz/109-14182810-on-
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5. 2 Současná vlastnická struktura MAFRA
Vlastníkem společnosti MAFRA, a. s. jsou německá společnost RheinischBergische Verlagsgesselschaft mbH. (74% akcií) a společnost MAF, a. s. (24% akcií).
Společnost MAFRA je majoritním vlastníkem (98,59%) společnosti s ručením
omezeným MAFRA MEDIA, jejímž druhým vlastníkem (1,41%) je opět RheinischBergische Verlagsgesselschaft mbH., jež je i jediným akcionářem společnosti MAF,
a. s. Fakticky jsou tak společnosti MAF, a. s., MAFRA, a. s. a MAFRA MEDIA, s. r. o.
ovládány

jediným

vlastníkem,

tedy

společností

Rheinisch-Bergische

Verlagsgesselschaft mbH. Tuto německou společnost vlastní rodiny Arnold, Betz,
Droste a Wenderoth. 67

5. 3 Postavení koncernu Rheinisch-Bergische Verlagsgesselschaft mbH.
na německém mediálním trhu
Mediální koncern Rheinisch-Bergische Verlagsgesselschaft mbH.(dále jen
RBVG) má na německém mediálním trhu stabilní a silnou pozici. Pod vydavatelství
a tiskárnu RBVG patří nejen německé deníky, inzertní noviny, rozhlasové stanice
a internetové portály, ale společnost má vlastnický podíl i v zahraničních médiích.
Kromě kapitálu investovaného do společnosti MAFRA se RBVG vlastnicky podílí
i na médiích v Polsku a Nizozemí. Vlajkovou lodí koncernu je deník Rheinische Post,
druhý nejčtenější předplatitelský deník v Německu. Se svým průměrným denním
prodaným nákladem přes 400.000 výtisků a čteností 1,2 milionu čtenářů převyšuje
deník Mladá fronta Dnes koncernu MAFRA přibližně o 30% v hodnotách prodaného
nákladu, čtenost je u obou deníků téměř stejná. 68

vydavatel+mfd+podal+%9Ealobu+na+a.+s.+mlad%E1+fronta+pro+nekalou+sout%EC%9E-100000_dd4>
67
Obchodní rejstřík a Sbírka listin [databáze online]. Ver. 2.404. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR,
c2009. [cit. 21. 4. 2009]. Dostupné z: <http://www.justice.cz/or/>
Wer zu wem [databáze online]. c2002 – 2009. [cit. 8. 5. 2009]. Dostupné z: <http://www.wer-zuwem.de/auskunftprofile.php?code=hC6520a822iX7X27f869b&firma=rheinische-post>
68
Průměrný prodaný denní náklad deníku Mladá fronta Dnes v roce 2008 byl 291 711 kopií.
Ověřování nákladu tisku [databáze online]. c2009 [cit. 13. 4. 2009]. Dostupné z:
<http://abccr.cz/tabgraf96-soucasnost/2008/deniky2008.htm>
Odhadovaná čtenost deníku MfD byla v období října 2007 až března 2008 podle výzkumu Media Projekt
provedeného společnostmi GfK Praha – Median 1 075 000.
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Koncern RBVG se investičně podílí i na německých vydavatelstvích Aachen,
L.N. Schaffrath a Neusser 69 , jehož je RBVG stoprocentním vlastníkem. Koncern má
rovněž podíl na stále se rozšiřujících vysílačích Rádia NRW, Antenne Thüringen,
Düsseldorf a Niederrhein a dalších rádií. Od ledna 2007 vlastní RBVG i produkční
společnost AZ Media, která vyrábí časopisy, reportáže a dokumentární seriály. Kromě
toho provozuje produkční společnost Segami. Dále se investičně podílí na majetku
společností,

které

vydávají

deníky

Bocholter-Borkener

Volksblatt

a

Neuß-

Grevenbroicher Zeitung, inzertní deníky, provozuje internetové portály (mimo jiné RP
Online, Tonight, Opinio) a vlastní licenci na vysílání televizní stanice Center.tv
Düsseldorf. 70

5. 4 RBVG mbH. vs MAFRA
Německá společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgessellschaft mbH. (dále jen
RBVG) figuruje jako významný vydavatel na německém trhu. Je příkladem
novodobého mediálního koncernu, jenž po získání a ustálení vlivu na své domácí
mediální scéně proniká na trhy zahraniční, kde se vlastnicky podílí na majetku
zavedených vydavatelských společností. V případě průniku RBVG na český
vydavatelský trh v roce 1994 stál na jedné straně celosvětový fenomén koncentrace
a na straně druhé ojedinělá historická příležitost podílet se na rozdělování geograficky
blízkého mediálního trhu. RBVG měl stejně jako ostatní zahraniční vydavatelé, kteří
vstoupili vlastnicky na český mediální trh, značnou výhodu vlastní zkušenosti v oboru
a s daným podnikáním.

Unie vydavatelů [online]. c2004 [cit. 13. 4. 2009]. Dostupné z:
<http://www.unievydavatelu.cz/Upload/582.pdf> Mediální skupina MAFRA [online]. c2007 [cit. 13. 4.
2009]. Dostupné z: <http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portretspolecnosti>
69
Vydavatelství Neusser koupila společnost RBVG v lednu 2009. Do té doby drželo RBVG v Neusser
50% podíl. Coby stoprocentní vlastník skupiny Neusser, jejíž vlajkovou lodí je deník NeussGrevenbroicher s prodaným nákladem téměř 47.000 výtisků, RBVG kontroluje v současnosti veškeré
novinové, tiskárenské a rádiové aktivity společnosti Neusser. Spolupráce těchto dvou novinových domů
začala už v 50. letech 20. století. Důvodem prodeje společnosti Neusser byla podle zástupců obou domů
nutnost modernizace jeho výroby a prodeje, k čemuž jsou potřeba v budoucnu desetimilionové investice.
Wer zu wem [databáze online]. c2002-2009 [cit. 24. 3. 2009]. Dostupné z: <http://www.wer-zuwem.de/firma/Rheinische-Post.html>
Wer kauft wen [databáze online]. c2006-2009 [cit. 24. 3. 2009]. Dostupné z: <http://www.wer-kauftwen.de/meldung/21021.html>
70
Rheinische Post Online [online]. c2009 [cit. 8. 5. 2009]. Dostupné z: <http://www.rponline.de/info/wir-ueber-uns/beteiligungen.php>
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Česká vydavatelská skupina MAFRA, je coby jeden z nejsilnějších vydavatelů
v České republice důležitým článkem v portfoliu mezinárodních investic vydavatelství
RBVG. MAFRA má silné postavení na poli deníkového tisku (nejčtenější seriózní deník
Mladá fronta Dnes, deník Lidové noviny s prvorepublikovou tradicí, bezplatný deník
Metro s mezinárodním kreditem a čtrnáctideník 14 dní). Kromě toho vydává hudební
časopis Filter, jenž má v daném segmentu trhu u nás poměrně nízkou konkurenci,
vlastní licence pražského Expres Radia a Radia Classic FM, provozuje televizní hudební
stanici Óčko a internetové zpravodajské servery. Svým postavením na českém
mediálním trhu je tak MAFRA nejsilnější zahraniční akvizicí vydavatele RBVG.
V evropských regionech, kde RBVG získala obchodní vliv majetkovým podílem
na vydavatelských společnostech (kromě České republiky i Polsko nebo Nizozemí),
poskytuje mediální obsah napříč všemi segmenty trhu. V Polsku se RBVG majetkově
podílí na společnosti EXPRESS MEDIA, která vydává regionální noviny Express
Bydgoski a Nowosci, reklamní časopisy 7 dni a City a provozuje zpravodajské
internetové portály. V Nizozemí se majetkově podílí RBVG na společnosti Nederlandse
Weekbladen Groep B. V., která vydává inzertní tiskoviny. 71

71

Rheinische Post Online [online]. c2009 [cit. 8. 5. 2009]. Dostupné z: <http://www.rponline.de/info/wir-ueber-uns/beteiligungen.php>
Express Bydgoski [online]. c2006 [cit. 8. 5. 2009]. Dostupné z: <http://www.express.bydgoski.pl/>
Nowości [online]. c2006 [cit. 8. 5. 2009]. Dostupné z: <http://www.nowosci.com.pl/, 8. 5. 2009
http://www.lwp-online.nl/>
FEHMER, Diana. Growth strategies in a changing media enviroment. The Steinbeis magazine [online].
c2009 [cit. 8. 5. 2009]. Dostupné z: <http://www.stw.de/fileadmin/content/Transfermagazin/1196790307-e.pdf>
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6.

Mafra na přelomu milénia
Se změnou vlastníka mediálního domu MAFRA v polovině 90. let a díky jeho

postupnému upevňování svého vlastnictví se koncern na přelomu milénia může
soustředit na své produkty, včetně případného získávání dalších médií pod svoji střechu.
Tak jako západní média přitom vychází z jistých světových mediálních trendů.

6. 1 Rok 2001: Obchodní ambice
Hlavním

nosným

médiem

jsou

podle

zprávy

Shaping

the

Future

of the Newspaper Světové asociace novin (WAN) z roku 2002 stále tištěná média,
protože „tištěná média jsou produkty svázané s mnoha sekcemi, službami a doplňky
dělanými na míru a inzerenti využívají tyto sekce ke komunikaci se specifickými
zájmovými skupinami.“ 72 Od roku 2000 dochází na českém mediálním trhu
k upevňování pozic stávajících vlastníků a zvyšování jejich obchodního podílu. Jednou
z oblastí, na kterou se vydavatelé zaměřili, byla právě tištěná média a skupování malých
regionálních deníků, které ztrácely schopnost pokrýt zájem čím dál náročnějšího
čtenáře. 73 O udržení tisku jako hlavního zpravodajského média se snaží i tiskárny
úpravou svých zařízení pro co největší flexibilitu vůči zadané reklamě. 74 Tyto
technologické investice se dotýkají mnohamilionových finančních částek a většinou
jedinou možnost takové zázemí vybudovat mají právě velké mediální koncerny, které
generují značné zisky. MAFRA proto při plánování své obchodní strategie vychází
ze své pozice mediálního domu, který má na trhu značné možnosti díky ekonomickým
a technologickým platformám, které jsou zásadním ukazatelem jeho úspěšnosti.

72

Shaping the Future of the Newspaper, Shaping of the future of the Newspaper: Analysing strategic
developments and opportunities in the press industry. Paris: World Association of Newspaper, 2002.
72
Redakce Lidových novin například v roce 2006 zavedla regionální zpravodajství z Prahy a z Brna.
Snažila se
tím zvýšit prodaný náklad deníku, který se v té době stále držel na čtvrté až páté příčce žebříčku
prodaného nákladu monitorovaného Kanceláří ověřování nákladu ABC ČR.
LN zavádějí stránku zpravodajství z Prahy a Brna. Marketing a Media [online]. 6. 1. 2006 [cit. 2. 5.
2009]. Dostupné z: < http://mam.ihned.cz/109-17552600-onln+zav%E1d%ECj%ED+str%E1nku+zpravodajstv%ED+z+prahy+a+brna-100000_d-6f>
74
V kotli celostátních deníků. Marketing a Media [online]. 6. 3. 2000 [cit. 2. 5. 2009]. Dostupné z:
<http://mam.ihned.cz/109-1037129-on-mafra-107000_d-d8>
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V roce 2000 dokončoval koncern MAFRA stavbu tiskáren MAFRAPRINT
s digitálním barevným tiskem v Praze a v Olomouci, které byly spuštěny v květnu
2001. 75 Koncern investoval přes 80 milionů dolarů 76 , aby si vytvořil nezávislé
technologické prostředí pro své stávající a budoucí potřeby. Podíl 65% z celkové
investované částky byla investována do pražské tiskárny. Celková maximální kapacita
všech rotaček v nových tiskárnách dosahuje 210 tisíc výtisků novin o 48 stranách
za hodinu. V Praze byly instalovány čtyři rotačky, 77 z nichž jedna tiskne Lidové noviny
a zbývající tři Mladou frontu Dnes. V Olomouci byla vybudována menší tiskárna.78
Barevný tisk podle Hanse Joachima Grossmana, zástupce generálního ředitele MAFRY,
znamená nejen zásadní podporu prodeje obsahu potenciálnímu publiku, ale i zvýšení
účinnosti inzerátů. 79 V souvislosti s investicí do nových technologií plánoval v roce

75

V kotli celostátních deníků. Marketing a Media [online]. 6. 3. 2000 [cit. 2. 5. 2009]. Dostupné z:
<http://mam.ihned.cz/109-1037129-on-mafra-107000_d-d8>
76
Podle článku Investiční pobídka pro MAFRU odložena zveřejněného na serveru Marketing a Media
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2000 koncern MAFRA změnu layoutu deníku Mladá fronta Dnes, který považuje
za svoji vlajkovou loď. Rozdělení obsahu do jednotlivých sekcí souviselo jednak
s nákupem nových tiskáren (starší stroje z Německa) a se zakoupením nového
redakčního systému. 80 Petr Šabata, tehdejší šéfredaktor MfD, řekl pro server iHned.cz,
že kromě nového, tzv. berlínského formátu deníku a zavedení barev 81 , chystá
vydavatelství i rozdělení obsahu MfD do samostatných sešitů podle zaměření obsahu. 82
Fyzické rozdělení obsahu deníků a rozřazení podle zaměření jejich obsahu je strategické
a vychází z teorie tzv. „novin šitých na míru“, kdy se počítá s relativním zájmem
konkrétního čtenáře a inzertně slabými a silnými sekcemi. 83 Inzerenti se tak mohou totiž
zaměřit na konkrétní, velmi zúžené, ale specializované publikum, což pro ně znamená
efektivněji vynaložené finanční prostředky na zadanou reklamu. K tomu se šetří
materiál a výrobní zdroje. Je však vždy důležité vybrat takové tematické okruhy
pro jednotlivé sešity, aby bylo dělení obsahu efektivní. 84 Obsah deníku MfD byl v roce
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2001 rozdělen na tematické sešity, které obsáhnou zprávy z domova a ze světa (sešit
první), aktuality ze společnosti, kulturu a názorovou stránku (sešit druhý) a samostatně
pak ekonomiku a sport. Součástí listu jsou tematické a regionální přílohy. 85
Číslem dvě v deníkové produkci koncernu MAFRA je list Lidové noviny, jehož
vydavatele Lidové noviny, a. s. získala MAFRA od vydavatele Ringier v roce 1998. 86
Lidové noviny se snaží svojí image spojovat se svou prvorepublikovou tradicí
a pozdější samizdatovou činností. V portfoliu MAFRY je charakterizovaný jako „deník
vzdělaných Čechů“ 87 , ale ve skutečnosti se svojí obsahovou tendencí citelně přibližuje
deníku Mladá fronta Dnes. Lidové noviny znamenají pro MAFRU ideální doplnění
pro potenciální publikum. Publikum Lidových novin má totiž trochu jiné charakteristiky
než publikum Mladé fronty Dnes. Ne však tolik odlišné, aby nemohla být na publikum
obou médií zacílená stejná reklama, což využívá MAFRA v různých inzertních
balíčcích. Získání Lidových novin do svého portfolia tudíž pro MAFRU znamenalo
zejména podporu reklamy. 88
Obě tato rozhodnutí naznačují, že MAFRA se hodlá zaměřit na ustálení podoby
deníku MfD tak, aby si jednak udržel své stávající čtenáře a inzerenty, ale aby se jejich
řady dále rozšiřovaly i o potenciální regionální čtenáře a inzerenty. 89 Mimo to se
MAFRA chystala převzít či vytvořit další mediální produkty, jež díky zázemí, kterým
vydavatelství disponuje, budou mít silnou pozici ve svém segmentu trhu. V dubnu 2000
byla uzavřena spolupráce

mezi koncernem MAFRA a společností Galaxie 90 .
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Na frekvencích Galaxie od 25. května 2000 vysílala stanice TV3, s níž MAFRA
uzavřela smlouvu o spolupráci. Předmětem smlouvy o poskytování a využívání
zpravodajského servisu je spolupráce při výrobě zpravodajských pořadů, konkrétně má
televizní agentura TV Dnes 91 poskytovat obrazové zpravodajství z domova, ekonomiky
a zprávy ze společnosti. Další relací, na níž se strany dohodly ke spolupráci, byly
odpolední a večerní pětiminutové zpravodajské vstupy MiniExpres. 92 Zpravodajství
agentury TV Dnes (TVD) od roku 2001 využívala i slovenská zpravodajská televize
TA3. Na základě uzavřené smlouvy byla TVD povinna dodávat měsíčně televizi TA3
nejméně dvacet exkluzivních reportáží a další zprávy z České republiky. Agentura TVD
pro televizi TA3 kromě toho připravila zázemí newsroomu na klíč. 93 V prosinci 2001
TVD uzavřela další smlouvu o spolupráci, tentokrát s televizí RTV Galaxie. Předmětem
smlouvy bylo dodávání zpravodajství z Prahy a České republiky. 94 V dubnu téhož roku
podává MAFRA stížnost na vydavatalství Metro, které vydává stejnojmenný bezplatný
deník. Předmětem stížnosti je podle strany podavatele neetické chování ve věci
prohlášení Metra, že noviny mají být zadarmo 95 . Svědčí to o snaze koncernu MAFRA
udržet si stabilní pozici v segmentu novinového trhu oproti konkurenčním listům včetně
bezplatných novin, které ukrajují další kus z potenciálního prodaného nákladu,
jež dlouhodobě klesá. 96 V horizontu několika let začala MAFRA bezplatný deník
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vydávat rovněž a investičně vstoupila do vydavatelství Metro International. 97 Nástup
deníků poskytovaných čtenářům zdarma není jedinou snahou získávání čtenáře. Kromě
toho se začaly používat i jiné nástroje získání pozornosti publika. Jsou jimi zejména
soutěže o hodnotné ceny, dárky poskytované předplatitelům nebo suplementy, tedy
magazíny přikládané dlouhodobě k výtisku novin, které některým deníkům zvyšují
nezanedbatelně prodaný náklad (i když jen krátkodobě). 98 Zejména soutěže se staly
častým marketingovým tahákem na čtenáře. Mladá fronta Dnes přitom byla první, která
model soutěže zavedla (známá soutěž Motynka). Úspěch soutěže inspiroval i další
vydavatele k následování tohoto trendu přesto, že soutěže jsou velmi finančně nákladné
a pomáhají zvedat prodaný náklad jen krátkodobě. 99
Koncern MAFRA vlastní od roku 1995 podíl ve společnosti První novinová
společnost, a. s. (dále jen PNS), která je jedním z distributorů periodického tisku
v České

republice. 100

Spoluvlastnictví

distribuční

společnosti

pro

vydavatele

periodického tisku znamená strategický opěrný bod a zároveň formu kontroly cesty
distribuce periodik do prodeje a abonentům. O distribuci jako takovou se vydavatelství
většinou nestará, přičemž funkční a používanou cestou je kooperace konkurenčních
vydavatelů v rámci investičních podílů na vlastnictví distribučních společnostech. 101
V červenci 2000 dochází ke stanovení pevného přepočtu ceny deníků oproti původního
systému přepočítávání ceny z rabatů z ceny konečné spotřeby. 102 Tento pevný přepočet
cen předplatného stanovila společnost Předplatné tisku (dále jen PT, dnes společnost
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Mediaservis), která vznikla v roce 1999 vyčleněním ze společnosti PNS z důvodu její
restrukturalizace 103 . Po dokončení restrukturalizace byla společnost nabídnuta
potenciálním novým vlastníkům. Značný zájem o získání podílu na vlastnictví
společnosti PT měli akcionáři PNS, vydavatelství Economia a MAFRA. 104 Těm se
majoritní podíl na PT podařilo získat koupí akcií, které následně prodaly logistické
společnosti, jež se z profesionálního hlediska stará o distribuci periodik. 105 V roce 2001
se kromě toho opět mění akcionářská základna PNS a podíl koncernu MAFRA se zvýšil
na 26,5 %. 106
Na konci roku 2000 dochází ve vedení deníků Mladá fronta Dnes a Lidové
noviny k personálním změnám. Šéfredaktor Petr Šabata je odvolán ze své funkce.
Generální ředitel vydavatelství MAFRA Clemens Bauer tuto změnu odůvodňuje
potřebou změny v rámci nového vývoje a uskutečňování nové vize deníku. Novým
šéfredaktorem deníku MfD se stal po schválení valnou hromadou akcionářů společnosti
Pavel Šafr, který přešel z pozice šéfredaktora Lidových novin. Na jeho místo
v Lidových novinách nastoupil jeho zástupce Veselin Vačkov. 107
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c2009. [cit. 15. 5. 2009]. Dostupné z:
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Ranní noviny k ranní kávě... rychleji a lépe. Marketing a Media [online]. 18. 9. 2000 [cit. 20. 4. 2009].
Dostupné z: <http://mam.ihned.cz/109-1039376-on-mafra-107000_d-99>
105
V roce 2001 byl podíl společností MAFRA a ECONOMIA převedeny na společnost MAFRA NET.
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(49%) a německá společnost F-log AG (51%). Distribuční Holding, a. s. (dříve MAFRA NET, s. r. o.)
patří společnostem MAFRA, a. s., ECONOMIA (20 % od roku 2003) a Vltava – Labe – Press (40 % od
roku 2003).
Obchodní rejstřík a Sbírka listin [databáze online]. Ver. 2.404. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR,
c2009. [cit. 21. 4. 2009]. Dostupné z:
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M%ECstsk%FDm%20soudem%20v%20Praze&sysinf.platnost=21.04.2009>
Economia a MAFRA přebírají Předplatné tisku. Marketing a Media [online]. 23. 10. 2000 [cit. 20. 4.
2009]. Dostupné z: <http://mam.ihned.cz/109-1039759-on-mafra-107000_d-74>
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Ostatními akcionáři jsou v daném roce Ringier (27,5 %), Vltava-Labe-Press (26 %) a Economia (přes
svoji dceřinou firmu Ecomedia 18 %).
Vltava-Labe-Press koupilo 26 % v PNS, MAFRA koupila 11 %. Marketing a Media [online]. 7. 9. 2001
[cit. 14. 4. 2009]. Dostupné z: <http://mam.ihned.cz/109-10277680-on-mafra-107000_d-03>
107
Petr Šabata končí ve funkci šéfredaktora MF Dnes. Marketing a Media [online]. 10. 11. 2000 [cit. 14.
4. 2009]. Dostupné z: <http://mam.ihned.cz/109-10338830-on-mafra-107000_d-62>
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6. 2 Audiovizuální a multimediální expanze (2001 – 2003)
6.2.1 Internet
První strategické plány v oblasti internetových médií a spoluprácí datuje
MAFRA do roku 2000. 108 Portál iDnes.cz byl přitom spuštěn už dva roky před tím,
v lednu 1998 a MAFRA byla první z vydavatelů, která zpravodajský internetový portál
spustila. 109 Až rok 2001 ale začal z hlediska internetových médií pro koncern MAFRA
završením důležité kapitálové investice v odhadované výši několika desítek milionů
korun. V lednu byl koupí pod server iDnes.cz přiřazen server Mobil.cz zaměřený
na mobilní komunikaci. Spojením s nejnavštěvovanějším serverem zabývajícím se
mobilní komunikací je MAFRA v roce 2001 na cestě k vytvoření silného interaktivního
webového zpravodajského portálu. 110 O zvyšující se důležitosti webového zpravodajství
a zaměřování pozornosti mediálního trhu na internet svědčí i to, že v březnu téhož roku
spustila MAFRA portál iDnes.cz v nové podobě, s obsahem řazeným podle regionů.
Uživatelé si tak mohli začít hledat informace podle toho, kterého regionu se týkaly.
MAFRA se zjednodušením řazení obsahu snaží o zpřístupnění portálu co nejvyššímu
počtu potenciálních čtenářů a zároveň vychází vstříc inzerentům, pro které je regionální
reklama efektivní. Během daného roku rozšířil portál iDnes.cz své služby uživatelům
o e-mailové služby a vyhledavač. 111 V daném období MAFRA stanovila coby své tři

Šafr do vedení MfD, na jeho místo Vačkov. Marketing a Media [online]. 14. 12. 2000 [cit. 14. 4. 2009].
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<http://mam.ihned.cz/109-10342330-on-mafra-107000_d-de>
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Server Lidovky.cz byl spuštěn v roce 2000, server Aktualne.cz v roce 2005, server Novinky.cz v roce
2003.
Mediální skupina MAFRA [online]. c2007 [cit. 18. 5. 2009]. Dostupné z:
<http://sluzby.mafra.cz/internet/nase_portaly/lidovky_cz>
Aktuálně.cz slaví 1. narozeniny. Marketing a Media [online]. 1. 11. 2006 [cit. 18. 5. 2009]. Dostupné z:
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Deník Právo a portál Seznam vytvoří společný zpravodajský server. Marketing a Media [online]. 29. 11.
2002 [cit. 18. 5. 2009]. Dostupné z: <http://mam.ihned.cz/109-21045555-on-novinky.cz-100000_d-73>
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Mobil servis ve stáji iDnes. Marketing a Media [online]. 12. 1. 2001 [cit. 20. 4. 2009]. Dostupné z:
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2001 [cit. 20. 4. 2009]. Dostupné z: <http://mam.ihned.cz/109-1008820-on-mafra-107000_d-4d>
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priority televizní agenturu TVD, multimediální archiv a právě internetový portál
iDnes.cz, a to se zaměřením na obsah a služby standardního portálu. 112
Ze zaměření obchodních aktivit MAFRY na rozšíření služeb webového portálu
vyplývá i z další smluvní spolupráce, kterou v roce 2001 uzavřela. Vydavatel
BertelsmannSpringer, který vydává periodika zaměřená na obory stavebnictví
a dopravu, se s MAFROU dohodl na spolupráci na novém serveru Dům a byt
(www.dumabyt.cz). Výsledkem smlouvy mělo být vytvoření největšího internetového
portálu o bydlení. 113 Kromě toho MAFRA nadále rozšiřovala internetovou inzertní
databázi portálů, kterou spustila v roce 2000 a která obsahuje mimo jiné databázi
personálních serverů. 114 V dané době zároveň MAFRA koupila server o automobilech
Autokatalog.cz 115 a existoval již projekt internetového rádia. To spustila v září 2001
na adrese Radio.idnes.cz, přičemž vysílání bylo rozděleno na denní servis (zejména
zpravodajství zdrojované hlavně od TVD) a noční hudební cykly. 116 V polovině roku
2001 MAFRA koupila ekonomický server Fincentrum.cz 117 , který do té doby
exkluzivně spolupracoval se serverem EconomiaOnLine.cz. 118 Spolupráce Fincentra

112

Portálem rozumíme integrovanou multifunkční www-stránku poskytující nejrůznější komunikační a
informační služby. Portál se vyvinul z rozcestníků a vyhledávačů (původně sloužících pouze k orientaci
v internetových zdrojích) rozšířením o další služby jako e-mail poskytovaný zdarma, aktuální
zpravodajství, předpověď počasí apod. Nedílnou součástí každého portálu jsou aktualizované informace
přebírané z cizích zdrojů nebo vytvářené vlastními silami. K nejnavštěvovanějším českým portálům patří
Atlas (www.atlas.cz), Centrum (www.centrum.cz) a Seznam (www.seznam.cz).
ŠMÍD, Milan. portál In Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 2007. s. 153154.
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Vydavatelství Mafra koupilo finanční server Fincentrum. Strategie [online]. 29. 6. 2001 [cit. 25. 4.
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přitom pokračovala se serverem Economia OnLine.cz a začala i se serverem
iDnes.cz. 119 V roce 2002, kdy se Petr Stuchlík, vedoucí marketingu a obchodu serveru
Fincentrum.cz, stal obchodním ředitelem serveru iDnes.cz, byla pak završena fúze se
týkající se nejen Fincentra a MAFRY, ale kromě toho i serveru MobilMedia.cz, jehož
strategickým partnerem se MAFRA stala už v lednu 2001. 120 Během let 2001 až 2003
server MobilMedia.cz poskytl opakovaně MAFŘE úvěr a půjčku. Úvěry v daném
období poskytly společnosti MAFRA i TPD Tiskařská Development, s. r. o. a vlastník
koncernu Rheinisch-Bergische Verlagssgesellschaft mbH (dále jen RBVG). V roce
2003 byly ochranné známky a práva k redakčnímu systému MobilMedia.cz převedeny
na společnost MAFRA. 121 V roce 2004 spustil server iDnes.cz ve spolupráci se
společností Contactel zrychlené připojení k internetu. Připojení iDnes Akcelerátor bylo
k dispozici pro vytáčené linky připojení k internetu a fungovalo na bází zmenšení
obsahu prohlížené webové stránky, zrychlení prohlížení a úspory peněz utracených
uživateli za dlouhé připojení na internet. 122

6.2.2 Rozhlasové vysílání
Zájem o podíl na rozhlasovém trhu projevila MAFRA MEDIA v dubnu 2001
při přidělování licence na pražskou rádiovou frekvenci 90,3 FM, na které vysílalo rádio
Limonádový Joe. Svůj projekt plánovaného pražského Rádia N MAFRA zdůvodňovala

Ecoomia online: http://eol.ihned.cz/.
120

Coby majitel Mobil Media, a. s. byla MAFRA, a. s. zapsána do obchodního rejstříku až v dubnu 2004.
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c2009. [cit. 21. 4. 2009]. Dostupné z:
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Úvěry byly poskytnuty na základě Úvěrové smlouvy, půjčka na základě úvěrové smlouvy. Licence
poskytla MAFRA serveru na základě licenčních smluv.
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<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/getFile?listina.@slCis=100041982&listina.@rozliseni=pdf&listi
na.@klic=9509e32c97b8647fa39540c5536c7c49>
122
iDnes Akcelerátor: Třikrát rychlejší internet. Strategie [online]. 4. 10. 2004 [cit. 22. 4. 2009].
Dostupné z: <http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=47760>
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významem, který by pro Pražany mělo její rozhlasové zpravodajství. 123 Rozhlasovému
projektu MAFRY nebyla licence frekvence 90,3 FM přidělena, připadla pardubické
společnosti 4S Production, která na frekvenci začala vysílat Rádio Expres. 124 MAFRA
u svého plánu získat licenci k rozhlasovému vysílání zůstala a připravovala projekt
zpravodajsko-informačního rádia pro lokality Prahu, Ústí nad Labem, Brno a Opavu. 125
V říjnu 2002 se MAFRA zúčastnila dalšího výběrového řízení pro udělení licence
pro rozhlasové vysílání, tentokrát šlo o frekvenci bývalého rádia Presston. Ani tentokrát
jí nebyla licence přidělena. 126 Na trh rozhlasového vysílání se koncernu MAFRA
podařilo dostat v listopadu 2003, kdy koupil stoprocentní podíl rádia zaměřujícího se
na klasickou hudbu Classic FM. 127 Došlo k tomu přesto, že dosud se MAFRA snažila
získat od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání licenci na vysílání zpravodajského
rádia. V prosinci 2003 je společnost MAFRA MEDIA zapsána do obchodního rejstříku
jako majitel společnosti RKR, s. r. o., jejímž předmětem podnikání je mimo jiné
provozování rozhlasové stanice. 128
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6.2.3 Zázemí vydavatelství
V roce 2001 poskytla společnost RBVG MAFŘE své know-how. 129 V říjnu
2002 se MAFRA stala jediným akcionářem společnosti TPD Tiskařská Property
Development, která obchoduje s realitami. 130 V roce 2003 podepsala MAFRA smlouvu
o budoucí nájemní smlouvě v budovaných prostorách objektu Anděl Park (nakonec byla
budova pojmenována Anděl Media Centrum) na pražském Smíchově. Developerská
společnost Karimpol vyšla vítězně z výběrového řízení, které zadala MAFRA ohledně
plánovaného vybudování vydavatelského domu se vším zázemím. Koncern přitom
získal opci na odkoupení budovy Anděl Park po jejím dokončení. Místo bylo vybráno
díky své dobré dostupnosti a značnou roli hrálo i umístění objektu mimo záplavovou
oblast kvůli zkušenosti ze záplav v roce 2002. 131 Strategie postupného budování
multimediálního vydavatelského domu přinesla koncernu MAFRA zpětnou vazbu
z hlediska pozice na mediálním trhu. V roce 2003 dosáhl mezi mediálními vydavateli
prvenství v prodeji reklamní plochy inzerentům. 132
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6.3 Ustálení pozice na trhu a nové výzvy (2004 – 2005)
Úsilí vytvořit multimediální koncern, který by pokrýval audiovizuální i tištěný
segment mediálního trhu, se kolem roku 2004 projevuje další konsolidací postavení
koncernu na trhu. V srpnu 2004 MAFRA potvrdila své další ambice na rozhlasovém
trhu koupí společnosti 4S Production, která vlastnila licenci pražského Expres Radia.
Slovy

Romana

Latuskeho,

jednatele

společnosti

MAFRA

MEDIA,

jejímž

prostřednictvím MAFRA Expres Radio získala, tím společnost upevnila svou pozici
na rozhlasovém trhu a mohla svým posluchačům a inzerentům nabídnout adekvátní
produkty cílené na různé skupiny mediálního publika. 133 Silnou pozici upevňovala
MAFRA i na trhu periodického tisku. V říjnu 2004 došlo po dlouhých přípravách
k důležitým vnitropodnikovým změnám. Vedení Lidových novin bylo zrušeno
a veškeré obchodní činnosti byly sloučeny s deníkem MfD, pod společnost MAFRA.
Vydavatelské činnosti obou deníků tak byly sloučeny dohromady, což se týkalo mimo
jiné inzerce, marketingu, tisku nebo distribuce. Už v roce 2003 byly sloučeny servisní
útvary (finance, personál, správa, informační technologie) obou deníků. 134 Na konci
roku 2004 se jednotlivé divize koncernu MAFRA začínají stěhovat do nových prostor
vydavatelství, které byly vybudovány na pražském Smíchově v objektu Anděl Media
Centrum. V objektu se sešly redakce deníků Mladá fronta Dnes a Lidové noviny,
serveru iDnes.cz a rádií Classic FM a Expres. Všechny další nově přidružená nebo
vzniknuvší média měly pak být koncentrovány do jednoho vydavatelského domu nejen
obchodně-právně, ale i fyzicky. Sestěhování všech médií pod jednu střechu mělo podle
Romana Latuskeho přispět ke komunikaci uvnitř společnosti a ke spolupráci
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mezi jednotlivými médii. Koncern se se všemi stávajícími divizemi (kromě televize
Óčko) se do nového sídla nastěhoval v březnu 2005. 135
Mediální trh se v roce 2004 zabývá nadcházející digitalizací, tedy přechodu
od audiovizuálních médií na digitální systém šíření a příjmu televizního a rozhlasového
signálu. Vysílají dva digitální multiplexy – České radiokomunikace a Czech Digital
Group, přes které se šíří už některé rozhlasové stanice. 136 V prosinci 2004 začínají
přes multiplex firmy Czech Digital Group vysílat i rádia Classic FM a Expres.
Na přelomu let 2004/2005 je ve dvou digitálních sítích pro potenciální televizní stanice
připraveno dvanáct volných míst, o která se kromě jiných zajímala i MAFRA,
jež provozuje televizní agenturu TVD, a byla jen otázka času, kdy se začne zajímat
o průnik do segmentu televizního vysílání. 137 Na začátku roku 2005 MAFRA jedná
o spolupráci s akciovou společností Stanice O, která provozuje televizní hudební stanici
Óčko. Stanice Óčko byla jedna ze 42 stanic, o jejímž případném udělení digitální
licence se chystala jednat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na základě tenderu,
který vydala v listopadu 2004. Licence na zkušební digitální vysílání byla Óčku udělena
v říjnu 2005, licence na digitální televizní vysílání pak byla Óčku přidělena v dubnu
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2006. 138 Záštita a zázemí respektované mediální společnosti v souvislosti s digitálním
vysíláním byl také důvod, proč Stanice O hledala vhodného investora pro svoji televizi.
Spolupráce s vhodným investorem mohla Stanici O pomoci při udělování digitálních
licencí, MAFRA touto spoluprácí opět rozšířila své mediální portfólio. Na základě
dohody mezi médiem a vydavatelem zastoupeným svojí společností MAFRA MEDIA
a souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bylo nadpolovičních 81% akcií
společnosti Stanice O převedeno na MAFRA, a. s. Zbytek akcií, který zůstal v rukou
fyzických osob, byl ale na základě dohody obou obchodních stran a rozhodnutí Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání převeden na společnost MAFRA na konci roku 2006.
Ač se s převedením zbytku akcií původně nepočítalo, koupě proběhla kvůli změně
situace na trhu. Roman Latuske, jednatel společnosti MAFRA MEDIA, koupi zdůvodnil
přechodem audiovizuálních médií do digitální éry a s tím souvisejícím přerozdělováním
inzertních příjmů tehdejších dvou komerčních televizních stanic Nova a Prima. Procesu
přerozdělování příjmů z prodaného vysílacího času se MAFRA chtěla zúčastnit. 139
Začátek roku 2005 znamenal pro MAFRU změnu loga a vzhledu titulní strany
serveru iDnes.cz, který v tomto roce oslavil sedm let od začátku svého fungování. Nová
grafika zpravodajského serveru měla oproti předchozímu výrazu sepjetí s deníkem MfD
znamenat samostatnost a plnohodnotnost serveru iDnes.cz jako média. iDnes.cz vazbu
s deníkem MfD naznačuje úpravou písma i červenou barvou loga, což je společný znak
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všech akvizicí koncernu MAFRA. 140 Grafických změn layoutu se dočkaly i Lidové
noviny, které kromě grafické inovace zavedly nové rubriky a další rozšířily. 141 V dubnu
2005 vydala MAFRA nulté číslo hudebního měsíčníku Filter, zacíleného na čtenáře ve
věku 18 až 35 let. V časopise dostala prostor témata současná hudba, film, móda,
technika, nové technologie a trendy. Spolu s rádiem Expres a televizní stanicí Óčko je
časopis Filter další součást ve skupině médií, která jsou cílena na mladého čtenáře
a pro potenciální inzerenty zajímající se o danou věkovou skupinu jsou zajímavé. 142
Hudební média sdružená pod vlastnictví koncernu MAFRA byla všechna zapojena
do dalšího projektu, který v rámci svého portfolia vydavatelství spustilo. V září 2005
bylo zahájeno fungování hudebního serveru ShowiDnes.cz, který ve spolupráci
zpravodajského serveru iDnes.cz a všech hudebních médií MAFRY (obě rádia, televize
a časopis) byl jakýmsi spojovníkem jejich webových stránek a přinášel informace
ze showbusinessu pro cílovou skupinu publika v rozmezí 14 až 39 let. 143 Další změnou,
kterou MAFRA v poslední čtvrtině roku 2005 provedla, bylo zařazení serveru
Lidovky.cz pod jedno řídicí centrum jako ostatní média skupiny. Došlo k tomu v rámci
sjednocování a koordinace prodeje inzerce všech médií vydavatelství. Zůstává přitom
jedno hlavní obchodní centrum, které sdružuje několik obchodních týmů podle typu
média. 144 Proces slučování obchodních oddělení jednotlivých médií má nabídnout
a poskytnout zákazníkům vydavatelství lepší služby, a to reklamou zveřejněnou
ve všech médiích, jejichž obchodní oddělení byla sloučena pod jedno řídicí centrum. 145
Server Lidovky.cz kromě zařazení pod MAFRU plánoval důležité změny svého obsahu,
přičemž připravoval exkluzivní články, plné znění rozhovorů a hodlal se profilovat
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stejným způsobem jako Lidové noviny. 146 V listopadu 2005 zprovoznila MAFRA další
server, DeluxeiDnes.cz. Komerční server prezentuje luxusní zboží a služby, což jsou
produkty, které si v České republice může koupit omezená skupina obyvatel, která
ovšem rozšiřuje publikum produktů MAFRY a řadu inzerentů. 147

6. 4 Rok 2006: Tištěná média a multimédia
Rok 2006 znamenal pro MAFRU další posílení pozice na trhu periodického
tisku. V dubnu tohoto roku začala vydávat bezplatný deník Metropolitní Expres jako
přímou konkurenci tehdy již existujícím bezplatným deníkům 24 hodin, Metro a Kurýr.
Cílová skupina bezplatných deníků jsou zejména mladí lidé do 35 let. Tyto deníky jsou
cílené zejména k rychlému informování čtenářů jedoucích do práce. Tomu je uzpůsoben
i formát novin, které jsou vydávány v menší velikosti než tradiční deníky (nikoliv
tabloidy). Bezplatné deníky jsou z drtivé většiny financovány z inzerce. 148 Jejich vstup
na český mediální trh odpovídá celosvětovému trendu a už na konci roku 2006 se jejich
náklady zvýšily, aniž by tím snižovaly náklady placených deníků. 149 Jiný projekt,
kterým se MAFRA pokusila podpořit prodejnost deníku MfD, byl suplement Ona Dnes
prodávaný společně s novinami. Týdenní příloha je od roku 2006 každé pondělí
přílohou deníku Mladá fronta Dnes. Časopisová příloha cílená na ženské publikum
může deníku získat další čtenáře a může nabídnout inzerentům další část publika,
na které můžou cílit své inzerované produkty. 150 Podporu prodeje měla zvednout i edice
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knih světových autorů, která byla vydávána MAFROU a distribuována s denním tiskem,
takže čtenáři si mohli publikace koupit za zvýhodněné ceny. Stejný cíl mělo vydávání
filmů na DVD coby přílohy, které si za nižší cenu než v obchodě s DVD nosiči mohl
čtenář koupit u novinového stánku. 151 Tyto přílohy se přes značné náklady s výrobou
související podle vydavatelů vyplácejí. Prodeje novinových výtisků s některými DVD
tituly stouply až o polovinu. 152
Atraktivitu svých interaktivních médií na internetu se MAFRA pokusila zvýšit
spuštěním internetového televizního zpravodajství na serveru iDnes.cz. To spočívalo
v každodenní zpravodajské relaci Odpolední noviny trvající přibližně čtyři minuty a
vysílané v odpoledních hodinách, aby mohla shrnout dění celého dne. Relaci
připravovala agentura TVD. Zpravodajskou televizní stanici v této době přitom
MAFRA do budoucna spíše neplánovala, protože podle Romana Latuskeho musí každý
další mediální produkt pro vydavatelství znamenat ekonomický přínos, což dle jeho
názoru televizní zpravodajství v rámci MAFRY nesplňuje. 153 Rok 2006 zároveň přinesl
další internetovou spolupráci a rozšíření služeb serveru iDnes.cz. MAFRA uzavřela
smlouvu s portálem zveřejňující katalog firem Zlaté stránky. 154 Tato internetová
databáze je od února 2006 přístupná i ze serverů iDnes.cz a Klikni.cz. Databáze
obsahující přes tři sta tisíc záznamů firem a více jak sto tisíc internetových adres se tak
stala největší databází obchodně aktivních firem na českém internetu.
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6. 5 Rok 2007: Udržování své pozice na trhu
Na začátku roku 2007 se MAFRA obchodně spojila s internetovým
vyhledávačem Google. Server Klikni.cz nabízí od začátku roku 2007 vyhledávání právě
přes systém Google. Kromě toho server Klikni.cz vyhledává i na portálu iDnes.cz,
v katalogu zboží a katalogu odkazů. 155 Portfolio interaktivních médií rozšířila MAFRA
i o servery Rajče.net (internetové fotoalbum) a Ukažse.cz (zábavní server, skrze který
můžou uživatelé komunikovat na základě svých vytvořených online profilů). 156 Portál
iDnes.cz se dočkal v roce 2007 dalších vylepšení a zpřístupnění publiku. Byla
zprovozněna

freemailová

služba,

vylepšeno

vyhledávání

a

vytvořena

sekce

uživatelských blogů. 157 V rámci rozšiřování potenciálu portálu iDnes.cz a svých ambicí
v segmentu trhu audiovizuálních médií koupila MAFRA v září 2007 od společnosti
Chaps internetovou doménu Idos.cz, která poskytuje uživatelům kompletní přehled
o jízdních řádech veřejné dopravy v České republice. Následně MAFRA na server
Idos.cz přesměrovala další dvě domény, Jizdnirad.cz a Vlak-bus.cz, které získala
od téže společnosti jako Idos.cz 158
V tomto roce se MAFŘE daří i na poli televizního vysílání. Televizní stanice
Óčko se v druhém pololetí roku 2006 stala nejsledovanější kabelovou a satelitní
stanicí. 159 V červenci roku 2007 rozšiřuje MAFRA své pole působnosti v dalším již
načatém segmentu trhu. Vstupuje na trh s mobilními technologiemi a stává se
vydavatelem tří tištěných titulů zabývajících se danou tematikou – YOP!, Svět Mobilů
a Mobil Hry. Obchodně vstoupila MAFRA do společnosti Expansion Group, a. s., jež je
předním poskytovatelem multimediálního obsahu pro mobilní telefony v České
republice. 160 Na podzim daného roku MAFRA vyhlašuje soutěž o mobil roku. 161
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Zaměření na mobilní telefony má důvody nejen lokální (v České republice je velmi
vysoké procento obyvatel, kteří vlastní mobilní telefon), ale i celosvětové (studie WAN
už v roce 2002 předpovídala jako další kanál přenosu informací mobilní telefon).
Patrně nejdůležitějším partnerstvím, které MAFRA v roce 2007 uzavřela, byla
smlouva se společností Metro International, jež vydávala bezplatný deník Metro.
MAFRA na konci prosince 2007 odkoupila od společnosti 60% akcií a hlasovacích
práv. MAFRA deník Metro přebírala s plánem v budoucnu jej spojit s deníkem
Metropolitní Expres, který vydávala od roku 2006.
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7.

Změny v distribučních sítích
Od začátku 90. let došlo v segmentu distribuce periodického tisku ke stejně

značným proměnám jako ve vydávání periodických titulů. Státní Poštovní novinová
služba (jejímž zakladatelem byl Fond národního majetku v roce 1992) byla
privatizována, a už jako První novinová společnost byla jediná ze dvou distribučních
společností, které se dožily nového tisíciletí. Tou druhou byla společnost
Mediaprint&Kappa Pressegrosso (založena v roce 1992, dále jen MKP). Během
devadesátých let vzniklo a chvíli fungovalo několik dalších distribučních společností,
ale jen tyto dva distributoři působí na trhu dodnes. V roce 2000, kdy se distribuce
českého periodického tisku ustálila na těchto dvou společnostech, měla PNS tržní podíl
přibližně 65% a MKP 35%. O dva roky později se jejich podíl na trhu mění a vyrovnává
(zatímco PNS měla kontrolu nad 50-55% trhu distribuce, MKP se dostala na 45-50%
podílu na trhu). Nejdůležitějšími akcionáři distribučních společností byli Ringier, B. V.,
MAFRA, a. s., Ecomedia, s. r. o., POL-Print Medien GmbH, tedy Vltava-Labe-Press
(všichni PNS) a na druhé straně K.u.K. Medienbeteiligungs (WAZ) a Ivan Kaufmann
(MKP). V letech 2002 až 2004 mezi společnostmi PNS a MKP vznikl konflikt, který se
na základě výpovědi velkých vydavatelů a zároveň akcionářů PNS distribuční
společnosti MKP dostal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vzniklý problém
nastolil otázku, zda se akcionáři PNS výpovědí společnosti MKP a možným vytvořením
kartelu pokusili svého konkurenta zneškodnit. Další otázkou bylo, zda se tímto
jednáním vydavatelé pokusili vytvořit monopol na poli distribuce periodického tisku.
Na základě podezření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro koordinované
jednání bylo nejprve rozhodnuto, aby akcionáři PNS, kteří vypověděli smlouvy
distributorovi MKP, své smlouvy obnovili. K tomu také došlo, ale jen do odvolání
akcionářů proti rozhodnutí ÚOHS. Poté, co ÚOHS zrušil své původní stanovisko,
přecházejí daní akcionáři finálně k PNS. V dubnu 2003 je správní řízení ÚOHS
zastaveno pro nedostatek důkazů o koordinovaném jednání vydavatelů. Výsledkem celé
kauzy byl definitivní odchod akcionářů PNS od distributora MKP, koncentrování
nejsilnějších vydavatelů periodického tisku pod společnost PNS a stagnace postavení
MKP na trhu. Obě společnosti uzavřely exkluzivní smlouvy se svými akcionáři
na distribuci jejich periodik (čímž PNS postupně získala monopol na distribuci denního
tisku). Ivan Kaufmann, který byl v roce 2003 jediným akcionářem společnosti MKP,
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prodal část svých akcií časopiseckým vydavatelům (Stratosféra a Hachette Filipacchi).
Dochází tak k nastolení tzv. rakouského modelu distribuce. To znamená, že značná část
vydavatelů periodického tisku využívá pro svoji distribuci jen jednu distribuční
společnost. Na základě toho odhadla PNS nárůst podílu na trhu distribuce na 77%. 162

7.1 První novinová společnost
O vytvoření První novinové společnosti, a. s. se jednalo už v roce 1991, kdy
vedení tehdy majoritní distribuční společnosti Poštovní novinová služba a Unie
vydavatelů denního tisku zpracovávaly vznik První novinové společnosti jako
privatizačního projektu. Poštovní novinová služba byla na začátku 90. let centrálně
organizována a řízena jako součást institucí spoje a pošta. Na tehdejším Federálním
ministerstvu spojů fungoval odbor pošty a Poštovní novinové služby. Ta byla rozdělena
mezi závody, které fungovaly v rámci okresů. Po vzniku Správy pošt a telekomunikací
(1991) začíná Poštovní novinová služba působit coby celorepublikový odštěpný závod,
do něhož jsou postupně zařazovány subjekty zajišťující distribuci tisku. Základní kapitál
zamýšlené První novinové společnosti měl být navýšen vkladem vydavatelů, přičemž
jejich podíly měly být stejné (zvyšování se připouštělo jen v případě nezájmu některých
z vydavatelů) a měly tvořit třetinu z celkového kapitálu. Další třetina měla být
ve vlastnictví Fondu národního majetku (dále jen FNM), 25% mělo být přiřazeno
do kupónové privatizace a zbytek tvořily zaměstnanecké akcie a rezervní fond.
Na základě privatizačního projektu byla První novinová společnost, a. s. zapsána
do obchodního rejstříku 21. 7. 1992 pod č. 457 95 53 163 , zatím však bez kapitálového
podílu vydavatelů, o němž se stále jednalo. K majetkovému vstupu nakonec nedošlo,
protože vláda premiéra Klause návrh přepracovala. Na protest proti tomuto opatření
z představenstva PNS odstoupili lidé z řad vydavatelství a byli nahrazeni zástupci
z ministerstev. Tak fungovala PNS od roku 1993 do roku 1995. První kapitálový vstup
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uskutečnilo vydavatelství Ringier ČR, a. s., které získává akcie PNS jako kompenzaci
za své pohledávky u jednoho z fondů, jenž je jejich vlastníkem. Další vydavatelé kupují
akcie společnosti PNS od Agrobanky, přičemž v červenci 1996 se na vlastnictví PNS
kapitálově podílí Ringier ČR, a. s. (23,32%), Economia, a. s. (11,27%), MAFRA, a. s.
(10, 62%), Borgis, a. s. (5%) a několik dalších nevydavatelských subjektů. Od roku
1996 dosud řídí PNS zástupci vydavatelských domů. V roce 1996 činil podíl PNS
na prodaném nákladu 65 %, podíl společnosti Dispress 25% a podíl MPK téměř 10%.
Od roku 1997 se do PNS kapitálově zapojilo i vydavatelství Vltava, s. r. o. (1,05%,
podíl se časem snížil). Téhož roku byl bývalý kapitálový podíl Fondu národního
majetku prodán distributorovi Dispress, jenž se tím stal majoritním akcionářem, jen
však do roku 2001, kdy prodal své akcie společnosti Ecomedia (dceřinná společnost
firmy Economia, a. s.). Pět procent svých akcií prodává v roce 1999 i vydavatel Borgis,
rovněž společnosti Ecomedia. V roce 2002 prodala své akcie společnost Ecomedia,
a to společnostem Sanoma Magazines Praha a Europress. Roku 2000 PNS
osamostatňuje předplatné pod divizi Mediaservis (dnešní název). PNS se ve volném
prodeji slučuje s Dispressem a od roku 2000 tak na trhu fungují jen dva distributoři –
PNS a MPK. 164 V letech 2002 až 2004 byli akcionáři PNS vydavatelé Ringier ČR
(majoritní podíl: 7,02%), MAFRA (podíl: 26,27% akcií), Vltava-Labe-Press (podíl:
26% akcií), Economia (podíl 20,24% prodala společnost v listopadu 2002 vydavatelům
Europress a Sanoma Magazines Praha) a Sanoma Magazines Praha (podíl: 9%
získaných od společnosti Economia) a Europress (podíl: 11,24% získaných
od společnosti Economia). 165

7. 2 Mediaprint&Kappa Pressegrosso
Akcionáři MKP oproti tomu období let 2002 až 2004 byly společnosti K.u.K.
Medienbeteiligungs, Ges.m.b H& KG (podíl: 63% akcií prodaných v roce 2003 Ivanu
Kaufmannovi), Stratosfera (podíl: 28% od roku 2003, 24,325 % akcií od roku 2004),
Hachette Filipacchi (podíl: 8,475%, od roku 2004 7,35% akcií), Mediacop (podíl:
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6,75%, od roku 2004 5,875%), PK 62 (podíl: 10,35% od roku 2003, 9% od roku 2004)
a další minoritní akcionáři. 166
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8.

Segmenty mediálního trhu pokrývaného společností

MAFRA, a. s.
Koncern MAFRA pokrývá v současné době v podstatě všechny segmenty
mediálního trhu, které mají potenciál růstu a zisku. Postihuje trh placených deníků
i periodik zdarma (Mf Dnes, Lidové noviny, Metro, 14 dní), zábavní televizní vysílání
(stanice Óčko), komerční i seriózní rozhlasový trh (rádia Expres a Classic FM), zábavní
měsíčník Filter, internetové zpravodajství (iDnes.cz, Lidovky.cz), jeho oborové servery
(Bydlení iDnes.cz nebo Cestování iDnes.cz a další), technické servery (Mobil.cz,
Technet.cz, Bonusweb.cz) a další zábavní internetové servery (Alik.cz, Rajče.net,
Ukažse.cz). Kromě toho disponuje technologickým zázemím v podobě tiskáren v Praze
a Olomouci a zároveň svého sídla v komplexu Anděl Media Center. Kromě toho je
MAFRA akcionářem distribuční společnosti PNS.
Při plánování strategické obchodní činnosti vychází MAFRA z toho, je-li pro ni
nově získané nebo založené médium přínosné z hlediska zisku a neubírá-li zisku
některému z médií v jejím stávajícím portfoliu. MAFRA má v současné době značný
obchodní podíl v zásadních segmentech mediálního trhu. Dá se tedy očekávat, že své
postavení bude v daných segmentech posilovat a rozvíjet. MAFRA se příliš nezaměřuje
na riskantní obchodní projekty, velká část médií, která vlastní, mají zábavní povahu
(časopis Filter, rádio Expres, stanice Óčko), zaměřují se na hobby, ale jen ve velice
úzkém spektru (Mobil.cz, Bydlení iDnes.cz, Cestování iDnes.cz a další). Zpravodajská
média vydavatele MAFRA mají dlouhodobě stabilní pozici ve svém segmentu trhu
(Mladá fronta Dnes nebo server iDnes.cz). Současný vývoj médií zdůrazňuje vliv
a neustále se rozvíjející potenciál internetu. Kromě toho se dalším kanálem přenosu
informací stávají mobilní technologie. Můžeme tedy očekávat, že právě na tuto oblast
mediálního trhu bude i nadále MAFRA zaměřovat svoji pozornost a právě tam bude
směřovat své obchodní ambice.
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9.

Závěr
Vydavatelské společnosti MAFRA, a. s. se za patnáct let svého působení

podařilo vytvořit moderní mediální koncern, který z hlediska širokého spektra typů
médií, jež provozuje, nemá v českém prostředí přímého konkurenta. Koncern má
výrazný obchodní podíl na domácím trhu, protože se mu jako jediné vydavatelské
společnosti v České republice podařilo vytvořit multimediální koncern, který pokrývá
jak tištěná média s různou periodicitou, tak televizní a rozhlasové vysílání a internetová
média. Stal se tak inzertně nejsilnějším vydavatelem v zemi. Kromě toho disponuje
vlastním technologickým zázemím (tiskárny v Praze a Olomouci a vlastní sídlo, v němž
jsou koncentrovány téměř všechna média skupiny). Tato obchodní expanze je beze
sporu výsledkem ekonomické platformy, jenž má MAFRA ve svém majiteli, německé
společnosti Rheinisch-Bergische Verlagsgessellschaft mbH (RBVG). Nebýt investování
RBVG do českého trhu, jistě by vypadal odlišně. Otázkou je, zda by vypadal o tolik
odlišněji, pokud by na něm působily coby majitelé českých vydavatelů místo
zahraničních investorů české firmy. Otázkou zůstává i to, je-li homogenizace
a komercionalizace mediálního obsahu, čehož jsme v současnosti svědky, výsledkem
pronikání a působení zahraničních společností na nedomácí trhy, nebo zda by k této
tendenci dospěla domácí média i pod vlivem domácích investorů.
Společnost RBVG si své „dobyté obchodní území“ patrně udrží i nadále. Coby
investor s dlouholetou zkušeností s podnikáním v mediálním trhu (koncern RBVG vnikl
už v roce 1946) dozajista urychlil konsolidování koncentrace vlastnictví do rukou
nejsilnějších vydavatelských skupin působících na českém trhu. Je to ovšem stejně tak
výsledek dlouholetého působení společnosti RBVG, jako působení ostatních
zahraničních investorů v České republice (Ringier, AG, VLP a dalších). Český mediální
trh by ke koncentrování vlastnictví v mediální sféře dospěl patrně i bez zahraničních
investorů, i když by tento proces trval pravděpodobně déle. Vzhledem k tomu, že na
začátku devadesátých let neexistoval dostatek českého kapitálu, který by bylo možné
investovat do rozvoje médií, byl by bez zahraničního kapitálu technologický,
strukturální a společenský vývoj médií mnohem delším a složitějším procesem
s nejistějšími výsledky. Tržní ekonomika má dnes vliv a dopad na život takřka každého
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člověka. Je však nutné nepodceňovat kromě jejích širokých možností i její slabé stránky
a hrozby a být na ně připraven.
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Resumé
Vydavatelství MAFRA, a. s. má na českém mediálním trhu jedinečné postavení. Coby
společnosti zaštítěné zahraničním investorem se jí podařilo vytvořit multimediální
koncern, který se svým mediálním portfóliem nemá v českém prostředí přímého
konkurenta. Vstupem zahraničních investorů na počátku 90. let je český mediální trh
ovlivněn na dlouhou dobu dopředu. Můžeme jen domýšlet, jak by trh vypadal, pokud by
na něm působili s převahou domácí vydavatelé. Bakalářská práce „Koncentrace
vlastnictví mediálního koncernu MAFRA v České republice v letech 2000 – 2007“
shrnula fenomén koncentrování mediálního vlastnictví. Rysy fenoménu aplikovala
na konkrétního vydavatele, kterého uvedla v kontextu domácí mediální krajiny.
Představila obchodní činnost koncernu MAFRA ve vymezeném období a nastínila jeho
další pravděpodobné směřování. Poukázala tak na jeden z dlouhotrvajících trendů
světové mediální scény a potažmo celého obchodního světa, kterému vládnou velké
korporace.

Summary
The publisher MAFRA, a. s. has had an unique position on the Czech medial market.
As a company protected by the outlandish investor, MAFRA has managed to create
a multimedia concern and with its media portfolio it doesn´t have any real competitor.
Czech medial market has been influenced for a long time ahead by the foreign
investors´s input in the early 90s. We can only speculate about how the market would
have looked like if it had been controlled by the domestic owners. The bachelor thesis
„Concentration of the ownership of the media concern MAFRA in the Czech republic
in the decade 2000 - 2007” summarized the phenomenon of the concentration
of the medial ownership. The characters of the phenomenon were applied to the
concrete publisher which was put into the context of the domestic medial region.
The thesis introduced the business activity of the concern MAFRA in the defined era
and outlined its potential future orientation. It refers to one of the long-lasting trends
of the global medial scene and in fact the whole business world which is managed
by the big corporations.
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Přílohy
Příloha č. 1.: Přehled horizontální koncentrace koncernu MAFRA (tabulky)
Název
Mladá fronta Dnes
Lidové noviny
Metro
14 dní
Filter
YOP!
Svět mobilů
Mobil hry

Název
Lidovky.cz
iDnes.cz

Název
Autokatalog.cz
Bydlení iDnes.cz
Cestování iDnes.cz
Ona iDnes.cz
Xman iDnes.cz
Revue iDnes.cz
Mobil.cz
Technet.cz
Bonusweb.cz
Alik.cz
Rajče.net
Ukažse.cz
Jizdnirady.cz
Klikni.cz
jobDnes.cz
Automodul.cz
Topkontakt.cz
Klikniavolej.cz
Fincentrum.cz

Periodický tisk
Charakteristika
seriózní celostátní deník
seriózní celostátní deník
zpravodajský deník zdarma
čtrnáctideník zdrarma
hudební měsíčník
technologický měsíčník
technologický měsíčník
technologický měsíčník
Internetové portály
Charakteristika
zpravodajský portál
zpravodajský portál
Portál iDnes.cz
Charakteristika
automobilový server
server o bydlení
server o cestování
server pro ženské publikum
server pro mužské publikum
společenský server
technologický server
technologický server
technologický server
server pro dětské publikum
internetové fotoalbum
společenský komunikační server
dopravní server
vyhledávač
pracovní portál
inzertní automobilový server
server s katalogem firem
komunikační server
ekonomický server
Rozhlas

Název
Radio Classic FM
Expresradio

Charakteristika
seriózní stanice pro náročného posluchače
zábavní hudební stanice
Televize

Název

Charakteristika
hudební stanice

Óčko
Pozn.: Stav ke 20. květnu 2009.
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Příloha č. 2: Přehled vertikální koncentrace koncernu MAFRA (tabulka)
Název
Tiskárny MAFRAPRINT
První novinová společnost, a. s.
TPD Tiskařská Property Development, a. s.
Distribuční Holding, s. r. o.

Charakteristika
tiskárny
distribuční společnost
realitní kancelář
podnikatelské a ekonomické poradenství

Pozn.: Stav ke 20. květnu 2009.
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Příloha č. 3: Vývoj průměrného ročního prodaného nákladu placených deníků
koncernu MAFRA v letech 2000 až 2007 (tabulka)

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Deník
Mladá fronta Dnes
338 996
337 988
312 077
309 602
308 486
299 899
303 355
301 644

Lidové noviny
91 371
105 051
91 031
79 086
72 272
69 884
72 634
70 355

Pozn.: Hodnoty jsou uvedené ve stovkách tisíc prodaných kusů.

Vývoj průměrného ročního prodaného nákladu deníků Mladá fronta Dnes
a Lidové noviny v letech 2000 až 2007 (graf)
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