
1. Adrian Sarbu (57)
Prezident A generální ředitel CMe, 
jednAtel Cet 21, tV noVA ��

● Nova je pořád nejvlivnější a nejsledovanější 
česká televize, Televizní noviny denně sleduje 
kolem dvou milionů lidí, mezi deseti nejsledo- 
vanějšími pořady v ČR jich je deset z Novy.
● Její dominance ale v roce 2012 opět oslabila, 
sledovanost a podíl na trhu v prime timu 
oscilovaly kolem 38 procent (ještě v roce 2009 to 
bylo o deset procent víc).
● Obrat Novy za prvních devět měsíců 2012 klesl 
o 18 procent, zisk (OIBDA) o 29 procent, obchodně 
se na ni začíná víc tlačit TV Prima.
● V celé skupině získal letos další podíl Time 
Warner, má už 49,9 procenta a během pár týdnů 
může získat kontrolu.
● Nova se loni pustila do přípravy vlastního 
měření sledovanosti a postavila se proti ostatním 
televizím na trhu, které používají měření ATO. Pro 
Novu bude peoplemetry provozovat AC Nielsen.  

2. libuše 
šmuclerová
generální ředi-
telkA, ringier Axel 
SPringer Věk: 49 ��

● Řídí nejvlivnější tiskový 
vydavatelský dům v zemi. 
Tituly Blesk, Aha!, Reflex 
nebo Sport dělají  
z Ringieru zároveň největší 
a nejvýnosnější české 
novinové vydavatelství. 

● Za rok 2011 mělo vydavatelství obrat 2,29 miliardy korun  
a zisk 356 milionů korun. I když má obojí klesající tendenci 
(obrat skupiny se pravidelně pohyboval okolo 2,5miliardy a zisk 
přesahoval půl miliardy korun), pořád vykazuje mezi českými 
vydavatelstvími nejlepší čísla. 
● Prodej tištěných titulů nicméně klesá, Blesku se nyní prodává 
okolo 300 tisíc kusů denně. Roste ovšem internet – hlavní 
portál Blesk.cz loni v říjnu poprvé překročil návštěvnost 1,5 
milionu uživatelů za měsíc. 
● Ringier se jako první pustil do velkého byznysu mimo 
vydavatelství, když společně s O2 spustil virtuální mobilní 
službu BleskMobil. 

3. Petr dvořák
generální ředitel, ČeSká teleVize 
Věk: 48 ��

● Řídí televizi s rozpočtem 6,97 miliardy korun. 
● První změny po jeho nástupu v roce 2011 zasáhly 
zejména podobu hlavní zpravodajské relace Události. Jejich 
sledovanost se ustálila mezi 750 a 850 tisíci diváků na ČT1 
i ČT24, zprávy komerčních televizí Nova i Prima jsou stále 
sledované více. 
● Na celodenní 
sledovanosti mají 
všechny kanály České 
televize podíl okolo 
25 procent.
● Letos televize oslaví 
60 let od spuštění 
vysílání v roce 1953 
a u této příležitosti 
spustí další kanál, 
zaměřený na dětské 
publikum.
● Rada ČT zvýšila pro 
příští rok měsíční plat 
Petra Dvořáka na 230 
tisíc korun.

leden 2013 ForBeS | 33

ForBeS

TOP 40 — NEJVLIVNĚJŠÍ LIDÉ ČESKÝCH MÉDIÍ


