
4. Johannes 
Werle
Generální ředitel, 
Mafra a. s. věk: 45��

● Generální ředitel a předseda 
představenstva vydavatelství, 
které vydává nejvlivnější 
české noviny MF Dnes, Lidové 
noviny a vlastní druhý největší 
zpravodajský server iDnes.cz, 
který měsíčně navštíví přes 3,9 
milionu lidí, se ujal vlády na 
začátku roku 2012 a vede ho 
pevnou rukou. 
● Začal slučovat některé 
části redakcí MF Dnes a LN, 
propustil několik desítek lidí. 
● Patří pod něj i deník Metro  
s nákladem 355 tisíc kusů.
● Mafra měla v roce 2011 tržby 
2,7 miliardy a zisk 88,6 milionu 
korun. 

5. Jaromír soukup
MaJitel, Médea, eMpresa Média věk: 43 p

● Kontroverzní spojení největší mediální agentury v zemi Médea 
a médií ještě zesílilo, když Soukup získal k Týdnu a Instinktu i TV 
Barrandov a týdeník Sedmička.
● Díky tomu se z jeho firmy stal jeden z nejvlivnějších domů 
kombinujících tisk, televizi a internet, navíc se silnou mediální 
agenturou v zádech. 
● Médea samotná zajišťuje reklamu pro více než 600 klientů  
a v roce 2011 jí proteklo 2,7 miliardy korun a zůstal jí zisk 120 
milionů. Samotná televize zatím prodělává, v roce 2011 měla 
ztrátu 181 milionů korun.
● Soukup stěhuje všechna média do budov v Braníku.
● Na konci roku přezkoumával jeho vstup do TV Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, komplikace má s licencí.
● Boxer Soukup 17x vyhrál K.O., nejvíc v ringu vydělal 8000 eur.

6. ivo lukačovič
Zakladatel, šéf předsta-
venstva a MaJoritní ak-
cionář, seZnaM.cZ 
věk: 38 q

● Stále vlastní 70 procent firmy, 
kterou v roce 1996 založil. 
● Po letech, kdy se z dění ve 

firmě stáhl, se znovu vrací do jejího vedení. Podle posledních 
zveřejněných výsledků utržil Seznam.cz v roce 2011 2,8 
miliardy korun. Podle odhadů by se měl zisk za uplynulý rok 
poprvé přehoupnout přes miliardu. Americký Forbes ho v 
žebříčku nejbohatších lidí světa zařadil mezi Ones to Watch. 

7. Zdeněk Bakala
MaJitel, vydavatelství econoMia věk: 51 q

● Na sklonku roku 2012 naznačil, že hodlá mnohem významněji 
zasahovat do chodu vydavatelství, v jehož portfoliu se 
nacházejí prestižní tituly jako Hospodářské noviny nebo 
Respekt, když ke 4. prosinci výrazně přeskládal složení 
představenstva i dozorčí rady podniku. 
● Sám se stal předsedou představenstva, místopředsedou je 
dosavadní předseda Bessel Kok a novou členkou boardu je  
i Bakalova manželka Michaela Maláčová Bakala. Bakala zároveň 
odvolal generálního ředitele Economie Petra Babického.
● Z firmy chce udělat „přední centrum názorové a ekonomické 
žurnalistiky v Česku“. Na jaře se firma stěhuje z Letné do 
Karlína, do nejmodernějšího integrovaného newsroomu v zemi.  

8. Michel 
fleischmann
preZident laGar-
dere active Čr 
věk: 60 q

● Celková poslechovost 
rádií, která vlastní, loni byla 
přes 2 miliony lidí. Lídrem 
je Frekvence 1 (denně 
949 tisíc lidí v průměru) a 
Evropa 2 (877 tisíc denně).
● Na sklonku roku 2012 
Lagardere Active ČR 
oznámila, že kupuje 
stoprocentní podíl ve 
společnosti BBC Radiocom, 
provozovateli české sekce 
rozhlasové stanice BBC. 
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