
9. Ivan Zach
SpolumajItel, 
tV prIma Věk: 47 q

● Vlastní 50 procent FTV 
Prima Holding, druhou 
polovinu prodal v roce 
2005 švédské skupině MTG. 
Hodnota transakce byla 
tehdy 2,8 miliardy korun. 
● Kromě Primy, která v roce 
2011 utržila 2,3 miliardy 
korun, mu patří i síť rádií 
Hey, má zájem o rádia Kiss. 
● Zach zásadně veřejně 
nevystupuje a neposkytuje 
rozhovory médiím. 

11. Zdeněk porybný
Šéfredaktor deníku práVo a majItel, 
SpolečnoSt BorgIS Věk: 67 q

● Šéfredaktor nejdéle působící v jedné funkci 
(nastoupil v roce 1989, předtím byl zástupcem 
šéfredaktora Rudého práva) přihlíží dalšímu poklesu 
prodaného nákladu.
● Porybný coby předseda představenstva Borgisu 
zároveň podle účetní závěrky za rok 2010 vlastní 
91,8procentní podíl této firmy. 
● Před sedmi lety deník prodával 170 tisíc výtisků 
denně, v roce 2011 měl prodaný náklad 120 tisíc denně. 
V současné době se prodaný náklad pohybuje okolo 
108 tisíc výtisků denně a stále klesá. Ve spolupráci se 
Seznam.cz provozuje server Novinky.cz. 
● Tržby Borgisu za rok 2011 činí 721 milionů korun. 
Ztráta před zdaněním je 12,6 milionu. Ještě v roce 
2010 měla firma zisk 16,7 milionu korun po zdanění.   

10. jaromír Skopalík
jednatel, Bauer medIa Věk: 49 p

● Loni výrazně posílil svou pozici, když vydavatelství Bauer Media v říjnu 
převzalo konkurenční vydavatelství Stratosféra a jeho 12 časopisů. 
● K titulům jako Pestrý svět, Chvilka pro tebe, Čas na lásku, Bravo nebo 
Rytmus života, který se svými 224 tisíci výtisků stále patří k vůbec 
nejprodávanějším týdeníkům v Česku, tak přibyly i luxusnější časopisy 
jako Cosmopolitan, Dolce Vita, Harper’s Bazaar nebo Esquire.
● Stratosféru prozatím stále vede Antonin Herbeck.
● Celkový počet čtenářů díky této akvizici vzroste z 3,2 na téměř čtyři miliony. 
● Tržby za rok 2011 činí 905 milionů korun, zisk před zdaněním činil 155 milionů korun, což 
znamená oproti předchozímu roku mírný pokles.  

12. marek Singer
VIcepreZIdent, mtg 
Věk: 44 p
● Dosavadní generální ředitel televize 
Prima na sklonku roku povýšil do 
mezinárodního managementu skupiny 
MTG. Od ledna bude Singer vykonávat 
funkci výkonného viceprezidenta MTG 
pro vysílací operace skupiny v rámci 
střední Evropy. Jeho nástupcem na 
Primě je Martin Konrád. 
● Primu Singer vedl skoro pět let, 
rozšířil portfolio o kanály Prima Cool, 
Prima Love a pracoval na rozjezdu 
chystaného kanálu Prima Zoom. 
● Za jeho působení posílila, teď 
přesahuje podíl 25 procent na trhu. 
Tržby za rok 2011 byly 2,3 miliardy, zisk 
před zdaněním 385 milionů korun. 
V roce 2010 to bylo 154 milionů. 

14. jiří Hrabák
SpolumajItel, rá-
dIo ImpulS Věk: 51 
��
● Spolumajitel zatím 
stále nejposlouchanější 
soukromé rozhlasové 
stanice si nadále drží 
první místo: průměrná 
poslechovost rádia činí 1,1 
milionu lidí, ranní show 
s názvem Haló, tady 
Impulsovi poslouchá denně 
rovněž přes milion lidí. 

13. jan 
andruško
generální ředItel, 
tV noVa Věk: 41 p

● Z pozice šéfa nejsledovanější 
televize ovlivňuje trh s televizní 
reklamou, loni se angažoval v 
boji o „druhé peoplemetry“. Na 
sklonku roku oznámil, že soutěž 
o provozování peoplemetrů 
pro SPMS, v němž se angažuje 
také Jaromír Soukup, vyhrála 
společnost AC Nielsen. 

15. petr 
duhan
gen. ředItel, 
čeSký roZHlaS 
Věk: 66 q
● V prvním roce funkce 
se zaměřil na moderni- 
zaci Radiožurnálu. I díky 
změnám v hudební 
dramaturgii poslouchá 
Radiožurnál pod 
vedením Jana Pokorného 
1,6 milionu lidí. 
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