
24. Andrej Babiš
MAjitel, Agf MediA věk: 58 p

● Nováček v žebříčku a další mediální 
vlastník z řad tuzemských miliardářů 
začal loni prostřednictvím společnosti 
AGF Media, stoprocentně vlastněné 
Agrofertem, vydávat bezplatný regionální 
deník 5+2. Týdenní náklad činí jeden 
milion výtisků. 
● Do svého projektu loni Babiš investoval 
400 milionů korun, v prosinci se rozhodl 
firmu právě kvůli vysokým nákladům 
na její chod restrukturalizovat a odvolal 
dosavadního předsedu představenstva 
Vladimíra Jungera. V současné době 
firma zaměstnává 300 lidí, kteří pracují  
v redakcích každého kraje ČR a 77 
menších okresních redakcích. 
● V létě podal Babiš nabídku na koupi 
Centrum Holdings a Aktuálně.cz, pak ji 
ale stáhl. Podle několika jeho vyjádření 
Babiše láká i televizní byznys. 

28. erik tabery
šéfredAktor, respekt věk: 35 ��

● Respekt je jedním z mála rostoucích tištěných titulů na 
českém trhu, prodává 32 tisíc výtisků.
● V uplynulém roce přinesl Respekt řadu kauz: jako první 
v rozhovoru s Jaroslavem Škárkou upozornil na úplatky Víta 
Bárty, rozkryl systém zastavování kauz na VSZ, což vedlo 
k odvolání Vlastimila Rampuly, odhalil také zásahy Miroslava 
Kalouska do vyšetřování kauzy CASA, což vyústilo 
v hlasování o nedůvěře vládě.
 ● Loni získal Respekt cenu Open Society Fund za nejlepší 
investigativní reportáž, text i komentář, volilo 100 lidí.  

23. Alex ruzek 
ŘeditelkA tv kAnálů A pro-
grAMu, tv novA věk: 32 q

● Loni rozšířila portfolio o nový kanál TV 
Fanda zaměřený na muže. 
● Pokračuje v podpoře investic do seriálů 
jako Ordinace, kterou sledují dva miliony 
diváků. Některé novinky, třeba Masterchef, 
ale propadly (v pátečním prime timu 
neměl ani půlmilionovou sledovanost).

26. taťána le Moigne
ŘeditelkA, google Čr věk: 45  q

● Zakladatelka české pobočky Googlu postupně stále 
zvyšuje jeho podíl na trhu (ze 17 na nynějších 50 procent) 
a dělí se tak se Seznamem o první a druhé místo mezi 
vyhledávači. Obrat české pobočky Googlu se odhaduje na 
jednu miliardu korun. 

29. Milan fridrich
Ředitel progrAMových okruhů Čt, výkonný 
Ředitel Čt1 věk: 42 q

● Zahájil programové změny na ČT. Od HBO převzal úspěšnou 
show Na stojáka, která od letoška poběží na ČT2. V létě se podílel 
na ustavení Filmového centra ČT. To chce do původní tvorby vložit 
175 milionů korun a soustředit se na vývoj projektů a dramaturgii. 
● Jako svého zástupce najal Tomáše Motla, šéfeditora National 
Geographic ČR. Má se podílet na skladbě dokumentárních pořadů. 
● Některé projekty, které propagoval, ale propadly. Třeba seriál 
Ententýky, dosahoval sledovanosti jen v řádu statisíců, byl odsunut 
z hlavního vysílacího času a ČT jeho výrobu po první sérii zastavila. 

27. petra fundová
generální ŘeditelkA, BurdA MediA 2000 
věk: 53 p

● Spojením Burda Media, Burda 
Praha a Hachette Filipacchi 
2000 vybudovala největší české 
vydavatelství časopisů. Loni poprvé 
dosáhlo bezmála miliardového 
obratu a podílu přes 26 procent. 
Tituly Elle, Marianne a Apetit s 
prodaným nákladem přes 130 tisíc 
čte víc než půl milionu lidí měsíčně. 

25. Zdeněk šámal
výkonný Ředitel, Čt24 věk: 46 q

● Jeho hlavním úkolem loni bylo zvýšit 
propadající se sledovanost hlavní 
zpravodajské relace Události. To se mu 
nepovedlo ani poté, co provedl razantní (a 
diváky vesměs kritizované) změny v image, 
dramaturgii i pojetí Událostí. Na sklonku roku 
2011 je na ČT1 i ČT24 sledovalo v průměru 769 
tisíc lidí, o rok později jen okolo 771 tisíc lidí. 
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