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Úvod 

Kvalitní obsah na internetu nemůže být zadarmo. Mantra, kterou v posledních letech opakují vydavatelé 

na celém světě, odráží změnu, kterou média i internet procházejí. Zatímco v minulých letech dávali 

vydavatelé obsah na internet zdarma a spokojovali se s tím, že ceny digitální reklamy zdaleka 

nedosahují cen inzerce v tisku či televizi, dokázaly si největší část koláče reklamních peněz ukousnout 

nemediální firmy – zejména vyhledávače a sociální sítě. Vydavatele mezitím zasáhl pokles příjmů 

z printové reklamy. Dnes tak vážně hledají cesty, jak obsah na internetu monetizovat – a mezi nimi se 

kromě reklamního modelu začínají prosazovat zejména přímé platby za obsah. 

Cílem této studie je přehledným způsobem zmapovat modely, které dnes čeští vydavatelé, ale i 

provozovatelé audiovizuálních služeb či prodejci dalších typů obsahu, při monetizaci na internetu 

využívají. Zároveň slouží jako příručka pro zájemce o vydávání digitálního obsahu, kterým nabízí 

praktické informace o tom, jaké postupy, nástroje či obchodní modely v současné době nejlépe fungují 

– od stále nejčastějšího prodeje reklamy až k nově nastupujícím snahám o přímý prodej online obsahu.  

Ačkoli ze studie mohou čerpat vydavatelé na různé úrovni, je určena především menším či středním 

firmám (nově vznikajícím médiím, startupům), které na vypracování vlastní analýzy nemají prostředky. 

Zdrojem informací jsou zejména rozhovory s provozovateli pionýrských služeb, které se do placeného 

obsahu v ČR pustily, a zkušenosti zahraničních vydavatelů, kteří různé modely placeného obsahu 

testují už téměř dvacet let. Studie vychází také z analýzy tuzemského reklamního trhu a jeho proměn, 

které nastartovaly zájem českých vydavatelů o placený obsah. V neposlední řadě prostřednictvím 

průzkumu zkoumá i ochotu zdejších uživatelů za obsah na internetu platit. 
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Abstrakt 

Placený obsah je v Česku teprve na začátku. Dominantním modelem financování mediálních serverů je 

na českém trhu stále prodej reklamního prostoru. Až na výjimky (např. Motejlek.com, Patria Online) je 

inzerce také zatím jediným způsobem, který dokáže zajistit dostatečné množství peněz pro kompletní 

financování mediálních projektů. 

 Klíčem k úspěchu placeného projektu jsou zejména tři faktory: 

a) zaměření projektu na úzkou cílovou skupinu, 

b) nabídka unikátního obsahu, který není jinak dostupný,  

c) pokud možno neexistující konkurence v daném segmentu. 

Asymetrie digitálního reklamního trhu, kde většina peněz míří k velkým nemediálním hráčům jako je 

Google, Seznam či Facebook, tlačí digitální média k hledání jiných příjmů, zejména z přímého prodeje 

obsahu uživatelům. Tato snaha zatím naráží na neochotu uživatelů za internetový obsah platit i na 

neschopnost vydavatelů nabídnout jim obsah, který jim za platbu stojí. V případě audiovizuální tvorby 

hraje roli i stahování pirátských kopií, na které si při historickém nedostatku legálních zdrojů tuzemské 

publikum zvyklo. A svou roli hrají i praktická omezení – například nižší používání platebních karet, resp. 

menší uživatelský komfort při mikroplatbách na internetu.  

Dvě třetiny českých internetových uživatelů sice deklarují ochotu za nějaký digitální obsah zaplatit, za 

posledních 12 měsíců však za obsah na internetu zaplatila pětina – v průměru za něj utratili 751 Kč za 

rok. Nejčastěji se přitom jednalo o poplatky za služby (například za úložiště dat), sledování filmů a 

seriálů, či stahování her. Za sledování novin či časopisů zaplatila jen 2 % dotázaných. Lidé, kteří v 

uplynulém roce za obsah nezaplatili, jako nejčastější důvod zmiňují to, že podobný či lepší obsah 

mohou na internetu získat zdarma. Více než polovina dotázaných už na internetu narazila na výzvu, že 

musí zaplatit, aby mohli pokračovat dále (paywall). Jen necelá desetina z nich nakonec platbu provedla 

– většinou až poté, co se pokusili podobný obsah najít zdarma a neuspěli. 

Malí i větší vydavatelé dnes mají řadu možností, jak obsah na internetu zpoplatnit. Nejnižší možné 

náklady na spuštění mediálního projektu na internetu se pohybují v řádu několika tisíc Kč. K monetizaci 

obsahu přitom mohou využít řadu modelů: od stále převažujícího prodeje reklamy, přes freemium model 

založený na nabídce obsahu zdarma a prodeji přidružených služeb, až po různé varianty paywallu – ať 

už jeho měřenou (metered) verzi, která se snaží k platbám motivovat malé procento nejaktivnějších 

uživatelů, nebo hard paywall, který je nepropustný a vyžaduje platby od všech uživatelů bez výjimky. 

Ve světě i v České republice zatím existuje jen hrstka mediálních projektů, které jsou schopné na 

prodeji online obsahu postavit opravdu ziskové podnikání. Zhusta jde o ekonomicky zaměřená média, 

jejichž čtenáři dokáží informace přímo zpeněžit. Vedle nich existuje řada nezávislých projektů, kterým 

komunita čtenářů dokáže svými příspěvky zaplatit větší či menší část nákladů. Až na podzim 2014 se 

do placeného obsahu začínají různými způsoby pouštět i velcí čeští vydavatelé – první vlaštovkou je 

paywall kolem obsahu Hospodářských novin na serveru iHNED.cz. Do budoucna bude těchto pokusů 

přibývat. 
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Reklamní trh v ČR 

Na začátku 90. let minulého století utráceli zadavatelé v ČR na 80 % reklamních rozpočtů v tištěných 

médiích a asi 10 % v televizi. Zásadní změna přišla s nástupem internetu, který v roce 1997 inkasoval 

první větší příjmy z inzerce. Od začátku tisíciletí už podíl online reklamy na výdajích zadavatelů vytrvale 

roste, naopak tištěná média úměrně tomu klesají. Tradiční vydavatele, jejichž závislost na prodeji 

reklamy časem stoupala, tvrdě zasáhla ekonomická krize, která zejména v letech 2010 a 2011 výrazně 

snížila celkové množství reklamních investic. Pokles výnosů z prodeje inzerce a z prodeje tištěných 

vydání jim měl částečně kompenzovat vstup do internetového prostředí. Tato představa se ale 

nenaplnila. Objem peněz v online reklamě se ale na rozdíl o ostatních mediatypů každoročně zvyšuje. 

Zároveň však roste tlak na snižování cen a stoupá obliba tzv. výkonnostních formátů. 

Vývoj mediálního trhu, postavení mediatypů 

Změna společenských podmínek po roce 1989 a s tím související nastavení tržního prostředí vtáhla 

média do světa nabídky a poptávky, nutnosti najít vlastní zdroje příjmů a zajistit si tak finanční existenci. 

Podobně jako v jiných zemích s demokraticko-liberálním režimem, ovšem s mnohaletou tradicí a 

zkušeností, se hlavním zdrojem obživy českých médií staly příjmy z distribuce (prodeje výtisků 

v případě tištěných titulů) a příjmy z prodeje reklamního prostoru (dominantně u televize, rádií a 

postupem doby stále významněji i u tištěných titulů).  

Nastartovaný ekonomický růst na začátku 90. let byl předpokladem pro odpovídající vývoj 

v marketingovém odvětví. Zlepšující se finanční kondice firem a celé ekonomiky vytvářela vhodné 

prostředí pro to, aby firmy investovaly do podpory svých výrobků a služeb. Růst české ekonomiky, 

vyjádřený vývojem HDP, se po počátečním poklesu v letech 1991 a 1992 odrazil k růstu, který v roce 

1995 meziročně překročil hranici 5 %. Až do roku 1998 se vývoj HDP udržoval v plusových hodnotách, 

do kterých se vrátil v roce 2000. Vývoj celkových mediálních investic do určité míry odpovídal výkonu 

HDP – celkově se tedy reklamní výdaje zvyšovaly, v první dekádě po otevření trhu do roku 2000 ale 

nikdy mediální trh nepoklesl. Zadavatelé v některých letech reagovali na nižší ekonomický vývoj a 

pokles spotřeby domácností – což platí zejména o roku 1999 – pomalejším růstem vynakládaných 

financí spíš než snížením reklamních rozpočtů.  

Vývoj meziročního růstu (%) mediálních investic, HDP a spotřeby domácností, 1993-2000 

 

Zdroj: ARBOmedia, ČSÚ 
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Reklamní zadavatelé, kteří začali objevovat zákonitosti marketingu a postupně se učili nacházet 

nejvhodnější média jako reklamní nosiče pro svou komunikaci, poprvé radikálně změnili svůj přístup 

k využívání médií v první polovině 90. let. Hlavními kritérii, která určovala jejich volbu, byly velikost 

oslovení (reach) a prudký rozvoj komerční televize, tažený zejména příchodem televize Nova v únoru 

roku 1994. 

Podle dostupného odhadu společnosti ARBOmedia směřovali na začátku 90. let zadavatelé více než 

80 % veškerých investic na reklamu v tištěných médiích, pouze přes 10 % z celkových rozpočtů klientů 

získala televizní reklama. Tištěná média tak hrála v dominantním modelu financování médií – prodeje 

reklamního prostoru – jednoznačný prim. Během pěti let však inzerenti začali věnovat pozornost i jiným 

mediatypům – především televizi, dále rádiu a venkovní reklamě. Tím se zvýšil počet kanálů, mezi které 

zadavatelé dělili své rozpočty. Přestože v první dekádě od roku 1990 se mediální trh skutečně vyvíjel a 

reklamní investice se každoročně zvyšovaly, využívání dalších mediálních kanálů jako nosičů 

reklamního sdělení nutně vedlo ke změně podílů, které jednotlivá média z celkových rozpočtů získala. 

Tak se během prvních pěti roků v 90. letech významně snížil podíl tištěných médií a naopak narostl 

podíl televize. Inzerenti, zejména z oblasti rychloobrátkového zboží, se rozhodli spolehnout se téměř 

výhradně na televizní reklamu. 

Vývoj podílu mediatypů (%) na celkových reklamních investicích 1990-1995 

 

Zdroj: ARBOmedia, media net net 

I přes snižující se podíl tištěných médií se ale celkové objemy vynaložené na reklamu v tištěném 

mediatypu zvyšovaly a vydavatelé tisku tak neměli příliš důvod panikařit. Zájem inzerentů byl 

z převážné části věnován právě jen tisku a televizi, na ostatní mediatypy zbývalo do poloviny 90. let 

pouze necelých 20 % veškerých mediálních investic. 

Souhrnný vývoj podílu (%) tisku a TV na mediálních investicích 1990-1995  

 

Zdroj: ARBOmedia, media net net 
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V druhé polovině 90. let přichází z pohledu reklamního využívání médií k důležitému zlomu, který určí 

sílu mediatypů pro následující dekádu. V roce 1998 se televize poprvé dostává v celkovém objemu 

reklamních investic nad tištěná média. A v roce 1997 se tuzemským inzerentům otvírá nový mediatyp – 

internet, který v tomto roce inkasuje prvních 20 mil. korun z prodeje reklamy. Setrvačnost inzerentů je 

ale velká, a tak ani v dalších pěti letech do roku 2000 se na jiné mediální kanály než televizi a tisk stále 

nedostává víc než 20 % z celkových investic.  

Podíl mediatypů (%) na reklamních investicích 1995-2000 

 

Zdroj: ARBOmedia, media net net 

V následujícím období do roku 2009, na mediálním trhu poznamenaném ekonomickou recesí, dochází 

k dalšímu podstatnému zlomu. Internet, který se na počátku 21. století začal objevovat jako doplňkový 

mediatyp v rozpočtech zadavatelů, každoročně zvyšuje svůj podíl na mediálním trhu. Nejprve dohání 

dlouho zavedené mediatypy – rádio a venkovní reklamu – a v roce 2008 se podle odhadů mediální 

agentury OMD dostává nad jejich úroveň. To po letech neměnného rozložení v postavení jednotlivých 

mediatypů – i při měnícím se objemu nebo mírné modifikaci podílu – znamená přelomovou změnu. 

Nové médium tím potvrzuje svoji důležitost ve vnímání reklamních zadavatelů. Z odhadu vývoje podílů 

jednotlivých mediatypů na celkových reklamních rozpočtech je navíc zřejmé, že svůj podíl získává na 

úkor zavedených a nejsilnějších mediatypů – televize ale především tisku. 

Vývoj podílu mediatypů (%) na celkových reklamních investicích, 2000-2009 

 

Zdroj: OMD Czech, media net 
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To potvrdí následujících pět let – do roku 2013, kdy internetové médium v rozpočtech reklamních 

zadavatelů svůj podíl na celkových investicích zvyšuje, naopak tištěná média úměrně tomu v celkové 

struktuře klesají. Tisk stále zůstává druhým nejsilnějším mediatypem, internet ale za pět let dokázal svůj 

podíl zdvojnásobit a k celkovému objemu tištěných médií se přiblížit. 

 

Zdroj: Admosphere, internet: odhad SPIR, ceníkové ceny (výrazná změna u rádia v roce 2013 je způsobena 

změnou metodiky – Admosphere od tohoto roku započítává i regionální prodej) 

Současný stav mediálního trhu v ČR a zahraničí 

Po bankrotu investiční banky Lehman Brothers v roce 2008 zaznamenala média prudký pokles 

reklamních výnosů, který negativně ovlivnil celé odvětví. Obtížný byl především rok 2008. Americký a 

evropský trh se ale s následky ekonomického poklesu vyrovnaly odlišně: zatímco americký trh se od 

roku 2010 vrátil z pohledu výnosů mediálních firem k růstu – zejména díky mladým digitálním firmám 

(Google, Facebook, eBay) – evropský spíše stagnoval, v klíčových zemích západní Evropy dokonce 

klesal. Od roku 2007 se v průměru v zemích eurozóny objem mediálních investic snížil o 15 %.  

Poslední dostupné odhady z června letošního roku ale naznačují, že situace by se měla po téměř pěti 

letech zlepšovat. Investice reklamních zadavatelů na českém trhu jsou právě nejvíce ovlivňovány 

vývojem v zemích eurozóny. Zatímco v loňském roce v zemích západních Evropy propadly reklamní 

výdaje o 8 %, v letošním roce by se měly stabilizovat na mírném meziročním snížení o 0,5 %. 

V následujících dvou letech – 2015 a 2016 – už ZenithOptimedia předpovídá mírný růst na úrovni 2,6 % 

(2015) a 3,6 % (2016). Důvodem má být zotavení ve Švédsku, které je silnější, než se očekávalo, a 

pokračující zlepšování ve Velké Británii.  

Zlepšující se situace je předpovídána i zemím severní a střední Evropy (kam je v rámci odhadů 

ZenithOptimedia zařazena i Česká republika). Regiony severní a střední Evropy mají letos vykázat 

mírné zlepšení na úrovni 2,6 %, následované 3% růstem v letech 2015 a 2016. 
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Predikce vývoje světových reklamních investic (%) pro rok 2014 

 

Zdroj: ZenithOptimedia, červen 2014 

Odhad vývoje světových reklamních investic (%) 2013-2016 

 

Zdroj: ZenithOptimedia, červen 2014 

Televize zůstane podle prognózy ZenithOptimedia nejsilnějším světovým reklamním médiem i v roce 

2014, když pohltí téměř 40 % veškerých reklamních investic. Nejrychleji rostoucí je v předpovědi 

mobilní reklama, která v rozmezí let 2013-2016 má svůj objem zvýšit o 50 %. Dále se má v rozmezí let 

2013-2016 snižovat podíl tištěných médií – novin i časopisů, relativně stabilní má zůstat rádiová 

reklama a venkovní reklama. Už jen mírně se očekává navyšování podílu u internetové display reklamy. 

Podíl mediatypů (%) na světových reklamních investicích, 2013-2016  

 

Zdroj: ZenithOptimedia, červen 2014 
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Ekonomické zpomalení ovlivnilo český mediální trh. Především nadnárodní klienti, jejichž marketingová 

politika je stanovena centrálním rozhodováním, znejistěli a k mediálním investicím začali přistupovat 

mnohem opatrněji. Protože od roku 2011 na českém trhu absentují v kompaktní řadě čisté odhady 

investic do nákupu reklamního prostoru v médiích, vycházíme pro reálné zhodnocení vývoje na trhu 

z hodnocení představitelů největších reklamních společností.  

Z nich vyplývá1, že český mediální trh citelněji pocítil dopady ekonomického vývoje v letech 2010/20112. 

Z propadu se přitom nevzpamatoval ani v následujících dvou letech. Na vývoji se odrazila snížená 

spotřeba domácností, ambice klientů optimalizovat náklady a minimalizovat rizika v rozhodovacím 

procesu. Ani v roce 2012 se vývoj na mediálním trhu nezvedl. Klienti dál pokračovali v opatrném 

přístupu k marketingovým výdajům a k omezování rozpočtů. Lídrem reklamních investic zůstala televize 

s mírným růstem. Ten zaznamenala i internetová reklama, i když už nikoli dvouciferný. Zároveň se 

stupňoval tlak na to, aby klienti získali prostor za co nejvýhodnějších podmínek – cenové tlaky se tak 

příchodem celkového poklesu mediálního trhu zvyšovaly, čímž oddalovaly šance, že by se vývoj na 

mediálním trhu vrátil do standardních kolejí. Česká republika začala být také v optice nadnárodních 

klientů nahrazována jinými zeměmi střední a východní Evropy. Priority mezinárodních zadavatelů se 

v rámci regionu střední a východní Evropy začaly orientovat na Polsko a Rusko. Na mediálním trhu dále 

pokračovala konsolidace vlastníků a s tím související i konsolidace mediálních rozpočtů. Proto zástupci 

obou největších nadnárodních uskupení Group M a Omnicom Media Group museli i na konci roku 2013 

konstatovat3, že krize na českém mediálním trhu přetrvává.  

Reálný vývoj na mediálním trhu v nejsilnějších mediatypech je možné částečně odvodit od výkonu jejich 

nejsilnějších médií. Podle vývoje tržeb hlavních televizních skupin (CET 21, FTV Prima a Barrandov 

Televizní studio) došlo v televizi k nejvýraznějšímu poklesu v roce 2009, když předcházející rok byl pro 

televizní skupiny – zejména Novu a Primu – rekordní. Po roce 2008 se televizní trh rozšířil o další hráče 

díky digitalizaci vysílání, a přestože Nova a Prima stále drží rozhodující postavení při rozdělování 

reklamních rozpočtů, nástup nových kanálů přece jen částečný odliv příjmů společně s recesí na 

reklamním trhu přinesl.  

Televize od roku 2010 na reklamním trhu buď stagnovala, nebo mírně klesala – nejvýraznější pokles 

v roce 2013 jde na vrub obchodní politice televize Nova a odmítavému postoji inzertních klientů. Tím 

došlo k přesunu investic na konkurenční Primu, která však nemohla veškerou poptávku uspokojit. Proto 

se pokles reklamních investic směřovaných na televizi Nova nepodařilo celkově vyrovnat a trh tím 

v meziročním srovnání klesl o 9 % (odhad je spočítán na základě reportovaných výsledků majitelů 

televizních skupin – společností CME a MTG).  

Nejlépe si v posledních pěti letech vedl internet. Hlavní hráč na trhu internetové reklamy – Seznam.cz 

dosahoval do roku 2011 dvouciferného meziročního nárůstu obratu. Od roku 2012 růst zpomalil, 

v loňském roce se pohyboval na úrovni 3 %. To odpovídá i prognóze zástupců mediálních agentur, kteří 

zaznamenávají zpomalení růstu výdajů do internetové reklamy – zejména typu display.  

Nejvyšší ztráty postihly v uplynulých pěti letech vydavatele tisku a rádiové společnosti, které mají 

rozhodující vliv na trhu rádiové reklamy. Souhrnný výsledek vydavatelů není na rozdíl od jiných 

mediatypů relativně věrným odrazem vývoje na reklamním trhu, protože do jejich výsledku jsou 

započteny veškeré tržby – tedy i výnosy z distribuce, které mohou vydavatelé i přes klesající prodaný 

náklad regulovat vyšší prodejní cenou. I tak je ale z přehledu patrné, že meziroční snížení obratu 

nejvýznamnějších zástupců segmentu se v posledních letech pohybuje na úrovni 8-9 %.  

S přibližně desetiprocentním snížením se v letech 2011 a 2012 vyrovnávala rádiová reklama, která do 

té doby spíše stagnovala. Rok 2013 byl podle odhadů dvou největších rádiových komerčních 

společností (Media Bohemia, Lagardere Active CR) příznivějším – rádiím zejména v prvním pololetí 

                                                                 
1 Trh místo růstu dramaticky klesá: http://www.mediaguru.cz/2011/06/trh-misto-rustu-dramaticky-klesa/ 
2 Tlaky na cenu se dál zvyšují: http://www.mediaguru.cz/2012/11/j-svoboda-tlaky-na-cenu-se-dal-zvysuji/ 
3 Mediální diskuse: krize mediálního trhu přetrvává: http://www.mediaguru.cz/2013/10/velka-medialni-diskuse-
krize-medialniho-trhu-pretrvava/ 
 

http://www.mediaguru.cz/2011/06/trh-misto-rustu-dramaticky-klesa/
http://www.mediaguru.cz/2011/06/trh-misto-rustu-dramaticky-klesa/
http://www.mediaguru.cz/2012/11/j-svoboda-tlaky-na-cenu-se-dal-zvysuji/#.VANuxWM1SJU
http://www.mediaguru.cz/2012/11/j-svoboda-tlaky-na-cenu-se-dal-zvysuji/#.VANuxWM1SJU
http://www.mediaguru.cz/2013/10/velka-medialni-diskuse-krize-medialniho-trhu-pretrvava/#.VANu_mM1SJU
http://www.mediaguru.cz/2013/10/velka-medialni-diskuse-krize-medialniho-trhu-pretrvava/#.VANu_mM1SJU
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2013 pomohla situace na televizním trhu, celkově proto odhadují loňský pokles na úrovni 5 %. Pro rok 

2014 pak předpokládají stagnaci nebo dokonce mírný růst.  

Meziroční souhrnný vývoj obratu (%) největších médií, 2009-2013 

meziroční vývoj % 2009 2010 2011 2012 2013* 

TV  – obrat -15 -5 4 -1 -9 

tisk – obrat -10 -2 -8 -8 -9 

internet – obrat 13 18 19 6 3 

rádio – obrat -1 -1 -9 -12 -5 

*2013 – odhad, nejsou zatím dostupné účetní závěrky za rok 2013 u všech sledovaných subjektů 

Zdroj: výroční zprávy CET 21, FTV Prima, Barrandov Televizní studio, Mafra, Ringier Axel Springer CZ (Czech 

News Center), Borgis, Vltava-Labe-Press, Economia, Mladá fronta, Bauer Media, Burda Praha, Astrosat, Sanoma 

Media, Seznam.cz, Media Marketing Services, Regie Radio Music 

 

Rok 2014 má být podle predikcí zástupců českého mediálního trhu příznivějším než roky předchozí. 

Sdružení Group M odhaduje, že mediální trh by se měl letos vrátit k mírnému růstu na úrovni 2 %. Také 

podle agentury ZenithOptimedia se investice do médií letos mírně zvýší, a to na úrovni 1,5 %. Podobný 

vývoj, tedy nárůst do úrovně 2 %, předpovídá i agentura Médea. Nižší úroveň reklamních investic má 

ale podle předpovědí nadále pokračovat v tisku, venkovní reklamě a v rádiu. 

Prognóza vývoje mediálních investic v roce 2014 

predikce 2014 TV noviny časopisy internet OOH rádio celkem 

Group M 5 -5 -3 5 -3 -5 2 

ZenithOptimedia 2,5 -4 -2 9 -3 -3 1,5 

Zdroj: Group M, ZenithOptimedia, odhad z prosince 2013 

 

Podle aktualizovaného odhadu agentury ZenithOptimedia ze srpna 2014 má český mediální trh 

zaznamenat mírný růst investic v meziročním srovnání na úrovni 3,5 %. Růst investic je tažený 

především zlepšenou situací na televizním trhu, ostatní média spíše stagnují. 

Monetizační modely tradičních médií 

Obchodní modely většiny tuzemských médií byly a jsou postaveny na příjmech z inzerce. V některých 

mediatypech k tomu přistupují příjmy z distribuce (z prodeje obsahu), menší část mohou tvořit příjmy z 

doprovodných aktivit (prodej vysílacích práv, merchandisingových výrobků, poradenství, produkce). V 

českém duálním systému mají významné postavené média veřejné služby financovaná z 

koncesionářských poplatků.   
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Hlavní zdroje příjmů médií před nástupem internetu 

  komerční veřejné služby 

TV reklamní vysílání koncesionářské poplatky 

  distribuce – placená TV  reklamní vysílání 

  prodej vysílacích práv   

tisk distribuce – prodej výtisků   

  prodej inzertního prostoru   

rádio reklamní vysílání koncesionářské poplatky 

    reklamní vysílání 

 

Zdroje příjmů, o které se jednotlivé mediatypy od svého vzniku v nových podmínkách českého prostředí 

opíraly především, jsou vyznačeny tučně. V případě televizí a rádií jsou a byly dominantním zdrojem 

výnosy z prodeje reklamního prostoru. Příjmy z prodeje obsahu televizních kanálů mohou být pro 

některé společnosti klíčové, ale v celkovém podílu na českém mediálním trhu mají drtivou většinu 

převahu příjmy z prodeje reklamy. Rovněž v případě rádií jsou nejdůležitějším zdrojem financování pro 

komerční stanice reklamní výnosy. Model placených rádiových stanic absentuje. Jiná situace je u 

tištěných médií. Zejména pro deníky byly nosnějším zdrojem příjmy z prodeje. Situace se ale postupem 

měnila, resp. situace se pro vydavatele ztěžovala, protože příjmy z prodaného nákladu začaly klesat.  

Vydavatelé se tak museli více opírat o příjmy z prodeje inzertní plochy.  

Hlavní zdroje příjmů po nástupu internetu 

Postupně rostoucí penetrace internetu a zvyšující se přístup českých domácností k internetu spolu s 

rychlým technologickým vývojem a nástupem nových distribučních platforem ovlivnily mediální chování 

českých uživatelů. Na technologický vývoj musely začít reagovat i tradiční mediální společnosti, které si 

uvědomily, že internetové médium může být strategickým zdrojem pro získávání pozornosti mediálních 

příjemců a následně i pro jejich monetizaci. Rozmach internetového média postupoval relativně rychle: 

zatímco v roce 2001 byla k internetu připojena pouze 2 % českých domácností, o deset let později už to 

bylo 62 % a v roce 2013 necelých 70 % českých domácností.  

Podíl českých domácností (%) připojených k internetu, 2001-2013 

     

Zdroj: ČSÚ  
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Vývoj počtu domácností připojených k internetu může být zároveň částečnou odpovědí na otázku, proč 

některé tradiční mediální firmy se vstupem do internetového prostředí otálely. Těsně před nástupem 

ekonomické recese byla k internetu připojena pouze třetina českých domácností.  

Zejména tradičním mediálním firmám – vydavatelstvím zaměřeným na cílové skupiny lidí, kteří nepatří 

mezi tzv. early adopters – se investice do online prostředí jevila jako riziková a nenabízející dostatečné 

výnosy ve srovnání s výnosy, které jim do té doby přinášela tištěná média. Zároveň napříč 

vydavatelským světem – až na výjimky – panovaly obavy z kanibalizace vytvářených digitálních obsahů 

a z ní pramenící nežádoucí fragmentace pozornosti mediálního publika. 

Tato skutečnost v kombinaci s nastupující ekonomickou recesí a s tím souvisejícím snižováním 

mediálních investic znamenala pro tradiční média citelnou hrozbu. Zejména tištěná média žijící 

z prodeje obsahu a z prodeje inzertního prostoru, byla tímto vývojem významněji poznamenána. 

Protože závislost tištěných médií (především deníků) na prodeji inzerce se postupem let zvyšovala, 

pokles reklamních investic společně s klesajícím zájmem publika o tištěná média jako taková vlivem 

zdarma nabízených informací na internetu, skutečně ohrozil dlouhodobě fungující obchodní model 

vydavatelů. Vstup do internetového prostředí, který se jevil jako nevyhnutelný, měl částečně 

kompenzovat pokles výnosů z prodeje inzerce a z prodeje tištěných vydání. Tato představa se ale 

nenaplnila. Výnosy z internetové reklamy nepokrývají snižování výnosů z prodeje klasické tištěné 

inzerce a z prodeje tištěných titulů. Na celkových výnosech tradičních vydavatelů se výnosy z onlinu 

podílejí pouze jednociferným procentem.  

Monitorovaný vývoj inzertních výnosů z prodeje tištěné inzerce a z internetové reklamy u 

vydavatelských subjektů, které mají významný podíl na tiskové inzerci, a zároveň začali dříve než 

ostatní vydavatelé rozvíjet online portfolia, ukazuje, jak se internetová reklama podílí na celkových 

reklamních výnosech daných subjektů. Nejvyšší je u mediální skupiny Mafra, kde představuje více než 

21 % celkových inzertních výnosů. Srovnání zahrnuje vydavatele, jejichž objem monitorované inzerce 

byl v uplynulých letech dostupný v projektu měření objemu internetové reklamy AdMonitoring a 

v projektu měření hrubého měření tištěné inzerce Admosphere. V průměru se v roce 2013 pohyboval 

podíl hrubých reklamních investic na celkových inzertních investicích vydavatelů z 13 %. 

Podíl výnosů z tištěné a z online inzerce vydavatelů (tis. Kč), rok 2013 

 

Zdroj: AdMonitoring, Admosphere 

 

Srovnání s obdobím před pěti lety naznačuje, že se podíl investic z online reklamy u tradičních 

vydavatelů dramaticky nezvyšuje. Přestože dochází k růstu výnosů z prodeje internetové reklamy, její 

podíl je stále ve srovnání s výnosy z tištěné inzerce minoritní. Podle dostupných dat tvořily výnosy 

z prodeje online reklamy u vybraných tradičních vydavatelských domů 8 % veškerých inzertních 

výnosů.  
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Podíl výnosů z tištěné a z online inzerce vydavatelů (tis. Kč), rok 2008  

  

Zdroj: AdMonitoring, Admosphere               

 

Situace na reklamním trhu a zároveň rozšiřující se distribuční platformy a jejich vzrůstající používání 

v populaci nutí i provozovatele netištěných médií hledat další zdroje příjmů vedle tradičního prodeje 

reklamního času a prostoru. V rámci placených komerčních sdělení se rozšiřují možnosti zadavatelům 

reklamy o další formy komunikace, které využívají redakčního obsahu (product placement, sponzoring 

pořadů, soutěže). Mimo klasický i netradiční prodej reklamního prostoru se nabízejí možnosti 

inzerentům, které využívají zázemí mediální firmy, ale s reklamním prodejem nesouvisejí, jako jsou 

kompletní zajišťování eventů, produkce nebo poradenství. Provozovatelé televizního vysílání se snaží 

rozvíjet placené služby v online prostředí a přibývá placených televizních kanálů. Mediální 

provozovatelé, kteří dříve stavěli výhradně na prodeji reklamy, se snaží finančně zhodnocovat svůj 

obsah. 

Nástup internetu přinesl tradičním médiím možnosti další monetizace a rozšířil jejich obchodní modely, 

zároveň ale zatím netvoří významný podíl na celkových výnosech a nevyrovnává (zejména u tištěných 

médií) poklesy výnosů z tradičních zdrojů. 

 

Hlavní zdroje příjmů médií po nástupu internetu 

  Komerční veřejné služby 
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  online reklama   
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rádio reklamní vysílání koncesionářské poplatky 
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  poradenství obchodní činnost 

  online reklama   
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Internet jako reklamní médium 

Rostoucí počet internetových uživatelů byl hlavním předpokladem pro možnou monetizaci internetového 

média. První reklamní investice se na internetu objevily v roce 1997, podle odhadů společnosti 

ARBOmedia inkasoval tehdy internet z prodeje reklamního prostoru 20 mil. Kč (čisté investice). Hlavním 

zdrojem výnosů byl prodej bannerové reklamy, která se začala nabízet jako alternativa reklamním 

zadavatelům v novém prostředí. Interaktivita a možnost okamžitého vyhodnocení komunikace se 

v očích inzerentů staly hlavními benefity nastupujícího inzertního nosiče. Postupně se vedle 

bannerových formátů začaly rozvíjet další formy internetové reklamy – zejména kontextová reklama, 

reklama ve vyhledávání, videoreklama, mobilní reklama a nejnověji se prosazující nákupy podle 

sociodemografického profilu návštěvníků a jejich deklarovaných zájmů (behaviorální reklama, RTB). 

Spolu s různými formami internetové komunikace se rozvíjely i platební modely na internetu. 

Přehled hlavních internetových formátů  

Formát 

display (button, banner, rectangle, vertical rectangle, pop-up, overlayer, roll-out ilayer, 
interstitial, out-of the box) 

katalog 

vyhledávání 

textová reklama 

PR články 

videoreklama 

mobilní reklama 

 

Přehled hlavních internetových platebních modelů  

Platební model 

CPM, CPT, CPI – platba za počet zobrazení 

PPC, CPC – platba za klik 

CPV – platba za zhlédnutí 

CPA – platba za akvizici 

platba za období 

platba za zalistování 

platba za fanouška 

platba za pozici 

 

Objem internetové reklamy se podle odhadů internetového sdružení SPIR každoročně zvyšuje – 

meziroční růst se od roku 2008 pohybuje na úrovni 20 %. Kontinuálním růstem se internet odlišuje od 

ostatních mediatypů, které v lepším případě rostou jen mírně nebo stagnují, v horším případě klesají .  
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Vývoj investic od internetové reklamy (mil. Kč), 2008-2014 

 

*Pozn.: rok 2014 odhad, zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014 

 

Největší objem investic je v rámci internetu dlouhodobě směřován do display reklamy. Postupem let ale 

přibývá využívání dalších reklamních formátů a podíl display reklamy na celkových internetových 

investicích se snižuje. Stále však tvoří cca polovinu internetových výdajů. Dynamičtěji v posledních 

letech roste zájem inzerentů o reklamu ve vyhledávání a v obsahových sítích, která roste právě na úkor 

display reklamy a na úkor katalogových výpisů. K nejrychleji rostoucím formátům se v současnosti řadí 

mobilní reklama, videoreklama a aukční nákup RTB. Těmto formátům je předpovídán rychlý růst i do 

následujícího období.   

Vývoj investic do forem internetové reklamy (mil. Kč), 2008-2014 

 

Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014 
Pozn.: rok 2014 odhad, search/PPC – reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) 
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Vývoj podílu internetových forem reklamy na investicích (%), 2008 a 2014 

 

Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014 

Celkový podíl internetové reklamy na reklamních výdajích, určených pro česká média, se podle odhadu SPIR blíží 

k 20 % a je tak v současnosti třetím nejsilnějším mediatypem po televizi a tisku.  

Podíl mediatypů na investicích, odhad pro r. 2014 

 

Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014, Admopshere 

Reklamní zadavatelé a internetoví provozovatelé 

Vzhledem k postupnému rozšiřování internetu v české populaci byla internetová komunikace 

predisponována pro určitý typ zadavatelů. Zejména v raných fázích rozvoje internetu jako reklamního 

média, kdy v uživatelských skupinách převažovaly v poměru k celé populaci vyšší vzdělanostní skupiny, 

spíše z větších měst a mladšího věku, se pro komunikaci na internetu rozhodovali zadavatelé, kteří 

chtěli svým nabídkami oslovit určité segmenty populace, a celoplošný masivní zásah pro ně nebyl 

prioritní. Šlo o zadavatele z řad telekomunikačních operátorů, bankovnictví a pojišťovnictví, auto-moto či 

firem přímo z online prostředí. 

Podle monitoringu internetové reklamy, ustaveného v roce 2007, se mezi největší zadavatele na 

internetu v tomto roce zařadili všichni tři telekomunikační operátoři Telefónica, Vodafone a T-Mobile. 
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TOP 10 zadavatelů na internetu (Kč), 2007  

  2007 

TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC a.s. 104 364 045 

VODAFONE 69 624 803 

T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s. 67 989 541 

BWIN.COM 58 436 370 

LMC s.r.o. 45 217 582 

IMPORT VOLKSWAGEN GROUP a.s. 45 200 590 

SKY EUROPE AIRLINES 37 091 019 

WWW.INVIA.CZ 30 760 433 

HP Tronic Zlín 27 368 226 

KOMERČNÍ BANKA A.S. 27 284 108 

Zdroj: AdMonitoring, údaje se týkají pouze displayové reklamy 

 

Během následujících let se struktura hlavních zadavatelů příliš nezměnila, internet stále zůstává 

médiem především pro určité skupiny zadavatelů. Přesto je patrné, že zájem zadavatelů i z jiných 

segmentů vzrostl. 

TOP 10 zadavatelů na internetu (Kč), 2013 

  2013 

Internet Mall 396 657 913 

Alza.cz 193 199 440 

Student Agency 184 184 691 

Lidl Česká republika 116 563 211 

Vodafone Czech Republic 96 792 683 

AAA Auto 96 360 973 

Tchibo Praha 95 860 015 

Telefónica Czech Republic 79 244 195 

Air Bank 74 066 451 

T-Mobile Czech Republic 70 192 475 

Zdroj: Admosphere   

 

Podíl největších dvaceti tuzemských zadavatelů na internetové (display) reklamě se od roku 2007 zvýšil 

o cca šest procentních bodů. Navýšení podílu v průběhu uvedených šesti let v rámci komunikačního 

mixu jde především na úkor tištěné inzerce, která od roku 2007 poklesla o téměř 10 procentních bodů. 
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Vývoj podílu (%) TOP 20 největších zadavatelů na internetové reklamě   

 

Zdroj: Admosphere 

 

Podíl internetové reklamy v mediamixu největších zadavatelů i z řad rychloobrátkového zboží (FMCG) 

se sice za uplynulých šest let navýšil, přesto v Česku zatím u těchto zadavatelů nedochází 

k výraznějšímu nárůstu internetu na reklamních investicích – stále se pohybuje v jednotkách procent – a 

televize zůstává v tomto segmentu hlavním komunikačním médiem. Trochu jiná je situace u 

telekomunikačních operátorů, kde se podíl internetové reklamy na celkových investicích už vyrovnal 

podílu tištěné inzerce. 

Vývoj podílu internetové reklamy (%) u vybraných největších zadavatelů 

 

Zdroj: Admopshere 

 

Výnosy z prodeje display reklamy mezi jednotlivé provozovatele jsou dlouhodobě rozděleny mezi tři 

hlavní subjekty (Seznam.cz, Centrum Holdings, Mafra). Zmíněná trojice od roku 2007 do současnosti 

absorbuje víc než 75 % veškerých investic určených na display reklamu. Pro případné nové subjekty 

tak tato situace nedává příliš nadějí na získání vyššího podílu na trhu internetové display reklamy 

s výjimkou akvizice. Dominantnímu hráči českého internetu, společnosti Seznam.cz, náležel v roce 

2013 podíl na celkových investicích do display reklamy ve výši 44 %.  
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Podíl provozovatelů na příjmech z display reklamy v r. 2013 

   

Zdroj: AdMonitoring 

Internetová reklama pohledem zástupců trhu 

Současné postavení internetové reklamy, využívání jednotlivých formátů, cenovou výhodnost 

a výhled vývoje internetové reklamy shrnují zástupci mediálního trhu následovně: 

● V současnosti jsou žádané velké atraktivní internetové formáty viditelné na první 

načtení stránky a videospoty díky své jednodušší porovnatelnosti s TV kampaněmi. 

Zmiňované formáty jsou žádané především u image a launchovacích (startovních) 

kampaní, kde hraje výraznou roli atraktivita formátu. 

● Standardní banner je částečně vnímán jako komodita, která nepřináší výraznou 

konkurenční výhodu a u které je extrémní tlak na cenu. Roste snaha přinášet nová 

řešení, speciální projekty, obsahové spolupráce. 

● V posledních letech je kladen větší důraz na výkon internetových kampaní. Klienti 

preferují floating na celém internetu s cílem maximalizovat konverze. Na druhé straně 

dochází k renesanci rich médií (zejména při kampaních zaměřených na budování 

značky, branding), kreativních formátů, kde se banner propojuje s videem a obsahem.  

● Po nativních a textových formátech se poptávka příliš nezvyšuje. Vyšší využívání 

těchto formátů je spíš důsledkem většího zájmu o výkonový model nákupu, při kterém 

má tento typ formátů obvykle větší váhu. 

● Jednotkové ceny u standardních formátů klesají, provozovatelé ale přicházejí s novými 

formáty, které mají jednotkové (CPT) ceny vyšší.  Internetová reklama se ale v 

průměru cenově příliš nezměnila. Internet tak může být při potřebě oslovit mladší 

koupěschopné cílové skupiny levnější než ostatní mediatypy, na straně druhé z 

hlediska dlouhodobého budování brand awareness na starší cílové skupiny může být 

dražším, ale i neefektivním médiem. 

● Růst podílu programmatic buying/RTB modelu bude mít pravděpodobně stále větší vliv 

na průměrnou cenu CPT a zároveň i celkově na spolupráci klient-mediální agentura-

vydavatel. 

● Investice do internetové reklamy se zvyšují. Kanály jako SEM, SEO, programmatic 

buying, affiliate, performance display a mobile získávají vyšší podíly. Investice do 

display reklamy se také zvyšují, ale podstatně pomaleji než do výkonnostních formátů. 
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Monetizace obsahu na internetu – průzkum uživatelských preferencí 

Součástí studie je rovněž průzkum uživatelských preferencí, sociologické šetření agentury 
Median, s.r.o. mezi českou internetovou populací ve věku 15-65 let. Průzkum proběhl v druhé 
polovině července 2014 na reprezentativním vzorku 1012 respondentů a mezi hlavní témata, 
na která přináší odpovědi, patří ochota lidí platit za digitální obsah, druhy obsahu, za který 
platí, kolik za něj utrácejí, jakým způsobem, co jsou hlavní důvody k neplacení za obsah a 
další témata. Výzkum je ke stažení na adrese www.monetizaceobsahu.cz.  

http://www.monetizaceobsahu.cz/
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Placený obsah v zahraničí 

Dějiny snah o zpoplatnění mediálního obsahu na internetu jsou plné slepých uliček. Už před 18 lety se o 

zavedení předplatného pokusil webzine Slate, už po roce ale rezignoval – v konkurenci obsahu zdarma 

u čtenářů neuspěl. Velmi záhy začaly své informace na internetu úspěšně zpoplatňovat ekonomické 

tituly jako Wall Street Journal. Později se přidal i list Financial Times, který v roce 2007 přišel s dnes 

populárním modelem tzv. metered paywallu. Jeho rozmach je ve světě záležitostí několika posledních 

let, a i když například výsledky amerického deníku New York Times vypadají slibně, stoupající příjmy z 

distribuce stále nestíhají vyrovnat propad příjmů z reklamy. Drtivou část celosvětových příjmů z online 

reklamy totiž stále inkasují nemediální firmy – jen Google si z nich podle odhadů agentury eMarketer 

ukousne 31 %. 
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Vybrané milníky na cestě k placenému obsahu 
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První experimenty (90. léta 20. století) 

Vlastně s tím začal před více než 18 lety Microsoft. V červnu 1996 začal vydávat webzine Slate, který 

hned v úvodním čísle varoval, že bude chtít od čtenářů předplatné ve výši 19,95 USD ročně. V době, 

kdy řada velkých médií ještě na internetu vůbec nebyla, a ty, které byly, publikovaly svůj obsah 

zadarmo, šlo o nevídaný experiment. Kvůli problémům s vývojem systému pro výběr předplatného 

nakonec Slate svůj paywall spustil až od března 1998. Přestože po měsíci hlásil 10 tisíc předplatitelů, 

už o rok později svůj experiment neslavně ukončil – své články opět odemkl zdarma všem a vysvětlil to 

nezájmem předplatitelů a nečekaným rozmachem reklamního trhu. 

Jenže ani nepovedený příklad magazínu Slate už nedokázal další vydavatele odradit od pokusů o 

zavedení vlastních placených řešení. V lednu 1997 zamkl část obsahu svého jen rok starého webu 

proslulý ekonomický deník Wall Street Journal. Šlo o tzv. freemium model – běžné zprávy byly dále k 

dispozici zdarma a v placené sekci se ocitly exkluzivní či analytické materiály s přidanou hodnotou. Za 

roční přístup deník žádal 49 USD, abonenti papírových novin měli platit jen 29 USD. A ukázalo se, že 

finanční informace táhnou. V dubnu 1998 se vydavatel listu, Dow Jones & Company, pochlubil 200 tisíci 

digitálními předplatiteli. Dvě třetiny z nich přitom předtím nebyli odběrateli papírových novin a 80 % po 

prvním roce své online předplatné obnovilo. 

  

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/readme/1996/06/welcome_to_slate.html
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Web Wall Street Journalu v prosinci 1996 – zdroj: Internet Archive 

Na opačném pólu mediálního obsahu zkusil ve stejné době svůj obsah na webu zpoplatnit také erotický 

Playboy. A poměrně úspěšně. V červenci 1997 spustil placenou službu Playboy Cyber Club, která za 60 

USD ročně nabídla fotografie, videa nebo chatování s playmates. O rok později hlásil 26 tisíc 

předplatitelů a růst o tisíc nových platících návštěvníků měsíčně. 

 

 

Web Playboy.com v roce 1996 – zdroj: Internet Archive 

 

U erotiky a specializovaných ekonomických informací se ochota platit dala ještě jakžtakž předpokládat, 

na první velký experiment u mainstreamového obecného zpravodajství si ale trh musel ještě počkat. 

První nesmělý pokus listu The New York Times, který se v roce 1998 zkusil zpoplatnit přístup na svůj 

web čtenářům ze zahraničních IP adres, skončil špatně a deník po třech měsících svůj obsah opět 

uvolnil. 

Kdo zachrání noviny (přelom milénia) 

Optimismu vydavatelům nepřidal ani experiment L.A. Times. V srpnu 2003 deník zavedl na svém webu 

paywall kolem populární sekce Calendar Live nabízející recenze – zejména filmové – a kulturní přehled. 

Roční předplatné list stanovil na 39,95 USD, měsíční stálo 4,95 USD, předplatitelé tištěného deníku 

měli přístup zdarma. První půlrok přinesl 3 674 online předplatitelů, což deníku přineslo asi 63 tisíc 

USD.   

https://archive.org/
https://archive.org/
https://archive.org/
https://archive.org/
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Jenže – za stejnou dobu klesl počet měsíčních návštěvníků webu z 1,4 milionu na 540 tisíc (o 61 %). A 

v samotné sekci CalendarLive klesl počet čtenářů z původních 729 tisíc měsíčně o 97 % – na necelých 

19 tisíc (3 674 online předplatitelů a 15 tisíc abonentů tištěného deníku, kteří se do sekce 

zaregistrovali). Necelé dva roky začátku experimentu, v květnu 2005, L.A. Times paywall opět zrušily. 

(O sedm let později se k němu ale opět vrátily – v březnu 2012 postavily kolem celého svého webu 

metered paywall – čtenáři mohou číst 15 textů měsíčně zdarma, za víc si musí zaplatit; týdenní 

předplatné přitom činí 3,99 USD.) 

Neuspěl ani další pokus New York Times o zpoplatnění prémiové části webu. V roce 2005 spuštěná 

služba Times Select umožňovala za 7,95 USD měsíčně přístup k textům nejlepších sloupkařů a některé 

další výhody. Přestože podle interních čísel získala 227 tisíc předplatitelů a přinášela vydavateli kolem 

10 milionů USD ročně, o dva roky později ji deník zase zrušil. Oficiálně to zdůvodnil tím, že může více 

vydělat na reklamě, neoficiálně se mluvilo o vzpouře autorů, kterým se nelíbilo, že jejich texty nejsou na 

internetu volně dostupné. 

Byl to nakonec opět ekonomický titul, který přišel s novým, nadějným modelem paywallu. Prvních deset 

textů v každém měsíci si můžete přečíst zdarma, nabídly čtenářům The Financial Times. Pokud jsme 

pro vás tak zásadním zdrojem informací, že jich chcete přečíst víc, zaplaťte si. Psal se rok 2007 a 

nastala doba tzv. metered paywallu. Na rozmach placených řešení zareagoval i Google, který od 

stejného roku začal vydavatelům nabízet mechanismus First Click Free – ten umožňuje, aby čtenář 

přicházející na placený web deníku z vyhledávání, prošel paywallem rovnou na celý článek. 

Paywall v Evropě (druhé desetiletí 21. století) 

Paywall se začal šířit i do Evropy. V červenci 2010 putoval do placené zóny kompletní web britských 

The Times. Šlo o tzv. hard paywall a první zprávy muvily o pohromě – návštěvnost webu se podle 

některých odhadů propadla až o 90 % (uvěřitelnější ale jsou spíš čísla agentury Nielsen, která v říjnu 

2010 uvedla, že se návštěvnost webu propadla “jen” o 42 %; počítala ovšem pouze uživatele z Velké 

Británie). V listopadu vydavatel oznámil, že si jeho digitální obsah koupilo už 105 tisíc uživatelů (na 

webu, iPadu a Kindlu). Ovšem pozor: jen asi polovina z nich si zaplatila měsíční předplatné, zbytek tvoří 

lidé, kteří si jednorázově koupili třeba jen jedno vydání. Dalších 100 tisíc abonentů tištěné verze si podle 

vydavatele aktivovalo přístup k digitálním verzím novin, které mají v rámci předplatného zdarma. 

V březnu 2011 zapnul svůj metered paywall také deník New York Times. Čtenáři si mohli zdarma 

přečíst dvacet textů (v dubnu 2012 se tento limit snížil na deset). A tentokrát to vypadá, že se deník po 

řadě slepých uliček konečně trefil do černého. Na konci roku 2011 firma hlásí 390 tisíc digitálních 

předplatitelů (ovšem včetně IHT.com), o rok později už 640 tisíc a v roce 2013 760 tisíc. I když však 

deníku stoupají příjmy z předplatného a vydavatel oznamuje, že v roce 2012 příjmy z předplatného a 

prodejů poprvé překonaly příjmy z reklamy, stále má jeden problém: zvyšování příjmů z distribuce stále 

nestačí vyrovnat poklesy příjmů z prodeje reklamy. 

Vybrané ukazatele NYT v letech 2012 a 2013 

rok 

průměrný 
náklad ve 

všední dny 
(miliony) 

návštěvnost webu 
(miliony 

návštěvníků, 
měsíčně, 

celosvětově) 

počet 
digitálních 

předplatitelů 
(tisíce) 

výnosy z 
digitálního 

předplatného 
(miliony USD) 

výnosy z 
digitální 
reklamy 
(miliony 

USD) 

2012 1,7 43 640 111,7 170,2 

2013 1,9 45 760 149,1 162,9 

Zdroj: výroční zprávy NYT 

http://www.latimes.com/business/la-fiw-times-20120224-story.html
http://www.poynter.org/latest-news/mediawire/167147/changes-to-new-york-times-paywall/
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Vítězné tažení paywallu západními médii ale pokračuje. Na jaře 2013 už se můžeme dočíst, že paywall 

v nějaké formě má na svém webu implementovaný dvanáct z dvacítky nejprodávanějších deníků v 

USA. A pokud spočítáme menší regionální listy, dojdeme k číslu nejméně 400 webů amerických deníků 

s paywallem. 

Zajímavé věci se ale dějí i v Evropě. Velký experiment tu odstartoval půlce roku 2013, kdy se do 

skupiny placených webů přidala první velká bulvární média. Budou za obsah ochotní platit i čtenáři 

lehkého zábavného obsahu? Nejčtenější německý deník Bild spustil svůj paywall v červnu 2013. Část 

obsahu a mobilní web jsou stále zdarma, vybrané prémiové články a přístup přes mobilní aplikace je ale 

jen pro předplatitele balíčku Bild+. “Nechceme nahrazovat příjmy z reklamy předplatným a chceme 

zůstat dostupní na všech platformách,” vysvětlovala záměry Bildu jeho šéfka Donata Hopfen na 

březnovém Digital Innovator’s Summitu v Berlíně. Bulvární deník letos v květnu, jedenáct měsíců od 

zavedení prémiových služeb, podle finančních výsledků vydavatelství Axel Springer překročil hranici 

200 tisíc předplatitelů a návštěvnost mu meziročně vzrostla o 15 % (na v průměru 15,5 milionu 

návštěvníků měsíčně). 

To britský bulvár The Sun na svém webu v srpnu 2013 zavedl mnohem nepropustnější hard paywall 

(podobně jako The Times, které mají stejného vydavatele). Po čtyřech placených měsících na konci 

roku 2013 oslavil 117 tisíc předplatitelů – 102 tisíc předplatné koupilo přímo na webu a dalších 15 tisíc 

si digitální předplatné pořídilo díky speciálním kódům zveřejňovaným pravidelně v tištěném deníku. 

Zaplatil za to ovšem vysokou cenu: podle odhadů analytické firmy SimilarWeb v prvním měsíci přišel o 

62 % návštěvnosti. A 117 tisíc předplatných po 8 librách měsíčně pořád znamená teoretický příjem ve 

výši „jen“ asi 11,2 milionu liber ročně. 

Podobně se ostatně vede i The Times. V únoru 2014 se CEO vydavatelství News UK Mike Darcey 

pochlubil, že The Times (a Sunday Times) mají celkem 153 tisíc digitálních předplatitelů a 207 tisíc 

abonentů tištěné verze deníku (včetně Sunday Times). Digitální čtenáři podle něj noviny čtou zejména 

na tabletech. Zajímavé je ovšem srovnání doby, kterou čtenáři stráví s digitálním vydání listu (40 minut 

s Times, 55 minut se Sunday Times), s časem, který věnují titulům na papíře (44 minut Times a 92 

minut Sunday Times). Na rozdíl od běžného bleskurychlého čtení na webu nebo v mobilu, které se 

počítá maximálně v jednotách minut, jde o velmi dlouhé časy, které by mohly být zajímavé pro 

zadavatele reklam. 

Rok paywallu (současnost) 

Dny poskytování obsahu zdarma jsou pro řadu vydavatelů u konce, napsal loni v listopadu ve své 

předpovědi pro rok 2014 redaktor agentury Bloomberg Edmund Lee. Svůj text nazval Rok paywallu 

(Year of the Paywall). „Noviny se mohou poučit z příkladu televizních společností, které byly kdysi také 

vysoce závislé na příjmech z reklamy. Dnes ale nejpopulárnějším kanálům jako je CBS nebo MTV 

rychleji rostou výdělky z poplatků od kabelových operátorů, kteří přenášejí jejich vysílání. Jde o 

nejrychleji rostoucí zdroje peněz pro televize, který mezi lety 2011 a 2012 u všech velkých televizních 

sítí stoupl o 7,8 %,“ uvádí mimo jiné.  

A tištěná média nové zdroje financí skutečně potřebují. Celosvětové příjmy z reklamy v printu podle 

aktuálních čísel World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) v roce 2013 klesly 

v meziročním srovnání o 6 % (ve srovnání se stavem před pěti lety jde o 13% pokles). Digitální reklama 

v médiích přitom loni stoupla o 11 % (47 % v pětiletém srovnání), ale z celkových výdajů na reklamu na 

internetu stále tvoří jen malou část. Většina onlinových reklamních peněz totiž putuje na účty několika 

velkých firem a největší část spolkne Google.  

To potvrzuje i výzkumná agentura eMarketer, která odhaduje podíl Googlu na celosvětových příjmech 

z digitální reklamy na více než 31 %. Druhý největší hráč, Facebook, podle jejích dosahuje 6 – 8% 

podílu a na třetí místo se po zádech klesajícího Yahoo pomalu šplhá Microsoft, který á letos dosáhnout 

2,5% podílu. Mediální domy firmy tak spořádají jen drobky z digitálního koláče, který má letos narůst na 

140,15 miliard USD. 

http://www.businessweek.com/articles/2013-11-14/2014-outlook-online-publishers-paywall-strategy
http://www.businessweek.com/articles/2013-11-14/2014-outlook-online-publishers-paywall-strategy
http://www.emarketer.com/Article/Microsoft-Surpass-Yahoo-Global-Digital-Ad-Market-Share-This-Year/1011012
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Tradiční noviny jsou prostě stále závislé na printové reklamě – 90 % z jejich celkových reklamních 

příjmů pochází právě z ní, uvádí WAN-IFRA. Digitální prodeje titulů se sice v loňském roce oproti roku 

2012 zvýšily o 60 % (v pětiletém horizontu jde o 2000% nárůst). Raketový vzestup ale jde samozřejmě 

na vrub faktu, že startovní laťka byla velmi nízko. 

Vydavatelé tak budou muset i nadále řešit nelehké dilema: jak se vyrovnat s poklesem příjmů z tištěné 

reklamy, udržet kvalitu svých titulů a zároveň vydělat co nejvíce v online prostředí.  
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Placený obsah v ČR – modelové projekty 

Zatímco na rozvinutých západních trzích otázku internetového obsahu za peníze nejpalčivěji řeší velké 

vydavatelské domy, krátká historie placeného obsahu v České republice se odvíjí zejména kolem 

malých nezávislých projektů.  

Pomalejší rozšiřování internetové penetrace v populaci a poměrně stabilní rozložení sil na mediálním 

trhu udržovalo velké vydavatele dlouhou dobu v klidu. Svůj obsah na internetu nezpoplatňovali a 

vystačili s jeho monetizací prostřednictvím reklamy. Svůj podíl na situaci má také to, že největší 

tuzemský mediální dům – Seznam.cz, provozovatel serveru Novinky.cz, jakékoli prodávání obsahu 

zásadně odmítá a zůstává věrný čistě reklamnímu modelu. Především postoj Seznamu zřejmě 

znemožnil i to, aby se na českém mediálním trhu uchytil slovenský systém Piano, nabízející 

vydavatelům společnou platformu pro zpoplatnění částí jejich webů. 

Teprve postupný přechod českých čtenářů na internet a příchod ekonomické recese, spojené se 

snížením výdajů na reklamu, začaly vydavatele tlačit k hledání nových obchodních modelů. Rok 2014 

tak je prvním, ve kterém se český trh dočkal dedikovaných placených řešení ze strany velkých 

vydavatelů.  

V následující kapitole si představíme vybrané modelové projekty, které se na českém internetu pokusily 

uspět s placeným modelem. Šly na to různými cestami – od vybírání dobrovolných příspěvků, přes 

vytváření prémiových sekcí až k úplnému zpoplatnění svého obsahu.  

Vzhledem k zaměření této studie na případné nové vydavatele či investory se budeme nejvíce věnovat 

oblasti zpravodajských či publicistických webů, ve které je práh pro založení nového projektu nejnižší. 

Pro informaci se ale podíváme i na modelové příklady z oblasti prodeje multimediálního obsahu. Text 

vznikl na základě rozhovorů s provozovateli jednotlivých projektů, které proběhly v rozmezí června až 

září 2014. 
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Textové zpravodajství a publicistika – vybrané milníky vývoje na českém trhu  
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Patria Online 

 Spuštění webu: 1998 

 Spuštění placené sekce: 2002 (sekce VIP Patria), 2004 změna na Investor Plus / Patria Plus 

(zároveň změna modelu z tříměsíčního na roční předplatné) 

 Periodicita: online deník 

 Návštěvnost: 76 tisíc RUest / měsíčně (NetMonitor – průměr za posledních šest měsíců) 

 Počet předplatitelů: cca 500 – 600 (zahrnuti i firemní předplatitelé) 

 Model: obsah zdarma (cca 70 % obsahu) + placená sekce (cca 30 % obsahu) 

Ceny: dva základní balíčky Investor Plus pro malé investory (10 000 Kč / rok) a Patria Plus pro podniky 

(30 000 Kč / rok); doplňkové služby: Data Export, online export finančních dat na základě požadavků 

klienta (od 15 000 Kč / rok), Corporate Web Solution, poskytování dat pro weby firem (od 30 000 Kč / 

rok), Analýzy Plus, na míru vytvářené analýzy (od 10 000 Kč / rok) 

Finanční výsledky: tržby Patria.cz jsou cca 10 milionů Kč ročně (cca 80 % z předplatného, cca 20 % z 

reklamy)  

Patria.cz je nejstarším českým zpravodajským serverem, který začal své informace prodávat. V roce 

2002 přišla s klubovým programem VIP Patria, který o dva roky později rebrandovala na dnešní model 

dvou základních balíčků Investor Plus / Patria Plus. 

Server je součástí skupiny firem kolem investiční banky Patria Finance a je tedy logické, že se 

obsahově zaměřuje na ekonomické, finanční a investiční zpravodajství. Web spravuje trojice content 

managerů, kteří mají na starosti nejen tvorbu a úpravu redakčního obsahu a jeho administraci, ale i 

editaci textů, které přicházejí od finančních profesionálů ze skupiny Patria. 

Přibližně 70 % obsahu si čtenáři mohou přečíst zdarma, dalších 30 % je v placených sekcích. “Obecné 

zpravodajství je povětšinou volně dostupné. U investičního zpravodajství, které obsahuje např. popis 

konkrétního produktu nebo konkrétní strategie, se snažíme asi polovinu dávat za placenou bránu, nebo 

je nejprve dávat za placenou bránu a uvolňovat je až s časovým zpožděním. Obsah vytvářený lidmi z 

Patrie – analýzy, prognózy, tedy texty obsahující naše vlastní know-how – je vždy za platební bránou,” 

popisuje šéf Patria Online Petr Žabža. 

Patria.cz má dva základní placené programy: informační servis Investor Plus určený pro individuální 

investory a Patria Plus pro firmy. Poměr firemních a individuálních klientů je přitom asi 50 na 50. 

Tržby Patria.cz jsou asi 10 milionů Kč ročně. Výnosy z placených služeb přitom tvoří přibližně 80 %, 

zbylých 20 % připadá na příjmy z reklamy. V této oblasti přitom Patrii roste stále větší konkurence, 

podotýká Žabža: “Trh finančních serverů začíná bobtnat, objevují se nové subjekty, reklamní koláč se 

stále více drobí.” 

Technické řešení webu, včetně paywallu, si Patria vyvíjí zásadně interně. “V minulosti jsme měli několik 

ne úplně pozitivních zkušeností s outsourcovaným IT, takže dnes jdeme naopak cestou jeho plného 

insourcování,” popisuje Žabža. Patria zaměstnává přibližně deset až patnáct interních vývojářů, kteří se 

starají o všechny systémy celé firmy, včetně transakční části a interních systémů. Díky tomu může 

server nabízet synergie s ostatními službami skupiny Patria. “Profily uživatelů Patria Direct jsou 

propojeny s profily na Patria.cz a klient má možnost přechodu z jedné platformy na druhou. Na úrovni 

přechodu z informační části do transakční je samozřejmě jistá zvýšená ochrana.” 

Marketing placeného obsahu zahrnuje zejména poskytování benefitů k předplatnému. “Snažíme se 

dávat benefity tak, aby – byť nepřímo – podporovaly využívání našich stránek. Jsou to v zásadě buďto 

smartphony a tablety nebo předplatná ekonomických médií,” říká Žabža. “V zásadě si myslím, že 

otázka benefitů není zejména pro firemní zákazníky nedůležitá. Hlavně ale naše platforma nabízí 

levnější a přitom podobně funkční služby jako velké zahraniční agentury, které však stojí řádově více 

než Patria,” dodává. K propagaci používá i sociální sítě, vcelku dobrou zkušenost má forma s 

Facebookem. “Profil máme i na Twitteru, ale ten zatím v ČR nefunguje,” dodává Žabža. 
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Případné problémy s neplatiči či uživateli, kteří sdílí své účty s dalšími lidmi, Patria pozoruje jen zřídka. 

“Měli jsme několik případů, kdy jsme klienta podezírali z násobných přístupů. Nicméně není to tak 

dramatické, abychom to museli nějak řešit,” říká Žabža. “Licence v zásadě obsahují možnost zamezení 

násobného přihlášení. V jednom okamžiku se přihlásí pouze jeden majitel licence. Nemůžeme ale 

samozřejmě zabránit tomu, že půjčí své přístupové údaje někomu jinému.” 

 

Borovan.cz 

 Spuštění webu: listopad 2012 

 Spuštění placené sekce: září 2013  

 Periodicita: online deník 

 Návštěvnost: 16 – 20 tisíc unikátních návštěvníků (Google Analytics) 

 Počet předplatitelů: několik desítek 

 Model: obsah zdarma (čtyři až šest textů denně) + placená sekce (nejméně jeden text denně) 

 Ceny: čtvrtletní předplatné (3999 Kč), půlroční (5999 Kč), roční (8999 Kč) 

 Finanční výsledky: výnosy v řádu statisíců Kč ročně 

Borovan.cz je one-man showbyznysový projekt novináře Aleše Borovana, který vznikl v roce 2012. 

Tematicky se zaměřuje na zprávy ze světa hudby a filmu a také televizního, knižního, mediálního a 

internetového trhu. Důraz klade na původní informace, které se snaží publikovat jako první. “Každý den 

se snažím dávat jednu exkluzivní zprávu, v průměru vydám denně pět až sedm textů různé délky. O 

víkendu placené zprávy nepublikuji. Žánrově jsou placené texty vždy zprávy,” říká Borovan. 
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Hlavní zdrojem příjmů Borovan.cz je předplatné, které může být čtvrtletní (3999 Kč), půlroční (5999 Kč) 

nebo roční (8999 Kč). Borovan nabízí také multilicence pro přístup více čtenářů – roční předplatné pro 

dva klienty přijde na 15 000 Kč, pro tři až čtyři na 21 000 Kč, do deseti uživatelů 30 000 Kč a do 99 

uživatelů 44 000 Kč ročně. Jde tedy zejména o jakousi množstevní slevu. 

Vzhledem k tomu, že se o provoz serveru z 95 % stará jeden člověk, snaží se Borovan maximálně 

zjednodušovat a usnadňovat jakoukoli jinou činnost kromě vytváření obsahu. Z tohoto důvodu mimo jiné 

nenabízí možnost nákupu jednotlivých textů. “Je to jednodušší na administrativu. Nechci se pořád 

zabývat vypisováním faktur a nastavováním systému. Jsem one-man-show a čas radši trávím tím, že 

produkuji obsah,” vysvětluje Borovan.  

Ceny předplatného stanovoval prostou úvahou. “Cenu ročního předplatného se určují tak, že si člověk 

udělá průzkum na trhu, podívá se na svou cílovou skupinu a naplánuje obchodní model tak, aby byl v 

plusu,” říká. “Ceny za kratší lhůty jsou nastavené tak, aby byly částky snesitelné, ale aby zároveň nutily 

přemýšlet, jestli už by nebylo lepší zaplatit si roční předplatné,” dodává. Při konstrukci ceny zvažuje 

také další okolnosti: “Aby to fungovalo, musí si lidé informací vážit. Informace je totiž velmi snadno 

distribuovatelná. Ale když za něco člověk zaplatí hodně, nechce to už pak předávat dál někomu jinému 

zadarmo,” říká. “Největší problém je edukace lidí. Když se předplatné rozpočítá na jednotlivé zprávy, 

vyjde jedna na necelých 40 Kč. To je cena jednoho piva. To si člověk rád dá, ale když má zaplatit za 

zprávu, z nějakého důvodu se mu nechce. Jako by tu vládl informační komunismus.” 

Po prvním necelém roce provozu placené sekce je server finančně v plusu, tvrdí Borovan. Předplatitelů 

je podle něj několik desítek, převážně přitom jde o individuální předplatná a největší část tvoří 

předplatná na rok. Na předplatném v prvních deseti měsících utržil několik stovek tisíc. “Není to úplně 

špatné, ale ještě nemám vlastní tryskáč. Ale má to své výhody: nikdo mě neřídí. Navíc píšu o tématech, 

která mě baví,” podotýká Borovan. Prubířský kámen jej čeká v září, kdy prvním předplatitelům vyprší 

roční licence a budou ji muset obnovit. Na webu zatím není reklama, to se ale má v blízké době změnit. 

“Zkusím teď na web nasadit AdSense. Mít jen jednu nohu financování je pořád dost nejisté,” vysvětluje 

Borovan. “Možná jsem měl nasadit reklamu dříve, asi bych vydělal nějaké peníze navíc,” dodává. 

Návštěvnost serveru sleduje přes Google Analytics a dosahuje podle něj měsíčně asi 16 až 20 tisíc 

unikátních návštěvníků. Vzhledem k současnému modelu ale pro něj není tak důležitá.   

Server běží na opensourcovém redakčním systému Wordpress, který si Borovan nechal přizpůsobit 

svým potřebám. Externí vývojář se postaral o úpravu šablon a také o nasazení paywallu. “Rozjezd mě 

stál asi 30 tisíc Kč, za celé dva roky činí náklady na technické řešení do 50 tisíc. Měl jsem ale velmi 

přesnou představu, včetně hrubého designu. Kdybych si měl někde objednávat web na klíč, zaplatil 

bych asi jen za návrh designu mnohem víc,” podotýká Borovan. 

Marketing probíhá zejména na sociálních sítích. “Primárně mám facebookovou stránku, kam překlápím 

články, občas přidávám i nějaké osobní postřehy. Vytvořila se mi tam komunita, díky které jsem se 

seznámil i s docela zajímavými lidmi, kteří mi občas dávají i tipy. Na Twitteru mám automatické 

přesměrování z Facebooku,” popisuje. Na začátku si na Facebooku zaplatil také reklamu na 

Borovan.cz, poté co Facebook změnil design, už ale tuto možnost nenašel, takže v propagaci 

nepokračoval. 

Důležitým marketingovým postupem, který Borovan na svém serveru praktikuje, je důsledná práce s 

titulky placených textů. Ty se vždy snaží neprozradit nejpodstatnější informaci a zároveň vzbudit 

čtenářovu zvědavost. Příklady: “Stomilionový dluh sestřelil etablovaného showbyzového hráče, Česká 

televize nakoupila další velký balík zahraničních seriálů nebo Tiskový magnát Bakala prodává hezké 

aktivum se zásahem velkých firem. “Jsem závislý na tom, že co si nevydělám, to nemám. Musím to 

dělat tak, aby lidé byli maximálně motivovaní k tomu, aby si mě předplatili. Jinak titulky dělat nejdou,” 

říká Borovan. Nejdůležitějším marketingovým prvkem je ale podle jeho zkušeností vždy a zásadně 

kvalita poskytovaných informací. 
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067.cz 

 Spuštění webu: konec listopadu 2013 

 Spuštění placené sekce: konec listopadu 2013 

 Periodicita: online čtrnáctideník 

 Návštěvnost: neuvádí 

 Počet předplatitelů: asi 550  

 Model: předplatné (v každém čísle tři texty, jeden z nich dostupný zdarma) 

 Ceny: 900 Kč / rok, jednotlivé texty po 25 Kč 

 Finanční výsledky: konkrétně neuvádí 

Mladý projekt, za kterým stojí publicista Petr Koubský, bývalý šéf Softwarových novin Michal Tomáš a 

grafička a výtvarnice Marta Blanc Jakobcová, vznikl na konci listopadu 2013 a představuje zástupce 

vlny tzv. in-depth žurnalismu na českém online trhu. Jednou za dva týdny přináší tři delší publicistické 

texty na různá společenská témata. Název čtrnáctideníku vychází z teze, že je časopis určen pro 6,7 % 

populace: “Tolik procent z celku je nad jedenapůlnásobkem směrodatné odchylky. Tolik je lidí, kteří se 

liší a díky tomu popohánějí svět dopředu: rychlí, chytří a zvědaví,” uvádějí provozovatelé na webu. 

“Myslím si, že koncepce funguje, poptávka po dlouhém chytrém čtení tady je, jde spíš o to dát o sobě 

víc vědět a rozšířit cílovou skupinu,” hodnotí první měsíce provozu Koubský. Jedním z nejrizikovějších 

bodů projektu se od začátku zdál být malý počet textů ve vydání. “Největší problém v očích předplatitelů 

je to, že v každém čísle vydáme jen tři články, a občas se stane, že se někomu tematicky netrefí do 

vkusu třeba ani jeden. A takový člověk je pak nespokojený, protože čtrnáct dní do dalšího čísla má 

pocit, že to není ono. Takových případů není moc, ale pochopitelně jsou hlasité. Snažíme se tomu čelit 

tím, že se články od sebe tematicky co nejvíc liší, ale vždycky se to nepovede,” potvrzuje Koubský. 

Původní model tří textů, z nichž jeden byl otevřený i neplatícím čtenářům, se ale brzy má změnit. “V 

souvislosti s tím, že jsme zavedli platby za jeden článek, budeme značně snižovat počet odemčených 

článků, už nebudou v každém čísle,” potvrzuje Petr Koubský. “Ke změně dochází v zásadě na žádost 

čtenářů, kteří chtěli jednorázovou platbu. Nám se do ní moc nechtělo – hlavně kvůli transakčním 

nákladům, ale náš zákazník náš pán. Nicméně články, které už jsou otevřené z minulosti, otevřené 

zůstanou,” dodává. Cenu předplatného vydavatelé stanovili podle svých odhadů a intuice. “Snažili jsme 

se odhadnout, jak nízko můžeme jít s cenou, abychom projekt finančně utáhli.   
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Měli jsme pocit, že cena musí být tak nízká, jak si můžeme dovolit, abychom získali co nejvíce čtenářů. 

Na placený obsah v ČR není žádný návyk, takže nastřelit příliš vysokou cenu by znamenalo lidi odradit,” 

vysvětluje Koubský. Podobně podle něj vznikala i cena za jeden text: “Dlouho jsme o ní uvažovali a 

nechtěli jsme, aby byla příliš prohibitivní. Je to nástřel, pokus, jak to bude fungovat.” Magazín má dnes 

přibližně 550 předplatitelů (včetně cca deseti firemních, kteří odebírají víc “výtisků” najednou) a vydál si 

na provoz. “Provozně jsme v černých číslech, vypadá to, že nám na konci roku nějaké peníze zbydou. 

Ale na to, abychom se tím fulltime uživili, to rozhodně není,” říká Koubský. 

Za předplatné se na 067.cz dá platit převodem nebo platební kartou. “Máme platební bránu PayU. Lidé 

nejvíce používají přímé převody z bank, je to nadpoloviční většina. Ale může to být i tím, že jsme platbu 

kartou zavedli s mírným zpožděním,” říká Koubský. Případné problémy se sdílením účtů mezi více lidí 

příliš neřeší. “Žádné technické řešení, které by to mohlo sledovat, jsme nezavedli. A abych pravdu řekl 

– já se o to nestarám. Ne že by mi to bylo jedno, ale nemyslím si, že úsilí tomu věnované, je úměrné 

výsledku.” 

Web 067.cz má responzivní design, takže je obsah možné číst i na mobilních zařízeních. 

Prostřednictvím externích služeb také nabízí čtení obsahu i v okamžiku, kdy čtenář není připojen k 

internetu. “U mobilních zařízení je čtení offline podstatné. Sladění této možnosti s paywallem se ukázalo 

jako technický oříšek, se kterým jsme se dlouho trápili. Dnes už to vyřešené máme, přes službu 

Instapaper umíme nabídnout offline čtení na platformách Android a iOS, dokážeme je poslat i do Kindle. 

Zkoušeli jsme i druhou velkou platformu – Pocket – ale i přes velké úsilí se nám to zprovoznit 

nepovedlo,” říká Koubský. 

Za nejslabší bod projektu tvůrci považují to, že o sobě nedokáží dát vědět dostatečnému počtu lidí. 

“Marketingu máme velice málo, v zásadě se omezuje na sociální sítě a i tam máme myslím rezervy. 

Měli jsme dva billboardy, jejich přínos se špatně vyhodnocuje, ale myslím, že žádný velký nebyl. 

Provozujeme Twitter, Facebook, tu a tam máme odezvy, ale určitě by se to dalo dělat lépe. Zkoušeli 

jsme vyhledat pomoc externích konzultantů, ale ani to nefungovalo příliš optimálně,” konstatuje 

Koubský. “Myslel jsem, že marketing přes sociální sítě pro nás bude fungovat jednoduše, že word of 

mouth pro nás bude pracovat. Určitě trochu pracuje, ale ne tolik, kolik jsem doufal. Dobré zboží se 

opravdu neprodává samo,“ dodává. 

I tak plánuje rozšiřovat nabídku obsahu. “Na podzim chceme spustit anglickou verzi. Vybrané články 

budeme překládat do angličtiny. Texty budou v placené sekci, současní předplatitelé je budou mít v 

rámci předplatného jako bonus. Je to test a za zkoušku to stojí,” popisuje plány Koubský. “Uvažujeme 

také o extra bonusech – tedy že vydáme speciální čísla navíc, která půjdou nad rámec periodicity,” 

dodává. 
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Psychologie.cz 

 Spuštění webu: 2010 

 Spuštění placené sekce: květen 2013 

 Periodicita: online deník 

 Návštěvnost: 170 – 180 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně (Google Analytics) 

 Počet předplatitelů: cca 850 

 Model: obsah zdarma (cca 65 % obsahu) + placená klubová sekce (cca 35 % obsahu) 

 Ceny: předplatné 1200 Kč / rok, jeden text za 25 Kč 

 Finanční výsledky: konkrétně neuvádí 

Provozovatelé webu Psychologie.cz prošli se svým projektem všemi možnými stádii vývoje: od prvních 

plánů na vybudování velké firmy, přes deziluzi z nemožnosti sehnat reklamu a pokus o vybírání 

dobrovolných příspěvků až k současnému placenému modelu.   
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“Původní plán byl, že vytvoříme Psychologii.cz a pak další oborové weby, třeba pro seniory. Firma se 

původně jmenovala MediaArchitects a chtěli jsme vytvářet média nejen pro sebe, ale i pro firmy na 

zakázku,” popisují oba spolumajitelé Jan Majer a Jan Smetánka. 

“Po prvním půlroce jsme byli asi na 35 tisících návštěvnících měsíčně podle Google Analytics. Zkoušeli 

jsme shánět inzerci a neuměli jsme to, je to těžké, náročné, měli jsme jen malé výsledky,” říkají. 

Krachem skončily i pokusy spojit se při prodeji inzerce s jinými vydavateli. “Navázali jsme spolupráci i 

třeba s vydavatelstvím, které nám mělo rok prodávat inzerci, ale to také nebylo řešení,” popisují. 

“Zkoušeli jsme také komunikovat s mediálními agenturami, netušili jsme totiž, co děláme špatně a prosili 

jsme je o vysvětlení. Několikrát jsme zkoušeli najmout vlastního obchodníka, nikdy to ale nefungovalo.” 

V listopadu 2012 provozovatelé oslovili čtenáře s žádostí o dobrovolné příspěvky. Zareagovalo jich 

několik desítek, první měsíc asi osmdesát. “Za první měsíc jsme jednorázově vybrali 100 tisíc. V dalších 

měsících to ale klesalo na asi 20 až 30 tisíc, až se to nakonec úplně rozmělnilo,” říkají majitelé. Získané 

peníze nakonec investovali do upgrade redakčního systému, aby mohli začít nabízet placený obsah. 

“Lidem, kteří nám poslali příspěvek, jsme dali přístup zadarmo,” dodávají. 

Placenou sekci zkonstruovali jako bonus, který přidali navíc k obsahu, který je na serveru dále zadarmo. 

“Jde o videa nebo sofistikovanější články. 65 % materiálů je neplacených, 35 % placených,“ vysvětlují. 

Díky tomuto přístupu se vyhnuli propadu v návštěvnosti, který bývá častým průvodním jevem 

zpoplatnění. “Před zavedením placené sekce jsme měli kolem 100 tisíc návštěvníků měsíčně, dnes 

máme podle Google Analytics kolem 170 – 180 tisíc,” uvádějí. Za 14 měsíců se jim podařilo získat asi 

850 platících předplatitelů (celkem jich je o několik desítek více, jde ale o uživatele, kteří dostali přístup 

zdarma – například experti, kteří na server píší). Výdělky serveru už pokrývají náklady. “Umožňuje nám 

to to, že už do projektu necpeme peníze, ale občas si můžeme i něco vyplatit.” 

Poměrně zajímavou součástí příjmů jsou i platby za jednotlivé texty. “Jednorázové platby nám přinášejí 

mezi 8 a 20 tisíci měsíčně,” uvádějí vydavatelé. Důležitější ale je, že mají často přímou spojitost s 

akvizicí předplatitelů. “Než si člověk zaplatí předplatné, předchází tomu ve většině případů několik 

kusových plateb,” dodávají. “Každý nový dobrý text nebo video je pro čtenáře možným podnětem k 

tomu, aby si nás předplatili. Když třeba na začátku týdne publikujeme dvě dobré placené věci, vidíme, 

jak nám hned naskakují noví předplatitelé,” popisují své zkušenosti. 

Web běží na vlastním systému, který byl původně postaven s vizí, že na něm poběží celá řada 

náročných webů. Teď provozovatelé pracují na jeho zjednodušení. Týká se to například i platebních 

metod. “Začali jsme s širokým portfoliem plateb přes GoPay, ale někdy před dvěma měsíci jsme je 

zkrouhli na platbu kartou, převod z účtu a mPlatbu (pro kusové platby). Příliš mnoho možností vedlo k 

tomu, že velké procento lidí při objednávce předplatného v posledním kroku odpadlo. Nechali jsme tedy 

jen to, co lidé nejvíc používají,” vysvětlují. 

Obsah tvoří především externí odborníci. Většina z nich píše zdarma, výměnou za reklamu na jejich 

praxi. Honoráře dostávají jen někteří, kteří píší do placené sekce, kde není tak velká návštěvnost. 

Měsíční náklady na obsah, honorář pro editorku, hostingové a IT služby se pohybují kolem 35 tisíc Kč. 

Kromě předplatného vydělávají vydavatelé Psychologie.cz menší částky také na pořádání seminářů a 

konferencí. “Více fungují větší akce, hlavně dvoudenní Festival psychologie. Snažíme se využívat 

synergie. Semináře s našimi odborníky, které teď děláme pro veřejnost, se chystáme nabídnout také 

firmám,” říkají. V neplacené části webu také stále počítají s reklamou. “Chceme se domluvit ideálně s 

jedním partnerem, kterému nabídneme nadstandardní služby,” popisují. 

V oblasti marketingu majitelé vyzkoušeli několik slepých uliček: “Spojili jsme se třeba s největší 

seznamkou, která výměnou za reklamu rozeslala svým uživatelům nabídku zlevněného členství na 

Psychologie.cz. Nebylo z toho vůbec nic. Nechali jsme také rozeslat nabídku na databázi studentů. 

Zase vůbec nic. Předplatitelé vyrůstají hlavně ze ‘srdcařů’, našich pravidelných čtenářů, kteří si jednou, 

dvakrát zaplatí článek a pak si uvědomí, že se jim už vyplatí zaplatit celý rok,” říkají. 

Dnes k propagaci používají v podstatě jen Facebook, který jim přivádí přes 40 % návštěvnosti.  
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“Osvědčilo se publikovat dvakrát, třikrát denně zajímavé citáty např. od spisovatele nebo filozofa a u 

nich odkaz na článek,” říkají. Na facebookové stránce mají 70 tisíc fanoušků. Dalším zdrojem 

návštěvnosti je vyhledávání – přestože SEO nijak neřeší. 

 

Motejlek.com 

 Spuštění webu: říjen 2008 (naplno od května 2010) 

 Spuštění placené sekce: od začátku 

 Periodicita: online deník 

 Návštěvnost: neuvádí 

 Počet předplatitelů: cca 550 

 Současný model: minimum textů zdarma, předplatné: 8 000 Kč / 10 000 Kč / 14 000 Kč za 

čtvrtletí / půl roku / rok (jedna osoba); 50 000 Kč / rok (1 – 9 licencí; 90 000 Kč / rok (10 a více 

licencí) 

 Finanční výsledky: v roce 2013: tržby 11 milionů Kč, zisk před zdaněním 6,2 milionu Kč 

Motejlek.com je jedním z průkopníků placeného obsahu v Česku a také v podstatě jediným projektem, 

který je vysoce profitabilní. Jeho úspěch je založen na přesně zacíleném obsahu, vysoce solventní 

cílové skupině a charismatu svého zakladatele. 

Miroslav Motejlek web založil v roce 2008 a do začátku do něj investoval asi 22 tisíc Kč. O pět let 

později ročně utrží asi 11 milionů Kč a jeho zisk před zdaněním se pohybuje nad 6 miliony Kč. Tyto 
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výsledky za rok 2013 znamenají skok na více než dvojnásobek roku 2012. Za růstem podle Motejlka 

stojí prodej inzerce, příjmy z projektu Motejlek.Art a zvyšující se počet předplatitelů. 

Těch má Motejlek.com kolem 550. “Předplatitelé stále přibývají. Jejich počet sice neroste tak výrazně, 

ale stoupá počet hromadných firemních předplatných. A neustále roste počet předplatitelů ze 

Slovenska” popisuje Motejlek.  

Reklamní prostor přitom Motejlek.com aktivně neprodává. “Spolupracovali jsme s jednou firmou, která 

pro nás reklamu sháněla, ale zdálo se mi, že pro nás neznamenají tak velký přínos a nedohodli jsme se 

na podmínkách,” říká Motejlek. Nabídky ale chodí samy. “Jako jediní jsme například byli vybraní pro 

internetovou reklamu výrobce automobilů Bentley,” dodává. 

Motejlek.com v úvodních letech nabízel část obsahu zdarma. Dnes došel ke stavu, kdy je volných textů 

minimum. Jeho nový, v březnu 2014 spuštěný projekt Lawyersmotejlek.com, už je přístupný pouze pro 

předplatitele. “Není to web pro právníky, ale o trhu. Primární cílovou skupinou jsou zadavatelé, kteří 

chtějí vědět, jaká je kvalita trhu, kdo je dobrý, jaké kdo kde účtuje sazby, kdo odkud přechází a proč,” 

popisuje Motejlek. Web podle něj od začátku dobře vydělává: “Za týden provozu se nám náklady, který 

jsme do projektu vložili, vrátily asi třicetkrát.” 

Naopak začátkem srpna spuštěný web Energymotejlek.com je zcela otevřený. “Uvidíme, jestli přijdou 

nějací inzerenti, kteří řeknou, ano, to nás zajímá, chceme to podpořit, protože chceme, aby se o těchto 

tématech diskutovalo. Něco z toho musíme mít, chci, aby to bylo profitní,” uvádí Motejlek. Projektem 

chce podle vlastních slov v Česku nastartovat diskusi o energetice: “Chceme sem stáhnout lidi, kteří 

mají zajímavé názory na energetiku, surovinové zdroje a energetickou budoucnost. Českou a 

slovenskou energetiku čekají obrovské změny, především ve vlastnické struktuře. Trh se úplně změní, 

protože všechny velké zahraniční firmy nakonec úplně odejdou,” naznačuje plány. “Čeští odborníci, 

kteří tady stavěli atomové elektrárny, jsou dnes rozprostření po celém světě a dělají pro velké firmy. 

Chceme, aby k nám psali o tom, jak vidí budoucnost, kudy cesta vede a nevede,” dodává. 

Dalším zdrojem příjmů se stal původně jednorázový projekt Motejlek.Art – papírový magazín se sadou 

fotografických aktů, který vyšel v nákladu 25 tisíc kusů a prodával se za 123 Kč za kus. “Máme 

pokračování projektu. Nechtěl bych tam mít žádnou inzerci, zato bych chtěl zkusit nasadit mnohem 

vyšší cenu než posledně, odhadem přes tisíc korun. Snad to do Vánoc stihneme,” popisuje Motejlek 

plány na pokračování projektu. 

Kromě toho zvažuje, zda nezměnit cenu předplatného. “Naše předplatné není vysoké, podle mého 

názoru je levné – vzhledem k informacím, které přinášíme. Někteří naši čtenáři vydělali na tom, co jsme 

napsali, desítky nebo stovky milionů. Momentálně zvažujeme, co s cenou udělat,” říká Motejlek. 

K nemnoha Motejlkovým neúspěchům patří uzavření sekce anglicky psaného zpravodajství, která 

nefungovala. Plány na expanzi mimo ČR Motejlek nemá, pokud by přišla zajímavá příležitost, úplně tuto 

možnost nezavrhuje: “Dostali jsme dvě nabídky udělat celoevropský projekt – jedna přišla od jednoho 

technologického podnikatele. Jsem k tomu ale spíš skeptický, tuhle ambici nemám. Vedeme jednání v 

Polsku o tom, že bychom psali anglicky i o polském trhu. Máme tam nějaké předplatitele, kteří si naše 

texty zatím sami překládají.” 
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Hospodářské noviny (IHNED.cz) 

První vlaštovkou na poli placeného webového obsahu mezi tradičními českými vydavateli se stal 

paywall na iHNED.cz, který na konci září 2014 spustilo vydavatelství Economia. Firma za paywall 

umístila kompletní obsah Hospodářských novin, včetně jejich archivu do roku 1996. Economia se přitom 

vydala cestou propustného metered paywallu, chráněného pouze prostřednictvím cookies (archivní 

články jsou ovšem za neprostupným, hard paywallem). 

Čtenář si může zdarma přečíst deset textů měsíčně. Při pátém se mu zobrazí banner s upozorněním, 

že už vyčerpal polovinu kvóty. Po překročení limitu se mu zobrazí pouze první odstavce článku a výzva 

k zaplacení předplatného. K denním zpravodajským textům převzatým např. z agentur má ale dále 

přístup i bez placení. V průběhu podzimních voleb redakce odemkla i kompletní volební zpravodajství. 

Economia nabízí několik balíčků předplatného. Nejlevnější HN Web zahrnuje pouze přístup na web a 

jako jediný umožňuje měsíční platby. První měsíc dostane čtenář za symbolickou jednu korunu, poté 

platí 299 Kč měsíčně. Ostatní nabídky je možné platit pouze na roční bázi. 
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Nabídka předplatného v říjnu 2014 - zdroj: iHNED.cz 

Propustný paywall, k jehož ošálení stačí například smazat cookies nebo otevřít stránky v jiném 

prohlížeči, zavedla Economia hlavně kvůli tomu, aby uzamčením obsahu neohrozila návštěvnost 

serveru a tím pádem i příjmy z digitální reklamy. Na výsledky prvního paywallového experimentu 

velkého tuzemského vydavatele si budeme muset ještě počkat.  



 

42 
 

Fotografie – agentury na českém trhu 

Prodej fotografií je odvětvím, které je historicky úzce spojeno s médii – ta jsou jak největším 

odběratelem fotografické produkce, tak zásadním zdrojem snímků.   

Agentury nabízejí snímky v zásadě ve dvou režimech: prvním je model „ad hoc“, kdy má zákazník 

nastavený ceník a platí kusové ceny za jednotlivé odebrané fotografie. Druhým modelem jsou rámcové 

roční smlouvy, ve kterých zákazník garantuje určitou měsíční útratu a je na něm, jaké snímky si v rámci 

tohoto limitu odebere (zda levné ilustrační fotografie, nebo drahé portréty). K čím vyšší garanci se 

zaváže, tím nižší pak jsou jednotkové ceny.  

Zákazník si přitom nekupuje přímo fotografii, ale jen omezená práva (licenci) k jejímu užití. 

Nejznámějšími režimy jsou Rights Managed (tato licence přesně stanovuje, kdy a jak je možné snímek 

použít) a Royalty Free (zjednodušeně řečeno se neplatí za každé použití, ale pouze jednou, a snímek 

se pak může použít různým způsobem). 

Rozšíření internetu znamenalo pro fotobanky zásadní změnu jejich fungování. Z firem obchodujících 

s diapozitivy nebo distribuujících své zboží na CD, se přes noc staly internetové databáze. Musely se 

vypořádat také s tím, že digitalizované fotografie je možné kdykoli zkopírovat a šířit po internetu. A také 

s tím, že se díky celosvětové počítačové síti dostaly do mnohem konkurenčnějšího prostředí, což se ve 

výsledku projevilo na cenách. V posledních letech se musí vyrovnávat také s krizí mediálního byznysu, 

která nutně zasahuje také jejich obchodní modely. 

Profimedia 

 Spuštění webu: 2000 

 Start online prodeje: 2000 

 Počet klientů: přibližně 120 subjektů (asi 80 % tržeb pochází od cca 15 až 16 vydavatelů) 

 Současný model: prodej fotografií online 

Průkopník prodeje fotografií na českém internetu v branži funguje 14 let. Zákazníky fotobanky jsou 

zejména velké vydavatelské domy, které agentuře zároveň dodávají své snímky. “Například Mafra nebo 

český Ringier nám dávají přístup do svého archivu. Celkem k nám teče 50 tisíc nových fotek denně,” 

popisuje CEO fotobanky Pavel Macků.  

Profimedia má kromě jejich produkce v databázi snímky od celkem 350 dodavatelů z celého světa – od 

AFP, přes Magnum až třeba k New York Times. “Máme také vlastní síť externích fotografů, kteří pořizují 

zpravodajské, papparazzi nebo ilustrační snímky,” dodává Macků. Fotobanka celkem nabízí na 100 

milionů snímků. Tuto produkci firma za dohodnutých podmínek přeprodává. 

Dalším obchodním modelem je generování newsletterů pro fotoeditory. “Z těch asi 50 tisíc snímků 

denně vygenerujeme asi 90 zpráv, které považujeme za nejzajímavější, a ty jim servírujeme až pod 

nos,” popisuje Macků. Drtivá část (asi 90 %) příjmů fotobanky pochází od vydavatelských domů. 

“Nejprodávanější jsou papparazzi fotky, jak domácí, tak zahraniční,” upřesňuje Macků. 

Prodej fotografií přes web měl podle něj od začátku několik specifik. Jedním jsou samozřejmě 

technologické nároky.  
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“Potřebujeme mít snímky někde uložené a hlavně je potřebujeme umět kvalitně a velmi rychle dohledat. 

Klíčové pro nás jsou: úschovna, rychlost, kapacita a schopnost vyhledávat přes klíčová slova,” říká. 

Profimedia pracuje ve vlastním, in-house vyvinutém systému. “Jsme sice fotobanka, ale polovina firmy 

jsou IT – máme sedm vysoce kvalifikovaných programátorů. Naši platformu pořád vylepšujeme, teď 

jsme před spuštěním nového webu. Vývojáři už třetím rokem pracují na novém systému, který se nám 

do budoucna bude lépe vylepšovat. Design nám dělalo profesionální studio Symbio. Celkové náklady 

jsme spočítali asi na 5 milionů,” popisuje Macků. 

S rozvojem internetu musely fotobanky také postupně snížit ceny pro použití na webu, které jsou dnes 

výrazně levnější než u printu. “Pohybují se kolem cca 140 Kč za standardní fotku a cca 220 Kč za 

prémiovou. Reflektujeme tím to, že reklamní výtěžnost reklamy na webech je pro vydavatele nižší než v 

printu, takže i my máme na online stanoveny nižší ceny,” vysvětluje Macků. Podíl prodeje pro online 

přitom neustále roste – v porovnání s prodejem pro print je to dnes 50 na 50, dodává.  

Přibližně na přelomu tisíciletí fotobanky začaly výrazněji řešit neoprávněná použití snímků na internetu. 

“Spolupracujeme s českou firmou Eyedea, která na webu vyhledává fotografie. Naše úspěšnost při 

vymáhání je poměrně nízká, pohybuje se kolem 10 %. Kdybychom spolu s našimi konkurenty, Isifou a 

ČTK, měli úspěšnost 100 %, šlo by o miliardy korun. Můj odhad je, že měsíčně by v tom mohlo být cca 

15 až 17 milionů,” tvrdí Macků. Pokud odhalí neoprávněné použití snímku, požadují po “hříšníkovi” v 

souladu s autorským zákonem dvojnásobek obvyklé ceny snímku. Právě s agenturou Profimedia jsou 

ale spojeny také případy, kdy vymáhala peníze za snímky, které byly na internetu dostupné zdarma (šlo 

mimo jiné o snímky agentury NASA).  

Velká závislost fotobank na mediálním průmyslu, který se v posledních letech potýká s krizí, 

samozřejmě přináší problémy. “Podobně jako v médiích, i ve fotobankách jsou zlaté časy dávno pryč. 

Rozjíždět dnes podnikání v čemkoli mediálním, bez toho, že byste měl nějaké synergie, nedává smysl,” 

podotýká Macků. “Z médií cítíme velký tlak na to, abychom nabízeli lokální obsah. Vydavatelé jsou tak 

totiž schopní šetřit na nákladech. Ještě třeba před pěti lety měly redakce houfy vlastních fotografů, dnes 

je spíš dostatek externistů, kteří chtějí dělat i pro fotobanky. Někteří si dokáží vydělat i velmi slušné 

peníze – třeba tím, že fotí hrady a zámky,” doplňuje. 

Nové obchodní modely – jako je třeba embedování snímků, s nímž přišla Getty Images – ale nehledá. 

“Jsme dost závislí na tom, s čím přijdou naši dodavatelé, a nikdo z nich zatím s ničím podobným 

nepřišel,” říká Macků. Profimedia nedávno rozjely server Obrazynamiru.cz, který nabízí vytištění 

velkorozměrového snímku určeného k zavěšení na zeď. “Projekt je ziskový, ale negeneruje zisky v 

řádech milionů, to tedy ne,” hodnotí projekt Macků.  

Trendy ale sleduje. “Inovativní byznys model zavedl třeba Pond5, který vytváří tržiště, kam mohou lidé 

nahrát své fotky a pak je prodávat,” popisuje Macků. Modelu ale příliš nevěří: “Jako firma tak vlastně 

nemůže řídit svůj obsah, jste zcela závislí na tom, co vám lidé nahrají,” argumentuje. “Uživatelsky 

generovaný obsah, takové ty fotky od čtenářů, v naší branži nefungují. Fungují profesionální, 

odzkoušené byznys modely.” 
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Isifa 

 Spuštění webu: 2000 

 Start online prodeje: 2000 

 Počet klientů: přibližně 400 zdrojů 

 Současný model: prodej fotografií online 

Fotobanka Isifa funguje od roku 1995. V 90. letech nabídku svých snímků rozesílala v papírových 

katalozích a vizuály dodávala formou diapozitivu. Podle zakladatele firmy George Hodka tato éra 

skončila s koncem tisíciletí. “V roce 1999 byla většina našeho byznysu analogové a v roce 2000 už byl 

analog skoro nula,” vzpomíná. „Všechno se začalo skenovat a řešit digitálně, spouštěly se webové 

stránky, na kterých mohli lidé vyhledávat – jako první v branži s nimi přišla asi v roce 1995 Getty 

Images. Asi v roce 2004 jsme nechali skartovat naše archivy diapozitivů, bylo jich asi 7 – 9 tun.” 

Isifa dnes zastupuje něco přes 400 zdrojů snímků – kromě agentur jsou mezi nimi třeba i muzea, se 

kterými fotobanka spolupracuje a samozřejmě vydavatelé (například Mafra, VLP, slovenské SME). 

Denně do jejího portfolia přibývá 30 – 50 tisíc nových snímků. 

Isifa snímky prodává jednak ke komerčním účelům (třeba do reklam), jednak pro redakční použití v 

médiích. “Asi polovinu obratu dnes máme z reklamního užití a polovinu z médií. A to jsme začínali spíš 

s tím komerčním užitím, naše kořeny jsou spíš v reklamě,” popisuje Hodek. 

Z hlediska nejčastěji používaných licenčních modelů vede Rights Managed (RM). “Pokud to vezmeme 

na počet, je RM častější – třeba zpravodajské fotky v Royalty Free (RF) režimu nenajdete. RF model ale 

postupem času roste. Pro klienta, i pro nás, je totiž jednodušší,” doplňuje. 

Roste také zájem o použití fotografií na webu. “Klasická printová média zažívají těžké období, náklady 

jdou dolů, redukuje se počet titulů. Celkový počet licencovaných snímků přesto zůstává v podstatě 

stejný, ale cítíme velký tlak na cenu. V online prostředí počet licencovaných snímků roste,” uvádí 

Hodek. Vzhledem k tomu, že weby nevydělávají tolik peněz a nejsou schopné a ochotné platit vysoké 

částky, jsou podle něj ceny za snímky na web nižší.  
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Isifa je primárně B2B firma a nenabízí žádné fotografie zdarma. “Maximálně občas pro marketingové 

účely nabídneme třeba týdně jednu fotku zdarma. Ale systémově na tom nestavíme,” vysvětluje Hodek. 

Zatímco dnes agentura standardně nabízí prodej jednotlivých snímků a la carte i přes rámcové 

smlouvy, trendem budoucnosti podle něj je přechod na “access“ model předplatného. “Kusový prodej 

myslím uvidíme čím dál tím méně. Rámcová smlouva dává klientům celou řadu výhod. Jednou je to, co 

je dnes pro řadu z nich fundamentálně důležité: kontrola nad náklady. Když platíte nějakou částku 

měsíčně, víte přesně, kolik utratíte, a nemůže se vám třeba stát, že na konci měsíce zjistíte, že 

produkční náklady vystřelily o 30 % nahoru,” vysvětluje. 

Stejně jako Profimedia, také Isifa se snaží řešit neoprávněná použití snímků. “Používáme k tomu 

systémy třetích stran, pracujeme s jednou izraelskou a s jednou českou firmou, které tyto služby 

poskytují,” říká Hodek. “Jedna studie zjistila, že přes 80 % obsahu na webu není řádně licencováno. My 

jdeme po případech, kde se jedná o komerční užití. Řešíme asi 200 až 300 případů měsíčně. V řadě 

případů hraje svou roli i neznalost – lidé často vůbec netuší, jak vlastně licence fungují. Myslím, že dnes 

už opravdu není důvod krást – fotky si můžete pořídit za doslova pár korun,” přesvědčuje. 

Ve světle krize mediálního průmyslu se i Isifa podle něj snaží hledat nové obchodní modely. “Dnes už je 

běžné, že musíte svůj byznys postavit na více zdrojích příjmů. Budeme se více zaměřovat na lokální 

obsah, budeme se víc věnovat tvorbě na zakázku a budoucnost pro fotobanky vidím také mnohem víc v 

oblasti PR, jako podpora,” popisuje.  

Na pokus Getty Images s embedováním zdarma se v této souvislosti dívá s obezřetností. “Uvidíme, 

myslím, že teď bude celá branže sledovat, jak to bude fungovat. Je dobré tuto cestu vyzkoušet. Líbí se 

mi na tom jedna věc: dekriminalizace. Nabízí se další způsob, jak mohou i drobní bloggeři legálně na 

webu používat fotky. A freemium model je obecně v digitálním světě dost úspěšný.” 
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Hudba – vybrané milníky vývoje na českém trhu 

 

Supraphonline.cz 

 Start online prodeje: listopad 2011 

 Současný model: prodej digitální hudby (download) 

Vydavatelství Supraphon spustilo svůj obchod s digitální hudbou v průběhu žhavého roku 2011. V 

únoru skončil obchod i-legalne.cz, v podstatě jediná možnost, jak se zdejší zákazníci mohli dostat 

legálně k hudbě. Na podzim pak zanedbávaný český trh zažil nečekaný boom hudebních služeb: v 

krátkém sledu po sobě své služby tuzemským uživatelům spustil Apple se svým iTunes a český 

streamovací MusicJet.  

“Supraphonline jsme spouštěli po krachu i-Legalne.cz, v situaci, kdy v Česku v podstatě nebyla 

možnost legálně koupit muziku. Když jsme se asi tři měsíce před spuštěním dozvěděli, že do Česka 

přijdou iTunes, dost jsme zvažovali, jestli nemáme celý projekt zastavit. Pak jsme si řekli, že to 

zkusíme,” popisuje tehdejší situaci manažer digitálního prodeje Supraphonu Michal Koch. Obava z 

amerického konkurenta se podle něj nepotvrdila. “Zjistili jsme, že oslovujeme jinou cílovou skupinu, že 

je tady velká skupina lidí, kteří vše kolem Applu milují, a zároveň velká skupina lidí, kterým nevyhovuje 

a nikdy by na iTunes nic nekoupili. A ty můžeme oslovit my,” říká.  

Supraphon dnes kromě provozování vlastního e-shopu Supraphonline.cz prodává svou tvorbu přes 

všechny možné zprostředkovatele – včetně iTunes. “Pokud budu počítat naše prodeje přes iTunes jen v 

ČR, je na tom Supraphonline co se týče příjmů výrazně lépe, pokud započítám i prodeje v zahraničí, je 

to tak nastejno,” říká Koch. Supraphonline je podle něj dlouhodobě v drobných černých číslech, byť 

negeneruje žádné závratné zisky. Supraphonu prodeje digitální hudby rostou, každý měsíc jde o 

meziroční nárůst o cca 20 %.  

U příjmů ze streamingu je podle Kocha růst ještě vyšší – samozřejmě jen v relativních číslech. V těch 

absolutních jsou příjmy ze streamované hudby zatím velmi nízké.  
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Ovšem – jen pokud mezi streamovací služby nezapočítáme YouTube. “Kdybych měl jmenovat top tři 

největší příjmy v digitální sféře u Supraphonu, tak je to iTunes, Supraphonoline a YouTube. Tyhle tři 

dělají dohromady možná 95 % digitálních příjmů,” potvrzuje Koch. 

Potvrzuje tak roli YouTube jako jedné z největších hudebních služeb na světě. “Pokud do hry vezmeme 

i YouTube, představují streamovací servisy v tuto chvíli více než třetinu všech našich digitálních příjmů. 

A YouTube této kategorii naprosto dominuje,” říká Koch. “Začátkem roku 2012 jsme s YouTube uzavřeli 

smlouvu o partnerství, postupně jsme do jejich systému nahráli kompletní audiokatalog Supraphonu, a 

přes systém ContentID zpeněžujeme veškerý obsah u všech uživatelských kanálů. Příjmy z tohoto 

zdroje tak narostly přímo radikálně,” dodává. Bez započtení YouTube by byl podíl streamingu na 

digitálních příjmech Supraphonu mezi 5 – 10 %. V poslední době firma vidí rapidní nárůst i u dalších 

služeb, které začaly fungovat v ČR – Spotify, Deezer či Hudba Google Play. 

Na prodeji hudby ke stažení ve formátu MP3 nebo FLAC, který Supraphon také nabízí, se nástup 

streamovacích služeb překvapivě zatím neprojevil. “Vysvětluji si to tím, že streamovací servisy fungují 

hlavně pro největší hudební fanoušky, kteří je často používají jako nástroj pro objevování muziky a poté 

si jdou například koupit speciální edici fyzického CD. Je to jiná skupina, než lidé, kteří mají potřebu byť v 

digitální podobě nahrávku vlastnit, mít ji na svém počítači. Zatím tedy k žádnému negativnímu ovlivnění 

nedochází,” říká Koch. 

V budoucnu podle jeho odhadů budou streamovací služby pro vydavatele i hudebníky mnohem větším 

zdrojem zisků. “Streamovací služby dnes využívají hlavně lidé, kteří jsou schopní ráno sednout k 

počítači a osm hodin, co jsou v práci, poslouchají hudbu. Za měsíc si poslechnou odhadem stovky alb a 

zaplatí za to cca 150 Kč. V momentě, kdy dojde k většímu rozšíření těchto služeb, stanou se jejich 

uživateli i lidé, kteří neposlouchají tak často. A v tom okamžiku dojde k něčemu, čemu můj kolega trefně 

říká „HBO efekt“: mám HBO, platím za něj 300 Kč měsíčně, a přitom se podívám na jeden film za půl 

roku. Přestane to velké rozmělňování plateb a příjmy budou zajímavější i pro ty umělce, kteří nejsou 

přehrávaní tak často,” domnívá se Koch. 

Streamovací služby mají podle něj navíc veliký potenciál překonvertovat současné piráty na platící 

uživatele. Pokud se toto podaří, splní streamovací servisy sen hudebních vydavatelů a muzikantů, říká 

Koch. Supraphon zatím pirátství příliš neřeší. Pro vyhledávání pirátských skladeb přitom nemá žádný 

vlastní software. “Vlastní softwarové řešení nemáme, nějaká jednání se vedou na úrovni IFPI, protože 

vývoj a provoz takového softwaru není úplně laciná záležitost. Takže se uvažuje o nějakém společném 

řešení pro celý trh,” prozrazuje Koch. 

S největším tuzemským úložištěm Uloz.to má Supraphon uzavřenou dohodu. “Máme možnost přímého 

přístupu a mazání našeho obsahu na Uloz.to. Výskyt pirátských nahrávek sledujeme zejména u 

novinek. Ročně takto smažeme jen asi desítky souborů, je to ale i tím, že se tomu opravdu moc aktivně 

nevěnujeme. Supraphon dlouhodobě razí spíš politiku, že je lépe nabídnout dobrou službu za rozumné 

peníze, než věnovat příliš energie a času potírání pirátství,” vysvětluje Koch. U hudby Supraphon 

nepoužívá DRM, sociální DRM používá jen Audiotéka, která nabízí mluvené slovo. “Za dva a půl roku, 

co funguje, se nám ještě nestalo, že by nějaký zákazník něco pustil ven,” říká Koch. 
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Bontonline.cz 

 Start online prodeje: květen 2012 

 Současný model: prodej digitální hudby 

Bonton svůj obchod s digitální hudbou spustil několik měsíců poté, co se českým zákazníkům otevřely 

dosud nebývalé možnosti, jak si hudbu koupit. Dnes digitální hudba dělá asi 10 % z celkových prodejů 

Bontonlandu, potvrzuje manažer obchodu Tomáš Ezr. “Ukazuje se, že je velký rozdíl mezi zákazníky, 

kteří kupují digitální hudbu a kteří fyzické nosiče. Jsou třeba ročníky, které poslouchají country a které si 

nebudou kupovat digitální hudbu – maximálně si ji stáhnou z Uloz.to.  
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A pak je skupina lidí, kteří si koupí box-sety, protože je chtějí mít fyzicky,” říká. Čísla digitálních prodejů 

jsou podle něj hodně závislá na konkrétním umělci. “Když jsme exkluzivně prodávali Tomáše Kluse, 

byly digitální prodeje velké. U české hudby jsou ale digitální prodeje většinou o něco nižší než u té 

světové. A v digitálu se nejvíce prodává mainstream, pock-rock,” dodává Ezr. 

Obecně se podle něj prodává více alb než jednotlivých skladeb, jsou to skoro tři čtvrtiny. Hodně to ale 

záleží na recenzích. “Pokud vyjde dobrá recenze na celé album, dá se vysledovat, že se víc prodává 

celé album. Když se napíše, že z alba jsou dobré třeba dvě písničky, prodává se album jako celek o 

něco méně,” popisuje Ezr.  

Zajímavé je, že podle čísel Bontonlandu začínají v poslední době stoupat prodeje fyzických nosičů, 

které v posledních letech klesaly. Silně se vrací například trend vinylových desek, kde Bontonland 

registruje nárůst prodejů ve stovkách procent. V absolutních číslech se ale příjmy z vinylu samozřejmě 

nemohou rovnat CD.  

Podle Ezra jsou zákazníci při koupi digitální hudby citliví na cenu. “Pokud chce vydavatel prodávat MP3 

za stejnou cenu jako fyzické CD, většinou se mu na to lidé vykašlou. Pokud je cena v MP3 řekněme o 

30 % nižší, je to pro ně přijatelné,” říká. Obchodník přitom podle něj nemůže cenu příliš ovlivnit. “Když 

jednáme s malými vydavateli, jednotlivci, českou scénou, většinou se nám daří vyjednat s nimi cenu, o 

které si myslíme, že má smysl. Pokud jednáme s majors nebo se Supraphonem, máme cenu 

nadiktovanou. Můžeme cenu snížit jen na úkor své marže,” dodává. 

Marže obchodu na fyzickém prodeji je podle něj v průměru 20 – 30 %, u digitální hudby se pohybuje od 

5 do maximálně 15 %. “To ještě nezní tak špatně, problém ale je, že je to z velmi malých částek,” 

upozorňuje Ezr. Záleží také hodně na vydavateli.   

“V hudební branži je problém, že někteří vydavatelé žijí v trochu jiné době. Když jsme s jedním z majors 

domlouvali smlouvu o prodeji digitální hudby, řekli nám: tady nám zaplatíte 13 tisíc eur, jsou splatné za 

14 dní a na konci roku propadnou. Buď je fakturami vyčerpáte, nebo ne. Přístup se samozřejmě u 

jednotlivých vydavatelů liší,” tvrdí Ezr. Nelogičnosti se podle něj ukazují třeba i u cenotvorby pro formát 

FLAC, který na Bontonline.cz tvoří přibližně kolem 20 – 25 % prodejů. “Někteří vydavatelé mají 

zkreslenou představu o trhu – dodají nám například CD, které fyzicky prodáváme za 199 Kč, stejnou 

cenu vyžadují za MP3 a za FLAC chtějí 250 Kč. Cenu za FLAC přitom odmítají snížit, takže je v tu chvíli 

neprodejný,” říká Ezr. 

Kromě vydavatelů podle něj prodej digitální hudby brzdí také příliš vysoké poplatky autorským svazům. 

“Cenová politika OSA nás velmi trápí, poplatky za hudbu nám přijdou docela vysoké. Podle oficiálního 

ceníku OSA platíme 8 % z prodejní ceny a jsou tam nastavené minimální hladiny, minimálně jsou to 

tedy 2 Kč. Takže když prodáváte skladbu za prodejní cenu 20 Kč, odečtete DPH, odečtete 2 Kč pro 

OSA, přibližně 60 % dáte vydavateli, zůstane vám malý zbytek,” rozkrývá Ezr. “Z mého pohledu je to 

největší problém prodeje digitální hudby. Náklady na její pořízení a skladování – protože servery, 

hosting a další vybavení stojí také poměrně hodně peněz – jsou prostě příliš vysoké.”  

Naopak nástup streamingových služeb se podle něj na prodeji digitální hudby v Česku zatím neprojevil. 

“Myslím, že jde o jinou cílovou skupinu, která se s těmi, kdo si kupují hudbu, moc neprolíná. Po vstupu 

Spotify a dalších na český trh jsme nezaznamenali žádné velké změny,” potvrzuje Ezr. Bontonland 

podle něj také uvažoval o spuštění vlastní streamovací služby. “Nakonec jsme od toho upustili, protože 

výnosy z tohoto kanálu nejsou velké,” říká.  

S hudebním pirátstvím se Bontonland snaží vyrovnat prostřednictví tzv. sociálního DRM. “V souborech 

je zapsáno, kdo si je koupil. Jestli někdo koupenou muziku nenahrává na pirátské servery, sledujeme 

jen namátkově. Když jsme například vydali Tomáše Kluse, zjistili jsme, že nikdo z těch, kdo si album 

koupili digitálně, je na Uloz.to nedal. Jediným zdrojem pirátsky nahraných skladeb byli zákazníci, kteří si 

desku koupili fyzicky,” uzavírá Ezr. 
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TV a video – vybrané milníky vývoje na českém trhu 

 

Voyo.cz (Nova TV) 

 Start webu: leden 2011, od prosince 2011 změna na placenou službu 

 Současný model: placená videoknihovna, video on demand, živý streaming 

Projekt televize Nova odstartoval v lednu 2011 jako televizní videoarchiv spojený s placenou 

videopůjčovnou. Za necelých dvanáct měsíců pak firma Voyo změnila v plně placenou službu s 

měsíčním předplatným. Od té doby Voyo došlo k současným asi 27 tisícům předplatitelů (maximu 

přitom bylo koncem roku 2013 asi 30 tisíc). Původní ambiciózní plán dosáhnout do roka od spuštění 

placené služby 100 tisíc předplatitelů ovšem i po dvou letech vypadá nedosažitelný. 

“V Česku nikdy nebyl tak rozvinutý placený televizní trh jako v západních zemích, pokud srovnáváte 

ukazatele jako jak je rozvinutá kinodistribuce a kolik lidí chodí do kina nebo jaká je penetrace placených 

televizí, jako je např. HBO. ČR je v tom výrazně pod standardy západní Evropy. Takže pokud lidé 

nejsou zvyklí platit za obsah v klasické televizi, těžko budou platit za obsah na internetu. Je to běh na 

dlouhou trať,” vysvětluje důvody ředitel sekce nových projektů CET 21 Petr Horák. 

“Úspěch Netflixu v USA je do velké míry postavený na tom, že placené kanály kabelových televizí jsou 

tam poměrně drahé. Základní balíček stojí kolem 80 dolarů, kdežto Netflix je za osm. Pro uživatele to 

znamená desetinásobný finanční benefit. V ČR stojí základní balíček kabelové televize cca 250 Kč, 

takže kdybychom uvažovali o stejném poměru, dojdete k 25 Kč, což je ekonomický nesmysl,” dodává. 

Na zkušenostech Voyo.cz je přitom podle něj vidět, si lidé uvědomují benefity, které internetové služby 

nabízejí – ať už jde o exkluzivní obsah, možnost přehrávat jej na jakémkoli zařízení a v dobu, kdy chtějí. 

A diváci umí být i relativně loajální, dodává Horák. “Samozřejmě musíte mít obsah, který je zajímavý – 

ideálně exkluzivní. V našem případě jde o lokální obsah nebo tzv. advanced epizody seriálů, které 

dáváme na internet s předstihem. Zajímavý je i sportovní obsah – ať už je to Wimbledon nebo NHL ale i 

další sporty.” Lokální obsah – tedy hlavně tuzemské seriály – jsou na Voyo.cz stále nejsledovanějším 

obsahem. 
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Největším problémem, který Voyo.cz řeší, podle něj překvapivě není to, že by lidé nebyli ochotní za 

obsah platit. Daleko těžší je si předplatitele udržet. Kromě obsahu tady podle Horáka vstupuje do hry 

další, překvapivý činitel – způsob, jakým mohou lidé předplatné hradit. “V naší ekonomice je používání 

plateb přes internet poměrně nízké. Alternativní metodou jsou v případě našich uživatelů hlavně 

prémiové SMS. Odhlédněme teď od toho, že z každé z nich odevzdáte 20 či 30 % operátorovi. Větší 

potíž je v tom, že v případě rekurentní platby lidé většinou nemají na své předplacené kartě dostatečný 

zůstatek kreditu – průměrně jim tam zůstává kolem 60 Kč. Internetové služby, které používají prémiové 

SMS jako platební metodu, tak mají velmi vysoký churn rate (odchod zákazníků) kvůli špatné platební 

morálce. Neznamená to přitom, že by lidé nechtěli za službu zaplatit, ale tato metoda po nich vyžaduje 

aktivně dobíjet kredit dopředu, a to je krok navíc, který je zatěžuje. Aktivní rušení předplatného přitom 

máme velmi nízké – těch „neaktivních“ ukončení je dvakrát více,” vysvětluje Horák. 

Přes prémiové SMS přitom platí předplatné na Voyo.cz kolem 55 % uživatelů, i když služba nabízí řadu 

dalších platebních metod – včetně například PayPalu nebo kupónů. Voyo.cz se snaží vyjednávat s 

různými partnery, kteří by službě mohli s platbami pomoci. Nasnadě jsou mobilní či kabeloví operátoři. 

“Zkoušíme vyjednávat úplně s každým. Operátoři mají jednu velmi silnou stránku, kterou my nemáme: 

billing,” potvrzuje Horák. 

Jak velký problém je pro placenou službu pirátství? “Když porovnáváte cenu obsahu vůči nule – tedy 

pirátskému stahování – je to pořád rozdíl,” uznává Horák. “Máme externí agenturu, která náš obsah z 

pirátských zdrojů maže. A samozřejmě si sbíráme munici pro případné soudní spory s aktivními 

uploadery. Myslím, že by tuzemská obsahová komunita měla konečně dohodnout a jednotlivá úložiště 

zažalovat,” dodává. 

Některé vzorce chování, které si lidé zažili v dlouhých letech, kdy v ČR nebyl v podstatě legální přístup 

k řadě zahraničního obsahu (hlavně seriálů), se podle Horáka nedají zlomit. “Zkoušeli jsme uvádět na 

Voyu seriály co nejdříve po americké premiéře. Díly série Perníkový táta jsme uvedli do 24 hodin po 

USA, včetně titulků. Na pirátských serverech byly o dva dny později. Zjistili jsme, že za jejich zhlédnutí 

lidé přesto nebyli ochotní zaplatit, jsou prostě zvyklí se na seriály dívat na PC zdarma. A masoví diváci 

tento obsah neznají,” říká. 

Problémem internetového videoobsahu je také roztříštěnost zdrojů. U hudby se v placených službách 

podařilo do velké míry sjednotit nabídku. Vydavatelé přes různé prostředníky dodávají obsah do většiny 

služeb, takže ať uživatel přijde na Spotify nebo na Deezer, má jistotu, že v nich najde skoro vše (jsou 

samozřejmě výjimky umělců či vydavatelů, kteří službám odmítají poskytnout práva). Nabídka videa je 

přitom mnohem více roztříštěná. “Jde o důsledek toho, že nejsou zkonsolidována práva k obsahu. 

Kdyby byla, bylo by všechno mnohem jednodušší. Zkonsolidovány ale bohužel nejsou ani technologické 

požadavky jednotlivých studií, nebo standardy jednotlivých zařízení, na kterých se má video přehrávat. 

Třeba většina výrobců televizorů je ve Smart Alliance, podle jejíchž standardů pak vytváříme aplikace. 

Ale pak zjistíte, že někteří výrobci mají systém optimalizovaný jinak – třeba s Philipsem nám spuštění 

aplikace trvalo rok,” popisuje překážky Horák. 

V únoru 2014 Nova spustila další VoD službu Nova Plus. Jde o zdarma přístupný archiv vybraných 

pořadů TV Nova za poslední týden. Služba je financovaná reklamou a podle Horáka je od začátku 

výdělečná. “Používáme infrastrukturu Voya, odlišný je jen frontend, takže náklady jsou minimální. 

Největší strach jsme měli z toho, že Nova Plus bude kanibalizovat Voyo, báli jsme se, že padneme o 

50 %. Nakonec jsme spadli jen z asi 33 tisíc na 27 tisíc předplatitelů, což není tak hrozné,” říká. 

Budoucnost placeného televizního obsahu vidí Horák ve smart zařízeních – tabletech a smartTV. 

Dlouhá videa, zejména filmy, na nich uživatelé Voyo.cz už dnes sledují častěji než na PC.  

Zajímavá jsou i celkové statistiky. “Pokud uvedu čísla třeba za minulý týden, tak máme 53 % ze všech 

videozhlédnutí Voya na PC a na PC 47 % na smart zařízeních. Z toho je nějakých 25 na smart TV, 15 

jsou tablety a zbytek jsou další zařízení,” uvádí Horák. 
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Do budoucna by se mohly uchytit také zajímavé nové obchodní modely, které se testují v zahraničí. 

“Vím o zajímavém modelu z Ruska. Velmi dobře tam funguje tzv. Premium VoD. Poslední dva týdny, 

kdy je film v kinodistribuci, se otevře možnost podívat se na něj online, za což divák zaplatí 

dvojnásobnou cenu lístku do kina. V Rusku tento model v poslední době velmi rychle roste. Může být 

zajímavý i pro distributory: jedna se tím nekanibalizují příjmy z kin, protože film nabízíte za 

dvojnásobnou cenu vstupenky. A špička v kinodistribuci trvá zhruba první dva týdny, pak jdou příjmy 

dolů, takže přes Premium VoD vlastně můžete špičku prodloužit,” říká Horák. 

Zprovoznění videoslužeb velkých značek, jako je Google, Amazon nebo Netflix, se naopak neobává. 

“Pokud nemají v Česku zastoupení, vůbec se toho nebojím. Když nemají lokální obsah a nemají tu 

člověka, který vyjedná podmínky s operátory a retailem, nemám z nich obavy. Nástup velkých značek 

vlastně spíš vítám. Jen ať je tady víc hráčů, protože nám to pomůže vzdělávat trh. Vím, že nástup 

Netflixu pomohl třeba službě Viasat, kterou provozuje MTG ve Švédsku. Lidé se najednou začali o VoD 

zajímat, začali obě služby porovnávat a Viasat šel nahoru.” 
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Doporučení pro vydavatele 

V předchozích kapitolách jsme popsali historické zkušenosti a současný stav pokusů provozovatelů 

webového obsahu o jeho monetizaci. Pojďme si teď shrnout, jaké možnosti dnes začínající vydavatel 

má, jaké jsou jejich výhody a nevýhody, náročnost jejich technického řešení a další souvislosti, které se 

zaváděním jednotlivých modelů souvisejí. 

Příjmy a výdaje 

Než se podíváme na stranu příjmů, je dobré připomenout, co vše se v případě vydávání webového 

média staví na stranu výdajů. Náklady na provoz webů se samozřejmě liší zejména podle jeho velikosti 

a ambicí. 

 

● hosting a doména – náklady začínají na stokorunách za rok, je ovšem nutné si uvědomit, že 

levnější hostingové služby obvykle nabízejí méně prostoru pro web, méně podporovaných 

technologií, menší záruku, že web poběží bez výpadků, a slabší zákaznickou podporu. Zatímco 

v případě fanouškovského webu tak může stačit i hosting zdarma, v případě profesionálního 

webu je dobré za některé služby připlatit. 

 

● redakční systém (CMS) – základní opensourcový redakční systém lze pořídit zcela zdarma – 

nejpopulárnějšími volbami jsou Wordpress, Joomla či Drupal. Základní systém je možné doplnit 

plug-iny, které přinášejí doplňkové funkce – od lepší práce s multimédii či vylepšeným SEO až 

například k doplňkům nabízejícím správu komunity nebo paywallové řešení. Pokud má 

vydavatel vyšší nároky, není těžké najít vývojáře, který naprogramuje plug-iny na míru.  

 

● layout a design – součástí opensourcových CMS je také možnost využít některou z 

generických šablon vyvinutých nezávislými tvůrci. Návrh layoutu a designu je samozřejmě 

možné vytvořit svépomocí a nechat jej pak vývojářem implementovat do šablony. 

 

● správa komentářů – opensourcové CMS mají obvykle vlastní jednoduchý systém umožňující 

správu komentářů pod články, doplněný řadou pluginů, které jej rozšiřují. Další možností je 

například využití komentářového modulu Facebooku. Jeho výhodou je, že umí sdílet komentáře 

na profily debatérů a tím šířit odkazy na publikovaný obsah. Nevýhodou je zejména omezená 

kontrola, kterou vydavatel nad modulem má. Další alternativou jsou pokročilé komerční služby 

jako je třeba Disqus nebo Livefyre. 

● prostory – malý web je samozřejmě možné vydávat i z domova, pro větší redakce je potřeba 

počítat s náklady na nějaký společný prostor (a samozřejmě související náklady na energie a 

služby jako je připojení k internetu). 

 

● založení firmy – web můžete vydávat i jako fyzická osoba (jen nesmíte zapomenout případné 

příjmy uvést v daňovém přiznání). Pro větší projekty, nebo v případě, že se vám podaří sehnat 

investora, je ale vhodné založit vlastní vydavatelskou firmu. 

 

● agenturní servis – pro řadu webů může jít o nepotřebnou položku v nákladech. Pokud ale 

chcete agenturní obsah na svém webu využívat, počítejte s tím, že za něj musíte zaplatit. 

 

● obrazový doprovod – nejlevnější cestou k fotografiím a ilustracím je samozřejmě vlastní 

výroba. Velké množství snímků je ale na internetu dostupné zdarma, pod licencemi z rodiny 

Creative Commons – najdete je například na Flickru, ve Wikimedia Commons a v řadě dalších 

služeb. U každé fotografie je ale potřeba pečlivě číst, za jakých podmínek autor její publikování 

umožňuje. Pro náročnější použití je samozřejmě potřeba počítat s placeným přístupem do 

některé z profesionálních fotobank – v Česku jsou nejznámější Profimedia či Isifa. 

 

https://www.flickr.com/creativecommons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.lupa.cz/clanky/kde-muzete-zdarma-ziskat-pouzitelne-obrazky-pro-vase-stranky-2-0/
http://www.lupa.cz/clanky/kde-muzete-zdarma-ziskat-pouzitelne-obrazky-pro-vase-stranky-2-0/
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● redakce – personální náklady obvykle tvoří největší díl z celkových výdajů. Je to logické – 

pokud chcete mít zajímavý obsah, potřebujete obvykle kvalitní autory. Celkové náklady 

samozřejmě opět závisí na velikosti serveru – většina českých placených webů je vytvářena 

velmi malou redakcí, někdy i jedním člověkem. 

 

● prodej reklamy – vydavatel samozřejmě může svůj web zapojit do nějaké reklamní sítě jako je 

Sklik nebo AdSense. Může také využívat služeb mediazastupitelství. Pokud se ale rozhodne 

prodávat reklamní prostor sám, většinou brzy zjistí, že je dobré na tuto práci mít specialistu. A 

jeho plat je dalším z nákladů, se kterými je třeba počítat. 

 

● marketing – dobré zboží se sice do určité míry prodává samo, ale reklama či marketingová 

podpora může výrazně pomoci. Oslovit relativně levně velké množství potenciálních uživatelů 

se dnes dá například prostřednictvím sociálních sítí. Propagace příspěvků na Facebooku ale 

samozřejmě něco stojí. 

Obchodní modely 

Monetizace online obsahu je možná v zásadě dvěma způsoby: přímo (uživatel tedy za konzumaci 

konkrétního obsahu platí konkrétní částky v podobě předplatného nebo kusových plateb), nebo nepřímo 

(uživatel za konzumaci obsahu neplatí penězi, ale například zhlédnutím reklam, umožněním použití 

svých osobních dat či dalšími způsoby). 

Podobně jako v offline médiích i na Internetu je stále nejúspěšnějším a nejrozšířenějším modelem 

nepřímá monetizace. V její prospěch mluví jednak její psychologická výhoda (uživatel, který není nucen 

za obsah přímo platit, má pocit, že jej dostává zdarma), jednak zavedenost a prověřenost tohoto 

modelu, který dlouho využívají printová média i provozovatelé televizního vysílání. 

To, co funguje v tisku a televizi, ovšem na internetu naráží na několik problémů. Tím zásadním je zcela 

odlišná výtěžnost “offline” reklamy a inzerce v online světě. Inzerenti hledající co nejmasovější zásah 

populace stále nemají k dispozici výkonnější mediatyp než televizní vysílání a také printová reklama je 

schopná generovat při zhruba podobném zásahu (ačkoli reach odlišných mediatypů nelze přímo 

porovnávat) více peněz, než reklama online. Offline trh je navíc mnohem méně fragmentovaný a nižší 

konkurence umožňuje provozovatelům účtovat vyšší ceny. 

Digitální podnikatelé ovšem mají na své straně také několik výhod: náklady na publikování obsahu jsou 

zpravidla výrazně nižší, než v offline médiích. A – budeme-li se držet striktně obchodního pojetí obsahu 

– možnost sledovat v reálném čase, jaká je okamžitá odezva publika na nabízený obsah a jak se vyvíjí 

poptávka, umožňuje provozovatelům na “chutě publika” mnohem pružněji reagovat a přizpůsobovat 

tomu svou strategii. 

Pokud se zaměříme na zpravodajský, publicistický a zábavný obsah na internetu, zůstává nepřímý – a 

to zejména reklamní – model stále hlavním způsobem, jak jsou producenti obsahu schopní na obsahu 

vydělat. Tuzemské zkušenosti ukazují, že na přímém prodeji obsahu dnes dokáže vydělat jen několik 

specifických, většinou úzce ekonomicky zaměřených titulů. 

Reklamní model 

Vývoj reklamního trhu v ČR před a po nástupu internetu jsme podrobně psali v první kapitole. V 

současné době jsou nejpoužívanější tři reklamní modely: displayová reklama, výkonnostní reklama a 

rychle nastupující videoreklama. Vynořují se i různé experimentální modely, které zatím zůstávají v 

menšině. 

Displayová reklama  
Klasická bannerová reklama se na internetu objevila poprvé někdy v letech 1993 nebo 1994 (podle 

toho, jak si bannerovou reklamu definujete) a mezi weby byla jejím průkopníkem stránka HotWired, 

webový souputník známého amerického časopisu Wired. 
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Od té doby bannery prošly velkým vývojem, který zahrnuje explozi formátů a metod, jak na sebe 

reklama uživatele upozorňuje, a související postupné snižování Click-Through Rate (CTR – míra 

prokliku, tedy poměr mezi celkovým počtem zobrazení banneru a toho, kolikrát uživatelé na banner 

klikli) z čísel nad 2 % v roce 1996 až k malým desetinám procent v současnosti. Podle statistik firmy 

Gemius z dubna 2014 jsou nejpoužívanějšími formáty bannerů v současnosti v ČR square (čtverec o 

rozměru 300 x 300 pixelů), double skyscraper (300 x 600 px) a rectangle (300 x 250 px). Nejvyšší 

statistiky CTR pak má s 0,25 % megaboard (998 x 200 px v záhlaví stránky), následuje s 0,24 % double 

skyscraper (300 x 600 px) a třetí je s 0,22 % double leaderborad (990 x 210 px). 

Zadavatelé za diplayovou reklamu platí dvěma převažujícími způsoby: nejčastěji užívaná je platba za 

její prosté zobrazení na webu provozovatele (model Pay Per Impression, jeho jednotkou je obvykle 

cena za tisíc impresí, tzv. CPM). Druhou možností je platba za prokliky (PPC, tedy Pay Per Click, cena 

se tedy obvykle stanovuje jako Cost Per Click, CPC). 

Výhodou bannerů je to, že se dají na web velmi snadno nasadit. Existuje celá řada bannerových 

reklamních systémů, jejichž bannery si provozovatel může na svůj web umístit. Největšími hráči v ČR 

jsou Seznam (Sklik Partner) a Google (AdSense). Za zobrazování bannerů na své stránce pak 

provozovatel pobírá provizi. Pokud ale web nemá vysokou návštěvnost, a tím pádem nedokáže zobrazit 

velké množství bannerů, jsou příjmy z takových provizí většinou poměrně nízké. 

Reklamní prostor na svém webu ovšem provozovatel může spravovat a prodávat také vlastními silami. 

Technická řešení jsou k dispozici zdarma - například ve firmě plug-inů pro redakční systém Wordpress. 

Bez zkušeností a kontaktů u zadavatelů nebo mediálních agentur je ale vlastní prodej velmi složitý (jak 

ostatně dokazuje zkušenost provozovatelů webu Psychologie.cz v kapitole o placeném obsahu v ČR). 

Projekty, kterým se daří získávat větší návštěvnost, se také mohou uchýlit pod křídla nějakých větších 

mediazastupitelství, která se o prodej reklamy postarají za ně.  

Real-time Bidding (RTB) 

Rostoucí podmnožinou displayové reklamy je v posledních letech real-time bidding. Stále jde o 

zobrazování bannerů, liší se ale metoda, jakou se reklamy prodávají. V zásadě jde o automatizovaný 

systém, do kterého provozovatelé webů nahrají údaje o svých volných pozicích, včetně rozpětí cen, za 

které je chtějí prodat, a zadavatelé zase požadavky na to, jakým uživatelům chtějí své bannery zobrazit. 

Systém pak při načtení stránky s volnou pozicí v reálném čase, který se pohybuje v řádu desetin 

sekundy, porovná nabídku s poptávkou a “vydraží” nejlepší nabídnutou cenu.  

Textová (PPC) reklama 

Ačkoli první pokusy o PPC reklamu jsou téměř stejně staré jako první pokusy s bannerovou inzercí, 

největší rozkvět PPC přišel až se začátkem tisíciletí, kdy Google spustil svůj systém AdWords. Textová 

reklama se dá brát jako svým způsobem reakce na tehdejší přeplněnost webů bannerovou reklamou. 

Její rozkvět ale souvisí především s boomem vyhledávačů a nástupem kontextové reklamy. 

Princip je jednoduchý: reklamní odkazy se zobrazují v návaznosti na obsah stránky, kontext se přitom 

určuje na základě konkrétních slov nebo slovních spojení obsažených na stránce. U reklamy ve 

vyhledávačích se cílí podle klíčových slov, které uživatel zadává do vyhledávacího pole. Zadavatel 

přitom platí za kliknutí uživatele na inzerát (Pay per click, PPC). Podobně jako u bannerové reklamy 

existuje řada provozovatelů PPC systémů, českému trhu opět vévodí Google a Seznam, působí na něm 

ale i řada dalších hráčů. 

Videoreklama 

Ačkoli se s reklamními videospoty můžeme řadu let setkat i v bannerech, za standardní videoreklamu 

označujeme spíše spoty zařazené před, v průběhu či po videopříspěvcích na stránkách vydavatelů. 

Stejně jako v poslední době roste množství videa na webech vydavatelů, roste i potřeba tento obsah 

monetizovat. Na videoformáty si přitom začínají zvykat zadavatelé.  

  

http://cz.gemius.com/cz/novinky/2014-04-03/01
http://cz.gemius.com/cz/novinky/2014-04-03/01
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Nasazení videoobsahu a videoreklamy na web je ovšem složitější, proto se s touto formou reklamy 

setkáváme zejména u větších provozovatelů obsahu. 

Mobilní reklama 

S rozvojem mobilních webů a mobilních aplikací se začala více prosazovat reklama určená specificky 

pro displeje mobilních telefonů (či tabletů). Tvoří zatím jen malý zlomek celkového online reklamního 

koláče (v ČR jsou to 2,2 % - zdroj: AdEx Benchmark 2013), pro služby s velkým počtem mobilních 

uživatelů se ale může stát poměrně velkým zdrojem příjmů. Kromě standardních formátů jako jsou 

klasické bannery různých velikostí nebo textové reklamy, se u mobilní reklamy prosazuje ještě třetí 

formát: promování aplikací (reklamy s odkazem k přímému stažení mobilní aplikace). Menší velikost 

displeje a dotykové ovládání smartphonů a tabletů pak umožňuje s formáty více experimentovat – 

mobilní reklamy mohou nabízet různé typy interakci – např. prezentaci zboží v 3D, vyplňování 

formulářů, ovládání reklamy tím, že uživatel zatřese telefonem apod. Mobilní reklamu nabízejí stejní 

hráči jako bannerovou nebo (kon)textovou reklamu. Novinkou je na jaře 2014 spuštěná betaverze 

služby Facebook Audience Network, která má umožnit vkládání facebookových reklam do mobilních 

aplikací vývojářů třetích stran. 

PR články a nativní reklama 

Dalším zdrojem příjmů pro vydavatele je umísťování placených PR materiálů na web. V poslední době 

se pro tento model zavádí pojem nativní reklama, který ale kromě PR textů zahrnuje i další formáty – 

jejich společným jmenovatelem je to, že se co nejvíce podobají ostatnímu obsahu webu a jsou většinou 

umístěny do jeho středu. Tím jednak nenarušují uživatelovu pozornost a za druhé – což může být u 

tohoto typu reklamy vnímáno kontroverzně – mažou hranici mezi redakčním obsahem a inzercí. 

Příkladem jsou třeba placené příspěvky na sociálních sítích, které od okolního obsahu odlišuje jen 

nenápadná nálepka “Reklama (Sponsored)”.  

Podle některých studií má nativní reklama větší účinnost a uživatelům vadí méně, než klasické formáty 

(např. bannery. Je to logické – řada uživatelů ji totiž nedokáže od standardního obsahu odlišit. 

Neznamená to ovšem, že by provozovatel webu měl na jasné označení reklamních formátů zcela 

rezignovat – tento požadavek je totiž mimo jiné součástí etického kodexu Sdružení pro internetový 

rozvoj (SPIR).  

Paywall 

Pod souhrnným pojmem paywall se skrývá několik metod přímého zpoplatnění zpravodajského, 

publicistického či zábavného obsahu na internetu. Zjednodušeně řečeno jde o systémy, které 

znemožňují přístup k obsahu uživatelům, kteří nemají zakoupené předplatné nebo nejsou ochotni 

zaplatit jednorázově za konzumaci jedné položky (článku, fotogalerie, videa…).  

Paywall se historicky vyvinul především ve dvou variantách – první jsou tzv. hard paywally, které obsah 

uzamykají v podstatě bez výjimky. Druhou variantou jsou tzv. soft paywally, které umožňují konzumaci 

části obsahu zdarma. Třetí možnou variantou implementace paywallu, kterou si popíšeme, je 

“sdružený” či “národní” paywall provozovaný slovenskou firmou Piano Media. Tento model ovšem 

vyžaduje spolupráci velké části trhu, což se – až na výjimky – ukazuje jako nepřekonatelná překážka.  

Hard paywall 

Nepropustný paywall uzamyká pro neplatící uživatele celý obsah webu, obvykle s výjimkou titulků a 

prvních několika řádků či odstavců textu, které mají uživatele nalákat k zakoupení předplatného. 

Příkladem hard paywallu je například web britských The Times, v České republice jde touto cestou 

například specializovaný Lawyers.motejlek.com. Základní vlastností “tvrdého” paywallu je to, že je 

skutečně nepropustný – na rozdíl od měkčích forem téměř neexistuje možnost, jak by se uživatel 

placení za obsah vyhnul. Tento nekompromisní přístup ovšem také může řadu uživatelů odradit. 

Zavedení hard paywallu má pro vydavatele zejména dvě rizika: 

● dopad na návštěvnost webu a příjmy z reklamy – vztyčení tvrdé zdi kolem obsahu, který byl 

doposud zdarma, má obvykle drtivý dopad na návštěvnost dotyčného webu – obvykle v řádu 

http://www.iabeurope.eu/files/6214/0086/1092/AdExBenchmark2013_Interact_Paris_V2.pdf
https://developers.facebook.com/docs/audience-network
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.lawyers.motejlek.com/
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desítek procent. Jen malá část čtenářů, kteří web konzumují zdarma, se totiž po zpoplatnění 

stane předplatiteli. S tím souvisí i možné ztráty příjmů z reklamy. 

● možná ztráta vlivu – uzamčený obsah se těžko šíří mimo úzkou komunitu předplatitelů. Titul 

tak může přicházet se zajímavými původními informacemi, kromě platících čtenářů si je ale 

nikdo nepřečte. Obvykle také výrazně klesá počet citací a zmínek v ostatních médiích. V 

určitých případech ovšem uzavření před okolním světem není na škodu – zejména pokud je titul 

zaměřený na úzkou (a nejlépe specializovanou, odbornou) cílovou skupinu, má pro ni exkluzivní 

informace a nemá žádnou relevantní konkurenci, která by je nabízela zdarma. Pokud jsou 

splněny tyto podmínky, může úplné uzamčení obsahu znamenat dokonce zvýšení vlivu titulu v 

jeho cílové skupině. 

 

Vynalézavé metody, jak uživatelům “prodat” předplatné svého hard paywallu, provozuje britský bulvární 

deník The Sun. Předplatné Sun+ stojí 7,99 libry měsíčně, deník se ale uživatele snaží lákat na nabídku 

slevových kupónů, díky kterým má čtenář ušetřit mnohem vyšší částku. Předplatitele získává také tím, 

že v tištěném vydání publikuje speciální kódy, které obsah odemykají. 

Součástí hard paywallu může být kromě předplatného i možnost zakoupení jednotlivých článků (videí, 

galerií…). Vzhledem k vysokým transakčním nákladům, které s sebou “kusový prodej” nese, ale není 

tato možnost mezi vydavateli příliš oblíbená. V některých případech ovšem může být pro uživatele 

motivací, aby si po koupi několika jednotlivých článků pořídil dlouhodobé předplatné. 

Soft paywall 

Měkčí forma paywallu umožňuje uživatelům přístup k jisté části obsahu zdarma. Snižuje tak nebezpečí 

úbytku návštěvnosti a tím pádem i snížení reklamních příjmů po zavedení paywallu u projektů, které 

dosud poskytovaly obsah zdarma. Hlavním modelem soft paywallu je tzv. metered (měřený, kvótní) 

paywall. Ten stanovuje konkrétní počet článků, které může uživatel za určité období zdarma přečíst – 

například v případě The New York Times (NYT) jde o deset textů za měsíc. V okamžiku, kdy uživatel 

tento počet překročí, zobrazí se mu nabídka předplatného. Pokud nezaplatí, další texty se mu 

nezobrazí, a musí počkat na obnovení kvóty.  

Metered paywall tak k předplacení motivuje zejména uživatele, kteří na daném webu konzumují 

nadprůměrné množství obsahu. Vychází z předpokladu, že budou ochotnější stát se předplatiteli, 

protože vyšší konzumace může znamenat, že je pro ně obsah média důležitý a cenný. Metered paywall 

zároveň neblokuje přístup příležitostným uživatelům, které monetizuje příjmem ze zobrazené reklamy. 

Míra propustnosti paywallu závisí na strategii vydavatele. Zmiňovaný NYT v počátcích provozoval velmi 

propustný (leaky) paywall, který bylo možné obejít například i jednoduchou změnou adresy (URL) 

článku. Tato strategie vycházela zejména ze snahy udržet na webu co nejvíce uživatelů. Postupem 

času ale deník svůj paywall upravil a dnes je mnohem nepropustnější. Pevnost paywallu do velké míry 

závisí i na použitých technologiích. Původně používanou identifikace uživatele prostřednictvím cookies 

bylo možné velmi jednoduše ošálit (stačilo, aby uživatel cookies vymazal, a kvóta textů se mu 

automaticky obnovila). Dnešním standardem tak je identifikace pomocí kombinace cookies a IP adresy 

a stále více se prosazuje tzv. browser fingerprinting, tedy na cookies nezávislá identifikace uživatele 

prostřednictvím sady informací o jeho webovém prohlížeči (od používané rozlišení obrazovky, přes 

nainstalované pluginy, fonty a další informace, které o sobě prohlížeč zveřejňuje). I tak je potřeba 

počítat s tím, že kvóta se obvykle vztahuje na konkrétní prohlížeč a prostým použitím různých 

prohlížečů si ji uživatelé mohou násobit. 

Metered paywally také většinou umožňují neplacený přístup k textům, pokud na ně uživatel přijde ze 

sociálních sítí nebo z výsledků vyhledávání ve vyhledávači. Například Google už v roce 2007 uvedl 

mechanismus First Click Free, který dává vydavatelům možnost povolit, aby uživatel z vyhledávání 

prošel skrz paywall na celý článek. Některá média ale mechanismus stejně obcházela a Google 

postupem času ustupoval tlaku vydavatelů a mechanismus zpřísňoval (v roce 2009 například zavedl 

možnost limitovat čtenáře na pět takových přístupů za den). 

Odlišný přístup mají různí vydavatelé také v otázce, zda obsah zdarma poskytnou všem uživatelům, 

nebo jej podmíní například registrací – v takovém případě sice mohou část uživatelů odradit, na druhé 

https://support.google.com/news/publisher/answer/40543?hl=en
http://searchengineland.com/wsj-pulls-back-on-what-google-searchers-can-read-for-free-112922
http://googlenewsblog.blogspot.cz/2009/12/update-to-first-click-free.html
http://googlenewsblog.blogspot.cz/2009/12/update-to-first-click-free.html
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straně ale mohou získat kontaktní údaje, které pak mohou využít například k zasílání speciálních 

nabídek. 

Kromě metered varianty se u měkkých paywallů využívá i model tzv. prémiového obsahu. Spočívá v 

tom, že web nad rámec své obvyklé produkce vytvoří placenou sekci s nadstandardním obsahem či 

službami. Tato sekce může mít i formu klubu nebo jiné formy komunity vycházející z tematického 

zaměření serveru.  

Sdílený paywall 

Myšlenka, se kterou v roce 2011 přišla Slovenská firma Piano Media, byla na svou dobu převratná. 

Nabídka vydavatelům, aby své placené služby spojili do většího balíku, který by mohl být pro čtenáře 

zajímavý, na začátku přilákala řadu zájemců. Lákadlem pro čtenáře měl být hlavně fakt, že za malou 

částku získají přístup k velkému množství obsahu a služeb.  

Zisky z předplatného, které na Slovensku v současné době stojí 3,9 eura měsíčně, se mezi zapojené 

vydavatele dělí podle následujícího klíče: 40 % procent získávají weby, na kterých k transakcím došlo, 

30 % se rozděluje podle času, který uživatelé na webech strávili, a 30 % je provize Piana. Firmě se ale 

za tři roky podařilo s tímto řešením proniknout kromě Slovenska pouze na dva další trhy: do Polska a 

Slovinska.  

V České republice jednání selhala poté, co se nepodařilo najít shodu mezi většinou vydavatelů – a 

právě potřeba širokého konsenzu se ukázalo být největší slabinou systému. Stačí, aby byl na trhu jeden 

velký hráč, který svůj obsah zpoplatňovat nechce, a ochota ostatních vydavatelů rázem klesá k bodu 

nula. Podle v květnu 2014 zveřejněných čísel systém Piano za tři roky své existence utržil celkem 1,1 

milionu eur. Někteří slovenští vydavatelé už z něj vystoupili a buď se myšlenky na zpoplatnění obsahu 

vzdali nebo implementují vlastní řešení. 

Jak implementovat paywall 

Při zavádění paywallu na svůj web má vydavatel několik možností: 

● vývoj vlastního systému – vlastní systém navázaný na firemní CMS (Content Management 

System – redakční systém) je výhodný zejména pro velké vydavatele, kteří používají robustní 

řešení s řadou funkcí a kteří chtějí mít svůj systém zcela pod kontrolou. Nevýhodou jsou 

obvykle vysoké náklady na vývoj a provoz. 

 

● plugin k opensourcovému CMS – v nabídkách pluginů nejpoužívanějších otevřených CMS 

systémů jako je WordPress, Drupal či Joomla, se nachází i různá řešení pro paywally (např. 

Leaky Paywall nebo Pay per View pro Wordpress) a své pluginy pro ně většinou nabízejí i 

provozovatelé větších řešení (viz níže). Pluginy je pak možné upravovat tak, aby vyhovovaly 

potřebám konkrétního webu. 

 

● implementace komerčního systému – na trhu je několik řešení, která na komerční bázi 

nabízejí paywall na klíč. V době vzniku této studie k nejznámějším zástupcům patřily tyto čtyři 

(respektive dnes už spíše tři) projekty (jejich nabídka se samozřejmě v průběhu času může 

měnit): 

TinyPass 

Americká firma vznikla v roce 2011 a nabízí sadu řešení pro monetizaci obsahu. Její paywall je 

pluginem, který se napojí na CMS. Platební model je jednoduchý: provozovatel platí procenta z každé 

uskutečněné transakce. TinyPass nabízí také plugin pro Wordpress. 

Cleeng 

V Nizozemí sídlící startup je na trhu také od roku 2011. Primárně nabízí řešení pro zpoplatnění videa, v 

nabídce ale má i paywall pro weby založené na textu. Jeho řešení je v základní verzi zdarma, za 

pokročilejší funkce pak zákazníci platí měsíční poplatky. V případě, že vydavatel potřebuje systém 

upravit, účtuje mu firma ještě fixní částku za vývoj. Cleeng původně měl i svůj plugin pro Wordpress, 

jeho vývoj ale v únoru 2014 zastavil. 

  

http://www.tinypass.com/
http://www.tinypass.com/pricing/
https://wordpress.org/plugins/tinypass/
http://cleeng.com/
http://cleeng.com/us/pricing
https://wordpress.org/plugins/cleeng/
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Press+ 

Svůj paywall nabízí tato americká firma už od roku 2009, zejména v USA a v Kanadě. Zároveň nabízí 

čtenářům jednotný účet pro přihlašování k zpoplatněným webům různých vydavatelů. Vydavatelům 

účtuje fixní poplatek za zprovoznění systému a poté si bere podíl z na výnosech. V září 2014 firmu 

koupila slovenská společnost Piano Media. 

Piano 

Firma Piano Media vznikla v roce 2011 a myšlenku “sdíleného” paywallu posunula na novou úroveň. 

Její systém totiž sdružuje v jednom předplatném platby za služby více vydavatelů. Tyto placené služby 

přitom nemusí zahrnovat jen přístup k textům, ale například také možnost přispívat do diskusí, přístup k 

digitalizované verzi tištěného titulu nebo prémiový obsah. Piano postupně začalo kromě toho 

“národního” nabízet také klasické paywally pro jednotlivé tituly, a to ve dvou variantách: jednodušší a 

levnější Piano Lite a náročnější Piano Solo. Firma si účtuje jednorázový poplatek za zprovoznění 

systému a poté podíl na výnosech z předplatného. Piano se svým řešením proniklo i na americký trh, 

kde jej na svém webu využívá časopis Newsweek. Americkou expanzi společnost dokončila v září 

2014, kdy za peníze investorů koupila firmu Press+ (viz výše). 

Komunitní model 

Zajímavým modelem, který prověří zájem uživatelů o web, je financování na základě dobrovolných 

příspěvků od uživatelů (crowdfunding). Obsah webu v takovém případě obvykle zůstává otevřen všem, 

včetně neplatících uživatelů, a provozovatel čtenáře pouze vyzve k tomu, aby na provoz dobrovolně 

přispěli. 

V České republice je známým příkladem web FFFilm filmového publicisty Františka Fuky, který je z 

dobrovolných příspěvků financován od prosince 2011. V prvním měsíci po výzvě uživatelů k platbám se 

mu podařilo vybrat 53 517 Kč, v dalších pak příjmy postupně klesaly, až se v polovině loňského roku 

ustálily na cca 13 – 14 tisících Kč měsíčně.  

 

 

Přehled vybraných plateb od prosince 2011 – František Fuka přehledy zveřejňuje na svém webu 

 

Podobnou cestou se snaží jít například německý Krautreporter, který v květnu a červnu 2014 získal od 

cca 17 tisíc lidí celkem více než milion eur. Redakce chce částku použít na rozjezd webu, který má začít 

fungovat v říjnu 2014. Redakci tvoří skupina zkušených novinářů s praxí z jiných německých médií. 

Spojuje je myšlenka nezávislého (jak na politicích, tak na příjmech z reklamy) zpravodajského a 

publicistického obsahu a návratu ke kvalitní žurnalistice. Krautreporter následuje cestu, kterou se v 

loňském roce vydal i nizozemský De Correspondent, Na svůj start vybral za osm dnů od 15 tisíc 

uživatelů také přes milion eur. V současné době hlásí přes 24 tisíc předplatitelů.  

http://www.mypressplus.com/
https://www.pianomedia.sk/
http://www.fffilm.name/
http://fuxoft.cz/fffilm/ffffriends/?alltime=yeah
https://krautreporter.de/
https://decorrespondent.nl/
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Jak ale ukazuje další český příklad webu Psychologie.cz, sázka na vybírání dobrovolných příspěvků 

nemusí vždy vyjít. Po prvních měsících obvykle vybrané částky výrazně klesají a vydavatel musí 

čtenářům neustále připomínat, že jejich peníze k provozování webu potřebuje. 

Podstatnou podmínkou úspěchu také samozřejmě je atraktivita obsahu a osobnost autora (či autorů), 

kteří obsah produkují. A v neposlední řadě průhlednost financování a pravidelné informování uživatelů o 

tom, jak si web vede. 

Freemium 

Freemium model je v nejen digitální ekonomice poměrně zavedenou veličinou. Vychází z nabídky 

produktu (v našem případě obsahu) zdarma a monetizace prostřednictvím na něj navázaných služeb či 

dalších funkcí. Médium a jeho obsah tak vlastně slouží jako jistá upoutávka na další služby. Freemium 

model často bývá doplňkem k dalším způsobům monetizace. Může přitom existovat v řadě podob: 

● pořádání akcí – pokud médium oslovuje cílovou skupinu lidí se stejným zájmem, je možné tuto 

skutečnost využít při pořádání konferencí, veletrhů, školení a dalších akcí, za které je tato 

komunita ochotná platit. Na akcích pak lze vydělávat jednak ze vstupného, jednak z prodeje 

reklamního prostoru komerčním partnerům. Akce je pak možné synergicky využít k produkování 

dalšího obsahu. 

● affiliate prodej – umisťování odkazů na koupi zboží nebo služeb, které souvisejí s tématem 

článku, není v mediální oblasti ničím novým. Na webu se hojně používá například u recenzí na 

hardware. 

● lead generation – kontaktní informace uživatelů jsou na internetu ceněným zbožím. Vydavatel 

je může shromažďovat prostřednictvím registračních formulářů, soutěží, speciálních dotazníků 

a dalšími způsoby. Tyto údaje pak může za určitých podmínek dále prodávat. Obchodování s 

daty uživatelů je ale v ČR svázáno řadou podmínek stanovených legislativou na ochranu 

osobních údajů. Tou zásadní je, že uživatelé musí s takovým využitím svých dat výslovně 

souhlasit – provozovatel nesmí data použít k jinému účelu, než při jejich sběru deklaroval. Dále 

pak uživatelé mohou svůj souhlas se sběrem osobních dat kdykoli odvolat a požadovat jejich 

vymazání z databází. 

● placené příspěvky v sociálních sítích – doplňkovým příjmem mohou být například placené 

tweety na Twitteru. Vydavatel je může nabídnout jako součást balíčku s PR článkem, nebo jako 

samostatnou službu. 
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Závěrečná doporučení 

Jakou cestou by se tedy vydavatel měl vydat? Pokud bychom chtěli formulovat jedno obecné 

doporučení, platné pro malé i střední vydavatele, znělo by zjednodušeně takto: kombinujte více 

způsobů monetizace a snažte se mezi nimi vytvářet synergie.  

V nejsložitější situaci jsou začínající malí vydavatelé, kteří spouštějí web bez známého jména a historie. 

Zjednodušeně se mohou vydat dvěma základními směry: 

1. Placený unikátní obsah 

Pokud mají dostatečně unikátní obsah, zaměřený na úzkou, odbornou a bonitní cílovou skupinu, a 

autora či autory, kteří jsou v oboru uznávanými experty, mohou se pokusit od začátku svůj obsah 

zpoplatnit paywallem. Čím unikátnější obsah takový web publikuje, tím vhodnější je neprostupný hard 

paywall, který může být – aspoň pro začátek – doplněný zdarma přístupným obsahem “na ukázku”. 

Klíčové je přitom nastavení ceny za předplatné, které musí vycházet z možností cílové skupiny – platí 

přitom, že vyšší cena více evokuje pocit, že obsah je skutečně cenný a exkluzivní (pro předplatitele 

může být i symbolem jeho sociálního statusu ve stylu “já na to mám”), na druhou stranu může část 

uživatelů odradit. Doplňkovým zdrojem příjmů k předplatnému může být například synergické pořádání 

odborných seminářů a akcí, poskytování placených konzultací, vydávání speciálních tematických příloh 

a v neposlední řadě i publikování PR článků a reklama.  

2. Masový server placený z reklamy 

Pokud je vydavatel zaměřen na obecnější, masové publikum, je stále nejvhodnější nepřímá monetizace 

prostřednictvím reklamy. Aby se inzerce opravdu začala vyplácet, musí ale web dosáhnout co největší 

návštěvnosti – což bývá běh na dlouhou trať. Proces lze samozřejmě urychlit “nakupováním čtenářů” 

prostřednictvím reklamy, je ale potřeba dobře sledovat návratnost takové investice – náklady na 

přivádění čtenářů nemohou dlouhodobě převyšovat výnosy. Slušné výsledky při malých nákladech 

může mít zejména marketing na sociálních sítích – počínaje tím neplaceným až například k placené 

propagaci postů na Facebooku. Problémem při nákupu čtenářů ale může být jejich nestálost – i když se 

je jednou podaří na web přilákat, není vůbec jisté, že se ještě někdy vrátí.  

Pokud web dosáhne signifikantní návštěvnosti, mohou už příjmy z reklamy generovat slušné částky. 

Malé weby ale většinou nemají kapacitu na přímý prodej reklamního prostoru (nemají vlastní 

dedikované obchodníky, kteří inzerci prodávají). Jako alternativa se jim nabízejí reklamní systémy, do 

kterých mohou svůj web jednoduše zapojit. Nejznámější jsou Sklik Partner od Seznamu a AdSense od 

Googlu. Po zapojení do systému se na webu začnou zobrazovat reklamy (ať už displayové nebo 

textové PPC) daného provozovatele a vydavatel webu dostává provize. Alternativou jsou RTB systémy, 

které se starají o automatický prodej reklamního prostoru podle předem nastavených podmínek – pro 

dobré výsledky je ale nutné je dobře nastavit. A do třetice vydavatel samozřejmě může svůj reklamní 

prostor poskytnout také některému z mediazastupitelství, které jej pak prodává klientům. Agentury ale 

většinou spolupracují až s většími weby (které mají řádově statisíce či spíše miliony zobrazení stránek 

měsíčně) a u menších projektů nemusí mít příliš velkou motivaci jejich reklamu prodávat.  

Doplňkovým zdrojem příjmů může být vydávání PR článků, pořádání akcí, dobrovolné příspěvky 

čtenářů, případně vytvoření placené sekce s placeným prémiovým obsahem či službami (nad rámec 

obsahu, který server poskytuje zdarma). 

Ať už se vydavatel vydá první či druhou cestou, nebo si vybere nějakou jejich kombinaci, jedno 

doporučení stále “vládne všem”: k vydávání na internetu je potřeba přistupovat jako k podnikání. Alfou a 

omegou je správné naplánování příjmů a výdajů, kontinuální sledování výnosů a nákladů a hlídání 

návratnosti vynaložených peněz.  A v současné velké mediální konkurenci platí také to, že bez 

unikátního a zajímavého obsahu a bez kvalitních autorů to prostě nejde. 
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Zdroje 

 NetMonitor – výzkumný projekt návštěvnosti na českém internetu  

 AdMonitoring – výzkumný projekt sledující výdaje do celoplošné internetové reklamy 

 Admosphere – monitoring reklamy napříč mediatypy 

 Mediaguru.cz – odborný server o mediální scéně v ČR 

 Lupa.cz – odborný server o internetové scéně v ČR 

 Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) 

 Český statistický úřad 

 Gemius 

 výroční zprávy mediálních firem dostupné v Obchodním rejstříku 

 výroční zprávy zahraničních vydavatelů dostupné na jejich stránkách  

 prognózy mediálních agentur ARBOmedia, OMD Czech, ZenithOptimedia, Group M 

 Internet Archive 

 eMarketer 

 

 

 

 

http://www.netmonitor.cz/
http://www.admonitoring.cz/
http://www.admosphere.cz/
http://www.mediaguru.cz/
http://www.lupa.cz/
http://www.spir.cz/
http://www.czso.cz/
http://cz.gemius.com/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
http://www.arbomedia.cz/
http://www.omd.cz/
http://www.zenithoptimedia.cz/cs/
http://www.groupm.com/
https://archive.org/
http://www.emarketer.com/

