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Týdeník Euro je nejprodávanějším titulem zaměřeným na byznys a byznysmeny v České 
republice. Tento titul si již od roku 1998 každý týden předplácejí tisíce profesionálů 
z úrovní decision makers a opinion makers, kteří rozhodují o prosperitě České republiky, 
o stomiliardových investicích a milionech pracovních míst.

        

   

Tvář týdeníku2

23 000
výtisků týdně 

23 000
tištěný náklad

a distribuce

Na trhu  
od roku  

1998

Top
cílová  

skupina

Čtenář týdeníku Euro 
Kdo jsou nejvlivnější lidé 
v zemi? Naši čtenáři. Cílovou 
skupinu týdeníku Euro 
představují lidé ve věku 
30–59 let, ovšem najít exemplář 
„průměrného čtenáře Eura“ je 
prakticky nemožné, protože 
žádný není průměrný. Dokázali 
jsme však popsat alespoň 
jeho typické rysy: ambice, 
nezávislost a schopnost vidět 
svět jinak!

39 %   
ženy

61 %   
muži

55 % 
35–54 let

94 %   
střední  
a vysokoškolské 
vzdělání

29 %   
B

55 %   
A
socioekonomická
třída

7 500
sledujících 

4 400
sledujících 



číslo vydání datum vydání příloha

1+2 9.1.

3+4 23.1.

5+6 6.2.

7+8 20.2.

9 6.3.

10 13.3.

11 20.3.

12 27.3.

13-14 3.4.

15 17.4.

16 24.4.

17-18 2.5. TOP Gurmán

19 15.5.

20 22.5.

21 29.5.

22 5.6.

23 12.6.

24 19.6.

25-26 26.6.

27-28 10.7.

Harmonogram 3

  Dáváme informacím smysl@tydenikeuro  I  www.tydenikeuro.cz

číslo vydání datum vydání příloha

29-30 24.7.

31-32 7.8.

33-34 21.8.

35 4.9.

36 11.9.

37 18.9.

38 25.9. TOP Miliardáři

39 2.10.

40 9.10.

41 16.10.

42 23.10. TOP Amazing Places

43 30.10.

44 6.11.

45 13.11.

46 20.11. TOP Právníci

47 27.11. Euro Life

48 4.12.

49 11.12.

50-51 18.12.

Prodejny s tiskem 
Lagardére (Relay, Inmedio), 
Geco, Peal, Valmont, 
Traficon, PressMedia,  
lokální trafiky

Netradiční prodejní kanály 
Česká pošta
VIP salonky Letiště Praha,
Jídelní a lůžkové vozy Českých drah, prémiové hotely  
(nejen) ze sítě Amazing Places a business centra

Řetězce supermarketů 
Ahold, Tesco
Čerpací stanice
MOL, OMV, Shell, 
Benzina, EuroOil

Distribuce



Partnerské strany
 

Technické specifikace: text 
v rozsahu max. 4000 znaků 
včetně mezer (2/1 8000 znaků 
včetně mezer) + foto 
Cena: 245 000 Kč (rozměr 1/1), 
439 000 Kč (rozměr 2/1)

Káva s ...
 

Partnerský rozhovor s představitelem 
společnosti o rozměru 1/1 strany  
Technické specifikace: text v rozsahu 
max. 4000 znaků včetně mezer + foto 
Cena: 245 000 Kč (rozměr 1/1),  
439 000 Kč (rozměr 2/1)

Hyde Park
 

Komentář představitele 
společnosti na vlastní téma 
Cena: 245 000 Kč (rozměr 1/1), 
439 000 Kč (rozměr 2/1)

Manažerský panel
 

Partnerský rozhovor s představitelem 
společnosti o rozměru ½ strany  
Technické specifikace: text v rozsahu 
max. 2000 znaků včetně mezer + foto
Cena: 135 000 Kč

Cover na přání
 

Vlastní titulní strana o nákladu  
300 ks pro obchodní partnery, zákaz-
níky, zaměstnance atd. a partnerská 
dvoustrana uvnitř vydání. Výtisky 
s vlastní titulní stranou jsou určeny 
pouze pro potřeby klienta a nepůjdou 
do volného prodeje ani předplatitelům. 
Partnerská dvoustrana bude otištěna 
v celém nákladu. 
Cena: 499 000 Kč

Výklopná obálka
 

V-Gate (klopa ven) a Z-Gate 
(klopa dovnitř) je prémiový 
formát na obálce časopisu 
o rozměru 2/1 strany.  
Cena: 499 000 Kč

výdaje na „spravedlivé dorovnání důcho-
dů“. Před pár měsíci jsme viděli snahu 
ministryně Maláčové zdanit finanční fir-
my, jako jsou banky a pojišťovny. V komi-
si se nicméně velmi vážně mluví napří-
klad o vyšších odvodech pro živnostníky 
(OSVČ), kteří přispívají na důchod dispro-
porčně málo.

Komise se zabývá i problematikou 
takzvaného penzijního připojištění, které 
je pro stát velmi nákladné, protože od stá-
tu lidé na příspěvcích a daňových úlevách 
získávají ročně zhruba dvacet miliard ko-
run, ale částka, kterou si spoří, je stále vel-
mi malá (necelých 800 korun měsíčně).  
Navíc penzijní fondy nepřinášejí příliš 
 vysoké zhodnocení. Z celkového počtu 
osmadvaceti účastnických „nových trans-
formovaných fondů“ skončily loni v  plusu 
pouze dva. Inflaci, která byla v loňském 
roce 2,1 procenta, nepřekonal dokonce ani 
jeden. Úspory zhruba milionu lidí,  kteří 
si na stáří odkládají peníze do doplňko-
vého penzijního spoření, tak ztratily na 
hodnotě.

Zatímco v nových  transformovaných 
fondech mohou lidé dlouhodobě víc 

vydělat, i když krátkodobě kolísají, ve „sta-
rých“ fondech, které musí garantovat, že 
účastník neprodělá, nevydělají nikdy nic, 
protože na trhu platí, že ultra nízké rizi-
ko znamená ultra nízký výnos. Ve starých 
fondech je přitom pořád většina (3,47 mi-
lionu) z lidí, kteří si spoří na penzi v třetím 
pilíři (4,4 milionu).

Důchodová komise se nicméně naštěs-
tí soustředí na problematiku poplatků, 
které si za správu těchto 447 miliard pen-
zijní fondy účtují. Protože zatímco  fondy 
klientům nevydělávají, samotné správ-
covské společnosti odcházejí s výnosem 
vlastního kapitálu kolem 15 procent.

Piráti etc.
Důchodová komise se zabývá i pirátským 
návrhem na zavedení státního penzijního 
fondu. Do nového státem zřízeného fondu 
by lidé střádali své úspory nad rámec po-
vinného sociálního pojištění, aby se zajis-
tili na důchod. Prostředky vložené do stát-
ního fondu by byly garantovány státem do 
výše sto procent vkladu. Fond by byl ve-
den u České národní banky a jeho  výnosy 
by měly alespoň pokrýt míru inflace –  

nemohlo by tak dojít k znehodnocení pe-
něz střadatelů. 

Piráti jdou na jednu stranu dobrou ces-
tou, protože fondem chtějí odstranit vy-
soké náklady, které stát vydává na správu 
a výplatu důchodů či důchodového při-
pojištění. Protože když loni skončil dů-
chodový účet v plusu 10,5 miliardy korun, 
byl výsledný přebytek po odečtení nákla-
dů na provoz pouze čtyři miliardy korun. 
Nový státní fond je však další komplikací 
už tak komplikovaného systému penzí.

Výsledná reforma, kterou Jana 
Maláčová představí na podzim, bude zřej-
mě znovu „velmi mírná“ nebo vůbec žád-
ná a bude žádat další miliardy korun, pro-
tože pro politiky penzijní reforma zůstává 
jen souborem nepopulárních opatření, 
které neprospívají jejich kariéře. Jako ví-
tězové z nové reformy možná vyjdou sou-
časní důchodci (především ženy), jimž se 
bude důchod z rozpočtu dále zvyšovat, 
zatímco děti, které se rodí v současnosti 
a ještě nemají volební právo, zřejmě v do-
spělosti zapláčou. Nebudou už mít na vý-
běr a do důchodu půjdou zřejmě nejdříve 
v 70 letech. 

15

Důchody a komise v Česku

• Otto von Bismarck zavedl důchodový systém 
sociálního pojištění, starobní důchod se ale  
ve většině zemí začal zavádět až ve 20. století.

• Československo zavedlo důchodový 
systém, kdy přispívat museli zaměstnavatelé 
i zaměstnanci; věk odchodu do důchodu  
byl 65 let.

• Do důchodu bylo možno odejít již v 60. roce 
věku, pokud bylo placeno pojištění dvacet let.

• Starobní důchod činil průměrně 61 procent 
z čisté mzdy.

• Sazba důchodového pojištění klesla na 
26 procent, což způsobilo záporná salda 
důchodového účtu.

• Sazba důchodového pojištění se zvýšila na 
28 procent a systém se začal dostávat ze ztrát.
• Vznikla tzv. Bezděkova komise, která 
vypracovala ucelený soubor doporučení pro 
dlouhodobě udržitelný důchodový systém;  
nic nebylo ale přijato.

• Stanovení maximálního vyměřovacího 
základu přispělo k opětovnému schodku 
důchodového systému.

• Roste věk odchodu do důchodu (a potřebná 
délka pojištění na 30 let) zpět na 65 let (navýší 
se v roce 2030).
• Byla ustanovena druhá Bezděkova komise, 
která vytvořila dvě varianty možné důchodové 
reformy; přitom bylo zdůrazněno, že se 
nedoporučuje zavedení dobrovolného  
druhého pilíře z důvodu očekávaného nízkého 
zájmu občanů.

• Důchod činil 55 procent čisté mzdy. Vláda 
Petra Nečase se pokouší důchodový systém 
zásadně změnit.

• Nečasova vláda zavedla přesně ten 
druhý pilíř, který druhá Bezděkova komise 
nedoporučovala; lidé si mohli sami vybrat, 
zda budou spořit část svých peněz na důchod 
v soukromých penzijních fondech; kromě 
změny systému důchodů bylo součástí 
reformy i sjednocení výše DPH na 17,5 pro
centa, aby se vyrovnaly ztráty příjmů státního 
rozpočtu. Tuto reformu zrušila následující 
vláda ČSSD, ANO a KDUČSL .

• Další komisí byla tzv. Potůčkova, která sice 
stála u zániku druhého pilíře (na přelomu 
let 2015 a 2016), ale vytvoření nové podoby 
důchodového systému se jí nepodařilo 
prosadit. Zřejmě nejzajímavějším jejím 
návrhem byla diferenciace sazeb pojistných 
odvodů pro rodiny s dětmi, tedy princip „čím 
více dětí, tím menší odvody“; vláda to sice 
schválila, parlament už ne.

• Vzniká dosud poslední komise pro 
spravedlivé důchody Jany Maláčové.
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Report
Česko je klíčové v boji proti 

pašerákům tygrů RozhovorŠéf Saxo Bank: Chceme být

Amazonem v bankovnictví
Esej

Zapomenutá historie 
českých skrblíků

39

23. 9. 2019  CZ 48 KČ  SK 2,40 €   WWW.EURO.CZ

MAJÍ TO SPOČÍTANÉ

Nejbohatším Čechem zůstává Petr Kellner.  

Pořadí za ním se však výrazně změnilo.  

Kam až klesl Andrej Babiš?

Z-Gate

Vklad  
Vklad je efektivní personifikované reklamní řešení na míru, které pomůže oslovit ty 
správné lidi. Bez starostí a složitého zařizování. Vkládat lze letáky, brožury a katalogy 
o váze zpravidla do 60 gr/ks. Vklad je možné realizovat do celého nákladu nebo pouze pro 
předplatitelský kmen či do nákladu určeného do volného prodeje. Rozesíláme na kvalitní 
databáze předplatitelů s ověřenými a funkčními kontakty. Zajistíme výrobu a tisk vašeho 
vkladu. Vklad je levnější, než kdybyste si rozesílali sami prostřednictvím poštovního 
operátora. Zajistíme individuální přístup na míru klientovi.

Ceník vkladů do časopisů 
(ceny uvedeny bez DPH)
10 gr 145 000 Kč
15 gr 155 000 Kč
20 gr 165 000 Kč
25 gr 175 000 Kč
30 gr 185 000 Kč
40 gr 195 000 Kč
50 gr 205 000 Kč
60 gr 215 000 Kč

   

Partnerské formáty4



Inzeráty zpracované na spad – se spadem nejméně 5 mm, bezpečnostní vzdálenost sazby od okraje čistého formátu je 5 mm,  
jinak hrozí oříznutí. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument. Ceny uvedeny bez DPH.

210 × 280 mm 

245 000 Kč

1/1

420 × 280 mm 

439 000 Kč

420 × 135 mm 

280 000 Kč

2× 1/2

134 × 280 mm 

165 000 Kč

2/3

103 × 280 mm 

135 000 Kč

1/2

210 × 93 mm 

87 000 Kč

1/3

210 × 75 mm 

75 000 Kč

1/4

210 × 135 mm 

135 000 Kč

1/2

72 × 280 mm 

87 000 Kč

1/3

134 × 93 mm 

75 000 Kč

1/4

134 × 188 mm 

160 000 Kč

junior 
page

2. obálka 265 000 Kč 
3. obálka 255 000 Kč 
4. obálka 305 000 Kč

Obálkové pozice
2/1

Ceník inzerce 5

  Dáváme informacím smysl@tydenikeuro  I  www.tydenikeuro.cz



New Look Media s.r.o.
Apolinářská 3, 128 00 Praha – Nové Město

Ve spolupráci s


