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Seznam.cz, Právo a neoligarchizace českých médií
Erik Best
Seznam tento t˘den zakoupil 33,6% spoleãnosti Borgis
a.s., která vydává deník Právo. Koupû nepﬁitáhla
zdaleka tolik pozornosti jako nedávná akvizice Centrum Holdings ZdeÀkem Bakalou a Mafry Andrejem
Babi‰em. Na rozdíl od pﬁedchozích dvou transakcí – aÈ
si Babi‰ a Bakala ﬁíkají, co chtûjí – jde tentokrát o ãistû
komerãní záleÏitost.
Seznam nepÛsobí ve vydavatelské branÏi, a zﬁejmû to
ani v budoucnu neplánuje. Nechce také podporovat
Ïádné politické hnutí nebo nás pﬁesvûdãovat, Ïe jeden
prezident byl lep‰í neÏ nûkteﬁí jiní dva. Seznam pro své
stránky potﬁebuje pﬁedpﬁipraven˘ obsah, kter˘ patﬁí
mezi jeho hlavní zbranû proti arcirivalovi v podobû
spoleãnosti Google. Borgis/Právo obsah dodává, ale
pot˘ká se s ekonomick˘mi tûÏkostmi.
Uzavﬁení daného obchodu je v zásadû pﬁípadem financování dodavatele, aby se zajistilo, Ïe nadále bude schopen dodávat. KaÏdá koruna vloÏená do firmy Borgis
Seznamu napomáhá, aby neztratil svÛj podíl na trhu internetového vyhledávání, a
drÏel si tak Google o nûco déle od tûla.
Na jedné úrovni znamená tato transakce ‰patné zprávy pro ãesk˘ vydavatelsk˘ sektor. Jeden z vedoucích novinov˘ch deníkÛ totiÏ není schopen samostatnû pﬁeÏít coby
ti‰tûné periodikum. Z jiného úhlu pohledu jde v‰ak o zprávu dobrou, protoÏe ukazuje, Ïe je moÏné se ve vydavatelské branÏi udrÏet pomocí diverzifikace a bez verbování oligarchÛ.
Pﬁesto má Ivo Lukaãoviã ze Seznamu s Babi‰em a Bakalou pﬁinejmen‰ím jednu vûc
spoleãnou. I on kapitálovû vstupuje do mediální sféry, aby ochránil svÛj majetek.
Nikoli ov‰em pﬁed zmûnou vlády, jeÏ by mohla vést k pﬁezkoumání jeho pﬁedchozích
transakcí, ale spí‰e pﬁed neãekan˘mi okolnostmi ovlivÀujícími v˘znamného dodavatele. Co se ãeského mediálního prostﬁedí t˘ãe, transparentnûj‰í dÛvod si nelze pﬁát.

PﬁeloÏen˘ text z dne‰ní Friday Edition, kterou kaÏd˘ pátek zdarma zasíláme platícím
ãtenáﬁÛm zpravodaje Fleet Sheet. Nav‰tivte nás na Facebooku.

