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Komunikační průmysl čeká 
propad až o polovinu 

 
12. Apríl 2020, Pavol Mačinga 

 
Alternatívny pohľad na prehlásenie českého komunikačného 

priemyslu alebo Snaha o porovnanie neporovnateľného – 
Dotcom & Housing Bubble vs Coronavirus Recession 

 
V ČR práve ubehol mesiac od vyhlásenia mimoriadneho stavu – 12.3.2020. Na Slovensku bol vyhlásený 
mimoriadny stav o tri dni neskôr – 15.3.2020. Situácia je pre Covid-19 komplikovaná v globálnej miere. 
Odborníci v odbore virológie a pandémii, sa predháňajú vzájomne si odporujúc, vysvetleniami aktuálnej 
situácie, ako aj pohľadu na budúcnosť. Jedným odstavcom by som sa dotkol aj Covid-19, ale skôr cez 
cenotvorbu ochranných pomôcok a prístupu k nim. Základným impulzom pre tento článok bola 
absurdnosť argumentácie a požiadaviek odborových organizácii z českého komunikačného priemyslu: 
 
• AČRA – Asociace český reklamních agentur a marketingu 
• ADMEZ – Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu 
• AKA – Asociace komunikačních agentur 
• APA – Asociace producentů v audiovizi 
• APRA – Asociace public relations 
• ASMEA – Asociace mediálních agentur 
• Asociace BIZ – Asociace dodavatelů internetových řešení 
• ČEA – Česká eventová asociace 
• POPAI – Asociace pro komunikaci v místě prodeje SPVR – Svaz provozovatelů venkovní reklamy 
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ČASOVÝ NÁSTUP COVID-19 V ČR A  SR A OCHRANNÉ POMÔCKY 
 
12.3.2020 vyhlásenie núdzového stavu v ČR 
12.3.2020 počet kumulatívne nakazených v ČR presiahol 10 na 1 miliónov obyvateľov 
19.3.2020 počet kumulatívne testovaných v ČR presiahol 1 000 na 1 miliónov obyvateľov 
 
15.3.2020 vyhlásenie núdzového stavu na Slovensku 
15.3.2020 počet kumulatívne nakazených na Slovensku presiahol 10 na 1 miliónov obyvateľov 
26.3.2020 počet kumulatívne testovaných na Slovensku presiahol 1 000 na 1 miliónov obyvateľov 
 
Vzhľadom na rozdielnosť metodík testovania, ako aj ich vykazovania medzi ČR a SR, sa dobrovoľne 
vzdávam hlbších analýz. Jednoducho sú neporovnateľné asi tak, ako rozdiel nákupu TV sponzoringu v ČR 
na zľavu vs. na Slovensku na sledovanosť. 
 
Mám osobné šťastie v tomto našom spoločnom nešťastí, že už od leta 2012 žijem v čiastočnej izolácií po 
transplantácii obličky a následnej doživotnej imunopresívnej liečbe. Preto súčasné opatrenia sa nás s 
manželkou a dcérou takmer nedotkli. Áno, pre dcéru sa skončil školský rok a manželka sa musela 
stiahnuť z práce na homeoffice. Ale to sme zažili už niekoľko krát, či už pri chrípke, osýpkach, alebo 
pľúcnej embólii z pred roka. Netvrdím, že nás to stálo málo úsilia, alebo finančných prostriedkov. To nie, 
ten pád sme si vtedy odžili a veľa vecí sme museli zmeniť… Tiež bolo pre mňa, ako pacienta na 
imunosupresívnej liečbe prirodzené, že všetok špecializovaný tovar, ako rúška, respirátory a dezinfekcia 
budú nedostatkovým tovarom, na koľko to nebol bežný tovar v lekárňach ani počas bežného obdobia. 
Pred korona obdobím, boli relatívne cenovo dostupné, ale ich distribúcia bola už vtedy obmedzená. 
 
Preto je priam zarážajúce, ako v tejto časti zlyhali príslušné orgány, ako aj samotní veľkí odberatelia 
týchto pomôcok. Svetlou výnimkou väčšieho rozsahu boli Pražskí strážnici. Ich šéf Eduard Šuster 
jednoducho neveril až príliš okatým pozitívnym vyjadreniam ministra zdravotníctva v čase, keď problém 
hlásila nielen Ázia. Po dohode s mestom, obratom nakúpili ochranné pomôcky za vtedy bežné ceny, t.j. v 
hrubom za desatinu súčasných cien. Aby sme si rozumeli, písal sa vtedy koniec januára, keď dala Čína 
hermeticky uzatvoriť Wuhan s cca 11 miliónmi obyvateľov, tj. porovnateľne, ako celá ČR a k tomu ešte aj 
Bratislava a Košice. 
 
Pre moju manželku bol posledný varovný prst už zatvorenie Wuhanu. Hovorila, že takéto rozhodnutie sa 
nerobí kvôli jednému nedovarenému netopierovi a pokašlávajúcim ľudom s chrípkou. Ja som mal odvahu 
až do zatvorenia Talianska začiatkom marca, ale v tom čase už bolo snáď všetkým zainteresovaným jasné, 
že problému sa len tak ľahko nezbavíme a to bez ohľadu na vtedajšiu rétoriku Borisa Johnsona a Donalda 
Trumpha. 
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Fotografia z konca januára, ktorú som 
informačne poslal svojmu klientovi, že naše 
stretnutia prebehnú buď osobne s respirátorom, 
alebo na diaľku. Išlo o sériu HR pohovorov a ja 
som už vtedy odmietol riskovať. Dúfam, že 
vďaka tejto sociálnej izolácii ľudia nadobudnú 
nové skúsenosti a keď sa vrátime späť do 
systému, nebudem opäť ten najprotivnejší muž a 
otec, ktorý bude bojovať proti účasti ľudí s 
respiračným ochorením na pracovných 
stretnutiach a v zasadačkách, či s 
prechladnutými deťmi v školách a škôlkach. 

 
 
Doma sme mali zásoby z pravidelných ročných 
nákupov, ktoré som doplnili, ako zatvorili 
Wuhan. Vtedy sme všetky ochranné pomôcky 
nakúpili za ešte bežné maloobchodné ceny. 
Napríklad značkové respirátory od 3M s 
ventilom, bez DPH boli FFP1 po 65 Kč, FFP2 
po 93 Kč a FFP3 po 195 Kč. Pre predstavu, tie 
jednoduchšie neznačkové, ale stále certifikované 
v EÚ FFP2 boli po 27 Kč. Chirurgické rúško, 
ktoré ČR a SR nakupuje posledné týždne za 15 
až 30 Kč za kus, boli dostupné v cene od 1,5 až 
2,0 Kč za kus. Tie stratené miliardy korún síce 
štátny rozpočet nezruinovali, ale dali sa alokovať 
efektívnejšie. Väčšou stratou je čas, pretože 
keby tu boli skôr, dali sa znížiť počty nakazených. 
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KONZISTENTNOSŤ VO VÝPOMOCI PRE OSVČ NEHĽADAJTE 
 
Pred tým, ako prejdem k nám do oblasti komunikácie, tak sa okrajovo zmienim o podpore ČR pre OSVČ 
(v SR používame SZČO), ktorá bola schválená ešte skôr, ako sa naše odborové organizácie prihlásili o 
svoj diel almužny. Pre OSVČ v ČR sú aktuálne schválené a aktívne bežiace 3 základne podpory. Každá 
beží na inom základe, odlišnou formou a podmienkami. A všetky tri aktívne skúšam. Áno, okrem iného 
som aj OSVČ. Mám dátovú schránku, tak mi to zabralo minimum času. 
 
V prvom kroku odpustili OSVČ odvody v min. výške po dobu 6 mesiacov. 
Odpustenie min. odvodov po dobu 6 mesiacov, tj. 6x (2 544 Kč + 2 352 Kč) = 29 376 Kč. 
 
V druhom kroku, ako zatvorili školy a škôlky, prišli s OČR pre OSVČ formou dotácie. 
Dotácia vo výške 424 Kč/deň vrátane víkendov…  20 dní v marci, 30 dní v apríli. 
Pokiaľ by školy a škôlky ostali zatvorené do konca júna, je to spolu 111 dní a 42 400 Kč. 
Pri 30 dňovom mesiaci a 60% náhrade, ide o ekvivalent čistej mzdy 21 200 Kč mesačne. 
Pre predstavu, priemerná mzda v ČR v roku 2019 dosiahla 34 125 Kč mesačne.                       
 
V treťom kroku tu máme tzv. 25tku, alebo aj kompenzačný bonus po dobu 50 dní od vyhlásenia 
núdzového stavu. 
Bonus vo výške 500 Kč/deň vrátane víkendov… 20 dní v marci, 30 dní v apríli. 
Spolu max. 50 dní x 500 Kč = 25 000 Kč. 
 
Spolu, nad rámec bežnej situácie 96 776 Kč pre OSVČ, ak sa stará o dieťa a 54 376 Kč, ak nepatrí pod 
OČR. 
 
Môžeme nekonečne diskutovať, či je to veľa, alebo málo a porovnávať so zahraničím, či reklamovať, kto 
každý z 1 mil. OSVČ v ČR na to nedosiahne… Avšak point, ktorý mám, je absencia konzistentnosti v 
čase. Odpustenie odvodov je na 6 mesiacov vopred. Dotácia OČR OSVČ je flexibilne podľa 
uzatvorených škôl. Kompenzačný bonus je presne na 50 dní max. Poviete si ok, je to štát a ešte k tomu v 
kríze. A postupne sa učil a sprísňoval pravidlá v dĺžke ich platnosti. 
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PREHLÁSENIE KOMUNIKAČNÉHO PRIEMYSLU A 
VÝZVA VLÁDE ČESKEJ REPUBLIKY 
 

Toto prohlášení komunikačního průmyslu, který reprezentuje roční obrat 
170 miliard Kč, je reakcí na dopady způsobená opatřením ke zvládnutí 
epidemie koronaviru na podnikatele a živnostníky pracující v komunikačním 
průmyslu. 
 
Komunikační průmysl je hybnou silou ekonomiky – stimuluje nabídku i 
poptávku. V případě poklesu dojde dominovým efektem k jejich snížení ve 
všech vzájemně provázaných oborech. Komunikační průmysl zajišťuje 
efektivní komunikaci mezi výrobci a spotřebiteli, a tedy i efektivní tržní 
nabídku. Pokles našeho oboru může vést ve svém důsledku k plýtvání 
výrobními zdroji na zboží a služby, po kterých nebude relevantní poptávka, a 
tedy i ke zpomalení návratu ekonomiky do standardních kolejí. 
 
Obor předpokládá, v závislosti na vývoji situace, pokles až o 50 % obratu, to 
je o 85 miliard Kč. Komunikační průmysl je jedním z oborů, ve kterém je 
největší podíl lidské práce. Náklady na odbornou lidskou práci tvoří až 50% 
nákladů v oboru. V oboru pracuje okolo 100.000 lidí, přičemž zhruba 
polovinu tvoří zaměstnanci a polovinu návazné živnosti OSVČ. 
 
Pasáže z prehlásenia komunikačného priemyslu 
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Plné znenie prehlásenia má rozsah cez 1 tis. slov. K dispozícií je aj na Médiář tu. Mňa rozladil k rýchlemu 
príspevku ešte v ten istý deň. 
 

Pokles až o 50% z obratu 170 miliárd Kč komunikačného priemyslu? 
50 tis. (50%) zamestnancov & OSVČ z branže už stratilo prácu? 
70 tis. Kč za dva mesiace pre každého OSVČ z 1 milióna? 
 
Vytvoření dlouhodobého dotačního titulu na podporu marketingových 
aktivit podnikatelských subjektů o objemu 5 miliard Kč? 
 
Zvýšení podílu investic do komunikace ze strany státu o 2 miliardy ročně pro 
rok 2020. Tedy na dvojnásobek současných investic? 
 
Anonymný autor formou viacerých asociácií môže byť skupina viacero osôb, 
avšak extrémne cítiť v slovníku pána Hlavicu z AKA. Nepredpokladám, že by 
väčšina obyvateľstva sa hnevala, ak by ostala len reklama s pridanou 
hodnotou a toho 50% balastu zmizlo. 

 
Pod týmto FB príspevkom zo štvrtka 9.4.2020, sa odohrala diskusia, ktorá ma priviedla k spísaniu tohto 
článku. Totižto, keď urobí prehlásenie vláda, alebo nejaká organizácia, očakávam, že to nebude na prvú 
dobrú. Ale od ľudí, ktorí sú priamo z oboru komunikácie, ktorí sa tým desiatky rokov živia, som očakával 
niečo viac, ako naakumulované emócie a ľudské egá. Mám vraj vo zvyku preceňovať ľudí, ale skutočne 
som si myslel, že títo odborníci to majú premyslené, spočítané, že vedia použiť tie správne dáta a slová v 
riadkoch a udať tón tak aby to nevyznelo ako čítanie žalmu pri múre nárekov. Po tom ako ľudia z oboru 
začali reagovať a či už priamo pod týmto statusom, alebo v súkromných správach, resp. reagovali aj 
medzi sebou, či už v spoločných vláknach, alebo skupinových chatoch, som nadobudol presvedčenie o 
tom, že toto ich vyhlásenie, si zaslúži dlhšiu reakciu. 
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Komentovali nie len zástupcovia médií a agentúr. Ale skutočne brilantným komentárom prispel Pavel 
Vlček, predseda výkonného výboru PR Klubu: 
 

Ačkoli je možné porozumět záměru, tak provedení je doslova šíleně. 
Argumentace jako z jiného světa. Že by měl vzniknout dotační program pro 
firmy na marketingové aktivity? Že by stát měl zdvojnásobit investice do 
marketingové komunikace? Uf, v kontextu efektivity peněz z EU fondu na 
komunikaci se divím, že toto někoho vůbec může napadnout. 
 
Je to pro mne takové Deja Vu, protože absurdnost argumentace připomíná 
učebnicový příklad “jak určitě ne”, kdy Česká pobočka Philip Morris vydala v 
branži legendární studií o tom, že kouření je vlastně super, protože Česká 
republika má z předčasného úmrtí kuřáků profit, respektive ušetří na 
zdravotní péči. Byla to komunikační taktika pozoruhodná, dokonce tak, že 
této “české blamáže” si všimli i v USA a Philip Morris čelil obrovské kritice, 
jeho akcie šly dolů a ven šlo komunikační oddělení české pobočky v čele se 
svým šéfem. Pro lepší porozumění, o čem mluvím, zde: 
https://www.idnes.cz/…/philipmorris-se-kurakum-omlouva… 
 
Pavel Vlček, predseda výkonného výboru PR Klubu 

 
Pre zaujímavosť stojí následne googlenie… Ak si dáte do Google vyhľadať obdobie a firmu, ktorú 
spomenul Pavel, vyjde Vám jedno meno, ktoré sa v tomto článku už objavilo… 
 

DOTCOM & HOUSING BUBBLE VS. CORONAVIRUS RECESSION 
 
Husákové deti a tí ešte starší si majú šancu spomenúť na Internetovú bublinu, označovanú, ako aj Dot – 
Com Bubble, alebo aj Tech Bubble. Obdobie rokov 1996 – 2001, masívny rast používania internetu, 
lacné peniaze, venture capital… Až to celé prasklo a došlo k rapídnym poklesom cien akcií. Jedna z mála 
veľkých spoločností, čo prežili bola Yahoo, ktorá na vrchole bola akcia po 370 USD (9.2.2000) a po 
prasknutí Dot – Com bubliny sa prepadla jej cena pod 10 USD, následne rástla na 4 násobok, až sa 
dosiahla opäť na  dno pod 10 USD (20.11.2008) počas finančnej krízy 2008/2009. Vo finále, na konci 
samostatného Yahoo (pred kúpou Verizonom v lete 2017) sa k 9.6.2017 dostala akcia Yahoo k 56 USD, 
t.j. na 15% hodnoty zo svojho maxima v roku 2000. 
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V tom čase som sa plne venoval mediálnemu oddeleniu u Juraja Vaculíka, pre Dr. Oetker, Tatra banku, 
Panasonic, UPC  a iných. Pokiaľ ste nemali zainvestované do internetových spoločností, kríza sa Vás 
nijak nedotkla. V roku 2001 bolo málo jednotlivcov, ktorí prišli o nemalé úspory, aby to vôbec niečo 
urobilo s tuzemskou ekonomikou. 
 
Naproti tomu finanční kríza, označovaná aj ako Housing Bubble, alebo aj Real Estate Bubble s 
vyvrcholením pádu Lehman Brothers 15.10.2008 viedla k dominovému efektu a následnej recesii, ktorá 
sa dotkla už aj nás v ČR a na Slovensku. Kombinácia lacných peňazí, snahy o vlastné bývanie a investičné 
nehnuteľnosti v kombinácii s laxnosťou finančného sektoru viedli k enormnému nárastu hypoték, ktoré 
však v kombinácii s poklesom cien nehnuteľností a nárastom cien úverov viedli k väčšiemu a väčšiemu 
nesplácaniu a domino efektu, ktoré zavŕšil  pád Lehman Brothers. Následne si to odniesli aj niektoré 
Európske banky, kde až neskôr vyšlo najavo, koľko aktív majú uložených v toxických 
papieroch/nástrojoch. 
 
V tomto čase som sa venoval skupine ČSOB v Česko-Slovensku z pohľadu mediálnej optimalizácie, 
plánovania a nákupu. A to si už pamätajú viacerí z nás, ako došlo k poklesu a to nie len na mediálnom 
trhu. Muselo sa šetriť. Natáčania už nemohli prebehnúť v Juhoafrickej republike, ale niekde bližšie v 
rámci EÚ, ideálne v tuzemsku. Pokles investícií do reklamy bolo cítiť naprieč všetkými segmentami. Ale 
zároveň to bola skvelá príležitosť, ktorú tu vďaka Covid-19 máme opäť. 
 
Oba príklady bublín v U.S. sú náročne zjednodušené pre dnešnú mladšiu čisto digitálnu časť 
komunikačného priemyslu, ktorá to mohla sledovať zo svojich detských a študentských izieb. 

 
Dow Jones Industrial Average (DJIA) stock market index 
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PLÁN A 
Nie som optimista, resp. som už dosť starý na to, aby som veril na globálne zázraky v zdravotníctve a 
skutočne neverím, že na sklonku tohto roku bude všetko tak ako predtým. Nebude. Sorry.  
 
PLÁN B 
Korona kríza príde a bude to obdobie, ktoré bude trvať viac ako rok, prinajmenšom dovtedy kým tu 
nebude plošne dostupná génovo upravená molekulárna vakcína, alebo kolektívna imunita, ktorá vytvorí 
tzv. imunitný dáždnik pre nás všetkých. Reálne dopady budú veľmi závisle od globálnych podmienok. Pri 
troche šťastia, to u nás v tuzemsku nebude zdravotne a mentálne horšie, ako vo vyspelom svete. Vtedy 
udržíme jednocifernú nezamestnanosť a na strach v priebehu pár mesiacov zabudneme.  Tak by sa 4Q 
2021 už mohol dostať na normál 4Q 2019. Pozor „normál“ 4Q 2019 bolo veľmi úspešne obdobie, či už 
u nás, alebo v Spojených štátoch. To je tá pozitívnejšia varianta – nemalo by to byť horšie, ako po páde 
Lehman Brothers. Aj keby toto obdobie trvalo 3 – 4 roky, stále to vnímam pozitívne. Nezabudnime, že 
posledných 11 rokov sme len rástli. 
 
PLÁN C 
Nie som pesimista, neverím na totálny globálny úpadok spoločnosti spojený so zákazom vychádzania a 
stanným právom. Nečakám armádu vojakov v uliciach, prídely potravín a život v bunkroch. 
 

A TERAZ SA NADÝCHNIME, UPOKOJME A POĎME PRACOVAŤ…  
 
Ak použijem definíciu AKA, ASMEA a spol., tak pracujem v komunikačnom priemysle už 26. rok. Toto je 
teda už tretia kríza, ktorú stretávam aj “pracovne”, s tým, že jednu osobnú si nesiem so sebou od roku 
2012. A jednoznačne hovorím, každú krízu je treba využiť. Využiť, nie zneužiť! Nie som fanúšikom citátov 
a instantných múdrostí. Rovnako si nemyslím, že z každej krízy je potrebné vyjsť silnejší. Nemám rád ani 
tie vety o tom, že čo nás nezabije, to nás posilní. Život nie je posilňovňa! Sme zraniteľní, najmä v 
situáciách, ktoré sú mimo našu kontrolu a krízy tu nie sú na to, aby sme sa stali lepšími. Je to príležitosť 
na zmenu, na to, aby niektoré veci utíchli a iné sa zrýchlili…  
 
A tu si opäť pomôžem AKA, ASMEA a spol., ktorá tvrdí, že v  komunikácií nás čaká prepad o polovicu. Ja 
hovorím HURÁ, sem s tým! Konečne tu máme niekoľko asociácií, ktoré dopomôžu nájsť tu správnu 
polovicu, ktorú vyhadzujeme von oknom. Áno, som za to, aby sme my klienti – zadávatelia vynakladali 
menej na komunikáciu, ale zároveň za to dostali viac a popritom si zvýšili SOV. Teda počas nastávajúcej 
ekonomickej recesie za mňa v komunikačnom priemysle platí #SpendLess #GetMore #IncreaseSOV 
 
Slovami Marka Ritsona, máme dve zbrane proti recesii – brand equity & advertising investment. 
 
Na to, aby sme vedeli, že čo vôbec môžeme oželieť v komunikácií a v akom rozsahu, mali by sme vedieť 
pridanú hodnotu každej jednej súčiastky z celku. Ako aj oprávnenosť nákladov a ich správnu výšku. A to 
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sa bez spätného pohľadu robí veľmi ťažko. A na koľko uvažujeme niekoľko rokov dopredu, tak aj ten 
spätný pohľad by mal byť niekoľkoročný. A to nie len na média, ale na celý marcom, od POS materiálov 
a produkciu cez technologické nástroje a eventy s interkou až po médiá. Od stratégie, cez plánovanie a 
exekúciu až po vyhodnocovanie a poučenie sa. 
 
Držme si všetci palce a zostaňme zdraví. Ak máte otázku alebo komentár, píšte na pavol@macinga.com 
alebo volajte na +420 606 432 329 alebo na +421 911 432 329. 
 
#SpendLess #GetMore #IncreaseSOV 
 
Pavol Mačinga 
 
PS: 
Milí klienti, v dnešnej dobe dodržiavať 5-6-7 týždňový predstih TV briefov na mesiac jún, ku ktorým 
tlačia niektoré mediálne agentúry, je priam šialenstvo. ATS je na Vianočných číslach a spolu s poklesom 
záujmu o TV reklamu je vysoko nepravdepodobné, že by ste nedosiahli požadované parametre svojich TV 
kampaní aj pri bookingu s 1-2-3 týždňovým predstihom. 
 
PSS: 
Milé agentúry, v prvom kroku máte hájiť záujmy klientov zadávateľov a pokiaľ mu budete, zatajovať alebo 
zdržiavať aktuálne možnosti zvýhodnení (cenových, bonusových a ostatných) na klesajúcom trhu 
komunikácie, poškodzujete nie len klienta zadávateľa, ale aj seba a dotknuté médium/subdodávateľa. 
 
Zdroj: https://macinga.blog/komunikacni-prumysl-ceka-propad-az-o-polovinu/ 
Autor: https://www.linkedin.com/in/pavolmacinga/ 

 
 


