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1 ÚVOD 
 

Vidíme je v téměř každém filmu, ať už jsou přiznané jako reklama nebo ne. 

Výrobky a produkty všeho druhy a všech možných značek přirozeně zasahují do dějů a 

pomáhají nám divákům vytvořit co nejrealističtější obrázek příběhu, který se právě odvíjí 

na stříbrných plátnech či televizních obrazovkách. Je tedy docela přirozené, že si toho 

postupem času všimli i marketingové specialisté a výrobci, kteří v umisťování konkrétních 

produktů do filmových či televizních snímků začali vidět velký reklamní potenciál – 

nenásilný, zato účinný. A přibližně tak nějak vzniklo to, čemu dnes odborně říkáme 

„product placement“. Jde o zvláštní typ komerční komunikace, která je založena na 

prezentaci produktů a služeb uvnitř audiovizuálního díla, kdy se tvůrci na základě dohody 

se zadavatelem snaží do filmu či televizního pořadu zakomponovat podporované výrobky 

nebo značky. V porovnáním s jinými druhy reklamní komunikace se jedná o velmi 

nápaditou formu, jak spotřebiteli představit produkt v běžném životě a prostředí a 

přirozenou formou prezentovat jeho přednosti a způsoby využití. Umisťování produktů 

jako takové ale není atraktivní možností jen pro výrobce produktů nebo poskytovatele 

služeb, kteří jej mohou využít ke své propagaci, ale i pro samotné tvůrce filmů nebo 

televizních pořadů. Není žádným tajemstvím, že jen díky product placementu mohla 

vzniknout celá řada českých i zahraničních filmů, které by bez tohoto finančního přispění 

měly cestu do kin o mnoho složitější.  

Ačkoliv se může zdát, že umisťování komerčních produktů do děje audiovizuálních 

děl je trendem poslední doby, není to tak úplně pravdou. Product placement má mnohem 

barvitější historii, která sahá až do 19. století a není spjatá pouze s filmem a televizí. Za 

jedno z jeho  prvních užití označuje odborná literatura zobrazení lahve piva značky Bass na 

obraze Edouarda Maneta Un bar aux Folies-Bergère z 80. let 19. století. Dalším příkladem 

ze stejného období může být také mýdlo Sunlight prezentované ve snímku slavných bratří 

Lumiérů (1896).1 Skutečný průlom ve využívání této formy reklamy ale nastal až v roce 

1982, kdy se do kin dostal dnes již kultovní film Stevena Spielberga E.T. – Mimozemšťan. 

Coby stěžejní součást děje se v něm objevily bonbony Reese´s Pieces, které díky úspěchu 

filmu zaznamenaly raketový nárůst prodeje (během měsíce až o 65 %). 

                                                           
1 LEHU, Jean-Marc. La publicité est dans le film: Placement de produits et stratégie de marque au cinéma, 
dans les chansons, dans les jeuxvidéo...Editionsd'Organisation, 2006. ISBN 2-7081-3643-7 
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V českém prostředí je však tento marketingový nástroj stále ještě relativní 

novinkou. Svého legislativního zakotvení se dočkal až v polovině roku 2010, kdy vešel 

v účinnost zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, který povolil 

product placement i v televizním vysílání. A právě z tohoto momentu vychází také hlavní 

předmět zkoumání této diplomové práce – jak jednotlivé stanice přistoupily k možnosti 

umisťovat do svých pořadů komerční produkty a jak se to odrazilo na jejich příjmech. 

Jinými slovy má tato práce za cíl představit fenomén product placementu, zmapovat jeho 

implementaci do tuzemských televizních pořadů, představit hlavní argumenty pro jeho 

využití, popsat postup začleňování produktů do vysílání a na příkladu České televize 

analyzovat vliv product placementu na příjmy televizních stanic.  

Proč právě Česká televize? Odpověď je nasnadě. Její reklamní prostor je totiž na 

rozdíl od soukromých provozovatelů výrazně regulován zákonem o ČT a ten ve své novele 

z roku 2011 ještě více omezil čas vyhrazený reklamě na všech jejích programech.2 Toto 

omezení se však týká pouze klasické blokové reklamy, kterou může stanice vysílat pouze 

v minimálním objemu na programech ČT Sport a ČT 2, a teleshoppingu, jenž je 

momentálně ve vysílání České televize zakázán plošně. O jiných typech marketingové 

komunikace se v novelizovaném zákoně o České televizi nehovoří.  

Ve své diplomové práci proto vycházím z následující hypotézy – H1: Product 

placement je významným příjmem pro Českou televizi. Díky tomu, že product placment 

stojí mimo zákonem regulovaný objem reklamy, může figurovat jako další významný 

komerční příjem pro veřejnoprávní TV, která je jinak z téměř 90 % financována pouze 

koncesionářskými poplatky. Práce si také klade otázku, jak s touto možností Česká televize 

nakládá a zda v tomto ohledu přijala nějaká vlastní interní pravidla pro zacházení s product 

placementem. Jak totiž ukázala prozatímní praxe, ne vždy se tvůrcům audiovizuálních děl 

podaří vybalancovat tenkou hranici mezi citlivým začleněním výrobku do děje a 

požadovaným marketingovým efektem. Výsledkem pak může být do očí bijící reklama 

přímo uprostřed pořadu, která divákovi znechutí počitek z jeho sledování. 

Ještě než však dojde k potvrzování stanovené hypotézy, je nutné vymezit product 

placement jako takový. K tomu bude sloužit hned úvodní kapitola, která se kromě základní 

definice zaměří také na druhy product placementu, jeho možné využití v různých typech 
                                                           
2 Zákon, č. 302/2011 Sb. ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony In: Sbírka zákonů České republiky. 2011. Dostupné z 
WWW: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb11302&cd=76&typ=r 
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masových médií a v neposlední řadě se bude věnovat také legislativnímu rámci, který 

používání tohoto reklamního komunikátu upravuje v českém právním prostředí. 

Následující oddíl nazvaný Způsob realizace product placementu v audiovizuálních 

pořadech už se bude detailněji věnovat konkrétní aplikaci PP a přínosům, které z toho 

plynou pro provozovatele televizního vysílání. Budou tedy zmíněny hlavní výhody 

televizního product placementu, možnosti jeho použití, cenotvorba a v neposlední řadě 

bude popsán také samotný proces umístění produktů do televizních pořadů. Ze všech 

těchto poznatků pak bude vycházet poslední kapitola věnovaná České televizi. V úvodu 

nejprve představí televizi jako instituci veřejné služby včetně všech platných zákonů, jež 

ošetřují její reklamní aktivity. Dále zmapuje pořady ČT, v nichž se product placement 

vyskytuje, a bude také provedena analýza jejích příjmů, kde dojde buď k potvrzení, nebo 

vyvrácení stanovené hypotézy. 

Základní metodikou pro vypracování diplomové práce byl sběr všech dostupných 

informací o řešené problematice, které posloužily především jako teoretická východiska 

v první části dokumentu. Pro bližší pochopení praktické stránky product placementu 

(včetně popsání procesu jeho aplikace do televizních pořadů) byly pořízeny dva hloubkové 

rozhovory s obchodními manažerkami Olgou Silovskou z pražské agentury Media Master 

a Petrou Paterovou, která zajišťuje PP pro Českou televizi. V poslední části práce pak 

pomocí analýzy dostupných údajů zkoumám podíl product placementu na celkových a 

reklamních příjmech České televize.  
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2 VYMEZENÍ POJMU PRODUCT PLACEMENT 
 

Pokud se máme podrobněji ponořit do problematiky product placementu (PP), je 

třeba si hned na začátku jasně vymezit všechny pojmy, které s touto oblastí souvisejí. 

Vedle obecné charakteristiky tak bude v následující kapitole popsán i způsob označování 

PP, jeho dělení, možnosti využití, ale i právní zakotvení tohoto specifického druhu 

reklamního sdělení v evropské i tuzemské legislativě. 

 

2.1 Definice product placementu 
 

Při hledání univerzálně použitelné definice bylo nutné prolistovat především 

zahraniční publikace, protože zatím ještě není mnoho česky psaných, které by se PP 

věnovaly komplexně a skutečně do hloubky. Je to možné přičítat tomu, že oficiálně se o 

takové formě reklamní komunikace začalo v našich zeměpisných šířkách nahlas mluvit až 

v první dekádě 21. století, zatímco ve světě už byl product placement dávno zcela běžnou 

součástí marketingových strategií. Např. Lehu (2006) tedy vymezuje product placement 

jako integraci produktu či značky do určitého díla, a to jak do filmu, televizní tvorby, tak i 

do knihy, písně nebo video hry.3 

U nás je problematika umisťování produktů popsána nejčastěji v novinových 

článcích, veřejně přístupných materiálech mediálních agentur, které se touto oblastí 

zabývají, nebo v odborných publikacích o reklamě a marketingové komunikaci.  

Kupříkladu Vysekalová a Mikeš (2010, str. 149) ve své knize Jak dělat reklamu věnují 

product placementu krátkou kapitolu a definují ho jako „záměrné a placené umístění 

značkového výrobku do audiovizuálního díla za účelem propagace. Spočívá v zásadě 

v tom, že určité výrobky nebo služby smluvního partnera jsou zakomponovány do 

filmového děje“.4 V knize Moderní marketingová komunikace od Přikrylové a Jahodové 

(2010, str. 255) je zase product placement vymezen coby „použití reálného značkového 

výrobku nebo služby zpravidla přímo v audiovizuálním díle (film, televizní pořady a 

                                                           
3LEHU, Jean-Marc. La publicitéestdansle film: Placement de produits et stratégie de marque au cinéma, dans 

les chansons, dans les jeuxvidéo...Editionsd'Organisation, 2006. ISBN 2-7081-3643-7 
4VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: Jak dělat reklamu. 3., aktualizované a doplněné. Praha: 

GradaPublishing, a.s., 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3492-7. 
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seriály, počítačové hry), v živém vysílání či představení nebo knihách, které samy o sobě 

nemají reklamní charakter, a to za jasných, zpravidla smluvně dohodnutých podmínek“.5 

Asi nejpřesnější výklad pojmu product placement ovšem nabízí novela Zákona o 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, která v roce 2010 vytvořila pro 

umisťování produktu dlouho očekávaný legislativní rámec. Do té doby neměl PP vlastní 

právní ukotvení a ve většině případů byl kvalifikován jako skrytá reklama. Příkladem může 

být asi neznámější případ „partyzánského product placementu“, který se pravidelně 

vyskytoval v nedělním pořadu TV Nova Volejte řediteli. Na stole před Vladimírem 

Železným totiž nemohla chybět láhev minerální vody Korunní, což televizi vyneslo nejen 

kritiku, ale po letech soudních tahanic i citelnou pokutu.6 Nový zákon už PP zná a definuje 

jej následovně: „Umístěním produktu se rozumí jakákoli podoba audiovizuálního 

obchodního sdělení, které spočívá v začlenění výrobku, služby, ochranné známky, která se 

k výrobku nebo službě váže, nebo zmínky o výrobku nebo službě do pořadu za úplatu nebo 

obdobnou protihodnotu.“7 

Kdybychom to měli shrnout, tak product placement je taková forma reklamy, kde je 

zboží, výrobek nebo služba umístěna do filmu či televizního vysílání (přímo do samotných 

pořadů, seriálů atd.) a nemá v něm sama o sobě reklamní charakter. Využívá toho, že ve 

sdělovacích prostředcích dochází k různému zobrazování našich denních návyků, k nimž 

samozřejmě patří i spotřeba věcí (služeb, zboží) od konkrétních výrobců s konkrétní 

značkou a marketingovou strategií. A ta může využít toho, že postavy ve filmu nebo v 

televizních pořadech nebudou např. pít pivo bez etikety, jíst bezejmenný jogurt nebo 

používat mycí prostředek s fiktivní značkou, ale právě v těchto případech mohou výrobci 

na základě smlouvy umístit svůj produkt na obrazovky nebo na filmová plátna. Odtud také 

název – product placement doslova znamená umístění produktu.8 

                                                           
5PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: GRADA, 2010. 

ISBN 978-80-247-3622-8 
6 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila televizi Nova pokutu v roce 2001, a to ve výši 250 tisíc 
korun. Městský soud v Praze ji pak definitivně potvrdil o pět let později. Neuznal totiž obhajobu Novy, že 
společnost Korunní za tuto skutečnost nijak nezaplatila. Láhev s minerální vodou se na stole Vladimíra 
Železného objevila celkem ve čtrnácti pořadech Volejte řediteli. Zdroj: Aktuálně.cz. Online, 2006. 
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=141503 
7Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů 
(zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). In: Sbírka zákonů České republiky. 2010. 
Dostupné také z: www.mvcr.cz/soubor/sb047- 10-pdf.aspx 
8Někdy pod tímto pojmem rozumíme také umístění značky, které by se mělo ale správně nazývat brand  
placement 
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Na závěr této podkapitoly je nutno také zdůraznit, že ne každá značka či výrobek ve 

filmu nebo televizním pořadu musí mít formu placeného product placementu. Může jít 

totiž také o materiální plnění (tzv. barter), kdy jsou produkty začleněny do děje na základě 

výměnného obchodu. Ten je častý např. při výběru a sjednávání natáčecích lokalit, kde 

majitel po filmařích nepožaduje nájemné, ale spokojí se s tím, že mu výsledné dílo 

poskytne dostatečnou propagaci. Dobrým příkladem z praxe může být třeba film Sex ve 

městě 2 režiséra Michaela Patricka Kinga z roku 2010, který se postaral o celosvětovou 

pozornost dvěma turistickým destinacím – Dubaji a Abu Zabí, kam si čtyři přítelkyně 

z New Yorku vyjely na dovolenou. Paradoxem přitom je, že se snímek natáčel převážně v 

Maroku. Nový Zéland zase už celé roky těží z popularity, kterou mu vynesla kultovní 

trilogie Petera Jacksona Pán Prstenů a nejnověji také Hobit.9 Lokalita může být propojena 

taktéž přímo s názvem filmu – toho využili např. tvůrci televizního seriálu Kriminálka 

Miami. 

Komerční produkty nebo značky se však mohou ve filmu objevovat i bez sjednání 

jakéhokoliv product placementu. V tomto případě se jedná umělecký počin tvůrců, což je 

třeba jednoznačně rozlišit od marketingového nástroje, jakým PP je. Scénárista, režisér 

nebo dramaturg se totiž může rozhodnout, že ve svém audiovizuálním dílu použije 

konkrétní produkt např. pro dokreslení reálného prostředí nebo charakteru postavy, ale 

nesleduje přitom žádný reklamní záměr (nedostane za to ani žádnou protihodnotu od 

výrobce). 

 

2.2 Využití product placementu 
 

Využitelnost PP pro filmový a televizní průmysl je velmi široká a nabízí nespočet 

možností. Vedle toho samozřejmě platí také určitá pravidla, kterými se musí zadavatelé 

reklamy i tvůrci pořadů řídit. Detailně budou rozebrány v dalších kapitolách, ale ve 

stručnosti lze říci, že komerční produkty lze umisťovat do všech druhů audiovizuálních 

děl s výjimkou zpravodajství, publicistiky a pořadů pro děti.10 Aby byla tato 

                                                           
9KYŠA, Leoš. Product placement – ideální nástroj na podporu destinací. Mistojakoznacka.cz [online]. 2012. 
[cit. 2014-02-23]. 
10Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů 
(zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). In: Sbírka zákonů České republiky. 2010. 
Dostupné také z: www.mvcr.cz/soubor/sb047- 10-pdf.aspx 
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diplomová práce komplexní, je nutné ještě doplnit, že PP mohou efektivně využívat i jiné 

mediální nosiče, např. internet, rozhlas nebo dokonce umělecká díla.  

Podle různých typů mediálních nosičů tedy rozlišujeme: 

• rozhlasový PP (verbální zmínka o produktu v rozhlasových relacích, např. formou 

soutěže s konkrétní odměnou), 

• televizní PP (produkty v seriálech, talk show, reality show atd.),  

• filmový PP (nejčastěji využívaná forma), 

• umělecký PP (tzv. „art placement“, např. polévky Campbell´s na obrazech 

Andyho Warhola), 

• hudební PP (produkt začleněn do textu písní, málo využívaný), 

• literární PP (umisťování produktu do literárních děl, mohou dokreslit realitu), 

• internetový PP (využívá se např. v online vysílání, videích, hrách, internetových 

magazínech atd.), 

• PP v tištěných médiích (nejčastěji využíván pro lifestylové magazíny nebo 

časopisy pro teenagery, produkty nebo značky zpravidla propagují známé, 

populární osobnosti). 11 

Stále častěji se product placement vyskytuje také v počítačových hrách, kde má 

navodit pocit reálného světa v jinak virtuálním prostředí. Taková forma reklamy navíc 

nemusí být pro zadavatele příliš nákladná, alespoň vezmeme-li v potaz, kolikrát si cílový 

spotřebitel hru zopakuje. Reklama se totiž zobrazuje při každém dalším spuštění. Pokud se 

jedná o skutečně populární počítačovou hru, má prezentovaný produkt nebo značka velkou 

šanci účinně proniknout do podvědomí uživatele. Herní průmysl se navíc rozvíjí velmi 

dynamicky, a pro umisťování produktu tak do budoucna představuje velký potenciál. Ví to 

např. společnost Sony, která již několik let nabízí ve svých hrách prostor pro reklamní loga 

(např. na billboardech).12  

Stejně jako ve filmovém nebo televizním prostředí i tady ovšem platí, že nic se 

nemá přehánět. Přehršel reklam může hráče spíše rozptylovat a tím také snižovat jeho 

požitek ze hry. Odstrašujícím příkladem může být např. online hra Battlefield 2142, která 

je v některých momentech různými logy pokrytá až příliš (viz obrázek 2.1). 

                                                           
11JURÁŠKOVÁ, Olga. HORŇÁK, Pavel a kolektiv. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: 
Grada Publishing, 2012. 272 str. ISBN 978-80-247-8203-4 
12FREY, Petr. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. Praha: Management Press, 2008. Str. 
124. ISBN 978-80-7261-160-7 
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Obr. 2.1 Product placement v počítačové hře Battlefield 2142 

 
Zdroj: http://www.purepwnage.com/forums/index.php?showtopic=36170 

 
 
Pokud se ale zaměříme pouze na využití PP v audiovizuální tvorbě, je tedy umístění 

produktu přípustné podle platného zákona: 

• v kinematografických dílech,  

• ve filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání,  

• ve filmech a seriálech vytvořených pro audiovizuální mediální služby (internet),  

• ve sportovních pořadech,  

• v zábavných pořadech nebo  

• v případech, kdy se neprovádí žádná platba, pouze dochází k bezplatnému 

poskytnutí produktu v podobě rekvizity nebo ceny s cílem jejich využití v pořadu.13 

 

2.3 Označení product placementu 
 

V této podkapitole bude zohledněna především právní úprava product placementu a 

také doporučení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vydané v roce 2010, protože oba 

dokumenty řeší taktéž problematiku označování jednotlivých pořadů obsahujících PP. Je 

ale třeba dodat, že se jedná o nařízení či doporučení pro tvůrce a provozovatele televizního 

vysílání, nikoliv pro tvůrce kinematografických děl.  

                                                           
13 Zákon č. 132/2010 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně některých zákonů 

(zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). In: Sbírka zákonů České republiky. 2010. 
Dostupné také z: www.mvcr.cz/soubor/sb047- 10-pdf.aspx. 
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Všude tam, kde je cíleně umístěn nějaký výrobek, služba či značka, musí být 

zřetelně uvedeno, že se divák může během sledování pořadu či filmu pro televizní účely 

setkat se skrytou reklamou. Není to ovšem skrytá reklama v pravém (tedy nezákonném) 

smyslu slova. Tím, že daný pořad tvůrci náležitě označí, automaticky plní podmínky 

zákona č. 132/2010 Sb. Ten totiž od 1. června 2010 jasně určuje, jak s product 

placementem na televizních obrazovkách nakládat.  

Dle § 10 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. musejí být „pořady obsahující umístění 

produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou rovněž po tomto přerušení 

zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být 

žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Povinnost podle věty první se 

nevztahuje na pořady, které nevyrobil nebo jejichž výrobu nezadal sám poskytovatel 

audiovizuální mediální služby na vyžádání nebo osoba, která je ve vztahu k poskytovateli 

audiovizuální mediální služby na vyžádání v postavení osoby ovládající nebo ovládané 

podle jiného právního předpisu“14 

Úkolem takového označování je dát divákům s dostatečným předstihem najevo, že 

budou v průběhu následujícího vysílání konzumenty nejen audiovizuálního díla, ale i 

určitého komerčního sdělení, které může ovlivnit jejich spotřebitelské jednání. Zákon už 

ale nijak nehovoří o tom, jakým konkrétním způsobem má být pořad obsahující PP 

označen. Tvůrcům a provozovatelům televizního vysílání tak dává pouze jakýsi návod. 

Ten pak dále zpřesnila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která na základě 

přijatého zákona upravující umisťování produktů vydala vlastní doporučení adresované 

provozovatelům televizního vysílání.  

2.3.1 Doporučení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání funguje jako základní dozorující orgán 

v oblasti regulace reklamy, což se týká i nové právní úpravy pro užití PP. Chystaná novela 

zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (zejména pak zákon o 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) tak přirozeně nemohla zůstat bez 

odezvy právě této pověřené instituce. Zhruba týden před tím, než zákon vešel v účinnost, 

vydala RRTV seznam doporučení, který mimo jiné zahrnoval i konkrétní pravidla pro 

                                                           
14Zákon č. 132/2010 Sb., o o provozování rozhlasového a televizního vysílánía o změně některých zákonů 
(zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). In: Sbírka zákonů České republiky. 2010. 
Dostupné také z: www.mvcr.cz/soubor/sb047- 10-pdf.aspx. Stejnou definici lze vyčíst i z § 53a odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb.  
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označování pořadů s product placementem. Celý dokument bude podrobněji rozebrán v 

podkapitole „Právní zakotvení PP“, ale pro účely komplexního vymezení pojmu je třeba již 

nyní zmínit oblast týkající se označování pořadů obsahující umístění produktu.  

V souvislosti s označováním PP v televizním vysílání tedy Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání doporučuje provozovatelům (2010), „aby v souladu s tímto zákonným 

ustanovením byl každý pořad, obsahující umístění produktu, označen piktogramem, 

sestávajícím z písmenné zkratky PP, a to v provedení bílých písmen na černém 

podkladu.“15 V doporučení je možné se dále dočíst, že zvolená zkratka vychází 

z anglického pojmu product placement (odtud PP) a zvolena byla především proto, že ji 

převzala a používá většina zemí Evropské unie. Kromě barevného rozlišení piktogramu 

ustanovila RRTV také minimální dobu, po kterou by měl být na obrazovkách vidět – při 

každém uvedení by to mělo být alespoň 5 vteřin v pravém dolním rohu. A aby byl navíc 

pro diváka dostatečně výrazný, měl by zabírat celých 15 % obrazovky. Zároveň pro lepší 

srozumitelnost nových pravidel pro označování product placementu doporučuje RRTV, 

aby po dobu prvních tří měsíců od uvedení takového pořadu byl na každém televizním 

programu piktogram PP doplněn ještě edukativním textem: 

„Tento pořad obsahuje komerční sdělení ve formě umístění produktu za účelem 

propagace zboží či služeb.“ 

Doplňkové sdělení má mít stejný vizuál jako piktogram – tedy bílé písmo na 

černém podkladu – a zobrazován byl měl být spolu s ním shodně po dobu deseti vteřin. I 

v tomto případě platí stejný poměr velikosti textu a obrazovky (15% by měl zabírat text), 

ale navíc má být doplněn ještě o verbální zmínku stejného znění.16 Označení pořadů by 

také nemělo obsahovat žádnou konkrétní zmínku o umístěném produktu nebo firmě, která 

product placement zadala.  

Pokud by provozovatelé televizního vysílání vzali v potaz všechna uvedená 

doporučení RRTV, vypadala by obrazovka před odvysíláním pořadu s PP přibližně tak, jak 

to naznačuje následující vizualizace (viz obr. 2.2). 

                                                           
15 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ. Tisková zpráva z 11. zasedání, konaného dne 
25. 5. 2010: Doporučení Rady související s aplikací nové právní úpravy umístění produktu.  Praha, [online]. 
2010 [cit. 2014-02- 21].  Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/files/press/TZ_11_10.pdf 
16 Viz tamtéž. Vedle podmínky minimálně tříměsíčního uvádění edukativního textu musí být zároveň 
dodržena podmínka uvedení předmětného textu v označení u prvních čtyřiceti pořadů odvysílaných s PP. 
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Obr. 2.2 Vizualizace požadovaného označení PP na televizní obrazovce 

 

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/ 
 

Jak jistě potvrdí každý, kdo si piktogramu PP na televizních obrazovkách všímá, 

přísná kritéria RRTV se nakonec prosadit nepodařila a jednotliví provozovatelé televizního 

vysílání si jeho podobu přizpůsobují podle vlastních potřeb (viz obrázek 2.3). To je ovšem 

výsledkem názorové výměny mezi Asociací televizních organizací (ATO) a RRTV, která 

vyústila ve společný odborný seminář v Poslanecké sněmovně, kde se snažily obě strany 

vymezit mantinely nového reklamního nástroje.17 Reakce ATO na doporučení Rady bude 

podrobněji popsána v kapitole o právním zakotvení PP. 

 

Obr. 2.3 Skutečné označení PP na televizní obrazovce 

 

Zdroj: image.tn.nova.cz/media/document/1013279.ppt   

                                                           
17 Semiář ze dne 12.10. 2011 nesl název Product placement a jeho nepatřičné zdůrazňování. Měl vyjasnit 
chápání právní úpravy PP v ČR.RRTV na základě příkladů představila vhodný způsob umisťování PP a 
naznačila také hranici, za kterou může provozovatelům televizního vysílání hrozit napomenutí, případně 
pokuta.  
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2.4 Druhy product placementu 
 

Stejně jako v samotné marketingové strategii je i v případě product placementu 

velmi důležitá jeho aplikace na základě požadované cílové skupiny (jiný bude v seriálu TV 

Prima Cesty domů, v pořadu o vaření nebo třeba ve filmu pro náctileté). Také je třeba 

definovat, jakou roli bude v konkrétním filmu nebo pořadu umístěný produkt hrát – jestli 

bude jen nenápadnou kulisou, již divák téměř nezaznamená, nebo naopak výraznou 

součástí děje, kterou protagonisté přímo zmiňují, nebo zda konkrétní věc či služba 

napomůže k řešení nějakého závažného problému. Product placement může dokonce tvořit 

i samostatnou dějovou linku, jako tomu bylo např. v jednom z dílů oblíbeného seriálu 

České televize Vyprávěj, který se jmenoval ANNONCE podle známých inzertních novin 

(viz Příloha 1). 

Na základě těchto kritérií lze PP rozdělit do několika kategorií, které vystihují 

konkrétní přístupy ve využívání této formy reklamní komunikace. Jedná se o PP podle 

způsobu začlenění do díla, formy využití nebo dle fáze, ve které byl produkt do díla 

umístěn. Podrobněji budou jednotlivé druhy rozebrány v následujících podkapitolách. 

2.4.1  Dle způsobu začlenění  

Tento první způsob by se dal označit také jako dělení na základě smyslového 

vnímání. Vychází totiž ze způsobu, jakým je divák schopen PP v audiovizuálním díle 

zachytit a rozpoznat. Buď to může být vizuální cestou, nebo o produktu uslyší mluvit 

některou z postav. Ideálním případem je pak propojení obou forem, čímž se výrazně 

zvyšuje šance, že si potenciální spotřebitel produkt či značku zapamatuje.  

a) Vizuální PP (zobrazení produktu)18 

Produkt nebo značka jsou v záběru umístěny tak, aby si jich divák mohl snadno 

všimnout (např. zřetelná značka v pozadí nebo popředí scény). Nijak ovšem 

nezasahují do děje a ani postavy ve filmu na ně zvlášť neupozorňují; produkt 

má v audiovizuálním díle pasivní roli. Vizuální PP cílí na divákův zrak a 

spoléhá, že pouhým umístěním výrobku do záběru získá jeho pozornost. Zde je 

možno rozlišovat dva typy zobrazení – dominantní a nedominantní. Odvozují se 

od toho, jak velký prostor dostane daný výrobek v záběru.  

                                                           
18JURÁŠKOVÁ, Olga. HORŇÁK, Pavel a kolektiv. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada 
Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-8203-4 
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Dominantní záběr pracuje s produktem nejčastěji tak, že ho umístí do popředí 

scény, kde zabírá větší část televizní obrazovky nebo filmového plátna. 

Divákem je snadno identifikovatelný. Jako příklad je možné uvést záběr ze 17. 

bondovky Zlaté oko, kde stojí Pierce Brosnan coby slavný agent 007 opřený o 

vůz BMW Z3. Automobil tvoří většinu záběru a je zcela zřejmé, o jakou značku 

se jedná (viz obrázek 2.4). 

Při použití nedominantního záběru se logo či produkt nachází spíše v pozadí, 

je menší, v záběru méně výrazný. Lze říci, že je spíše přirozenou součástí scény 

a divák jej ani nemusí postřehnout. Jedná se např. o logo benzínové pumpy, u 

které chce hlavní hrdina natankovat; ve filmech o vaření to zase může být 

značková lednička, která stojí v pozadí anebo – jak jde vidět na následujícím 

obrázku – může mít nedominantní záběr také formu vývěsky kamenného 

obchodu na místě, kde se zrovna odehrává děj.  

 
Obr. 2.4  Dominantní záběr (James Bond) vs. nedominantní záběr (seriál Ulice). 

 

Zdroje: http://ulice--serial.webnode.cz; http://blogginzenith.zenithmedia.es 

 

b) Verbální PP (zmínění produktu)19 

Tento typ product placementu se objevuje ponejvíce v dialozích a na rozdíl od 

vizuálního PP cílí výhradně na sluchové receptory diváka. Výrobek i značka 

mohou být samotným tématem konverzace, nebo ho může jedna z postav jen 

letmo zmínit. Obecně lze verbální PP charakterizovat nejen jako vyslovení 

názvu konkrétní značky, výrobku nebo služby, ale v některých případech také 

zmínění jeho základních vlastností, které daný produkt identifikují a odlišují od 

jiných. Známým příkladem verbálního PP je scéna z filmu Jiřího Vejdělka 

Účastníci zájezdu z roku 2006, kde zazněla otázka: „Že ty sis vzal Argin Max, 
                                                           
19MEDIA MASTER. Product placement: Základní charakteristika a pravidla jeho použití v České televizi a 
TV Barrandov. Praha, [online]. 2010. [cit. 2014-01-23]. Dostupné z: http://www.media-
master.cz/files/Martin/PP/Pravidla%20pro%20Product%20Placement_ENG.pdf 
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ty kozle?“ Přípravek na zkvalitnění erekce byl tehdy samozřejmě jedním ze 

sponzorů filmů. Jako příklad využití verbálního PP v televizním vysílání lze 

zase uvést různé magazíny o bydlení, kde může z úst hosta nebo moderátora 

zaznít název značky doporučovaného produktu („…a na střechu jsme použili 

střešní tašky Tondach, které nejlépe vyhovovaly našim požadavkům.“). Zde je 

ovšem potřeba dbát na to, aby postavy výrobek přímo nevychvalovaly anebo 

nedoporučovaly jeho koupi. V takovém případě by totiž došlo k porušení 

Zákona z roku 2010 o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který 

takovou formu PP striktně zakazuje.20 

 

c) Audiovizuální PP 

Tento způsob propojuje obě předchozí formy. Divák se setkává s produktem, 

značnou či službou nejen v podobě vizuální, ale také auditivní. Verbální zmínka 

o produktu je tak většinou doplněna také o záběr na výrobek samotný nebo na 

jeho logo, čímž je u diváků maximálně posílena účinnost PP. Toho využili např. 

tvůrci seriálu Vyprávěj. V jednom dílu podává babička své vnučce balíček 

Hašlerek s komentářem, že jí zbyly z divadla.21 Při použití toho typu PP musí 

mít ovšem tvůrci postupovat opatrně a citlivě určit rovnováhu mezi dějem 

audiovizuálního díla a reklamním efektem, najít míru, kdy je ještě PP pro 

diváky snesitelný. Odstrašujícím příkladem špatného přístupu může být dnes již 

legendární díl seriálu Ordinace v růžové zahradě, který na sebe strhl pozornost 

právě kvůli nevhodně použitému product placementu. Šlo o 227. díl z roku 

2010, kdy byl zákon povolující PP v platnosti zhruba půl roku. Nova do něj 

tehdy začlenila nábytek firmy Jamall, jehož logo nebo název na diváka 

„vyskočilo“ téměř z každého druhého záběru. Vrcholem pak byla scéna 

s lékařem, který si prohlížel katalog nábytku se slovy: „No to je nádhera!“(viz 

obrázek 2.5). Divák tak musel mít pocit, že místo oblíbeného seriálu sleduje 

teleshopping nebo nepřetržitý reklamní blok nábytkářské firmy, za což televize 

sklidila kritiku médií i RRTV.22 

 

                                                           
20§ 10, odstavec 2 Zákona č. 132/2010 Sb. 
21 Seriál ČT Vyprávěj, vysíláno dne 10. února 2012 na ČT1, 20. díl 3. řady seriálu 
22AUST, Ondřej. Nova porušuje vysílací zákon, nábytek propaguje v Ordinaci příliš. Mediář.cz [online]. 
2010. [cit. 2014-03-6]. Dostupné z WWW: http://www.mediar.cz/nova-porusuje-vysilaci-zakon-nabytek-
propaguje-v-ordinaci-prilis 
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Obr. 2.5 Nevhodný PP v seriálu Ordinace v růžové zahradě 

 

Zdroj: http://www.lidovky.cz 

 

2.4.2 Dle formy využití 

Tento druh dělení product placementu označuje řada článků a odborných publikací 

jako hlavní typologii PP. Zřejmě proto, že je základním měřítkem pro stanovení ceny za 

umístěný produkt. V ději audiovizuálního díla může totiž výrobek nebo služba vystupovat 

dvojím způsobem – aktivně nebo pasivně.  

a) Aktivní PP 

Při aktivním PP je produkt součástí scénáře, pracuje se s ním už od začátku tvorby 

pořadu nebo filmu a může se od něj dokonce odvíjet i celý příběh. Uplatňuje se 

vždy, když jsou služby nebo výrobky používány přímo v záběru (tzn. jsou 

v pohybu), postavy ve filmu či televizním pořadu s produktem manipulují,  a tím 

v podstatě nenásilně prezentují jeho možné využití. U aktivní formy se velmi často 

využívá dominantního záběru; stejně dobře ovšem poslouží taktéž verbální zmínka 

o produktu v kombinaci se záběrem nedominantním. Na základě toho můžeme 

rozpoznat i různé stupně aktivního PP, např. častější aktivní zacházení s produktem, 

manipulace včetně slovní zmínky apod.  Při sjednávání PP hraje právě míra aktivity 

produktu velkou roli při určování ceny. Pro lepší představu o různých typech této 

formy product placementu uvádí česká mediální agentura Media Master několik 

praktických příkladů.23 

                                                           
23MEDIA MASTER. Product placement: Základní charakteristika a pravidla jeho použití v České televizi a 
TV Barrandov. Praha, [online]. 2010. [cit. 2014-01-23]. Dostupné z: http://www.media-
master.cz/files/Martin/PP/Pravidla%20pro%20Product%20Placement_ENG.pdf 
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Příklad 1: hlavní postava (např. moderátor talk show, sportovních magazínů atd.) 

se občerstvuje z láhve minerálky. Tento typ se velmi často objevuje např. v pořadu 

TV Prima Show Jana Krause, kde se vykytuje minerální voda Mattoni. Nejen, že ji 

moderátor sám pije, ale servíruje ji i svým hostům. 

Příklad 2: hlavní postava používá elektroniku (např. mobilní telefon, notebook), 

jejíž značku lze na první pohled snadno rozlišit. To je případ třeba veleúspěšné 

filmové trilogie Matrix, kde si hlavní hrdinové telefonují mobily Nokia. 

Příklad 3: auto je ve filmu aktivně využito jako dopravní prostředek, nikoli např. 

jako kulisa lidí procházejících se ulicí. Jde o klasický a velmi často používaný PP. 

Příklad 4: hlavní hrdina konzumuje potravinu, kterou si před chvílí objednal, a její 

název přímo vyslovuje: „Jednu kofolu, prosím!“. 

Příklad 5: při platbě v obchodu používá některá z postav platební kartu se zřetelnou 

identifikací poskytovatele (Visa, Master Card atd..) 

 

b) Pasivní PP 

Produkt je sice součástí filmového děje nebo pořadu, ale není na něj jakkoliv 

upozorňováno. Na rozdíl od aktivní varianty není zakomponován do scénáře, 

v záběru je statický a postavy s ním nemanipulují. Může jít kupříkladu o reklamní 

banner v pozadí nebo v případě pořadů o vaření o konkrétní značku potraviny, která 

je zřetelně umístěna na kuchyňské lince. I v případě pasivního PP uvádí společnost 

Media Master několik příkladů: 24 

Příklad 1: statické umístění láhve s nápojem na stůl (např. v rámci sportovního 

studia), na rozdíl o aktivního PP s ním postavy nemanipulují; 

Příklad 2: produkt je přirozenou součástí děje (budova, obchod, benzínová pumpa, 

domácí potřeby, kosmetika či nádobí atd.); 

Příklad 3: auto je pasivně využito (např. zaparkované auto v ulici). 

 

                                                           
24 MEDIA MASTER. Product placement: Základní charakteristika a pravidla jeho použití v České televizi a 
TV Barrandov. Praha, [online]. 2010. [cit. 2014-01-23]. Dostupné z: http://www.media-
master.cz/files/Martin/PP/Pravidla%20pro%20Product%20Placement_ENG.pdf 
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2.4.3 Dle fáze, ve které byl produkt do díla umístěn 

I když to lze ve výsledném díle jen stěží rozpoznat, ne každý produkt nebo značka 

absolvovaly proces natáčení filmu či pořadu od samého počátku. Díky pokročilým 

technologiím lze totiž v dnešní době libovolný produkt do audiovizuálního díla dodatečně 

implantovat. Na základě těchto kritérii proto rozlišujeme fyzický a virtuální PP.  

a) fyzický PP 

Jde o základní a nejčastěji využívaný typ. Produkt je do děje umístěn už v průběhu 

natáčení, je tam fyzicky přítomný a režisér i herci s ním mohou díky tomu přirozeně 

pracovat. V českém prostředí takto vzniká většina filmů i televizních pořadů. 

b) virtuální (digitální, postprodukční) PP 

Na rozdíl od předchozího typu se v tomto případě produkt při natáčení fyzicky 

neobjevuje. Virtuální forma PP totiž umožňuje loga, značky a produkty do obsahu 

audiovizuálních děl i po jejich natočení dodatečné vkládat, a to pomocí počítačové 

technologie (tzv. digital insertion).  Tento způsob se začal poprvé využívat v 90. letech 

minulého století a od té doby ušel velký kus cesty. Pro tvůrce nebo provozovatele 

televizního vysílání skýtá asi největší výhodu v tom, že při natáčení nového filmu 

nebo seriálu nemusejí být limitováni časovým omezením a mohou si počkat na 

nejlepší cenovou nabídku od firem, které chtějí své produkty umístit do jejich 

audiovizuálních děl. Díky možnostem virtuální placementu se také uvolňuje prostor 

pro značky, které působí pouze na lokálním trhu a prostřednictvím PP chtějí oslovit 

např. jen svůj konkrétní segment v dané oblasti.25 Pro účely postprodukčního 

placementu jsou ve filmu nebo seriálu nejčastěji vyčleněny speciální plochy, kde se 

mohou zobrazované značky měnit podle libosti. Mají např. podobu billboardů, 

reklamních bannerů nebo vývěsních štítů nad obchody. Několik případů virtuálního PP 

lze vidět v Příloze č. 2. 

2.4.4 Další dělení product placementu 

Na klasifikaci product placementu existuje celá řada náhledů. Výše byly rozebrány 

jeho nejdůležitější formy, s nimiž se může divák na obrazovce zpravidla setkat. Odborná 

literatura sice nabízí další možná dělení PP, ale jde pouze o jiný úhel pohledu na stejnou 

                                                           
25JURÁŠKOVÁ, Olga. HORŇÁK, Pavel a kolektiv. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: 
Grada Publishing, 2012. 272 str. ISBN 978-80-247-8203-4 
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problematiku. Pro dokreslení problematiky je tedy možné zmínit alespoň dělení podle 

profesora pařížské Sorbonny Jeana Marca Lehu, který se product placementu komplexně 

věnuje ve své knize Branded Entertainment (2007). PP v ní rozčlenil do čtyř kategorií 

podle obvyklých forem jeho výskytu v audiovizuálním díle, a to na klasický, 

institucionální, evokativní a utajený.26 

a) klasický PP – jde o nejstarší a nejčastěji využívaný typ product placementu, který 

je oblíben pro svou vysokou účinnost a nízké náklady. Spočívá v umístění produktu 

před kameru do přímého záběru. Pro tento typ jsou vhodné jak produkty ve své 

fyzické podobě, tak i značky nebo loga.  

 

b) institucionální PP – spíše než s konkrétním výrobkem pracuje tento typ PP se 

značkami nebo logy, které jasně odkazují na firmu, na její korporátní filozofii a 

vizuál. V porovnání s klasickým placementem je tento typ mnohem abstraktnější a 

podobá se spíš brand placementu, tedy v překladu umístění značky.  

 

c) evokativní PP – je ještě umírněnější než předchozí dva typy. Nezobrazuje totiž 

konkrétní značku ani logo produktu, ale spoléhá na jeho originální tvar nebo 

design, který má v divákovi vyvolat asociace s propagovaným výrobkem. Výrobce 

ale může u publika narazit na neznalost značky, což je výrazné úskalí tohoto typu. 

Je tedy zřejmé, že evokativní placement nelze použít pokaždé, jelikož vyžaduje 

vysoce osobitý produkt, který nelze zaměnit s jiným. Příkladem může být 

specificky tvarovaná láhev Coca Coly, kterou si nechala společnost i patentovat.  

 

d) utajený PP – je taková forma product placementu, která balancuje na samé hraně 

rozlišovacích schopností diváka. Produkt v ději nijak nevyčnívá, je velmi dobře 

začleněn do scény, a ve filmu tak působí nadmíru přirozeně a nenásilně. Často je 

příkladem takového PP oblečení hlavních hrdinů. Nevýhodou ovšem je, že pro 

svou nenápadnost ho může potenciální spotřebitel velmi snadno přehlédnout. 

V České republice proto není příliš populární. 

 

                                                           
26LEHU, Jean-Marc. Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment 
Business. London: Kogan Page, 2007. ISBN 978-07-494-4940-7 
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2.4.5 Product displacement 

V praxi se můžeme setkat nejen s pojmem product placement, ale také s jeho 

převrácenou formou, tzv. product displacementem. Jde o takový typ PP, který produkt 

nebo značku v audiovizuálním díle cíleně odstraňuje, neukazuje nebo reálné produkty a 

značky nahrazuje fiktivními napodobeninami. Tvůrci filmů nebo televizních pořadů jej 

mohou využít v případě, když nechtějí platit licenční poplatky, jež se vztahují na využívání 

některých druhů produktů a značek. Důvodem uplatnění product displacementu ale může 

být naopak i odmítavé stanovisko výrobce k zobrazování svého produktu či značky 

v daném audiovizuálním díle, např. proto, že produkt vystupuje v negativním kontextu.  

V praxi existují i četné příklady vytvoření vlastní fiktivní značky nebo produktu jen 

proto, aby tvůrci nemuseli propagovat již zavedené výrobky. Proto rozlišujeme dva 

základní typy product displacementu:27 

1.) Neoznačený PP (unbranded product placement) – pracuje sice s reálnými 

produkty, ale jejich viditelnou identifikaci, jako jsou loga, etikety, viněty atd., 

záměrně skryje nebo utají před zraky potencionálního spotřebitele. Identifikační 

znaky produktů mohou být odstraněny buď v průběhu natáčení, nebo se 

dodatečně „vymažou“ až v postprodukci za použití počítačové technologie.  

2.) Fiktivní PP (fictionalized product placement) – pokud tvůrci nechtějí pracovat 

s existujícími produkty nebo značkami, mohou si pro účely natáčení vytvořit 

vlastní, které se na trhu neobjevují. Nereálné, fiktivní produkty a značky se 

používají, např. když tvůrci filmů nebo televizních pořadů odmítají zdarma 

propagovat existující firmy a výrobce, nebo jim za použití jejich produktů 

dokonce platit. Neznamená to však, že se nově vytvořené produkty nemohou 

těm reálným ani trochu podobat. Ba naopak. Smyšlené značky a výrobky často 

ty reálné kopírují svou specifickou barevností, tvarem loga, podobně znějícím 

sloganem, frázemi, vizuálními identifikačními prvky apod. Důvodem je jejich 

parodování. Pro tuto forma PP se vžilo označení faux product placement, 

neboli falešný product placement.28 

                                                           
27JURÁŠKOVÁ, Olga. HORŇÁK, Pavel a kolektiv. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: 
Grada Publishing, 2012. 272 str. ISBN 978-80-247-8203-4 
28 Pro některé tvůrce (např. Quentin Tarantino, Robert Rodriguez atd.) se faux PP stal nástrojem, jehož 
pomocí se snaží s jistou dávkou satiry zobrazit konzumní způsob života. Zdroj: JURÁŠKOVÁ, Olga. 
HORŇÁK, Pavel a kolektiv. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada Publishing, 2012. 
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2.5  Právní zakotvení product placementu v evropské       

i české legislativě 
 

Aby bylo možné dále rozvíjet téma product placementu, je nutné vymezit tento 

pojem také v kontextu české i evropské legislativy. Pro aplikaci tohoto specifického druhu 

komerčního sdělení totiž existují jasné zákonné mantinely, které by tvůrci ani zadavatelé 

PP neměli překračovat, pokud se chtějí vyhnout soudům a následně vysokým pokutám.  

Jak už bylo naznačeno výše, v České republice existuje relativně nový zákon 

zabývající se problematikou PP. To v Evropské unii znají tento pojem již mnohem déle. A 

protože i naše země je součástí tohoto společenství, je třeba zmínit také evropskou právní 

úpravu. Tato práce samozřejmě nemůže obsáhnout celou její šíři, proto pracuje jen s 

poslední aktualizací příslušné unijní směrnice. Konkrétně se jedná o Směrnici č. 

89/552/EHS z roku 1989, tzv. Směrnice „Televize bez hranic“, jejímž hlavním úkolem 

bylo a je zajištění volného pohybu služeb. V tomto případě je onou službou myšleno 

televizní vysílání se všemi svými programy.29 

2.5.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES 

Jedná se o zatím poslední úpravu Směrnice „Televize bez hranic“ z roku 1989. Jak 

uvádí Kalista (2011, str. 14), „přijetí tohoto předpisu bylo zapotřebí zejména s ohledem na 

stále se rozšiřující šíření audiovizuálních mediálních služeb jinými prostředky než 

klasickou televizí.“30 Původní právo Evropské unie navíc neřešilo explicitně ani 

problematiku audiovizuálních služeb na vyžádání (tzv. nelineární audiovizuální služby), 

kam spadá právě i oblast product placement. V jednotlivých zemích EU bylo tudíž 

k problematice umisťování produktů přistupováno různě – někde bylo tolerováno, jinde 

tento marketingový nástroj považovali za nezákonnou skrytou reklamu.  

Výklad se sjednotil až 11. prosince 2007, kdy byla přijata Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2007/65/ES. Ta jasně vymezuje, že „skryté audiovizuální obchodní 

sdělení je praktikou, kterou tato směrnice zakazuje vzhledem k jejímu negativnímu účinku 

                                                           
29 MINISTERSTVO KULTURY. MKČR: Směrnice o audiovizuálních mediálních službách.[online]. 2010. 
[cit. 2014-03-22]. Dostupné z WWW: http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-
vysilani/smernice-o-audiovizualnich-medialnich-sluzbach-521/ 
30KALISTA, Martin. Product Placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech. Ostrava: Key 
Publishing, 2011. 
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na spotřebitele. Zákaz skrytého audiovizuálního sdělení by se neměl týkat oprávněného 

umisťování produktů ve smyslu této směrnice, pokud je divák o umístění produktu 

dostatečně informován.“31  V tomto případě je ve směrnici doporučeno v daném pořadu 

uvést např. neutrální logo, které diváka na PP upozorní. Poprvé také evropské právo jasně 

definuje pojem umístění produktu, a to následovně: „Umístěním produktu se rozumí 

jakákoliv podoba audiovizuálního obchodního sdělení, jež je tvořeno začleněním produktu, 

služby nebo odpovídající ochranné známky či zmínky o nich do pořadu za úplatu nebo 

obdobnou protihodnotu.“32 

Jednotlivé členské státy si pak mohou výslednou podobu product placementu 

upravit vlastním vnitrostátním předpisem, kterým bude evropská směrnice včleněna do 

jejich právního systému. Úprava je však možná pouze formou tzv. pozitivního výčtu, 

jelikož směrnice PP v zásadě zakazuje. Existují ale pořady, kde jsou přípustné výjimky.33 

Tato audiovizuální díla musí ovšem splňovat následující požadavky:  

a) „jejich obsah a v případě televizního vysílání i doba jejich zařazení nejsou 

v žádném případě ovlivněny tak, aby tím byla dotčena odpovědnost a redakční 

nezávislost poskytovatele mediálních služeb; 

b) nenabádají přímo k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména 

zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace; 

c) nepatřičně nezdůrazňují dotyčný produkt; 

d) diváci jsou jasně informováni o existenci umístění produktu. Pořady obsahující 

umístění produktu jsou na začátku a na konci pořadu a pří pokračování pořadu 

po reklamní přestávce vhodně označeny, aby divák nemohl být žádným 

způsobem uveden v omyl.“34 

2.5.2 Zákon o regulaci reklamy 

Jelikož se tato diplomová práce věnuje problematice product placementu v kontextu 

jeho využití v televizní tvorbě, potažmo ve veřejnoprávním televizním vysílání, je důležité 

zmínit také některá pravidla pro tento specifický typ komerčního sdělení. Upravuje je 

                                                           
31Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007 (o koordinaci některých 
právních a správních předpisů členských států upravující provozování televizního vysílání). In: Úřední 
věstník Evropské unie. 2007. 
32Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES, Článek 1 odstavec m) 
33 Členský stát by ale měl mít možnost takovou výjimku odmítnout, např. tím, že povolí PP jen v pořadech, 
které nebyly vytvořeny na jeho území. Zdroj: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES 
34 Článek 3godstavce 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES 
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Zákon, č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, který po letech nejednotných výkladů přinesl 

potřebný právní rámec pro oblast reklamy. Jako zakázanou označil takovou reklamu, která 

propaguje produkty, jejichž poskytování je v rozporu s platnými právními předpisy; dále 

pak zakázal reklamu založenou na podprahovém vnímání, klamavou, nevyžádanou, 

srovnávací, reklamu v rozporu s dobrými mravy a také reklamu na veřejných místech 

v takovém rozsahu, jenž zakazuje příslušná obec.35 

Do výčtu řadí zákon také reklamu skrytou, za kterou mohlo být ještě donedávna 

považováno také cílené umisťování produktů do audiovizuálních děl za úplatu. Skrytou 

reklamou se totiž „pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se 

jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena,“ 36 což splňovaly i 

parametry product placementu před přijetím povolující zákonné normy v roce 2010. 

V tomto případě ovšem neexistuje jasný názor na to, jestli je PP přípustný či nikoliv, 

protože zvláště ve filmové tvorbě se různé značkové výrobky či služby objevovaly (a 

objevují) velmi často a nelze udělovat každému až 2milionovou pokutu za to, že kamera 

zabírá také existující produkty. Spíše se tedy jednalo o případy, kdy se reklamní sdělení 

skrývá za seriózní druh informace, např. zpravodajství nebo publicistiku (např. neoznačené 

reklamní články v novinách nebo jednostranná prezentace výrobku v rozhovorech se 

známou osobností). Vztah product placementu a skryté reklamy vymezil až zákon o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, resp. jeho novela z roku 2010. 

2.5.3 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání  

Dalším právním předpisem, který se vztahuje k řešené problematice, je zákon č. 

231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který již posuzuje 

konkrétní vliv PP (ale také skryté reklamy, sponzorství nebo teleshoppingu) v oblasti 

audiovizuálních mediálních služeb.37 Na rozdíl od předchozí normy navíc mnohem 

podrobněji definuje termín skrytá reklama a v novele z roku 2010 poprvé zavádí také 

pojem „umístění produktu“.  

                                                           
35NOVAKOVÁ, Eva a Venuše JANDOVÁ. Reklama a její regulace. Praha: Linde Praha, 2006.  
36Zákon, č. 40/1995 Sb. ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů 
České republiky. 1995.  
37KALISTA, Martin. Product Placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech. Ostrava: Key 
Publishing, 2011. 
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Skrytým obchodním sdělením je podle výše uvedeného zákona „slovní nebo 

obrazová prezentace zboží, služeb, jména nebo názvu, ochranné známky nebo činnosti 

výrobce zboží nebo poskytovatele služeb, uvedená provozovatelem vysílání v pořadu, 

pokud tato prezentace záměrně sleduje reklamní cíl a může veřejnost uvést v omyl o 

povaze této prezentace; taková prezentace je považována za záměrnou zejména tehdy, 

dojde-li k ní za úplatu nebo obdobnou protihodnotu.“38 Umístěním produktu se zase 

rozumí „jakákoliv podoba začlenění výrobku, služby, ochranné známky, která se k 

výrobku nebo službě váže, nebo zmínky o výrobku a službě do pořadu za úplatu nebo 

obdobnou protihodnotu.“39 

Pokud bychom srovnali tyto dvě definice, je zřejmé, že je možné zaměnit umístění 

produktu se skrytou reklamou, proto zákon kapitolu o umístění produktu ještě dále rozvádí 

a po vzoru evropské směrnice z roku 2007 nastavuje ve své novele jasná pravidla pro jeho 

použití, označení a konečnou podobu PP v televizních pořadech. Detailně budou tato 

pravidla popsána v následující podkapitole, jelikož jsou prakticky totožná s novějším 

zákonem o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 

2.5.4 Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 

Posledním a nejdůležitějším právním předpisem, o němž můžeme hovořit 

v souvislosti s product placementem, je v České republice zákon č. 132/2010 Sb., o 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů, který byl 

schválen 13. 4. 2010 s účinností od 1. června téhož roku. Jeho přijetí bylo nutné kvůli nové 

směrnici Evropského parlamentu a Rady označené jako 2007/65/ES, kterou bylo zapotřebí 

implementovat do českého právního řádu, a to nejpozději do 19. 12. 2009. Českým 

zákonodárcům se to však povedlo, jak je zřejmé z předchozích řádků, až o půl roku 

později.40 

Nový zákon ve své podstatě řeší problematiku audiovizuálních mediálních služeb 

na vyžádání, které definuje jako „služby informační společnosti, za které má redakční 

odpovědnost poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání a jejichž hlavním 

cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a 

                                                           
38 § 2, ods. 1 q) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001.  
39 § 2, ods. 2 b) zákona č. 231/2001 Sb 
40 Provozovatelé audiovizuálních mediálních služeb se i přesto mohli dané směrnice dovolávat, případně se 
na státu domáhat vzniklé škody, která by jim vznikla v důsledku neimplementované normy. 
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které umožňují sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální 

žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální 

služby na vyžádání“.41 Poskytovatelem takové služby může být jak fyzická, tak i právnická 

osoba.  

Pro sledovanou oblast product placementu je však mnohem podstatnější další část 

zákona, která upravuje původní zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání. Novelizace totiž v souvislosti s televizním vysíláním pracuje s 

termínem „umístění produktu“, který popisuje jako „jakoukoliv podobu začlenění výrobku, 

služby, ochranné známky, která se k výrobku nebo službě váže, nebo zmínky o výrobku a 

službě do pořadu za úplatu nebo obdobnou protihodnotu“.42 

Nelze si ovšem představovat, že takové začleňování produktů může být realizováno 

jen na základě vlastního uvážení tvůrců. Zákon č. 132/2010 Sb. totiž jasně stanovuje 

povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, které musí být 

při umístění produktu dodrženy. Podle § 10 může být PP obsažen pouze:  

a) „v kinematografických dílech, ve filmech a seriálech vytvořených pro 

audiovizuální mediální služby na vyžádání nebo pro televizní vysílání, ve 

sportovních a zábavných pořadech, a to za podmínky, že se nejedná o pořady 

pro děti, nebo  

b) v případech, kdy se neprovádí žádná platba, ale pouze se bezplatně poskytuje 

určité zboží nebo služby, zejména rekvizity nebo ceny pro soutěžící s cílem 

jejich využití v pořadu.  

 

Pořady obsahující umístění produktu musejí dále splňovat tyto požadavky:  

a)  jejich obsah nesmí být ovlivněn tak, aby tím byla dotčena redakční 

odpovědnost a nezávislost poskytovatele audiovizuální mediální služby na 

vyžádání; 

b) nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména 

zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace; 

c) nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt.“43 

                                                           
41 § 2, ods. 1 a) zákona č. 132/2010 Sb. 
42 § 2, ods. 1 h) zákona č. 132/2010 Sb. 
43 § 10, ods. 1 a 2 zákona č. 132/2010 Sb. 
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A podobně, jak to přikazuje evropská směrnice, musejí být i dle tohoto zákona 

pořady obsahující PP jasně a zřetelně označeny, aby neuvedly diváka v omyl. Vhodné je 

označení pořadů na začátku, na konci a taktéž po přerušení reklamním blokem tak, aby 

bylo na první pohled jasné, že se v něm objeví komerční produkty. Jedinou výjimkou jsou 

podle zákona pořady, které poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání sám 

nezadal nebo nevyrobil. To platí např. u přejatých pořadů ze zahraničí.  

Pravidla se ale nevztahují pouze na pořady, ale také na umisťování konkrétních 

produktů. Zákon totiž striktně zakazuje v PP používání cigaret a jiných tabákových 

výrobků (to platí i pro vystupování osob, kteří se prodejem nebo výrobou těchto produktů 

živí). Dále se v pořadech nesmí coby placený PP objevit žádné léčivé přípravky nebo 

léčebné postupy, které jsou v Česku dostupné jen na lékařský předpis.44 

Správním úřadem, který provádí dohled nad dodržováním tohoto zákona (potažmo i 

novelizovaného zákona o rozhlasovém a televizním vysílání), je Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání (RRTV) a jako taková může za nedodržení výše uvedených pravidel 

udělit napomenutí, případně zahájit s viníkem správní řízení, na jehož konci hrozí i 

peněžitá pokuta.  

2.5.5 Doporučení RRTV 

V reakci na implementaci unijní směrnice 2007/65/ES v podobě zmíněného zákona 

č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 

zákonů vydala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nezávislé doporučení pro 

provozovatele televizního vysílání. Šlo o soubor rad a stanovisek RRTV, které se 

zaměřovaly jednak na oblast označování PP, ale také na možné způsoby vyhodnocení 

správnosti jeho použití v televizním vysílání.45 

Doporučení týkající se označování pořadů obsahující product placement už 

podrobně rozebírá podkapitola „Označení PP“, tudíž je zbytečné, aby bylo stejně 

komplexně popsáno i v tomto oddílu. Připomeneme pouze, že RRTV nabádá 

provozovatele televizního vysílání, aby každý takový pořad opatřila piktogramem „PP“ (tj. 

                                                           
44 § 10, ods. 4 zákona č. 132/2010 Sb. 
45RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ. Tisková zpráva z 11. zasedání, konaného dne 
25. 5. 2010: Doporučení Rady související s aplikací nové právní úpravy umístění produktu.  Praha, [online]. 
2010 [cit. 2014-02- 21].   
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zkratka anglického názvu product placement), který má být vyveden bílým písmem na 

černém podkladu a doplněn o text upozorňující na výskyt tohoto druhu reklamního 

komunikátu. V souvislosti s tím ještě Rada provozovatele žádá, aby jí v dostatečném 

předstihu poskytli informace, kdy, v kolik hodin, a na jakém kanálu bude pořad s PP 

vysílán. Doporučení dále obsahuje pasáž vymezující se proti dalším konkrétním zmínkám 

o produktu nad rámec samotného implantování do děje (např. umístění loga firmy vedle 

piktogramu PP nebo zmínka o značkách, které se v audiovizuálním díle objeví). Proto také 

Rada neschvaluje směšování dvou různých obchodním sdělení, tzn. aby se v jednom 

pořadu neobjevoval product placement např. v kombinaci se sponzoringem. 

Druhá část doporučení se zaměřuje na vyhodnocování PP z hlediska nově přijaté 

zákonné normy. RRTV v něm provozovatelům televizního vysílání vzkazuje, že se hodlá 

zaměřit také na monitoring médií a pořadů, ve kterých má být PP použit. „Aby byl 

minimalizován počet zahájených správních řízení v souvislosti s nesprávně umístěným 

produktem či kvůli nejasnostem, zda je produkt umístěn na základě obchodní smlouvy, či 

zda se jedná o produkt umístěný bezplatně jako rekvizita, uvítala by Rada, pokud by 

provozovatelé Radě sdělovali informace o tom, že byla ke konkrétnímu pořadu podepsána 

smlouva zavazující k umístění produktu.“46 

V dokumentu také přidává konkrétní příklady nesprávně umístěného produktu a 

také co považuje za nabádání ke koupi. Jedná se o následující: 

• neopodstatněné zmiňování produktu nad rámec dějového kontextu s cílem 

na produkt upozornit a vzbudit divákův zájem o produkt; 

• vyzdvihování a vychvalování kvalit produktu; 

• nepřirozená kumulace výskytu jediného produktu; 

• uvedení kontaktu (adresy, www stránek, telefonního kontaktu) na prodejce 

produktu či poskytovatele služby; 

• zdůrazňování produktu obrazovými prostředky (detaily produktu bez 

zjevného dramaturgicko-režijního opodstatnění).47 

 

                                                           
46RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ. Tisková zpráva z 11. zasedání, konaného dne 
25. 5. 2010: Doporučení Rady související s aplikací nové právní úpravy umístění produktu.  Praha, [online]. 
2010  
47 Viz tamtéž. 
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Provozovatelé televizního vysílání byli ovšem jiného názoru. Bezprostředně po 

vydání těchto doporučení na ně reagovali prostřednictvím Asociace televizních organizací 

(ATO) a to tak, že 8. 6. 2010 uveřejnili vlastní stanovisko k materiálům Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání týkajícím se umístění produktu. V tiskové zprávě 

uveřejněné na webových stránkách ATO je např. uvedeno, že materiály RRTV jsou silně 

znepokojující, nerespektují potřeby televizní praxe a „v mnoha ohledech mohou vytvářet 

podmínky pro zásahy do práv provozovatelů televizního vysílání nad rámec zákona.“48 

Rada je dále kritizována, že s provozovateli předem žádná doporučení neprojednala ani 

nekonzultovala.  

Asociace televizních organizací se proti požadavkům vymezila především v oblasti 

grafického zpracování a velikosti piktogramu PP, které označila za přehnané. Nesouhlasila 

s tím, aby RRTV stanovovala jakákoliv konkrétní kritéria pro označování pořadů s product 

placementem, jelikož to neuvádí ani zákonná norma. Provozovatelé totiž musí brát v potaz 

hlavně svou vlastní grafiku, a nelze proto vynucovat jiný vizuál.  

ATO se dále také pozastavuje nad termínem uveřejnění kritizovaných materiálů; 

vadí jí, že Rada vznesla zmíněné požadavky příliš pozdě (téměř souběžně se dnem, kdy 

začal zákon platit). Přizpůsobení se novým pravidlům přitom není otázkou několika dní, 

protože výroba grafiky a podobné úkony si vyžádají nějaký čas. Na základě těchto 

sporných momentů vyzvala Asociace Radu, aby svá doporučení ohledně PP ještě 

přehodnotila a sladila je s platnou legislativou.49 

2.5.6 Kodex ATO 

Kodex pravidel pro umístění produktu50 vydala Asociace televizních organizací 

jako soubor interních pravidel a stanovisek, která provozovatelům televizního vysílání 

poprvé nastavila rámec samoregulace v oblasti PP. Schválila ho valná hromada ATO na 

svém 27. zasedání 23. dubna 2012 a je závazný pro členy Asociace, ale také pro ty, kteří 

jej oficiálně přijmou (řádnými členy jsou momentálně Česká televize, FTV Prima, Óčko a 

                                                           
48 Tisková zpráva ATO ze dne 8.6.2010: Stanovisko Asociace televizních organizací k materiálům Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání týkajícím se umístění produktu. ATO - Asociace televizních organizací 
[online]. 2010 [cit. 2014-02-28].  
49Z tohoto sporu však jednoznačně vyplývá, že nově přijatý zákon č. 132/2010 Sb. dovoluje více různých 
výkladů, což může nahrávat sporům mezi RRTV a provozovateli televizního vysílání o správnosti použití PP. 
50Kodex pravidel pro umístění produktu v televizním vysílání. Asociace televizních vysílání [online]. 2012 
[cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://www.ato.cz/aktuality/aktuality/kodex-pravidel-pro-umisteni-produktu-
v- televiznim-vysilani 
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mediální zastupitelství AT media, přidruženým členem je pak televize Barrandov; 

společnost CET 21 je na webových stránkách uvedena jako oficiální obchodní partner). 

Kodex svým obsahem vychází ze zákona o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání, na který navazuje a doplňuje jej o další, mnohem podrobnější pravidla. Některá 

z nich zasahují až do oblasti etické regulace. V dokumentu je tak detailněji řešena např. 

otázka bezplatného umisťování produktů, dále jsou upřesněny způsoby nepatřičného 

zdůrazňování PP, které zákon nijak blíže nespecifikoval, stejně jako přímé pobídky 

k nákupu, za něž kodex považuje následující případy:  

a) „v pořadu jsou uvedeny laudatorní údaje o produktu, není-li to editoriálně 

nevyhnutelné; 

b) v pořadu jsou uvedeny údaje o prodejním místu či kontaktu na prodejce, o 

cenách a slevách či akcích na podporu prodeje, není-li to editoriálně 

nevyhnutelné. 

Za editoriálně nevyhnutelné se považuje uvedení údajů o prodeji v takovýchto případech: 

a) uvedení údaje o místu, které je jinak prodejním místem, v případě, že je 

prezentováno jako místo natáčení zábavního pořadu, divadelního či hudebního 

představení, apod. (např. divadlo či hotel); 

b) uvedení údaje o ceně produktu v pořadu typu „Price is right“; 

c) zařazení nedominantního záběru na plakát s údaji o slevách, tvoří-li takový 

plakát součást přirozeného prostředí při editoriálně ospravedlnitelném natáčení 

v prostorách určených primárně k obchodování (např. supermarket).“51 

V kodexu je také nově popsán vztah PP a sponzorování. Na rozdíl od doporučení 

RRTV, která kumulaci těchto dvou typů reklamního sdělení v jednom pořadu odmítá, ATO 

k této otázce přistupuje podstatně vstřícněji. Důvodem je hlavně to, že provozovatelům 

televizního vysílání plynou ze sponzoringu nemalé finanční prostředky, o které by je 

stanovisko Rady mohlo připravit. Společný výskyt PP a sponzoringu je podle kodexu 

přípustné, jelikož se jedná dvě rozdílná obchodní sdělení. Využít je dokonce může i jediný 

zadavatel reklamy, pro něhož z této možnosti plyne zajímavý synergický efekt, kdy 

dochází ke znásobení reklamního účinku.  

                                                           
51 Článek 14,  Kodex pravidel pro umístění produktu v televizním vysílání. Asociace televizních vysílání 
[online]. 2012 [cit. 2014-03-19]. 
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Dalším momentem, kde se kodex rozchází s doporučením RRTV, je problematika 

označování pořadů s product placementem. ATO v něm sice akceptuje Radou navržený 

piktogram, ale už nechává pouze na provozovatelích televizního vysílání, v jaké grafické 

podobě jej budou prezentovat. Připouští také možnost, aby se např. v závěrečných titulcích 

objevily konkrétní údaje o dodavateli umístěného produktu a produktu samotném.  

Každý, kdo přijal kodex, se také zavázal, že při umisťování produktů do 

audiovizuálních děl bude dbát na základní etické principy, jako je čestnost, slušnost, 

společenská odpovědnost a zachování důvěry veřejnosti ve sdělovací prostředky. 

Kodex ATO není ovšem striktně direktivní, jelikož nemá ambici nahrazovat přijatý 

zákon ani doporučení Rady. Oba dokumenty chce pouze upřesnit, doplnit o chybějící 

oblasti a sladit se zásadou vycházející z Listiny základních práv a svobod – co není 

zakázáno, je dovoleno.52 

2.5.7 Legislativní prohřešky a sankce 

Známe tedy právní prostředí, které v České republice vymezuje mantinely pro 

využívání PP jako marketingového nástroje. Co ale hrozí, pokud tato pravidla a normy 

provozovatelé televizního vysílání nedodrží?  

Vzhledem k tomu, že product placement spadá do škatulky obchodních sdělení, 

může se podle zákona pohybovat sankce za jeho nesprávné použití až do dvou a půl 

milionu korun, a to v případě, že provozovatel poruší zákon o audiovizuálních mediálních 

službách na vyžádání (resp. zákon č. 231/2001 Sb., o poskytování rozhlasového a 

televizního vysílání). Pokutu je oprávněná udělit Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 

která musí předtím vyhodnotit všechna kritéria. Jak v rozhovoru pro server DigiZone.cz 

uvedla před časem předsedkyně vysílací rady Kateřina Kalistová, nejvyšší hranice sankce 

ale podle ní televizím jen tak nehrozí. RRTV totiž nejdříve udělí napomenutí a po 

opakovaném porušování přistoupí k finančnímu trestu.53 A ten za čtyři roky od platnosti 

zákona udělila za PP jen jednou.  

                                                           
52Kodex pravidel pro umístění produktu v televizním vysílání. Asociace televizních vysílání [online]. 2012 
[cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://www.ato.cz/aktuality/aktuality/kodex-pravidel-pro-umisteni-produktu-
v- televiznim-vysilani 
53Určíme hranici product placementu, vzkazuje televizím šéfka Rady pro vysílání. Digizone.cz [online]. 2011 
[cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://www.digizone.cz/clanky/urcime-hranice-product-placementu- rika-
sefka-rrtv/ 
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Šlo o případ nepatřičného zdůrazňování produktu, kterého se dopustila TV Nova 

v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. V díle odvysílaném 15. prosince 2011 došlo podle 

RRTV k přehnané prezentaci doplňku stravy Prostenal, který se objevil jak v dialozích, tak 

na kamerových záběrech a jeho „účinkování“ v seriálu připomínalo spíše klasickou 

reklamní nabídku než citlivé začlenění výrobku do děje. Asi největší kontroverzi přitom 

vzbudil výrok jedné z postav, která Prostenal doporučuje pro muže určitého věku a po 

němž následoval záběr na LED svítilnu coby součást vánočního balení. Rada to 

vyhodnotila jako porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a vyměřila 

společnosti CET 21 pokutu ve výši 250 tisíc korun.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ. Tisková zpráva z 17. zasedání, konaného dne 
18. 9. 2012. Praha, [online]. 2012. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: 
http://www.rrtv.cz/cz/files/press/TZ_17_12.pdf 
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3 ZPŮSOB REALIZACE PRODUCT PLACEMENTU 

V AUDIOVIZUÁLNÍCH POŘADECH 
 

Jak již bylo naznačeno v předcházející kapitole, komerční produkty lze formou 

product placementu umisťovat do všech druhů audiovizuálních děl s výjimkou 

zpravodajství, publicistiky a pořadů pro děti. V ostatních typech pořadů nebo filmů se 

můžeme s tímto druhem reklamního sdělení setkávat zcela běžně. V následující kapitole 

budou proto detailněji rozebrány jednotlivé možnosti umístění produktu, dále výhody 

takového umístění, tvorba ceny PP a v neposlední řadě bude také popsán postup, jak 

dochází k umístění produktu od samého počátku až do závěrečných titulků.  

 

3.1 Výhody televizního product placementu 

 

Od doby, kdy v České republice začal platit zákon povolující umisťování produktů 

do televizních filmů a pořadů, se obliba tohoto nového reklamního nástroje 

několikanásobně zvýšila a inzerenti stále častěji zařazují PP do komunikačního mixu 

v rámci svých reklamních kampaní.55 Není to nic zarážejícího, protože v dnešní době má 

celou řadu výhod a předností, které už nedokáže nabídnout ani klasická bloková reklama.  

Mediální agentura Media Master, která zprostředkovává PP pro TV Barrandov (a 

ještě donedávna také pro ČT), formuluje tyto výhody následovně: „vysoká sledovanost 

oproti uvedení v kinech, kratší doba od realizace k vysílání, možnost dlouhodobé 

spolupráce, možnost zvýšení dosahu díky sponzoringu před a po pořadu, klasické reklamě, 

sponzoringu upoutávek na konkrétní pořad atd.; nižší investice, přesný zásah na danou 

cílovou skupinu, možnost realizace rozsáhlé reklamní kampaně, spojení se známou VIP 

osobností, ztotožnění s oblíbeným hrdinou, možnost kreativního zasazení produktu do 

pořadu, bezprostřední zviditelnění produktů, posílení image firmy a oslovení diváka přes 

emoce.“56 Detailněji budou tyto výhody rozebrány na následujících řádcích. 

                                                           
55Obliba product placementu v televizních seriálech roste. Lidovky.cz [online]. 22. 3. 2014. [cit. 2014-03-30]. 
Dostupné z WWW: http://www.lidovky.cz/obliba-product-placementu-v-tuzemskych-televizich-roste-pzl-
/media.aspx?c=A140320_105743_ln-media_ape 
56MEDIA MASTER. Product placement: Základní charakteristika a pravidla jeho použití v České televizi a 
TV Barrandov. Praha, [online]. 2010. [cit. 2014-01-23].  
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• možnost kreativního zasazení produktu do pořadu – velkou předností PP 

oproti klasické reklamě je jeho nenásilná forma. Pro diváka, který je už 

unavený sledováním dlouhých reklamních bloků, je mnohem stravitelnější a 

v mnoha případech si ani neuvědomí, že je konzumentem reklamního sdělení. 

Tvůrci audiovizuálních děl mají totiž nepřeberné množství možností, jak 

produkt zapracovat do děje, aby byl dostatečně zřetelný, ale nerušil nebo na 

sebe příliš nestrhával pozornost. Kvalitně zpracovaný PP vystupuje jako 

přirozená součást děje, takže divák (a potenciální spotřebitel) může daný 

produkt vidět v reálném prostředí a na větší ploše než jen v 30vteřinovém spotu. 

Pokud navíc tvůrci zapojí trochu fantazie, může si výrobek nebo služba zahrát 

rovnou hlavní roli a např. posloužit k vyřešení nějakého problému. Takto 

kreativní byli kupříkladu autoři americké sci-fi komedie Evoluce, kde byl 

jedinou zbraní proti přemnoženým mimozemšťanům šampón Head and 

Shoulders, který jako jediný obsahoval látku pro vetřelce nesnesitelnou. Kdo ho 

neměl po ruce, mohl se rovnou rozloučit se životem.57 

• lepší zásah na danou cílovou skupinu – žánrová rozmanitost televizních 

pořadů, do kterých lze umístit produkt, dává inzerentům velké možnosti 

k propagaci svého zboží nebo služeb na základě jasně definované cílové 

skupiny (na rozdíl třeba od filmu, kde je identifikace cílových diváků mnohem 

obtížnější). V televizi zadavatel přesně ví, jaké publikum bude svou reklamou 

oslovovat, už si jen stačí vybrat, jestli své výrobky nebo služby zařadí do 

lifestylových magazínů typu Sama Doma, do talk show, filmů pro náctileté 

nebo nekonečných seriálů - každý má své specifické diváky. Na rozdíl od 

klasické reklamy má navíc PP tu výhodu, že divák během reklamního sdělení 

nepřeladí na jiný kanál, jak tomu běžně bývá během reklamních bloků, protože 

by přišel o svůj oblíbený pořad. 

• cena – silný argument pro všechny zadavatele reklamy. Náklady na výrobu PP 

jsou v porovnání s klasickou reklamou téměř zanedbatelné. Produkt (nebo 

služba) je pouze začleněn do děje v rámci natáčení, čímž odpadá nutnost 

vytvořit nákladný reklamní spot.  

                                                           
57Film Evoluce, 2001, režie Ivan Reitman, DreamWorks. Dostupné z: 
http://www.onlinefilmykeshlednuti.cz/sci-fi-filmy/evoluce-evolution-2001-ke-shlednuti-online 
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• oslovení diváka přes emoce – emoce prodávají, to ví každý zkušený marketér. 

A PP má tu výhodu, že pro jejich navození má k dispozici podstatně více času 

než klasický reklamní spot, který může pracovat jen cca s 30 vteřinami. Pokud 

je však produkt součástí nějakého pořadu, může na diváka působit po celou 

dobu trvání, pracuje s jeho vzpomínkami a prožitky a má dostatek času vyvolat 

v něm nějaký pocit. Dobrým příkladem v tomto může být český film Bobule 

z roku 2008, který vznikl primárně kvůli propagaci českého a moravského 

vinařství. S touto myšlenkou přišel producent Tomáš Vican, který v rozhovoru 

pro server Mistojakoznacka.cz řekl: „Chtěl jsem, aby z díla sálala pohoda a 

krása prostředí. Aby bylo doslova pozvánkou na Jižní Moravu a k otevření 

lahvinky moravského vína.“58 Pokud je totiž pořad emocionálně poutavý, divák 

si snadněji zapamatuje i produkty (popř. lokality) v něm použité. Velkou roli 

v tomto hraje také oblíbenost daného pořadu u diváka. 

 
• bezprostřední a efektivní zviditelnění produktů – kratší výrobní doba 

televizních pořadů a seriálů dává možnost prezentovat výrobky, které právě 

vstupují na trh nebo jsou mezi konkurencí relativní novinkou – na rozdíl od 

filmové produkce, kde bývá častěji propagována značka jako celek. Jak uvádí 

Kalista (2010, str. 10), „právě rychlost uvedení činí z product placementu 

uvedeného v televizních pořadech žádaný produkt z hlediska zadavatelů 

reklamy.“59 PP v nich totiž může pružněji reagovat na vývoj trhu a aktuální 

trendy. 

 
• vysoká sledovanost oproti uvedení v kinech – do kina chodíme občas, televizi 

doma vlastní drtivá většina domácností (a mnohdy ne jen jednu). Toto stručné 

konstatování v sobě obsahuje další velké plus pro televizní PP. Na rozdíl od 

filmů má televizní tvorba mnohonásobně vyšší sledovanost, z čehož těží hlavně 

zadavatelé reklam. Výjimkou není ani PP, který pro umisťování produktů 

zpravidla volí hojně sledované seriály, talentové soutěže nebo oblíbené pořady 

o vaření. 

 

                                                           
58Emoce prodávají! Nuda zabíjí! říká producent Bobulí Tomáš Vican. Mistojakoznacka.cz. [online]. 3. 1. 
2012. [cit. 2014-03-30]. Dostupné z WWW: http://mistojakoznacka.cz/article/emoce-prodavaji-nuda-zabiji-
rika-producent-bobuli-tomas-vican/46/1/0 
59KALISTA, Martin. Product Placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech. Ostrava: Key 
Publishing, 2011. 
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• kratší doba od realizace k vysílání – u produkování filmů a televizních pořadů 

je zásadní rozdíl především v čase, který je nutný k jejich výrobě. A to 

ovlivňuje i rozhodování inzerentů, jaký druh produktů budou v daném 

audiovizuálním díle propagovat. Preference diváků coby potenciálních 

spotřebitelů se rychle mění a na to nejsou kinematografická díla schopná ze své 

podstaty pružně reagovat. Jejich výroba totiž může trvat řádově roky, zatímco 

televizní pořady se připravují v horizontu dnů a týdnů (pokud nejde o nákladné 

seriály nebo filmy z vlastní produkce). Ve filmech proto není vhodné 

prezentovat produkty módní nebo takové, které rychle zastarávají (např. 

spotřební elektronika). Ke změně preferencí ale může stejně tak dojít i u 

zadavatelů, takže z hlediska flexibility je televizní PP pro inzerenty mnohem 

zajímavější než ten filmový.  

 

• možnost dlouhodobé spolupráce (cyklus, seriál) - další nespornou výhodou 

v rámci televizního PP je jeho kontinuita. Pokud totiž inzerent zařadí svůj 

produkt do seriálu (či typově podobného pořadu), může s ním pracovat i 

v následujících dílech a vytvořit z něj pravidelnou součást děje, prostředí nebo 

života seriálových hrdinů. Jako efektivní a s vynikajícími výsledky hodnotí tuto 

dlouhodobou spolupráci TV Nova, která ji využívá např. ve svém nekonečném 

seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Pokud v něm některá z postav zavítá do 

lékárny, půjde vždy o lékárnu Dr. Max.60 Díky opakování si divák na takovou 

kulisu rychle přivykne a přijme ji jako přirozenou součást pořadu, čímž je 

dosaženo požadovaného reklamního efektu. Inzerent má zase díky větší četnosti 

reklamního sdělení šanci sjednat lepší cenu za výsledný PP. 

 

• možnost zvýšení dosahu díky sponzoringu, klasické reklamě atd. – product 

placement se velmi dobře a účinně propojuje s jinými typy reklamních 

komunikátů. Kombinovat ho můžeme např. se sponzoringem před a po 

odvysílání pořadu, klasickými reklamními spoty, s tematickými soutěžemi 

apod. V takovém případě dochází k synergickému efektu, kdy je reklamní 

účinek maximálně podpořen.  

                                                           
60Obliba product placementu v televizních seriálech roste. Lidovky.cz [online]. 22. 3. 2014. [cit. 2014-03-30]. 
Dostupné z WWW: http://www.lidovky.cz/obliba-product-placementu-v-tuzemskych-televizich-roste-pzl-
/media.aspx?c=A140320_105743_ln-media_ape 
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• možnost realizace rozsáhlé reklamní kampaně – aby byl PP ještě účinnější, 

často bývá kombinován také s paralelní reklamní kampaní, která v sobě 

zahrnuje další nástroje marketingové komunikace. Např. v době uvedení 

nového filmu nebo pořadu na televizní obrazovky, do něhož je umístěn 

značkový produkt, na něj inzerent souběžně spustí masovou reklamní kampaň s 

doprovodnými PR aktivitami. Výsledkem je pak rozruch kolem propagovaného 

produktu a pravděpodobnost, že ho spotřebitel zaregistruje, se podstatně 

zvyšuje.61 

 

• spojení se známou VIP osobností – reklamní účinek PP je možné podpořit 

také spojením se světem celebrit. Pokud daný výrobek nebo službu prezentují 

známé osobnosti, zvyšuje se u některých diváků důvěra v propagovaný produkt 

(„přece by ten známý herec nepoužíval takový výrobek, kdyby mu sám 

nevěřil.“) Zvláště u mladého publika může dojít až k napodobování oblíbených 

celebrit, nejčastěji pak herců a zpěváků, s nimiž se spotřebitelé ztotožní a chtějí 

vypadat (vonět, používat stejnou elektroniku) jako oni. Jako příklad můžeme 

uvést magazín České televize Hobby naší doby, kde coby moderátorka 

vystupuje známá herečka Jiřina Bohdalová. V pozitivně laděném pořadu 

divákům nadšeně zprostředkovává informace z různých oblastí zájmových 

činností od zahrádkaření, přes chovatelství až po sběratelství a přitom nenásilně 

propaguje konkrétní výrobce, doplňky stravy, pomůcky pro zahradu apod. 

Často si zve také další slavné kolegy, kteří jí např. pomáhají vařit. Divák má 

pocit, že vše, co se v pořadu objeví, je skvělé, praktické, přelomové nebo velmi 

zajímavé.62 

 
• ztotožnění s oblíbeným hrdinou – funguje na podobném principu jako spojení 

produktu se známou osobností, jen v tomto případě těží tvůrci z popularity 

konkrétní postavy ve filmu či seriálu. Pokud je divákům postava sympatická, 

snadněji se s ní ztotožní a lépe přijmou také značkové produkty, které se v její 

blízkosti objevují. Ze zahraničí je známý příklad novinářky Carrie ze seriálu 

Sex ve městě, která nevyjde z domu v jiných botách než Manolo Blahnik, své 

                                                           
61JURÁŠKOVÁ, Olga. HORŇÁK, Pavel a kolektiv. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: 
Grada Publishing, 2012. 272 str. 
62Hobby naší doby. Česká televize. 2014. Dostupné z 
WWW:http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314241266-hobby-nasi-doby/ 
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sloupky píše na laptopu Apple a v šatníku jí nechybí nějaký ten kousek od 

Prady nebo Chanelu.63 

 
• posílení image firmy - pro větší firmy skýtá PP zajímavou možnost prezentace 

nejen svých produktů, ale také vlastní značky a firemní image. Žánrová pestrost 

televizních filmů a pořadů jim totiž dává na výběr, zda se budou profilovat 

např. jako moderní a svěží společnost, nebo jako spolehlivý partner s velkou 

tradicí na trhu. Záleží na kontextu, v jakém se jejich produkty nebo loga 

objevují, nebo jak o nich postavy hovoří. Díky větší ploše (než u klasických 

reklamních spotů) je také větší šance představit nenásilně divákům firemní 

hodnotový systém. 

 
• produktová exkluzivita – pokud si klient vybere PP jako formu propagace 

svého produktu, může mít téměř stoprocentní jistotu, že se v daném filmu nebo 

pořadu neobjeví produkt jeho přímého konkurenta. Na rozdíl od klasických 

reklam, kde se v jediném bloku zcela běžně vyskytují např. dva různí výrobci 

pracích prostředků, limonád, automobilů atd., takže spotřebitel už po zhlédnutí 

nerozlišuje, zda byl lepší ten či onen výrobek.  

 

3.2 Možnosti umístění product placementu 
 

Jak již bylo popsáno výše, zákon č. 132/2010 Sb. stanovuje poskytovatelům 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání jasné podmínky pro umisťování produktů 

do konkrétních pořadů. Podle právní normy může být PP obsažen v kinematografických 

dílech, ve filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání, ve filmech a seriálech 

vytvořených pro audiovizuální mediální služby (internet), ve sportovních pořadech, v 

zábavných pořadech nebo v případech, kdy se neprovádí žádná platba, pouze dochází k 

bezplatnému poskytnutí produktu v podobě rekvizity nebo ceny pro diváky. V této 

podkapitole budou jednotlivé kategorie (vyjma filmů pro internetové použití) rozebrány 

podrobněji, včetně konkrétních příkladů, jak je využívají komerční televizní stanice 

působící v České republice. Problematice veřejnoprávní televize bude věnována celá 

samostatná kapitola.  

                                                           
63Sex ve městě (Sex and the city), HBO, 1998-2004 
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3.2.1 Kinematografická díla 

Filmový průmysl je jako dělaný pro tento typ reklamní komunikace, jelikož 

nabízí velkou škálu možností, jak produkty nebo služby ve výsledném díle 

propagovat. Potenciální klient může vybírat z různých filmových žánrů od hororů 

přes romantické filmy až po komedie pro náctileté, díky čemuž může snadno 

zasáhnout svou konkrétní cílovou skupinu. Výhodou filmu je také velká plocha, na 

které se může produkt objevit (průměrná délka filmu se pohybuje kolem 90 minut, 

což je dostatečně dlouhá doba na to, aby divák propagovaný produkt alespoň letmo 

zachytil). Pokud navíc zadavatel svůj výrobek či službu vhodně spojí s hlavní 

postavou nebo ústředním motivem filmu, má o pozornost téměř postaráno. Snad 

každý si totiž v souvislosti s filmovou sérií o agentu 007 vybaví, že charismatický 

James Bond nejraději pije Martini, jezdí vozem Aston Martin nebo nosí hodinky 

Omega. 

Spojení product placementu s filmem navíc přináší i zajímavou možnost dalšího 

zviditelnění produktu, a to prostřednictvím reklamní kampaně k samotnému snímku 

(využití PR). V takovém případě dochází k posílení povědomí o produktu např. 

formou častějšího zobrazování firemního (modelového) loga: 

• na plakátech filmu, 

• v tištěných inzerátech, 

• na pozvánkách na tiskovou konferenci, 

• na pozvánkách k premiéře filmu, 

• při setkání s novináři, předpremiéra a premiéra filmu, 

• na webových stránkách filmu, 

• v případném knižním vydání filmového námětu, 

• na DVD a Blue Ray discích s daným filmem.64 

Příkladem podobného propojení PP s klasickou kampaní může být v českém 

prostředí cílené umístění automobilů Mazda do filmu Dušana Kleina Jak básníci 

neztrácejí naději. Informace o filmu se např. objevily v zákaznickém časopisu 

Mazda News, novináři dostali odpovídající podklady, u prodejců Mazdy visely 

                                                           
64FREY, Petr. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. Praha: Management Press, 2008. Str. 
124. ISBN 978-80-7261-160-7 
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plakáty a dealeři rozdávali v rámci předváděcí akce „Ostré dny s Mazdou“ kupony 

na vstupenky do kina.65 

Jde však o oboustranně výhodné spojení. Pokud výrobci profitují z toho, že se 

ve filmu objeví jejich produkt, který v divácích vyvolá emoci a přiměje je k tomu, 

aby nakupovali, tak pro filmové tvůrce znamená PP významné přilepšení v často 

napjatém rozpočtu. Cílem každého filmového producenta je co nejvíce redukovat 

náklady na výrobu filmu, ať už formou barteru (např. bezplatné zapůjčení 

natáčecích lokalit nebo konkrétních výrobků), nebo umístění značkových produktů 

za úplatu.66 I díky PP tak mohly vzniknout filmy jako Minority Report Stevena 

Spielberga, bondovky Dnes neumírej, Casino Royal nebo zatím poslední film 

s agentem 007 Skyfall, který významně zafinancoval holandský výrobce piv 

Heineken.67 

Jedinou výraznější nevýhodou může být pro zadavatele product placementu 

dlouhá doba, která je nutná na výrobu takového celovečerního filmu. V praxi to 

znamená, že do filmu nemůže zařadit horké novinky, které právě přicházejí na trh. 

Na stříbrném plátně by se totiž objevily třeba i za několik let, kdy už aktuální 

nebudou (to platí především pro spotřební zboží typu moderní elektroniky, 

mobilních telefonů a trendového zboží apod., které velmi rychle zastarává). Je tedy 

potřeba dobře zvážit, je-li pro daného výrobce taková forma propagace skutečně 

vhodná, nebo zda raději nesáhne po něčem flexibilnějším – v prostředí PP to může 

být např. televizní seriál.  

 

3.2.2 Filmy a seriály vytvořené pro televizní vysílání 

Pokud jsme výše tvrdili, že film je pro využití product placement jako stvořený, 

pak jsou televizní seriály pro zadavatele této formy reklamy doslova zlatým dolem. 

Důvodem je mnohem vyšší sledovanost, tudíž i větší zásah potenciálních 

spotřebitelů. Ve srovnání s kinematografickou tvorbou může úspěšný televizní 

                                                           
65Marketing a Media [online]. 27. 1. 2004. [cit. 2014-02-16]. Dostupné z WWW: http://mam.ihned.cz/c1-
13892670-jak-basnici-delaji-reklamu-mazde 
66 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: GRADA, 2010. 
ISBN 978-80-247-3622-8   
67Konkrétně šlo o částku 28 milionů liber za dvě krátké scény (pokud nepočítáme ještě masivní 
doprovodnou kampaň před premiérou).  Zdroj: SYSLOVÁ, Kateřina. James Bond: Agent s povolením 
prodávat. Markething.cz.[online]. 8.11.2012. [cit. 2014-02-16].  
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seriál průměrně sledovat až 1 500 000 diváků, zatímco na film si do kina zajde 

„jen“ asi 600 tisíc lidí.68  Dalších dostupné průzkumy zase uvádějí, že nové české 

seriály si nenechá ujít celá třetina české populace. Dobrým příkladem v tomto může 

být úspěch dvou seriálových novinek z produkce České televize, která letos (v roce 

2014) přivedla na televizní obrazovky krimiseriál Případy 1. oddělení a historicky 

laděnou První republiku. Na oba se totiž pravidelně dívá zhruba 1,5 milionu lidí. 

Nejsledovanějším seriálem v českém televizním éteru ovšem stále s přehledem 

zůstává Ordinace v růžové zahradě, která se drží na špici s bezmála 2 miliony 

pravidelných diváků.69 

Tento reklamní potenciál Nova (respektive její zprostředkovatelská firma  

MediaPro Pictures) samozřejmě bezezbytku využívá. Ordinace je jedním 

z vlajkových seriálů, kde televize umisťování produktů nabízí. Dále k nim patří 

ještě nekonečný seriál Ulice, Gympl s (r)učením omezeným nebo televizní sitcom 

Helena, který se svým pojetím PP dokonce uspěl v reklamní soutěži Metro Zlatá 

pecka, a to díky kreativnímu a nenásilnému zapojení bonbonů Mentos do děje.70 Na 

Primě se zase různé formy PP objevují v původním seriálu Cesty domů či v nepříliš 

úspěšných Přešlapech.  

Mezi nejčastěji umisťované produkty patří v této oblasti televizní produkce 

předměty každodenní spotřeby, banky, potraviny, vybavení domácnosti, případně 

zboží podle tematického zaměření jednotlivých seriálů. 

 Pro zadavatele reklamy skýtají seriály (a také podobné pořady na pokračování) 

ještě jednu nespornou výhodu. U většiny z nich totiž existuje možnost zpětného 

zhlédnutí prostřednictvím online archivů nebo streamingu. Zhruba polovina diváků, 

kteří mají zároveň běžně k dispozici internet, své oblíbené seriály a pořady právě 

takto sledují.71  

 

                                                           
68 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: Jak dělat reklamu. 3., aktualizované a doplněné. Praha: 
GradaPublishing, a.s., 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3492-7. 
69 ATO – MEDIARESEARCH. Měsíční zpráva. [online]. 2014 [cit. 2014-04-04].  Dostupné z: 
www.ato.cz/aitom/pageflip/mesicni_zpravy/2014_01/index.html  
70 Prima, Nova a ČT oceněny za product placement. Media Guru [online]. 2014 [cit. 2014-04-04]. Dostupné 
http://www.mediaguru.cz/2014/02/zlata-pecka-prima-nova-a-ct-oceneny-za-product-
placement/#.U0F_YM4oOp0 
71 Product placement registruje až polovina TV diváků. Media Guru [online]. 2012 [cit. 2014-04-04]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2012/05/product-placement-registruje-az-polovina-tv-divaku 
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3.2.3 Sportovní pořady 

Další možností, kde mohou inzerenti beztrestně a podle zákona prezentovat své 

produkty pomocí PP, jsou různé typy sportovních pořadů. Častou variantou je 

umístění reklamních sdělení přímo na hrací plochu tak, aby je dobře zabíraly 

televizní kamery (nápisy na hokejových mantinelech, bannery kolem fotbalových 

hřišť, reklamy na světelných tabulích apod.). Není ovšem pravidlem, že každá 

reklama viditelná na hřišti a v jeho okolí byla zároveň i PP, spíše naopak. Většina 

z nich funguje jako klasický sponzoring klubů nebo konkrétních zápasů a to, že se 

díky tomu objeví i v televizi, je pouze příjemnou přidanou hodnotou.  

Product placement se ale ve sportovních pořadech může vyskytovat také 

v rámci informační grafiky, která daný pořad doprovází (výsledky, časomíra, 

soupisky, produktivita hráčů atd.). Další možností je pak umístění produktů přímo 

do televizního studia, odkud moderátoři zpravidla televizní zápasy uvádějí a 

komentují. 

Tady můžeme uvést také jeden odstrašující případ nezvládnutého PP, který se 

objevil v programu sportovního kanálu České televize ČT4 23. února 2012. O 

poločasové přestávce fotbalového utkání Viktoria Plzeň vs. Schalke 04 moderátor 

až přespříliš vychvaloval nové kopačky Adidas, s čímž také později narazil u 

RRTV. Ta jeho vystoupení komentovala následovně: „Moderátor nejprve produkt, 

v prodejní síti běžně dostupné kopačky se zabudovaným čipem snímajícím údaje o 

pohybu, podrobně představil a popsal jeho funkce, následně se svým hostem vedl 

rozhovor o jeho přednostech, ilustrovaný přibližně desetivteřinovým detailním 

záběrem vystavených bot.“72 Rada takové jednání označila za nepatřičné 

zdůrazňování produktu a České televizi vyměřila 7 dní na nápravu.  

3.2.4 Zábavné pořady 

Pod pojmem zábavné pořady se ukrývá pestrá škála audiovizuálních děl, která 

mají ze všech výše uvedených typů zřejmě největší potenciál k umisťování 

produktů. Řadíme zde totiž talk show, talentové soutěže, různé formy televizní 

                                                           
72 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ. Zápis z 18. zasedání, konaného ve dnech 2. 10. 
2012 - 3. 10. Praha, [online]. 2012. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: 
http://www.rrtv.cz/files/memo/z%C3%A1pis_18_12.pdf 
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zábavy, reality show, hobby magazíny a v neposlední řadě i velmi populární pořady 

o vaření.  

Pokud se zaměříme na nabídku jednotlivých stanic, zjistíme, že TV Nova 

doporučuje svým klientům PP v pořadech jako Rady ptáka Loskutáka, Babicovy 

dobroty a Tescoma s chutí.73 Najdeme ho ale také např. v aktuální zpěvácké show 

Hlas Československa, kde soutěžící pravidelně popíjejí limonádu Coca Cola.  

FTV Prima žádnou oficiální nabídku pořadů na svých webových stránkách 

nemá, obecně lze však říci, že se specializuje na lifestylové pořady, zábavné show a 

hobby pořady (Receptář prima nápadů) včetně tzv. cooking show typu Prostřeno, 

S Italem v kuchyni a Ano, šéfe. Černobílý piktogram se objevuje např. také u 

seznamovací reality show Farmář hledá ženu nebo u magazínu ze světa celebrit 

Top Star.  

V oblasti zábavných pořadů se může plně realizovat i TV Barrandov, která na 

rozdíl od svých konkurentů nedisponuje vlastní filmovou ani seriálovou produkcí. 

Prodej PP televizi zajišťuje agentura Media Master, která v roce 2013 nabízela 

umístění produktů v soutěžním pořadu Barrandovský videostop, kulinářských show 

Co bude dnes k večeři? (pro PP nejvyužívanější) a Což takhle dát si VIP?, dále 

v lifestylovém magazín Exkluziv!, Intim night, talk show Sejdeme se na Cibulce, v 

sitcomu Ona a on nebo zábavné soutěži Vtip za stovku.74 

 

Kromě výše uvedených možností lze produkty v audiovizuálním díle prezentovat 

také v případech, kdy se při použití PP neprovádí žádná platba, pouze dochází 

k bezplatnému poskytnutí určitého produktu v podobě rekvizity nebo ceny pro diváky 

s cílem jejich využití v pořadu.75 

 

 

                                                           
73 MEDIAPRO PICTURES. OBCHODNÍ POLITIKA 2012 – BRANDED ENTERTAINMENT. Praha, 
[online]. 2012 [cit. 2014-04-04]. Dostupné z: image.tn.nova.cz/media/document/1013279.ppt   
74 MEDIA MASTER. Product placement v TV Barrandov. [online]. 2012 [cit. 2014-04-04] Dostupné z: 
http://www.media-master.cz/tv-barrandov/product-placement/index.html 
75KALISTA, Martin. Product Placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech. Ostrava: Key 
Publishing, 2011. 75 s. ISBN 978-80-7418-111-5 
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3.3 Proces umístění product placementu do audiovizuálního 

díla 

 

Dá se říct, že z pohledu provozovatelů televizního vysílání se může produkt dostat 

na obrazovku dvěma způsoby, buď projeví zájem sám klient (přímou cestou či 

prostřednictvím mediální agentury), nebo dochází k aktivnímu vyhledávání vhodných 

klientů a produktů, kteří by se mohli na konkrétním filmu nebo pořadu finančně podílet. To 

už mají na starosti jednotliví obchodní manažeři působící v oblasti PP. Pro účely této 

diplomové práce byli osloveni dva – Olga Silovská z agentury Media Master 

zprostředkovávající PP pro TV Barrandov a také Petra Paterová, která nově zajišťuje tuto 

formu reklamní komunikace pro celou Českou televizi. Následující informace je souhrnem 

našich společných rozhovorů.  

3.3.1 Výběr vhodných pořadů  

Na začátku každého procesu umisťování produktů je zpravidla předchozí 

selekce pořadů ze strany televizní stanice, která sama určí, jaký typ audiovizuálního 

díla je možný a také vhodný pro zařazení PP (z pohledu inzerenta i televize). 

S tímto výběrem pak provozovatel televizního vysílání přichází za obchodním 

manažerem, který s ním dále pracuje. Toto je praxe typická např. pro veřejnoprávní 

Českou televizi. V případě TV Barrandov má hlavní slovo obchodní oddělení, resp. 

zprostředkovatelská mediální agentura Media Master, která sama vyhledává 

vhodné možnosti pro zakomponování PP na základě nabízených produktů. Situace, 

že by inzerent sám zažádal o umístění svého produktu do pořadu, který v nabídce 

televizí pro PP nefiguruje, je spíše vzácností.76 

Podle Freye (2008, str. 124) by měli v této fázi – tedy při výběru odpovídajících 

pořadů – televizní stanice zvážit: 

• „vhodnost zakomponování výrobku nebo služby do určitého děje, tzn. 

posouzení dané pasáže scénáře, který by tvůrce měl marketérovi 

představit; 

• zda záběry alespoň minimálně ukazují funkčnost nebo kvalitu produktu; 

• zapamatovatelnost situace v asociaci s výrobkem; 

                                                           
76 Rozhovory s Petrou Paterovou (ČT) a Olgou Silovskou (Media Master), Praha, 17. ledna 2014 
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• možnost využití záběrů v propagačním „filmu o filmu“ (nebo jiné 

upoutávce); 

• odhad počtu diváků, kteří film (či pořad) perspektivně uvidí; 

• možnost zakomponování produktu do fotografií z natáčení, které budou 

k dispozici novinářům; 

• možnost umístění fotografie v časopisech, na webových stránkách nebo 

(v případě původního filmu nebo seriálu typu Vyprávěj) na obalu 

DVD.“77 

3.3.2 Nabídka vs. poptávka 

Poté, co jsou vybrány vhodné pořady pro PP, jsou na tahu zadavatelé reklamy, 

případně obchodní manažeři, kteří mají za úkol najít vhodné klienty pro nově vznikající 

audiovizuální dílo. V této fázi se proces realizace tříští do dvou proudů – buď projeví 

zájem o PP sám inzerent, nebo mu je nabízen obchodními zástupci televize.  

1.) Poptávka ze strany klienta – product placement poptává u televize buď klient 

v zastoupení mediální agentury (velké firmy), nebo přímý klient, který se sám 

obrátí na obchodní oddělení s určitým požadavkem. V obou případech se většinou 

zajímají o konkrétní pořad, který by byl nejvhodnější pro umístění jejich produktu 

či značky. To se děje zpravidla na základě znalosti pořadů dané televize, jejich 

sledovanosti, cílové skupiny apod. 

2.) Nabídka ze strany obchodních manažerů televize – v případě, že vzniká nový 

pořad, seriál či film, může odborník na PP sám vytipovat, jaké produkty se do 

daného audiovizuálního díla hodí, kde by se mohly objevit, jaký prostor by jim 

mohl být v pořadu věnován a kolik by to celé přibližně stálo. S touto nabídkou pak 

obchodní manažer přichází za potenciálním klientem a na řadu přichází 

vyjednávání, zda by měl klient o něco takového vůbec zájem. K tomuto dochází 

např. v případě, když je třeba pokrýt část výrobních nákladů na pořad. Tuto taktiku 

využila před časem Česká televize u „bylinkové show“ Herbář, kde bylo potřeba 

sehnat poslední část prostředků na dofinancování. Paní Paterová proto oslovila 

příslušné firmy (např. výrobce koření) a nabídla jim účast v pořadu – úspěšně.  

                                                           
77 FREY, Petr. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů.Praha: Management Press, 2008. 195 
s. ISBN 978-80-7261-160-7 
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3.3.3 Vyjednání obchodních podmínek 

Jakmile dojde k navázání kontaktu s klientem, přichází fáze vyjednávací. Než 

totiž započne samotné natáčení pořadu, je nutné dopředu stanovit, jak bude 

výsledný PP na obrazovkách vypadat a kolik bude stát. Zásadní je v tomto ohledu 

jednání s dramaturgem a scénáristou pořadu o možnostech umístění konkrétního 

produktu, např. zda je možný dominantní záběr, verbální zmínka, rozhovor 

s odborníkem apod. Od toho se totiž bude následně odvíjet i výsledná cena PP (k ní 

podrobněji v následující podkapitole). 

Dále je potřeba vyjednat, jestli kvůli produktu dojde i k pozměnění scénáře, 

nebo se pořad (film) natočí podle původního a propagovaný výrobek se tam jen 

vhodně zakomponuje. Toto je velmi náročný bod celého procesu začleňování PP, 

jelikož představa tvůrců je v drtivé většině zcela odlišná od požadavků klienta, 

který si za PP platí. Jak v rozhovoru potvrdily paní Paterová i paní Silovská, 

inzerent si od této formy reklamní komunikace většinou slibuje, že bude PP diváky 

vybízet ke koupi jeho výrobku (služby) a spíš než sofistikované začlenění do děje 

by si přáli skrytý teleshopping. To je ovšem zcela nepřijatelné, a to jak z pohledu 

zákona, který takovou formu product placementu (tzn. nabádání ke koupi, 

nepatřičné zdůrazňování produktu) zakazuje, tak i z pohledu tvůrců, jimž by zase 

nevhodný PP mohl zničit celý pořad. Nalezení kompromisu tak zpravidla nebývá 

nic jednoduchého a občas připomíná spíše boj dvou znesvářených stran – klienta a 

tvůrců. „U magazínů a pořadů, jakými jsou na ČT třeba Dobré ráno nebo Sama 

doma, je ideální dobou pro přípravu productplacementové kampaně čtyři měsíce, u 

dramatické tvorby je příprava nepoměrně složitější.“78 

3.3.4 Natočení pořadu 

V této fázi vznikají podle Olgy Silovské zřejmě největší třecí plochy mezi 

zadavatelem PP a tvůrcem, který chce zachovat co největší uměleckou kvalitu 

pořadu nebo filmu. Obchodní manažer pro product placement proto musí citlivě 

vybalancovat přání tvůrčího týmu a zároveň inzerenta. Nelze ale vždy postupovat 

podle stejného vzorce, protože velmi záleží na žánru daného pořadu, stejně jako na 

                                                           
78 Kam uplacírovat produkt? Strategie.cz. [online] 2010  [cit. 2014-04-04] Dostupné z WWW: 
http://strategie.e15.cz/zpravy/kam-uplacirovat-produkt-
408007#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink 
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objemu zaplaceného reklamního prostoru. Jinak se bude totiž s produktem pracovat 

v hobby magazínu a jinak v původním televizním sitcomu.79  

Jak vyplývá z dosavadní praxe, není časté, aby se zadavatel podílel na 

samotném natáčení (pokud tedy v pořadu osobně nevystupuje coby respondent 

nebo komparzista, jako např. v seriálu Gympl s r(u)čením omezeným, kde si zahráli 

zaměstnanci banky Wüstenrot)80. Úkolem obchodního manažera by tak mělo být 

pravidelné poskytování ukázek a materiálů, které dokumentují umístění produktu 

do pořadu, aby měl klient dobrou představu o tom, jak bude výsledný PP na 

obrazovkách vypadat.  

Protože i po dohodnutí veškerých detailů může být konečná podoba PP velmi 

odlišná od představ klienta, dramaturga i režiséra, je zvykem ještě před samotným 

odvysíláním doladit se souhlasem zadavatele poslední detaily.81 

3.3.5 Odvysílání a měření efektivity 

Posledním krokem k úspěšné realizaci product placementu je zařazení daného 

pořadu do televizního vysílání. Z tohoto úhlu pohledu ovšem velmi záleží na tom, o 

jaký formát pořadu se jedná, protože to zásadním způsobem ovlivňuje dobu, která 

uplyne od jeho natočení k odvysílání. Pokud inzerent zvolí umístění produktu do 

původního televizního seriálu (typu Helena nebo Sanitka 2), musí se připravit, že 

od fáze realizace po uvedení na obrazovky uplyne podstatně delší doba, než kdyby 

svůj produkt umístil do pořadu vysílaného na denní bázi (např. Sama doma). Rozdíl 

může činit řádově i roky, což významně ovlivňuje nejen rozhodování inzerentů o 

volbě tohoto druhu marketingové komunikace, ale i druhy prezentovaných výrobků 

a služeb.  

Jakmile dojde k úspěšnému nasazení pořadu do televizního programu, může se 

přejít k vyhodnocování úspěšnosti zvoleného způsobu propagace. V případě PP je 

ale potíž v tom, že na rozdíl od jiných typů reklamních sdělení je velmi obtížně 

měřitelný a zatím neexistuje jednotný způsob, jak účinně zjistit jeho efektivitu a 

dopad na diváka. Podle Olgy Silovské z agentury Media Master může být v tomto 

ohledu hlavním vodítkem sledovanost pořadu a další ukazatele, které se běžně 
                                                           
79 Rozhovory s Petrou Paterovou (ČT) a Olgou Silovskou (Media Master), Praha, 17. ledna 2014. 
80 Wüstenrot využívá product placement v Gymplu. Media Guru [online]. 2013 [cit. 2014-04-11] Dostupné z 
WWW: http://www.mediaguru.cz/aktuality/wustenrot-vyuziva-product-placement-v-serialu-gympl/ 
81 Rozhovory s Petrou Paterovou (ČT) a Olgou Silovskou (Media Master), Praha, 17. ledna 2014. 
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používají v marketingové komunikaci. Její agenturní kolega Radek Jeneš byl 

v rozhovoru pro časopis Strategie ještě o něco konkrétnější. Na otázku, jak lze 

vykázat efektivitu productplacementové kampaně, odpověděl: „vycházíme z údajů 

o sledovanosti, ceny za sponzoring a injektáže a tyto faktory se snažíme 

skombinovat se sezonalitou a CPP daného klienta.“82  

Čeští marketéři se zatím nemohou opřít o mnoho relevantních studií, které by se 

zabývaly oblastí PP v televizním vysílání. Inspirací jim ale mohou být dva 

výzkumy, které na toto téma vznikly dva roky od přijetí nového zákona o 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Jde o výzkum agentury OMD 

pro společnost Vodafone a kvantitativní měření agentury Millward Brown, kterou 

nechal pro televizi Nova vypracovat její vlastník – společnost CME – za účelem 

zvýšení zisku z product placementu. V druhém případě šlo o pilotní studii, jež 

neměla v ČR i ve střední Evropě obdobu. Zkombinovala totiž kvalitativní 

zjišťování postojů k PP pomocí oční kamery s kvantitativním měřením dopadu jeho 

aktivní formy na vzorku osmi stovek respondentů. Jedním ze závěrů tohoto měření 

byl např. poznatek, že pro 80 % diváků je umísťování produktů do děje pořadů 

méně obtěžující než klasická televizní reklama. Další výsledky zase ukázaly, že 

téměř tři čtvrtiny diváků pochopilo prostřednictvím PP klíčové výhody 

prezentovaných výrobků a služeb a zhruba 80 % dotazovaných je toho názoru, že 

PP podporuje vnímání značky jako moderní a trendy. Na základě všech těchto 

poznatků vznikl manuál (jakýsi soubor pravidel) pro efektivní aplikaci PP do 

televizních pořadů, který dostali k dispozici všichni tvůrci pořadů v TV Nova. 83   

Jak ještě dodává Olga Silovská z agentury Media Master, z pohledu obchodního 

manažera je také velmi důležitým měřítkem efektivity PP spokojenost klienta. 

Pokud totiž jednou inzerent usoudí, že právě product placement dokáže ve 

spotřebitelích vyvolat pozitivní vztah k jeho výrobkům, službám nebo značce, rád 

jej stabilně zařadí do svého marketingového mixu. PP navíc dokáže skvěle 

podporovat synergický efekt různých reklamních nástrojů (např. v kombinaci 

s klasickou reklamou nebo sponzoringem). 

                                                           
82 CPP = Cost per point (cena za zasáhnutí 1 % cílové skupiny) Zdroj: Kam uplacírovat produkt? 
Strategie.cz. [online] 2010  [cit. 2014-04-04] Dostupné z WWW: http://strategie.e15.cz/zpravy/kam-
uplacirovat-produkt-408007#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink 
83 Nova: Product placement funguje, máme čísla. Strategie.cz [online]. 2012 [cit. 2014-04-04]. Dostupné z: 
http://strategie.e15.cz/zpravy/nova-product-placement-funguje-mame-cisla-772344   
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3.4 Cena product placementu 

 

Co se týče oceňování product placementu, každý obchodní manažer zodpovědný za 

jeho prodej potvrdí, že jediné, co se v reklamní oblasti nedá předem jasně stanovit, je 

přesná cena za PP.  I když mají televizní stanice u svých nabídek ceníky, vždy se jedná 

pouze o částku orientační a konečná cena za umístěný produkt je předmětem následného 

vyjednávání. Každá zakázka je totiž velmi individuální a výsledná suma závisí na celé řadě 

faktorů. Podle obchodní manažerky České televize Petry Paterové jde především o 

následující kritéria:  

• sledovanost pořadu; 

• sledovanost celé stanice; 

• cílová skupina; 

• frekvence použití produktu; 

• délka zobrazení; 

• manipulace s produktem, míra zdůrazňování; 

• typ použitého product placementu; 

• zakoupené množství product placementu; 

• objem celkových reklamních zakázek (PP + sponzoring, PP + injektáž).84 

 

Agentura Media Master (2010) zastupující TV Barrandov zase jako svá základní kritéria 

pro stanovování ceny za product placement oficiálně uvádí:  

• „identifikovatelnost produktu (dominantní / nedominantní záběr); 

• forma umístění produktu (aktivní / pasivní využití); 

• délka záběrů s produktem;  

• četnost záběrů s produktem;  

• slovní uvedení (verbální zmínka je samostatnou cenovou položkou).“85 

K tomuto výčtu lze ještě přiřadit dodatečné faktory, jako je např. spojení produktu s 

hlavní postavou nebo VIP osobností, emoční zásah pořadu nebo klíčová role produktu.  

                                                           
84 Rozhovory s Petrou Paterovou (ČT) a Olgou Silovskou (Media Master), Praha, 17. ledna 2014. 
85 MEDIA MASTER. Product placement: Základní charakteristika a pravidla jeho použití v České televizi a 
TV Barrandov. Praha, [online]. 2010. [cit. 2014-01-23]. Dostupné z WWW: http://www.media-
master.cz/files/Martin/PP/Pravidla%20pro%20Product%20Placement_ENG.pdf 
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Jak ale potvrdila současná obchodní manažerka agentury Media Master Olga 

Silovská, kromě těchto kritérií hraje velkou roli také konkrétní klient, jeho specifické 

požadavky a samozřejmě i celkový objem zakázky, kterou prostřednictvím agentury 

sjedná. Pokud má kromě PP zájem např. ještě o injektáž nebo sponzoring pořadu, cena se 

tomu pružně přizpůsobí a klient v takových případech dostává množstevní slevu. 

Pokud bychom ale chtěli přece jen nastínit, jakými pravidly by se mohl teoreticky 

řídit způsob stanovování ceny za umístěný produkt, můžeme využít ukázkového modelu, 

který zveřejnila agentura Media Master v prvním roce účinnosti zákona o mediálních 

službách na vyžádání. Jako základní jednotkovou cenu zde stanovila dominantní záběr 

v délce 3 vteřin s pasivním využitím, který by klienta vyšel na 100 000 Kč.  Na základě 

tohoto modelového příkladu pak agentura přidělila jednotlivým variantám PP koeficienty, 

z nichž bylo možné vypočítat konečnou cenu product placementu dle míry jeho 

implementace do děje (viz Tabulka 3.1).86 

 

     Tabulka 3.1 Koeficienty pro ostatní formy umístění produktu 

Varianty (lze libovolně kombinovat) Koeficient 

Nedominantní záběr na produkt 0,70 

Aktivní využití produktu 1,50 

Verbální zmínka o produktu (samostatně, 3 sec.) 1,00 

Poděkování nebo logo v titulcích 0,30 

Logo na scéně (u zábavných pořadů) 1,00 

Délka záběru 4-8 sec. 2,00 

Délka záběru 9-15 sec. 3,00 

Délka záběru delší než 15 sec. dle dohody 

     Zdroj: Media Master s.r.o. 

Pokud tedy vezmeme v úvahu uvedené koeficienty, můžeme se pokusit o konkrétní 

výpočet užití PP v libovolném audiovizuálním díle:  

a) Dominantní záběr s aktivním využitím:  

100.000 Kč x 1,50 = 150.000 Kč  

                                                           
86 MEDIA MASTER. Product placement: Základní charakteristika a pravidla jeho použití v České televizi a 
TV Barrandov. Praha, [online]. 2010. [cit. 2014-01-23]. Dostupné z WWW: http://www.media-
master.cz/files/Martin/PP/Pravidla%20pro%20Product%20Placement_ENG.pdf 
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b) Nedominantní záběr s aktivním využitím:  

100.000 Kč x 0,70 x 1,50 = 105.000 Kč  

c) Dominantní záběr s verbální zmínkou:  

100.000 Kč + 100.000 Kč x 1,00 = 200.000 Kč 

d)  Nedominantní záběr s verbální zmínkou:  

100.000 Kč x 0,70 + 100.000 Kč x 1,00 = 170.000 Kč  

e) Dominantní záběr s aktivním využitím a verbální zmínkou:  

100.000 Kč x 1,50 + 100.000 Kč x 1,00 = 250.000 Kč 

f) Nedominantní záběr v délce 12 sec. s aktivním využitím a verbální zmínkou (6 

sec.): 100.000 Kč x 0,70 x 1,50 x 3,00 + 100.000 Kč x 1,00 x 2,00 = 515.000 Kč 

 

Zda se naznačené hodnoty alespoň rámcově blíží realitě, nechtěla žádná 

z oslovených obchodních manažerek přímo potvrdit ani vyvrátit. Ceny product placementu 

jsou interní informací každé televizní stanice, a ty je v současné době zpravidla 

nezveřejňují. Jednou z mála výjimek, kde lze dohledat konkrétní cenu PP, je taneční show 

StarDance 2013, jejíž 6. ročník zajišťovala opět agentura Media Master. V oficiálních 

materiálech stanovila částku za verbální zmínku o partnerovi pořadu v rámci galavečeru na 

70 000 Kč, stejnou sumu pak požaduje za prezentaci ceny včetně vizuální zmínky. Pokud 

by měl klient zájem o umístění produktu do doprovodného pořadu StarDance kolem 

dokola, zaplatil by za stejnou formu prezentace vždy 20 000 korun.87 Na uvedeném 

příkladu je tedy dobře patrné, že modelový případ nelze vztáhnout na všechny formáty 

pořadů, protože velmi záleží na jeho sledovanosti, cílové skupině a dalších faktorech 

uvedených výše.  

Pokud bychom se spokojili se staršími údaji, nabízí nám hrubý návrh ceny PP také 

TV Nova, a to prostřednictvím producentské společnosti MediaPro Pictures, která pro 

stanici vyrábí veškeré pořady a taktéž jí zajišťuje product placement. Uvedené údaje 

v Tabulce 3.2 pochází z roku 2011: 

                                                           
87 MEDIA MASTER. StarDance 2013. Praha, [online]. 2013. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z WWW: 
http://www.media-master.cz/files/Martin/sponzoring/specialni%20projekty/Star%20Dance%202013.pdf 
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    Tabulka 3.2  Orientační ceny product placementu na TV Nova. 

Forma umístění produktu   Základní orientační cena (bez 
DPH) 

Aktivní umístění produktu v Prime Time 500.000 Kč 

Pasivní umístění produktu v Prime Time 300.000 Kč 

Aktivní umístění produktu v Off Prime Time 250.000 Kč 

Pasivní umístění produktu v Off Prime Time 150.000 Kč 

      Zdroj: Media Pro Pictures, http://imgres.tn.cz/media/document/704193.pdf 

 

Aktivní formu umístění upřesňuje agentura MediaPro Pictures jako verbální 

zmínku o produktu, který je zároveň součástí děje. Pasivní forma je pak definována jako 

statické umístění produktu v prostoru.88  

V podobném dokumentu, tentokrát z roku 2012, je stejná agentura ještě o něco 

konkrétnější, uvádí v něm totiž orientační ceny pro několik vybraných pořadů. Můžeme se 

tak dočíst, že za aktivní PP v jednom z nejsledovanějších českých seriálů – Ordinaci 

v růžové zahradě 2 – zaplatí klient 400 000 Kč, zatímco za pasivní formu ve stejném 

pořadu „jen“ 200 000 Kč. Stejný poměr platí i pro nekonečný seriál Ulice, kde stojí aktivní 

PP 300 tis. a pasivní 150 tis. Kč. Např. v hobby magazínu Rady ptáka Loskutáka se zase 

cena vypočítává jen za jednotlivé reportážní vstupy – produkt je tam možno prezentovat 

staticky a pasivní formou za 150 000 Kč. Podobný princip zvolila TV Nova i v pořadech o 

vaření (Babicovy dobroty, Tescoma s chutí), kde nabízí pasivní prezentaci výrobku 

v jednom receptu za 100 000 Kč.89 Žádná z těchto částek ale opět není konečná, spíše 

slouží jako ukázka, v jakých hladinách se může cena PP pohybovat. Jak již bylo řečeno, do 

cenotvorby vstupuje ještě celá řada jiných faktorů.  

Ačkoliv přesnou cenu konkrétního PP se zřejmě jen tak nedozvíme, z dostupných 

údajů jasně vyplývá, že se jedná o nezanedbatelnou částku plynoucí do rozpočtu jakékoliv 

televizní stanice. A i když je umisťování produktů v České republice zatím stále ještě 

v plenkách (a podle Olgy Silovské pořád stojí na samém konci marketingového mixu), 

rozhodně ukazuje zajímavý potenciál jak pro inzerenty, tak pro provozovatele televizního 

vysílání, zvláště pak pro veřejnoprávní Českou televizi. Důvody objasní následující 

kapitola.  

                                                           
88 Obchodní politika CET 21 2011. Praha, 2011. Dostupné z: http://imgres.tn.cz/media/document/704193.pdf 
89 MEDIAPRO PICTURES. OBCHODNÍ POLITIKA 2012 – BRANDED ENTERTAINMENT. Praha, 
[online]. 2012 [cit. 2014-04-04]. Dostupné z: image.tn.nova.cz/media/document/1013279.ppt   
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4 PRODUCT PLACEMENT V ČESKÉ TELEVIZI  

A JEHO PODÍL NA PŘÍJMECH SPOLEČNOSTI 
 

Následující kapitola se zaměří na jednu konkrétní televizní stanici, u níž bude 

provedena bližší analýza product placementu ve vysílání a jeho přínosu do rozpočtu 

společnosti. Česká televize (ČT) byla vybrána zcela záměrně, jelikož se od zástupu 

tuzemských komerčních stanic výrazně odlišuje, a to především způsobem svého 

financování a také v objemu možného užití reklamy. Coby médium veřejné služby se totiž 

řídí speciálním zákonem, který v komparaci s konkurenčními provozovateli vysílání 

výrazně omezuje její reklamní prostor. Na programu ČT1 je např. zcela zakázána 

nadlinková reklama (reklamní bloky) a z vysílání také zcela zmizel teleshopping. Nedá se 

však říct, že by to byla pro stanici nevýhoda. Jak v rozhovoru poznamenala obchodní 

manažerka pro PP Petra Paterová, díky této zákonné úpravě nejsou přerušovány filmy či 

pořady otravnými reklamními pauzami, což staví ČT do jiné, podle Paterové exkluzivnější 

pozice na trhu. Na druhou stranu si však musí televize dávat větší pozor na to, jak zachází 

s veřejnou prezentací. Na úvod ale krátké představení hlavního objektu zájmu této 

diplomové práce.  

 

4.1 Česká televize – obecná charakteristika 
 

Česká televize se sídlem v Praze na Kavčích horách je institucí veřejné služby 

provozující celoplošné televizní vysílání. Coby právnická osoba byla ČT zřízena k 1. lednu 

1992, kdy vešel v účinnost zákon č. 483/1991 sb., o České televizi. K jejím stěžejním 

úkolům patří poskytování služby veřejnosti, kterou zmíněný zákon definuje jako: 

a) „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a 

všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,  

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,  

c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro 

všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a 

přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, 

sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely 

rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých 
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směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat 

soudržnost pluralitní společnosti,  

d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků 

národnostních nebo etnických menšin,  

e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, 

uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a 

pořadů pro děti a mládež.“90 

Od 31. srpna 2013 vysílá Česká televize celkem na šesti programech. Konkrétně jde 

o dva plnoformátové (ČT1 a ČT2) a čtyři tematické programy, kam patří ČT24, ČT sport a 

nejnověji také dětský ČT:D a kulturní ČT art, které vysílají na stejné frekvenci (mění se ve 

20 hodin). Z hlediska hospodaření je Česká televize samostatným subjektem bez závislosti 

na státním rozpočtu a jejím kontrolním orgánem je patnáctičlenná Rada ČT volená na 6 let 

Poslaneckou sněmovnou ČR. Tato Rada pak také volí statutární orgán televize, kterým je 

generální ředitel (v současnosti Petr Dvořák).  

4.1.1 Příjmy České televize 

Na českém mediálním trhu patří Česká televize ke třem největším hráčům 

(společně s CET 21 a FTV Prima) s téměř třicetiprocentním podílem na sledovanosti 

(29,84 % za rok 2013).91 Ve srovnání s konkurencí má ale zcela jiné postavení. Jelikož se 

jedná o provozovatele televizního vysílání ze zákona, jejím hlavním zdrojem příjmů není 

podnikatelská činnost, nýbrž televizní poplatky. Ty jsou upraveny samostatným právním 

předpisem – zákonem č. 348/2005 Sb. ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních 

poplatcích. Podle něj je poplatníkem televizního poplatku každá „fyzická osoba nebo 

právnická osoba, která vlastní televizní přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního 

důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která 

není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.“92  

                                                           
90 Zákon 483/1991 Sb. ze dne 7. listopadu 1991 o České televizi , ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka 
zákonů České republiky. 1991. Dostupné z WWW:http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony 
/pdf/zakon-o-ceske-televizi.pdf?verze=2014- 04-13-14:41:31 
91 ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013. [online]. 2014 [cit. 2014-04-
11] Dostupné z WWW: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2013-
2.pdf?v2 
92 To platí i tehdy, je-li přijímač součástí dopravního prostředku. V tomto případě platí poplatek jeho 
provozovatel. Zdroj: Zákon č. 348/2005 Sb. ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o 
změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2005. 
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Aktuální výše televizního poplatku činí 135 korun za měsíc. Tyto na první pohled 

drobné částky tvoří drtivou většinu (zhruba 90 %) celkových výnosů ČT, zbytek televize 

pokrývá z tržeb za vlastní výkony a zboží a z jiných výnosů (tj. úroky z uložených volných 

finančních prostředků, výnosy související s vymáháním televizních poplatků, kurzové 

zisky). Reklama, sponzoring apod. spadá pouze do tzv. doplňkového (či vedlejšího) zdroje 

příjmů České televize.93  

Jak je patrné z následujícího Grafu 4.1, jen za rok 2012 se celkové výnosy ČT 

pohybovaly daleko za hranicí šesti miliard korun (přesněji 6 636 203 tis.), z toho ale jen 

zhruba 7 % tvořily tržby plynoucí z vlastních obchodních aktivit. 

Graf 4.1 Struktura výnosů České televize v roce 2012 (v tis.) 

 

Zdroj: ČT. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012. 

 

4.2 Reklama v České televizi 
  

Jak již bylo nastíněno na předešlých stranách, všechny reklamní aktivity v České 

televizi náleží do sekce doplňkových zdrojů financování a napomáhají tomu, aby se 

každoročně nemusel poplatníkům navyšovat koncesionářský poplatek. Prodej reklamy a 

sponzoringu nemá totiž primárně generovat zisk. Příjmy z podnikatelské činnosti má 

stanice místo toho využít k plnění zákonných (veřejnoprávních) povinností, a to jak 

v rámci vysílání, tak i při výrobě své programové složky, kterou lze díky dodatečným 

obchodním aktivitám neustále posouvat kupředu a zkvalitňovat.  „Česká televize čtvrtletně 

převádí výnos z reklam vysílaných na programu ČT 2 Státnímu fondu kultury České 

                                                           
93 ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012. [online]. 2013 [cit. 2014-
04-11] Dostupné z WWW: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-
ct/vyrocni_zpravy/zprava2012_hospodareni.pdf 
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republiky, (…) z výnosu z reklam vysílaných na tomto programu si Česká televize odečte 

prokázané účelně vynaložené náklady spojené s výběrem a se správou výnosu z reklam 

vysílaných na něm. Výnos z reklam vysílaných na programu ČT 4 použije Česká televize 

na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou.“94 Ačkoliv je obchodní činnost jedním 

ze dvou stěžejních zdrojů financování ČT, nesmí zároveň ohrozit hlavní poslání televize 

(kromě toho, že musí souviset s předmětem její činnosti). 

Z pohledu legislativy lze konstatovat, že veškeré podnikatelské aktivity České 

televize jsou upraveny dvěma zásadními právními předpisy – zákonem č. 483/1991 Sb. o 

České televizi a zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění pozdějších změn a doplňků. Pokud bychom se zaměřili na reklamu jako 

takovou, pak podmínky pro její vysílání najdeme zákoně č. 40/1995 Sb. o regulaci 

reklamy. 

Pokud chceme zjistit, co si máme konkrétně představit pod pojmem reklama 

v České televizi, stačí zapátrat na webových stránkách instituce, kde lze najít kompletní a 

pravidelně aktualizovanou nabídku reklamních komunikátů, v některých případech i 

s detailními ceníky. Momentálně tedy ČT inzerentům nabízí v rámci svého reklamního 

prostoru blokovou reklamu, sponzoring, product placement a internetovou reklamu (viz 

Tabulka 4.1) 

     Tabulka 4.1  Nabídka reklamy v České televizi (duben 2014) 

Druh Využití  Orientační cena 

Televizní 
reklama 
(spotová) 

ČT2 
20-60 tis. Kč/30sec. spot ve 
vyhrazených rekl. blocích 

ČT sport 
15-35 tis. Kč/30sec. spot ve 
vyhrazených rekl. blocích 

Sponzoring 
Sponzorování programu, konkrétních 

pořadů nebo minipořadů na všech 
kanálech ČT 

5-90 tis. Kč/10sec. sponzorský 
vzkaz, cena závisí na typu 

sponzorovaného pořadu a počtu 
odvysílaných vzkazů 

Product 
placement 

Umisťování produktů do vybraných 
pořadů napříč všemi programy ČT 

Závisí na individuální domluvě 

Internetová 
reklama 

Reklamní spoty v rámci internetového 
vysílání ČT (tzv. pre-roll, post-roll, 

sponzoring) 

31 200-350 000 Kč/týden 
cena odvislá od formátu a délky 

vzkazu 

     Zdroj: Česká televize. http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/reklama/novinky/ 

                                                           
94 § 11, ods. 3 zákona 483/1991 Sb. ze dne 7. listopadu 1991 o České televizi , ve znění pozdějších předpisů. 
In: Sbírka zákonů České republiky. 1991 
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Prodej reklamy pro Českou televizi dlouhá léta zajišťovala společnost IP Praha, 

která se v roce 2005 transformovala na mediální agenturu ARBOmedia. Tato spolupráce 

vydržela do roku 2010, poté ji v obchodním zastoupení ČT vystřídala agentura Media 

Master, jež stejnou službu vykonává např. i pro TV Barrandov. Od ledna 2014 ale dochází 

k zásadní změně – kompletní reklamní prostor ČT nově spadá pouze pod interní 

obchodní oddělení, což je poprvé v novodobé historii stanice. Důvodem k rozvázání 

spolupráce s mediální agenturou bylo snížení objemu povolené reklamy, což výrazně 

ovlivnilo obchodní aktivity Media Master. 

Ve srovnání s dobou před rokem 2011 má totiž stanice už jen velmi omezený 

prostor pro klasickou spotovou reklamu. K okleštění jejího reklamního času došlo v říjnu 

roku 2011, kdy byl po letech novelizován zákon o České televizi. Důvodem této změny 

byly tlaky ze strany největších komerčních televizí (Prima, Nova), které pod hrozbou 

arbitráží požadovaly ještě větší omezení reklamy ve veřejnoprávní televizi. Jejich hlavním 

argumentem byl termín dokončení digitalizace televizního vysílání (tj. 11. 11. 2011), kdy 

měla podle původní dohody reklama na ČT zcela skončit.95  

Podle nové úpravy může Česká televize vysílat reklamu pouze na kanálech ČT2 a 

ČT sport, přičemž čas vyhrazený tomuto druhu komerčního sdělení nesmí na žádném 

z těchto programů přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času.96 Mezi 19. a 22. hodinou 

navíc nesmí délka reklamních spotů překročit hranici šesti minut v průběhu jedné vysílací 

hodiny. Pro ostatní programy existuje jediná zákonná výjimka (§ 50, ods. 1): 

„provozovatel vysílání ze zákona nesmí do vysílání na ostatních programech zařazovat 

reklamu s výjimkou reklamy zařazované do vysílání programu v přímém spojení s 

vysíláním kulturní či sportovní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou 

podmínkou k získání práv k vysílání sportovní či kulturní události.“97 Kromě toho ještě 

novela zákona o České televizi zakazuje provozovatelům televizního vysílání ze zákona 

jakýkoliv druh teleshoppingu, což v součtu s výše uvedeným omezením času pro 

klasickou reklamu výrazně omezuje její příjmy z podnikatelské činnosti.  

                                                           
95 Sněmovna schválila omezení reklamy v ČT. Lidovky.cz. [online] 2011  [cit. 2014-04-14] Dostupné z 
WWW: http://www.lidovky.cz/snemovna-schvalila-omezeni-reklamy-v-ct-
f0o/media.aspx?c=A110906_154927_ln-media_pta 
96 Do 13. 10. 2011 platily tyto limity: program ČT1 - 0,75 % denního vysílacího času, programy ČT2, 
ČT24, ČT4 - 0,50 % denního vysílacího času.  
97 § 50, ods. 1 zákona 483/1991 Sb. ze dne 7. listopadu 1991 o České televizi , ve znění pozdějších předpisů. 
In: Sbírka zákonů České republiky. 1991 
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Jak je patrné z následujícího Grafu 4.2, podobný trend můžeme sledovat již v 

posledních šesti letech, kdy se výnosy z této činnosti postupně snížily o více než miliardu 

korun (aktuální čísla za uplynulý rok 2013 zatím nebyla zveřejněna).98 

Graf 4.2 Výnosy z obchodní činnosti České televize (v tis.) 

 

Zdroj: ČT. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012. 

 

Pokud však srovnáme poslední dva roky, kde jsou příslušná data známá, zjistíme, 

že jen mezi lety 2011 a 2012 došlo k poklesu výnosů z obchodní činnosti televize o téměř 

40 %. Nejvýraznější propad přitom pochopitelně zaznamenaly právě výnosy z prodeje 

reklamního času, a to o více než 150 milionů korun (viz Graf č. 4.3). Naopak relativně 

stabilní pozici si udržely výnosy ze sponzorovaných pořadů, kam spadá i PP. 

 

Graf 4.3 Tržby za vlastní výkony a zboží ČT (v tis.) 

 

Zdroj: ČT. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012. 

 

                                                           
98   ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012. [online]. 

1491792

1132313 1041343
778503

477631

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2008 2009 2010 2011 2012

231055

214 405

75878

52 961

204 204

81037

204 967

27 206

3 771

160 650

0 50000 100000 150000 200000 250000

vysílání reklamy

vysílání sponzorovaných pořadů

barter. plnění za vysílání sponzoringu

vysílání teleshopingu, teletextu a internet

ostatní tržby za vlastní výkony

2012 2011



- 61 - 
 

Výroční zpráva České televize za rok 2012 tyto markantní změny odůvodňuje následovně:   

a) dne 14. 10. 2011 nabyla účinnosti novela zákona o České televizi (zákona č. 

302/2011 Sb.), jež od tohoto data nedovoluje vysílat reklamu na ČT1 a ČT24, 

na ostatních programech pak reklamu omezila a striktně vymezila její 

podmínky,  

b) stejná novela také zrušila vysílání teleshoppingu v celé ČT,  

c) televize stále ještě citelně pociťuje dopady nedávné ekonomické recese, která se 

odráží v menším objemu finančních prostředků vložených do reklamy ze strany 

inzerentů, a tudíž také 

d) nižší poptávky po  sponzoringu, u inzerentů prodejní a  produktová komunikace 

(klasická reklama).99 

A jak si na tom stojí samostatná oblast product placementu? Na tuto otázku bohužel 

nelze jasně odpovědět, jelikož Česká televize přesný podíl PP na výnosech z reklamních 

aktivit momentálně nezveřejňuje. Podle vyjádření někdejší mluvčí televize Michaely 

Fričové z roku 2012, odpovídal v tomto období zhruba osmi až deseti procentům 

reklamních výnosů, přičemž v porovnání s předešlými roky zaznamenal znatelný nárůst. 

Přesné číslo z této kusé informace ovšem odvodit nelze, jelikož nevíme, co všechno tvoří 

ony reklamní výnosy. Zda je myšleno pouze vysílání klasické reklamy, sponzoring a 

teleshopping, nebo i barterová plnění a ostatní tržby. Dá se však celkem jednoznačně 

usoudit, že díky změně legislativy se PP zřejmě dostal více do hledáčku inzerentů.  

Vyšší poptávku po tomto druhu reklamy ve stejném období zaznamenala také 

televize Nova, která si zároveň všímá rostoucího zájmu i u dalších druhů kontextuální 

reklamy, tedy reklamy provázané s obsahem pořadů (např. sponzoring, injektáž). A 

podobný trend sledovala dva roky od legislativního posvěcení product placementu i FTV 

Prima, která hovoří o stabilním zájmu ze strany zadavatelů reklamy. U ní tvoří PP spolu se 

sponzoringem přibližně desetinu z celkových tržeb, což u komerční stanice rozhodně není 

zanedbatelné číslo (výnosy FTV Prima v roce 2011 totiž dosáhly 2,4 miliard korun). 100 

Zpět ale k České televizi. Jak již bylo naznačeno výše, její PP spadá z hlediska 

výnosů taktéž do sekce vysílání sponzorovaných pořadů. A pokud se pozorně podíváme 

                                                           
99 ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012. [online]. 
100 Zájem o product placement mezi televizními stanicemi roste. Novinky.cz. [online]. 2012 [cit. 2014-04-12] 
Dostupné z WWW: http://www.novinky.cz/kultura/274653-zajem-o-product-placement-mezi-televiznimi-
stanicemi-roste.html 
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do zákonů, zjistíme, že právě tuto oblast novela zákona o ČT nijak neomezuje. Pravidla 

umisťování produktu se totiž neřídí tímto právním předpisem, nýbrž zákonem č. 231/2001 

Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který z povoleného reklamního 

času vyjímá jak sponzorování pořadů, tak i umisťování produktů.101 Zde je tedy možné 

odtušit, že pokud nedojde k další legislativní změně, dá se předpokládat, že se bude pozice 

PP v oblasti reklamních příjmů veřejnoprávní televize stále zvyšovat (na úkor 

omezené spotové reklamy), což ostatně v rozhovoru potvrdila i obchodní manažerka Petra 

Paterová. Pokud bychom měli vycházet z oficiálního vyjádření tiskové mluvčí ČT Alžběty 

Plívové z března roku 2014, tak dle něj se „hrubé roční příjmy z PP pohybují kolem půl 

procenta celkových příjmů obchodního oddělení.“102 Když tento údaj zkonfrontujeme 

s výnosy z obchodní činnosti televize za rok 2012, dosahovaly by samostatné příjmy 

z product placementu za toto období 2 388 155 Kč.  

Jak s touto možností Česká televize momentálně nakládá a jaká jsou úskalí PP pro 

provozovatele televizního vysílání ze zákona? Odpověď se pokusí najít následující 

podkapitola.  

 

4.3 Product placement v České televizi 
 

Umisťování produktů začala Česká televize oficiálně používat po 1. červnu 2010, 

kdy jí to umožnil zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání a o změně některých zákonů. Jak vyplývá z různých tiskových vyjádření, na 

rozdíl od konkurentů přistoupila ČT k novému marketingovému nástroji mnohem opatrněji 

než většina jejích konkurentů. I přesto má na kontě hned první případ oficiálního product 

placementu v českém televizním prostředí. Průkopníkem se v tomto ohledu stala 

společnost Mattoni, která si nechala umístit své produkty do zábavné talk show Jana 

Krause Uvolněte se, prosím. Nedlouho poté, co nabyl příslušný zákon účinnosti, se začaly 

v pořadu objevovat typické lahve s dobře viditelným logem firmy, z nichž moderátor svým 

hostům také během celého pořadu naléval.103  

                                                           
101 Stejný paragraf se vztahuje také na bezúplatně odvysílaná oznámení ve veřejném zájmu a na bezúplatně 
odvysílaná upozornění na charitativní akce. Zdroj: Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001.  
102 Obliba product placementu v televizních seriálech roste. Lidovky.cz [online]. 22. 3. 2014. [cit. 2014-03-
30]. 
103 Zájem o product placement mezi televizními stanicemi roste. Novinky.cz. [online]. 2012 [cit. 2014-04-12] 
Dostupné z WWW: http://www.novinky.cz/kultura/274653-zajem-o-product-placement-mezi-televiznimi-
stanicemi-roste.html 
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V současné době už je Česká televize schopná svým klientům nabídnout podstatně 

širší portfolio pořadů vhodných pro aplikaci product placementu. Podle obchodní 

manažerky pro PP Petry Paterové je lze rozdělit do tří sekcí – živé pořady s pravidelným 

zařazováním, talk show a předtáčené magazíny a nakonec filmy a seriály z vlastní 

produkce.   

1) Živě vysílané pořady s pravidelným zařazováním  

Fungují na dennodenní bázi, každý den přicházejí s novými tématy a 

informacemi z různých oblastí lidského života a díky tomu jsou velmi vhodné 

pro zařazování PP. Pro inzerenty jsou takové pořady zajímavé především svou 

flexibilitou a přirozenou formou umístění produktů přímo do děje pořadu 

(mohou být pouze statickou součástí záběru v rámci rozhovoru na dané téma, 

nebo s ním může moderátor či host aktivně zacházet, např. v blocích o vaření).  

Další zajímavou variantou může být pro inzerenty také propojení produktu se 

soutěží, kdy se výrobek prezentuje jako cena za správně zodpovězenou otázku.  

Doba na realizaci takovéto formy PP je navíc velmi krátká – cca od jednoho 

týdne do tří týdnů podle témat aktuálně rozebíraných v tom daném dni – což 

klientům umožňuje pružně reagovat na aktuální trendy a vývoj trhu. Podle Petry 

Paterové je to pouze otázka termínu a témat, protože natáčení takového pořadu 

se zpravidla plánuje tři měsíce dopředu.  

Product placement v živých pořadech s pravidelným zařazováním slouží 

především k propagaci inzerentů a generování zisku. 104  

Příklady: 

Dobré ráno na Dvojce 

ČT2 Po-Pá 6:00 

- Charakteristika: ranní life stylové show s informacemi. 

- Cílová skupina: ženy středního věku, lidé s vysokými příjmy, hospodyně s 

dětmi, lidé z velkoměst, středoškoláci a vysokoškoláci, ženy, mladé hospodyně. 

- Podle Petry Paterové má široké možnosti využití, poskytuje informace od 

kultury, přes výlety, po různé poradce, až po vaření a všude tam se dá 

zakomponovat nějaký komerční produkt.  

- Jeden z nejčastěji poptávaných pořadů pro umístění produktů. 

                                                           
104 Rozhovor s Petrou Paterovou (obchodní manažerka ČT), Praha, 17. ledna 2014. 
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Sama doma 

ČT1 Po-Pá 12:30 

- Charakteristika: magazín rad a nápadů pro ženy 

- Cílová skupina: aktivní a mladé maminky, ženy a hospodyně (s dětmi), lidé z 

menších měst, lidé s vysokými příjmy, středoškoláci. 

- Sama doma už je specializovanější pořad zacílený na matky, což výrazně 

ovlivní i skladbu umisťovaných produktů. Vhodné jsou např. doplňky stravy, 

kojenecké potřeby, kosmetika atd.105 

 

2) Talk show a předtáčené magazíny 

Objevují se méně často než předchozí typ, zpravidla jednou týdně. Patří sem 

široká škála pořadů, které jsou žánrově velmi specifické – od pořadů o vaření, přes 

hobby magazíny až po zábavné show. Při výběru vhodného produktu je proto 

nejdůležitější respektovat toto zaměření, abychom pořad nenarušili nevhodným 

komerčním výrobkem nebo službou. To platí i v souvislosti s lidmi, jež vytváří 

image celého pořadu. Většinou se jedná o různé celebrity, které se musí nejdříve 

s produktem ztotožnit, aby si nepošramotily svůj mediální obraz. To je případ talk 

show Všechnopárty, kterou v České televizi moderuje Karel Šíp. 69letý bavič totiž 

nepije alkohol, a tak je nevhodné umístit mu na stoleček třeba sklenici whisky (i 

když o to podle Petry Paterové v minulosti zájem byl). 

 

Hobby naší doby 

ČT1 So 12:30 

- Charakteristika: kaleidoskop zajímavostí pro volný čas s Jiřinou Bohdalovou. 

- Cílová skupina: hospodyně, starší lidé, ženy, lidé s nízkými příjmy a vzděláním, 

lidé z malých obcí a měst. 

- Tento pořad má velký reklamní potenciál; vzhledem k tomu, že se zabývá 

různými oblastmi zájmů od zahradničení po sběratelství, je možné umístit 

široké spektrum produktů. Ideální jsou zahradní potřeby, pomůcky do 

domácnosti, doplňky stravy apod.  

- Vedle Dobrého rána patří k nejžádanějším pořadům ze strany inzerentů. 

                                                           
105 MEDIA MASTER. Product placement: Základní charakteristika a pravidla jeho použití v České televizi a 
TV Barrandov. Praha, [online]. 2010. [cit. 2014-01-23]. Dostupné z WWW: http://www.media-
master.cz/files/Martin/PP/Pravidla%20pro%20Product%20Placement_ENG.pdf 



- 65 - 
 

Kluci v akci 

ČT1 So 18:25 

- Charakteristika: magazín o kulinářském umění a vaření. 

- Cílová skupina: primárně ženy, hospodyně, diváci s nižšími příjmy a nižším 

vzděláním, lidé z měst. 

- Lze umístit potraviny, oleje, nádobí, kuchyňské spotřebiče atd. 

 
Všechnopárty 

ČT1 Pá 21:30 

- Charakteristika: talk show s Karlem Šípem a jeho hosty. 

- Cílová skupina: diváci s vysokými příjmy, hospodyně, ženy, vysokoškoláci, 

středoškoláci. 

- Vhodnými produkty pro umístění jsou nápoje a občerstvení. 

 

Zázraky přírody 

ČT1 So 20:00 

- Charakteristika: zábavná show o přírodních zajímavostech a kuriozitách. 

- Cílová skupina: starší lidé, hospodyně, lidé z menších měst a malých obcí, lidé 

s vysokými příjmy, ženy, vysokoškoláci a středoškoláci. 

- Vhodná prezentace nápojů, občerstvení, ale i lokací v různých reportážích.106 

 

3) Filmy a seriály z vlastní produkce 

Česká televize neprodukuje nekonečné telenovely a seriály typu Ulice nebo 

Cesty domů jako komerční televize, které mají na natáčení omezenou dobu, a proto 

chrlí jeden díl za druhým. Veřejnoprávní stanice namísto toho využívá spíše krátké 

uzavřené série. Jejich nevýhodou ovšem je, že vznikají delší dobu, takže v oblasti 

product placementu nedokáží být tak flexibilní, jako ty z dílny konkurenčních 

stanic (od oslovení klienta až k uvedení filmu na televizní obrazovky totiž mohou 

uplynout třeba i tři roky). Proto je taková forma PP nevhodná např. pro umístění 

moderních technologií (elektronika), které rychle zastarávají, a stejně tak je 

nevhodná pro klienty, kteří potřebují zasáhnout svou cílovou skupinu co nejdříve, 

třeba kvůli zavádění nového produktu na trh. Pokud bylo řečeno, že u pořadů na 

                                                           
106 MEDIA MASTER. Product placement: Základní charakteristika a pravidla jeho použití v České televizi a 
TV Barrandov. Praha, [online]. 2010. [cit. 2014-01-23].  
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dennodenní bázi slouží PP hlavně pro generování zisku a k propagaci, tak v případě 

vlastních seriálů je to přesně naopak – umístění produktu se zde nejčastěji používá 

k pokrytí výrobních nákladů pořadu. Podle Petry Paterové se to děje: 

a) formou klasického prodeje PP 

b) formou věcného plnění (barteru) – v seriálu se např. objeví osobní 

vozy a než aby si televize nějaké pronajala, nabídne takovou 

možnost prezentace konkrétní automobilce, která auta zdarma 

zapůjčí a televizi tak nevznikají náklady navíc.107 

Vyprávěj 

ČT1 (aktuální reprízy) ÚT+ČT  20:00 

- Charakteristika: retro seriál mapující uplynulých 40 let české historie očima 

obyčejné české rodiny. 

- Cílová skupina: hospodyně (s dětmi), ženy aktivního věku, lidé s vysokými 

příjmy, lidé se SŠ/VŠ vzděláním 

- Úspěšně umístěný produkt: Hašlerky, inzertní noviny Annonce.  

 
Případ StarDance 

Mezi velmi úspěšné projekty, kde se podařilo efektivně prodat product placement, 

patřil poslední, tedy šestý ročník taneční soutěže StarDance aneb když hvězdy tančí, který 

patří k licenčním pořadům BBC. V tomto konkrétním případě šlo podle Petry Paterové o 

snadný způsob obchodování. Ale i zde musí být obchodníci opatrní a volit citlivý a vhodný 

způsob umístění produktu, protože se navíc jedná o licenční pořad – tzn. pokud se v něm 

má objevit nějaký produkt, musí to schválit nejen dramaturg, ale i vlastník licence, který 

má právo se k vybraným klientům vymezit až do té míry, že je odmítne např. kvůli 

možnému poškození mezinárodní značky.  

4.3.1 Obchodní podmínky 

Z předešlého výčtu je zřejmé, že v dnešní době může Česká televize čerpat velké 

množství finančních prostředků nejen z klasické reklamy nebo sponzoringu, ale také 

z progresivně se rozvíjející oblasti product placementu. Musí ovšem umět vhodně 

vybalancovat míru jeho použití tak, aby odpovídala společenské snesitelnosti takové 

reklamy v médiu veřejné služby. Potvrzuje to i Petra Paterová, podle níž je právě 

                                                           
107 Rozhovor s Petrou Paterovou (obchodní manažerka ČT), Praha, 17. ledna 2014. 
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umisťování produktů do pořadů ČT velmi citlivou záležitostí a přílišná prezentace výrobků 

a služeb touto formou reklamy by mohla stanici spíše poškodit, než jí přinést kýžený profit. 

Nejen ze strany RRTV, ale hlavně pohledem diváků by mohla být vnímána velmi 

negativně, jelikož od České televize očekávají určitou úroveň – programovou i etickou. 

Tomu se snaží televize předejít už ve svých všeobecných obchodních podmínkách, které 

vypracovala speciálně pro oblast product placementu. Potenciální zájemce o tento druh 

reklamního sdělení v nich najde vše od zákonem zakázaných produktů k propagaci, přes 

odpovědnost za vady a smluvní pokuty, až po platební podmínky a způsob dodání 

produktu (viz Příloha č. 3). Od ledna 2014 se uzavírání smluv mezi zadavatelem reklamy a 

Českou televizí řídí novým Občanským zákoníkem. Tyto smlouvy (objednávky) musí mít 

písemnou podobu, jejíž součástí má být: 

• přesná specifikace pořadu, v němž má být produkt umístěn;  

• přesné označení programu, v němž má být pořad odvysílán; 

• přesné jméno a příjmení fyzické osoby nebo názvu právnické osoby, 

která objednala umístění produktu (klient);  

• přesný popis produktu, který má být v pořadu umístěn. 108 

 

     Tabulka 4.2  Největší klienti České televize v oblasti product placementu od jeho legalizace. 

Rok  Nejvýznamnější klienti  

2010 Mattoni; více nezveřejněno 

2011 

Unicredit Bank, Budějovický Budvar, T-Mobile, Colorlak, GE Money Bank,  
Škoda Auto, Samsung, Hellmanns, EKO-KOM, Nestlé, Česká pojišťovna, Euronics, 
Obrazynamiru.cz 

2012 
Unilever, Kaufland, Jonhson & Johnson, F&F, Mountfield, Annonce, Oriflame, 
Oresi nebo ALO Diamonds 

2013 Zatím nezveřejněno 

      Zdroj: ČT. Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2012 a 2011. 

 

Jak naznačuje Tabulka 4.2, skladba inzerentů, kteří mají v ČT zájem propagovat 

své produkty pomocí PP, je velmi pestrá, což je další aspekt, který dělá z umisťování 

produktů perspektivní formu reklamní komunikace vhodnou pro veřejnoprávní televizi. 

 

                                                           
108 ČESKÁ TELEVIZE. Všeobecné podmínky pro umísťování produktů v pořadech v televizním vysílání 
České televize. Praha, [online]. 2014. [cit. 2014-04-14].  
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4.3.2 Interní pravidla 

Obchodní podmínky nemohou obsáhnout celou problematiku umisťování produktů, 

proto má Česká televize ještě vlastní soubor interních pravidel, která při sjednávání PP 

dodržuje. V případě provozovatele televizního vysílání ze zákona totiž velmi záleží i na 

kvalitě služby nebo produktu, který má být umístěn. Stanice si vzhledem ke svému 

postavení na mediálním trhu nemůže dovolit přistoupit na každý požadavek inzerentů; 

naopak musí předem pečlivě zvážit všechna pro a proti. Prvním krokem odpovědného 

pracovníka obchodního oddělení ČT, v tomto případě Petry Paterové, je tedy zjištění 

veškerých podrobností o daném produktu, který má být umístěn. Na základě svých 

zkušeností následně zváží, zda je vůbec možné zařadit produkt do vysílání, aniž by 

poškodil vysílatele, tedy Českou televizi. Dalším podstatným aspektem při výběru je také 

souhlas člověka, který daný pořad vytvořil nebo jej aktivně spoluvytváří (např. v případě 

hodně využívaného pořadu Sama doma je to podle Paterové Darja Macáková, u pořadu 

Hobby naší doby zase Jiřina Bohdalová).  

Při tvorbě pořadů s PP navíc ČT nabízí svým klientům exkluzivitu – tzn. že 

zadavatelům reklamy garantuje, že se ve stejném pořadu neobjeví jeho přímý konkurent se 

svými výrobky, a to ani za delší časové období. Jako dobrý příklad Paterová uvádí už 

zmíněný magazín s Jiřinou Bohdalovou Hobby naší doby, kde herečka může do povídání o 

kloubních výživách zařadit konkrétní doplněk stravy, ať ve formě aktivní nebo pasivní. Už 

se ale nestane, že by se jí za měsíc na stole objevil jiný preparát.  

Jak tedy vyplývá z předchozích řádků, v oblasti product placementu osciluje ČT 

mezi dvěma póly – na jedné straně stojí finanční přínos a ekonomický potenciál PP a 

na straně druhé neméně zanedbatelná položka kvality a vhodnosti takového 

reklamního sdělení v konkrétním pořadu. Při rozhodování o zařazení určitého produktu do 

děje tak hraje významnou roli také etika a další interní zásady, s nimiž bychom se u 

komerčních televizí v takové míře nesetkali. Pokud by totiž podle Paterové došlo ve 

veřejnoprávní televizi k nadužívání PP, mohlo by být stanici vytýkáno, že dělá reklamu za 

každou cenu, což je v rozporu s jejím původním poslání. Existuje proto zásada, že při 

sjednávání PP není primárním cílem generování čistého zisku, nýbrž dofinancování výroby 

nákladných pořadů. Peníze získané z PP by tak měly především pomáhat při další výrobě 

pořadů, filmů a seriálů.109 

                                                           
109 Rozhovor s Petrou Paterovou. Praha. 17. 1. 2014 
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5 ZÁVĚR 
 

Komerční produkty začleněné do filmů a televizních pořadů patří v České republice 

pořád ještě k novým nástrojům marketingové komunikace. Jak ale naznačují novinové 

články i vyjádření jednotlivých provozovatelů televizního vysílání, zájem o tuto formu 

propagace u inzerentů rok od roku roste. Proč? I na to se snažila odpovědět tato diplomová 

práce, která zkoumá hlavní přednosti i ekonomický přínos tzv. product placementu. 

V oblasti audiovizuální reklamy je totiž PP zajímavým fenoménem. Laickou 

veřejností bývá mnohdy chybně zařazován mezi skrytou reklamu, protože na rozdíl od té 

klasické (nebo sponzoringu) nemá svůj vyhrazený reklamní prostor, ale místo toho je 

přímou součástí děje. A to je také jeho největší výhoda, protože v době, kdy jsou již diváci 

unaveni a přesyceni dlouhými reklamními bloky, přichází s nenásilnou formou prezentace 

výrobků, služeb nebo značek přímo uvnitř audiovizuálních děl. Divák coby potenciální 

spotřebitel je tak může sledovat v přirozeném prostředí jako součást běžného života a může 

se s nimi také lépe ztotožnit, např. skrze oblíbené postavy, které daný produkt nebo značku 

používají. Product placement je tedy jinými slovy záměrně a více či méně nápadně 

umístěný produkt, který může touto formou propagace přinést do rozpočtu sdělovacích 

prostředků nemalý finanční obnos. V ČR je jeho používání v televizním vysílání povoleno 

od roku 2010, kdy nabyl účinnosti zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 

službách na vyžádání a o změně některých zákonů. Ten např. výslovně zakazuje 

umisťování některých konkrétních produktů, jako jsou tabákové výrobky nebo léčivé 

přípravky a postupy dostupné pouze na lékařský předpis. PP se také nesmí objevovat ve 

zpravodajských a dětských pořadech. Ve zbylých případech musí být zřetelně označen 

piktogramem „PP“ na začátku a na konci pořadu a také vždy po reklamních pauzách.  

Smyslem mé diplomové práce nebylo obsáhnout celou problematiku product 

placementu, ani zkoumat jeho vliv na diváka, ale spíše odpovědět na otázku, jak tuzemské 

televizní stanice přijaly nový právní předpis a jakým způsobem zareagovaly na možnost 

zařazovat do svých filmů a pořadů skrytá obchodní sdělení. Zvláštní pozornost jsem přitom 

věnovala České televizi, která má coby médium veřejné služby značně omezený reklamní 

prostor. V první kapitole byla proto nejdříve popsána důležitá teoretická východiska, 

vymezen legislativní rámec pro používání PP a vyjmenovány všechny jeho druhy a formy, 

s nimiž se můžeme na televizních obrazovkách setkat. Druhá kapitola pak nastínila možné 

důvody, proč je PP pro zadavatele reklamy atraktivní, a také přinesla konkrétní případy 
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aplikace PP ve vysílání vybraných televizí. Komerční stanice si totiž tuto formu reklamy 

velmi rychle osvojily a bezprostředně po přijetí zákona začaly do svých seriálů a pořadů 

začleňovat různé druhy produktů. A nutno poznamenat, že ne vždy se to dělo citlivě a 

s rozmyslem, za což si např. TV Nova vysloužila pokutu od Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání.  

V poslední kapitole už jsem se zaměřila pouze na ČT a její přístup k PP. Pomocí 

stručné analýzy příjmů a reklamních možností jsem se snažila potvrdit nebo vyvrátit 

úvodní hypotézu, že PP může být pro veřejnoprávní stanici dalším významným komerčním 

příjmem nad rámec regulovaného objemu reklamy. Product placement totiž stojí zcela 

mimo zákon, který reklamu v ČT omezuje, a tak je jen na vlastním uvážení televize, v jaké 

míře ho bude využívat. V tomto ohledu mi velmi pomohla obchodní manažerka ČT Petra 

Paterová, která mi v rozhovoru poskytla potřebný vhled do celé problematiky a nakonec 

mou hypotézu také potvrdila. Neopomněla ale dodat, že i přes to, že má ve sjednávání PP 

v podstatě volnou ruku, musí se řídit určitými interními pravidly a etickým kodexem 

stanice, aby nedošlo k porušení základní povinnosti České televize – poskytovat službu 

veřejnosti. Víc než na kvantitu proto dbá televize na kvalitu umístěných produktů a jejich 

citlivé začlenění do děje. Stejně tak primárním cílem při sjednávání PP není generování 

zisku, ale spíše pokrývání výrobních nákladů na pořad a přispívání k neustálému 

zkvalitňování programu.  

Během psaní této diplomové práce jsem se také musela vyrovnat s řadou překážek; 

tou hlavní byl asi nedostatek odborných publikací, které by se product placementem 

podrobně zabývaly. Většina teoretických východisek má proto svůj původ buď 

v zahraniční literatuře, nebo v odborných a novinových článcích na internetu. Další 

nepříjemností byla také neochota některých stanic sdělit informace ohledně své reklamní 

politiky a podílu PP na jejich příjmech (včetně České televize, jež poskytnutí těchto údajů 

původně přislíbila). I přesto ale věřím, že tato práce poslouží všem zájemcům o 

marketingovou komunikaci k poznání zajímavého fenoménu, jakým PP bezesporu je. Když 

si poté ve filmu nebo televizním pořadu všimnou nějakého komerčního produktu, snad si 

uvědomí, co všechno muselo předcházet třeba jedinému 5vteřinovému záběru.  
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