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Anotace (abstrakt) 

 Bakalářská práce „Rozsah a použití reklamy v TV (povolení použití product placementu  

po 1. 6. 2010)“ se zaměřuje na změnu v české televizní tvorbě, která byla způsobena přijetím novely 

zákona, umožňujícího využívání product placementu, jako způsobu obchodního sdělení a zařazujícího 

tento komunikační nástroj mezi obchodní produkty televizních stanic. Práce stručněji popisuje vývoj 

product placementu od jeho historických počátků, přes rozšíření ve filmové tvorbě až k povolení  

v televizi. Popisuje právní úpravu PP v ČR a její výklad ze strany Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání. Podrobněji se zaměřuje na situaci v prostředí českých televizních stanic, na způsoby umístění 

produktu a možné výhody jeho použití v porovnání s klasickými reklamními spoty. Porovnává 

veřejnoprávní Českou televizi a soukromou TV Nova, uvádí konkrétní příklady pořadů, ve kterých se 

PP začal uplatňovat. Práce prezentuje názory mediálních odborníků, zadavatelů reklam, hodnocení  

a zásahy RRTV a názory diváků. Cílem práce bylo zjistit a zhodnotit, jak se uvedení PP do českého 

televizního prostředí projevilo v pořadech, zda se zda naplnilo očekávání zadavatelů a provozovatelů 

vysílání, zda se stalo přirozenou součástí televizních děl a jak je vnímáno publikem. 

Abstract 

The bachelor’s thesis „Extent and use of advertisement on TV (permission of product 

placement from June 1st, 2010)” focuses on the change in Czech television production, caused  

by adoption of amendment to the law, which allows the use of product placement as a way  

of commercial communication and ranks it among the commercial TV products. The thesis briefly 

describes the evolution of product placement from the historical beginnings, through the success  

in motion pictures to the permission in TV broadcasting.  It also describes the Czech Broadcasting Act 

and the interpretation of this law by the Czech Radio and Television Broadcasting Council (RRTV), 

focuses in more detail on the situation in the Czech TV stations, on the manners of use of the product 

placement and possible benefits it may have comparing to classical TV commercial spots. The study 

compares public Czech TV to private TV Nova, shows the examples in TV programs, in which  

the products were placed. This thesis also presents the opinions of media experts, advertisers, 

ratings and interventions by RRTV and audience’s opinions. The aim of the thesis was to find out and 



 

evaluate, whether the PP entered the TV programs successfully, if the expectations of advertisers 

and broadcasters were fulfilled and how it affects the viewers. 
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„Umístění výrobku, loga nebo hovor o výrobku či značce by neměly vyčuhovat jako vlk mezi 

ovcemi.“ (kulturní publicista a filmový producent Pavel Melounek)1 

Úvod 

Dne 1. 6. 2010 nastala v českých televizích změna, kterou umožnil zákon č. 132/2010Sb., 

vstupující ten den v účinnost, a který novelizoval zákon č. 231/2010 Sb. o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání.  

Změna, ke které došlo, upravila použití tzv. produktu v televizní a filmové tvorbě, což bylo do 

té doby v České republice zakázáno. Product placement (dále jen „PP“ nebo „product placement“) je 

zákonem definován jako umisťování produktů, služby nebo odpovídající ochranné známky do filmů  

a pořadů, nebo jejich začleňování přímo do děje, za účelem propagace značkových výrobků nebo 

služeb konkrétních firem.2 Je marketingovým nástrojem a součástí reklamních kampaní. Product 

placement je tedy forma marketingové komunikace, primárně neoznačená (znělkou, nebo jiným 

označením), u které by měl mít divák pocit, že jsou dané produkty ve filmu nezbytnou či logickou 

výbavou hrdinů nebo součástí děje.  

Product placement není v marketingové komunikaci novým pojmem a ve světové reklamě 

má dlouhou historii. V České republice nicméně od roku 2010 vstupuje legálně i do televizní tvorby  

a vysílání. Již dříve se tu v televizi vysílaly filmy s PP, například „James Bond“ nebo seriál „Přátelé“, ale 

byla to buď díla zahraničí produkce, případně se filmaři pokoušeli toto ustanovení obejít použitím tzv. 

sponzoringu, kdy zasazovali produkty svých sponzorů do filmů a rozsah použití produktu nebo značky 

byl vymezený ve sponzorské smlouvě. Důvod, proč jsem si vybrala tuto práci, je ten, že mě zajímalo, 

jak se tato změna projeví v české marketingové komunikaci. Zda se podaří zakomponovat produkty 

citlivě a vkusně, nebo naopak budou neohrabaně a násilně zapojovány do děje a do scén pořadů. 

K této úvaze mě vedla vlastní zkušenost na základě shlédnutých filmů, ale i články, objevující se 

v médiích, týkající se změny zákona. Například „Před reklamou v televizi už nebude úniku“ (MF Dnes, 

25. 5. 2010)3 a rozhovor s Lidii Lukes, specialistkou na product placement, na téma vhodného 

umisťování produktů do filmů4. Vhodné zpracování je takové, když přítomnost značky či produktu 

                                                      

1
 DUDEK, Dalibor. Reklama – 3. díl – V hlavní roli product placement. Čtenářská gramotnost a projektové vyučování [online]. 

17. 1. 2011. [cit. 2012-02-20]. Dostupné z: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zdroje-k-
tematu/reklama-3  
2 

Česká republika. 132 ZÁKON ze dne 13. dubna 2010 o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). Sbírka zákonů, Česká republika. 2010, 47, s. 
1722.  
3
 MF DNES. Praha: MARFA, a.s., 2010, XXI, úterý 25. 5. 2010. ISSN 1210-1168.  

4
 tamtéž 
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nenarušuje vnímání děje a působí jako běžná součást prostředí nebo jako dějově opodstatněná 

rekvizita herce. V ideálním případě má dokonce vyvolat divákovu touhu značkový výrobek vlastnit.5 

V souladu s novým zákonem přibyl i Radě pro rozhlasové a televizní vysílání nový úkol, konkrétně 

tedy dohlížet na dodržování stanovených pravidel pro umisťování produktů.  

Změnu zákona a jeho nástup v platnost a účinnost předcházela a provázela v médiích značná 

odborná diskuze. Experti z oblasti médií, reklamy i práva, reklamní a mediální agentury a především  

i jejich klienti, tedy zadavatelé reklam, se připravovali na uvedení těchto změn do praxe. Majitelé 

značek získali další možnost jak své produkty dostat lidem do podvědomí skrz televizní médium, 

avšak vez konkurence dalších reklamních spotů, konkurenčních značek a přitom v souladu s hlavním 

benefitem televizní reklamy, totiž spojovat emoce se značkou. Podle odpovědí skupiny diváků, které 

jsem oslovila dotazníkem (viz kapitola 5), za účelem získání názorů na zavedení PP, čas reklamních 

bloků část diváků ráda využívá k jiným činnostem, jako je například uvaření si kávy, odchod na toaletu 

nebo na cigaretu, vyndání prádla z pračky, a podobně. Ten, kdo od televize nevstane, minimálně 

přepíná na jiný program, ve snaze vidět něco jiného než reklamu nebo použijí na ovladači tlačítko 

„mute“, čímž vypnou zvuk. I z výzkumu „Proměny postojů české veřejnosti k reklamě“, který 

každoročně realizuje agentura Factum Invenio ve spolupráci s Českou marketingovou společností 

(ČMS), Asociací komunikačních agentur (AKA) a Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV) 

vyplývá, že čeští diváci mají pocit přesycenosti reklamou a nejintenzivněji ji vnímají v komerčních 

televizích a v televizi obecně.6 Z výzkumu vyplývají též požadavky společnosti na reklamu. Jsou to: 

pravdivost, důvěryhodnost, získání informací, srozumitelnost. Mladé publikum navíc klade důraz  

na vtipnost a originalitu. Vznik videorekordérů umožnil divákům nahrávat si televizní programy či 

filmy na pásky VHS7 a vyhnout se při tom reklamám. Současná moderní technologie přenosu  

a digitálního vysílání poskytuje nové modely mediálních komunikací. Televize DV-R umožňuje 

nahrávání pořadů s vyloučením reklamních bloků, divák si může sám sestavit z nabídky mnoha 

různých kanálů vlastní program - bez reklam.8 Product placement je tedy další cestou pro inzerenty, 

jak se ke svým potenciálním zákazníkům dostat.  

                                                      

5
 PŘIKRYLOVÁ, Jana a JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 320 s. 

ISBN 978-80-247-3622-8. 
6
 HRODEK, Dominik. Přesycenost reklamou vzrůstá. Strategie: První týdeník o médiích reklamě a marketingové komunikaci 

[online]. Praha, 2008, č. 8 [cit. 2012-02-10]. ISSN 1210-3756. Dostupné z: 
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=229338 
7
 VHS. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 9. 5. 2012 [cit. 2012-

05-09]. 
8
 KOTRBA, Štěpán. Konec pohodlí. Strategie: První týdeník o médiích, reklamě a marketingové komunikaci. Praha, 2008, č. 

25. ISSN 1210-3756 
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Ve své práci se zaměřím na to, co se očekávalo od novely zákona, jak se projevilo její uvedení 

do praxe, zda užití product placementu vhodně dokresluje prostředí v televizních pořadech tak, aby 

se přibližovalo prostředí reálnému, tedy takovému, ve kterém žijeme, nebo zda naopak přítomnost 

značek případně jejich množství působí rušivě a uměle. Práce přináší názory odborníků, zjištěné 

z médií či osobně a též názory diváků. 

1. Stručná historie PP od počátků až k povolení v televizi 

1.1. Počátky umisťování produktu 

Počátky umístění produktu v médiích se datují do konce 19. století. První zmínka se uvádí 

v souvislosti s vydáním knihy Jules Verna „Cesta kolem světa za osmdesát dní“. Román vyšel v roce 

1873 a byly v něm uvedeny názvy dopravních a lodních společností. Zda to bylo placené umístění, 

však není známo.9 Ale ještě starším příkladem propojení propagace a prózy v 19. století je dílo 

Charlese Dickense „The Pickwik Papers“. Byly to příběhy, které poprvé vycházely měsíčně v letech 

1836 – 1837.10 Jméno Pickwick je převzato z názvu tehdejší kočárové linky Londýn – Bath a toto 

dopravní spojení v příběhu též hraje epizodní roli.11 I k ilustracím tohoto díla se váže zájem výrobců, 

konkrétně výrobců piva. K jedné z epizod ilustrátor Phiz (vlastním jménem Halbot Knight Brown)12 

částečně zobrazil logo značky Guiness Dublin Stout. Ostatní výrobci jej následně oslovovali, chtěli, aby 

i jejich loga byla vidět v dalších epizodách.13 

V některých románech a literárních dílech zůstává product placement i dnes. Dokonce může 

být i účinnější než ve filmech, protože čtení vyžaduje od čtenáře zapojení představivosti i fantazie. 

Dokresluje-li pak autor například charakter postavy pomocí značek oblečení, které nosí, nebo 

značkami věcí, kterými je obklopen, nutí tím čtenáře na zmiňované značky intenzivně myslet.14 Pokud 

hlavní hrdina knihy řídí výhradně BMW, nosí jeansy Replay a telefonuje jedině iPhonem, konkretizuje 

                                                      

9
 Product placement. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2 May 

2012 [cit. 2011-08- 12]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Product_placement 
10

 The Literature Network [online]. 2000 - 2011 [cit. 2011-08-12]. The Pickwick Papers. Dostupné z: http://www.online-
literature.com/dickens/pickwick/ 
11

 NEWELL, Jay, SALMON, Charles T. a CHANG, Susan. The hidden history of product placement. Journal of Broadcasting & 

Electronic Media [online]. Dec, 2006, [cit. 2011-09-02]. Dostupný z: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m6836/is_4_50/ai_n25004463/ 
12

 PERDUE, David A. Pickwick Papers. Charles Dickens Page [online]. 1997-2011 [cit. 2011-09-11]. Dostupné z: 
http://charlesdickenspage.com/pickwick.html 
13

 NEWELL, Jay; SALMON, Charles T.; CHANG, Susan. The hidden history of product placement. Journal of Broadcasting & 

Electronic Media [online]. Dec, 2006, [cit. 2011-09-02]. Dostupný z: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m6836/is_4_50/ai_n25004463/ 
14

 ROTHOVA, Karolína. O románové reklamě. Strategie: První týdeník o médiích, reklamě a marketingové komunikaci. Praha, 
2008, č.30-31. ISSN 1210-3756. 
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to čtenářovu představu o dané postavě. Předpokladem však je, že čtenář uvedené značky zná.  

Značky se stávají nositeli charakteru.  

S filmem značky spojovaly své produkty a jména hned od počátků jeho vzniku, tedy již v éře 

němého filmu. První film byl představen platícím divákům bratry Augustem a Luisem Lumierovými 

v Paříži v prosinci roku 1895. První filmy byly jen zachycením skutečných okamžiků, jako byl příjezd 

vlaku do stanice nebo dělníci odcházející z Lumiérovy továrny. Hned o rok později začal v jejich 

filmech účinkovat Frank Claire, což byl tchán obou bratrů a zároveň majitel pivovaru v Lyonu.  

Ve filmu „The Card Game“ opatrně nalévá pivo z lahve svým dvěma přátelům. Etiketa na lahvi sice 

není vidět, dle právních regulí se tedy o product placement nejedná, ale je to první krok vedoucí 

k procesu propojování filmů a prezentace obchodních značek a jejich produktů.15 K prvnímu cílenému 

umístění produktu pak došlo hned v témže roce, na základě spolupráce bratří Lumiérových  

se švýcarským obchodníkem Francois-Henri Lavanchy-Clarkem. Tento obchodník v Evropě zastupoval 

firmu Lever Brothers, anglického výrobce mýdla Sunlight soap. Značka tohoto mýdla se objevila  

ve filmu „Washing Day in Switzerland“ a i v dalších filmech, neboť Lavanchy-Clarke spolupracoval 

s bratry Lumiérovými také v oblasti distribuce a produkce jejich filmů.16 

Jak se vyvíjel film a jeho produkce, rozvíjela i oboustranně výhodná spolupráce filmařů 

s ostatními firmami, produkujícími různé zboží a služby. Byl to americký vynálezce Thomas Alva 

Edison17, který ve své době k product placementu přistupoval obchodně a výhody z něj pro svoji 

stranu znásobil. Snižoval výdaje, které musel vynaložit na produkci filmu a zároveň poskytoval 

propagační služby firmám, které byly zároveň jeho zákazníky. Přesněji to byli zákazníci Edisonových 

průmyslových firem18. Edison točil filmy s cestovní tématikou, jako například „A Ride through the 

Pack Saddle Mountins“ (1899) nebo „A Romance of the Rail“ (1903)19. Tyto filmy byly oblíbené hlavně 

u publika z dělnických vrstev. Konkrétně spolupracoval s železničními společnostmi, jako byly 

Pennsylvania Railroad nebo Erie Lackawanna Railway, které se objevovaly v jeho filmech, poskytovaly 

dopravu pro filmový štáb a vozy pro natáčení coby rekvizity a zároveň odebíraly vybavení pro vlaky 

z produkce Edisonovy výrobní divize. Edison by jedním ze zakladatelů společnosti General Electric 

                                                      

15
 NEWELL, Jay, SALMON, Charles T. a CHANG, Susan. The hidden history of product placement. Journal of Broadcasting & 

Electronic Media [online]. Dec, 2006, [cit. 2011-09-02]. Dostupný z: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m6836/is_4_50/ai_n25004463/ 
16

 tamtéž 
17

 CHRISTIE, Ian. Tomas Alva Edison. Who is who on Victorian Cinema [online]. c2011 [cit. 2011-10-14]. Dostupné z: 

http://www.victorian-cinema.net/edison.htm 
18

 NEWELL, Jay, SALMON, Charles T. a CHANG, Susan. The hidden history of product placement. Journal of Broadcasting & 

Electronic Media [online]. Dec, 2006, [cit. 2011-09-07]. Dostupný z: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m6836/is_4_50/ai_n25004463/ 
19

 tamtéž 
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(původně Edison General Electric, 1890)20, která se věnuje oblasti dopravní technologie, ale dnes  

i jiným oborům, jako třeba financím, zdravotnictví i médiím. General Electric vlastní 49% mediální 

společnosti NBC Universal21, do které patří například televizní společnost NBC Television Network, 

filmové studio Universal Pictures, nebo digitální média NBC.com. Provázanost médií s dalšími obory 

lidského podnikání je zřejmá a GE je jedním z příkladů diagonální koncentrace vlastnictví firem.  

Reklama pronikala do filmů stále více a již v roce 1915 bylo na filmy pohlíženo nejen jako  

na prostor, ve kterém je možno produkt předvést v jeho funkci nebo při jeho použití, ale též kde je 

možnost ukázat kladné účinky a výsledky použití toho kterého produktu. Příkladem je film, ve kterém 

použití psacího stroje značky Remington, pomohlo dívce zachránit vlastní rodinu. Poté, co její otec, 

živitel rodiny, zemřel, začala vydělávat peníze právě psaním na stroji.22 Značky zjistily, že se k lidem 

mohou dostat přes emoce. 

Provázání (tie-ups) mezi filmovými společnostmi a dalšími výrobními podniky se dále 

rozšiřovalo a mezi první a zároveň dodnes známé firmy, které do takové spolupráce vstupovaly, patří: 

Ford Motor Company, Coca–Cola, Helena Rubinstein, Shell Oil a další23. Agentura Walter E. Kline 

v Beverly Hills měla již ve 30. letech 20. století sestavený seznam se jmény firem, jejichž produkty se 

mohly do filmů využívat. Byly to počátky regulace ovlivňující výběr produktů. Na seznamu byly 

například již výše zmíněné psací stroje Remington, IBM tabulovací stroje, šicí stroje Singer a zařízení 

od firmy General Motors.24 Produkty byly pro natáčení poskytovány zdarma, ale výrobci těchto 

produktů měli právo používat obrázky z filmů k propagaci svých výrobků. Spolupráce fungovala spíš 

na principu barteru, než na základě placeného umisťování produktů. 

Ve 40. letech minulého století se objevila nová pracovní profese v reklamních agenturách  

a v public relations, její název byl „exploitation agent“, tedy agent pro využívání.25 Tito agenti byli 

specialisté na product placement. I když v té době ještě termín „product placement“ neexistoval a byl 

zaveden až v pozdějších letech. 

                                                      

20
 Tomas Edison & GE. GE [online]. c2011 [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: http://www.ge.com/company/history/edison.html 

21
 This is NBCUniversal. NBCUniversal [online]. c 2011 [cit. 2011-11-10]. Dostupné z: 

http://www.nbcuni.com/corporate/about-us/ 
22

 NEWELL, Jay; SALMON, Charles T. a CHANG, Susan. The hidden history of product placement. Journal of Broadcasting & 

Electronic Media [online]. Dec, 2006, [cit. 2011-09-07]. Dostupný z: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m6836/is_4_50/ai_n25004463/ 
23

 tamtéž 
24

 tamtéž 
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 tamtéž 
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1.2. Produkty a značky v rádiu a v televizi 

Za počátek propagace značek v rádiu se považuje rok 1923, ve kterém oděvní firma Browning 

King and Company sponzorovala a spojovala své jméno s pořadem „Browning King Dance 

Orchestra“.26 Přímá reklama v rádiu však nebyla povolena, nebylo možné ani zmínit, čím se firma 

Browning King and Company zabývá. Jen jméno firmy bylo spojeno s uvedeným programem, který 

byl smluvně zavázán, že bude vysílán exklusivně ve spojení s touto firmou a žádnou jinou. Byl to první 

případ formálního propojení zábavy a sponzorství v rádiu.27 Velkými sponzory pořadů byly tabákové 

firmy. Konkrétně společnost American Tobacco, jedna z největších cigaretových firem, která koncem 

20. let sponzorovala rozhlasový pořad „Lucky Strike Comedy Hour“.28 Kromě značky Lucky strike, byly 

v Americe velkými inzerenty v letech 1927 – 1951 i konkurenční cigarety značek Chesterfiled a Camel. 

Investovaly do reklamy spojené s filmy, s pořady v rádiích i televizi a propojovaly svou značku i se 

známými osobnostmi, herci, herečkami, zpěváky a dalšími. Nicméně právě cigarety dnes patří mezi 

produkty, jejichž reklama, tedy i product placement, je silně regulována. Ve Spojených Státech byla 

od roku 1938 pověřena dohlížením na regulérnost reklam The Federal Trade Commision, nezávislá 

organizace americké vlády. Její jednání z let 1964 – 1969 vedla k zákazu reklamy cigaret v rádiích  

a televizi, a to od roku 1971.29 Pro porovnání, v České republice se počátky regulace reklamy 

tabákových výrobků datují do roku 1992 a k úplnému zákazu v televizi a rozhlase došlo v roce 2001.30 

Tedy o celých 30 let později. 

Tak jako v rádiu, i v televizi se začal PP objevovat ve spojení názvu značek s názvy televizních 

pořadů. Nejprve to byly estrádní pořady, které se jmenovaly podle svého sponzora, a ve kterých 

účinkující propagovali jeho výrobky a služby. Příkladem je „Texaco Star Theatre“ (1948-1953)31, 

pořad, který byl úspěšně převeden z rozhlasu na televizní obrazovky, a který sponzorovala benzínová 

pumpa a servis Texaco, což bylo prezentováno hned úvodní písničkou32. Nebo pořad „The Colgate 

                                                      

26
 HUTTO, Richard Jay; MCCASH, June Hall; ROCKEFELLER, Stillman . Their Gilded Cage: The Jekyll Island Club Members 

[online]. Macon, GA: Henchard Press Limited, 2006 [cit. 2011-11-16]. ISBN 0-97770912-2-8. Dostupné z: 
http://www.google.cz/books?id=FNPoVchaehwC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false 
27

 tamtéž 
28

 LUM, K. L., J. R. POLANSKY, R. K. JACKLER a S. A. GLANTZ. Signed, sealed and delivered:"big tobacco" in Hollywood, 1927-

1951. In: Tobacco control [online]. BMJ Publishing Group Ltd., 25. 9. 2008 [cit. 2012-02-27]. Dostupné z: 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/17/5/313.full.pdf 
29

 NELSON, Jon P. Advertising Bans in the united States. In: EH. Net Encyclopedia [online]. 20. 5. 2004 [cit. 2012-02-27]. 

Dostupné z: http://eh.net/encyclopedia/article/Nelson.AdBans  
30

 Česká republika. 231 ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů. In: Sbírka zákonů. 2001, 87. s 5063. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb087-01.pdf 
31

 NASHVIL, Jay. Texaco Star Theater. Tv.com [online]. CBS Interactive Inc., c 2012 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: 

http://www.tv.com/shows/texaco-star-theater/ 
32

 Texaco Star Theater 1950 Theme Song- Milton Berle Show. In: You Tube [online]. YouTube, LLC, 31. 5. 2009 [cit. 2012-02-
28]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=G5iypuYl4E0 
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Comedy Hour“ (1950-1955)33, sponzorován firmou Colgate-Palmolive. Dále se pak product placement 

uplatňoval v takzvaných soap operách neboli mýdlových operách. Vlastně i název „soap“ je odvozen 

od sponzorů a producentů těchto seriálů, jimiž byly kosmetické firmy, ať už zmíněný  

Colgate-Palmolive nebo například Procter & Gamble.34 Tyto seriály byly vysílány především v denních 

hodinách, televizními společnostmi ABC (American Broadcasting Company), NBC (National 

Broadcasting Company) a CBS (Columbia Broadcasting System).35  

V prostředí rozhlasu a televize, na rozdíl od prostředí filmů, docházelo ke střetávání mezi 

platícími sponzory na straně jedné a promotéry produktů, kteří usilovali o umístění produktu do děje 

pořadu, na straně druhé. Rozhlas a televize dávali přednost sponzorům a příjmům od inzerentů, kteří 

za reklamu platili. Objem času, který je možno poskytnout pro komerční účely byl regulován.36  

A umístění produktu, i kdyby bylo neplacené, je také za reklamu považováno a tím ubírá prostor, 

který je možné inzerentům prodat. Zrovna tak výhody, které z umisťování produktů vyplývaly  

pro filmová studia, jako byla propagace filmů mimo čas promítání a zdarma získávané rekvizity, 

neměly pro televizní a rozhlasové pořady takový význam. Přesto se agenti public relations snažili 

prosazovat umístění produktů to televizních show, leckdy i pomocí finančních úplatků scénáristům 

nebo účinkujícím hvězdám.37  

Principy product placementu nalézáme v médiích, tedy konkrétně ve filmech a v televizi  

od jejich počátků. Současně s užitím těchto způsobů reklamy se vyvíjí systém jejich kontroly  

a dohledu nad nimi. Společnost NBC vydávala od roku 1948 Continuity Acceptance Reports (CART)38, 

memoranda, dle kterých se řídila tvorba programů i reklam. Co se týkalo umisťování produktů  

do děje, které byly potřebné coby rekvizity, platilo doporučení řídit se seznamem výrobců, kteří již 

v NBC inzerovali a dávat jejich produktům přednost před konkurenčními a takovými, kteří v NBC 

reklamu ještě nekoupili.39 

                                                      

33
 NASHVIL, Jay. The Colgate Comedy Hour. Tv.com [online]. CBS Interactive Inc., c 2012 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: 

http://www.tv.com/shows/the-colgate-comedy-hour/ 
34

 ALLEN, Robert C. Soap opera. The Museum of Broadcast Communications [online]. Chicago (IL), c 2011 [cit. 2011-10-10]. 

Dostupné z: http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=soapopera 
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1.3. Nástup product placementu ve filmech 

V dalších dekádách, tedy v 60. a 70. letech se umisťování produktů stávalo stále více běžnou 

součástí tvorby a produkce filmů a pořadů. Ale byl to až v roce 1982 nečekaný úspěch umístění 

bonbónů Reese's Pieces od firmy Hershey's do filmu E. T. Mimozemšťan40, který způsobil, že se 

product placement stal opravdu součástí reklamních strategií. V souvislosti s úspěchem filmu  

i reklamní kampaně, trojnásobně vzrostl prodej těmto, do té doby méně známým, bonbonům. Další 

příklad produktu, kterému se po úspěšném PP ve filmu „Risky business“ zvýšil prodej o 55%, jsou 

sluneční brýle značky Ray-ban, které ve filmu nosil hlavní hrdina, přestavován hercem Tomem 

Cruisem.41 V oboru marketingu, reklamy a PR se tedy v 80. letech zavedl nový pojem „product 

placement“42 . 

Nejznámějším příkladem product placementu ve filmech je série filmů o agentovi 007, Jamesi 

Bondovi. Jako příklad PP se totiž vyskytuje snad ve všech odborných knihách, materiálech a studiích, 

které byly na toto téma vypracovány. Značky spojované těmito filmy jsou například hodinky Rolex  

a Omega, automobily Aston Martin a Ford, mobilní telefon Sony Ericson nebo šampaňské Dom 

Pérignon.43 Podrobně případovou studii Jamse Bonda zpracovala Viki Antonopoulou v práci „Product 

placement in film“ (2010)44, nebo Tanya Nitins v práci „Selling James Bond“ (2011)45. 

I v českých filmech, se s umisťováním produktu již dávno setkáváme. Hezkým příkladem 

product placementu by mohla být Francovka a Pribináček ve filmu „Ať žijí duchové“, který vznikl roku 

1977 v Barrandovských studiích. Tyto produkty jsou do děje filmu zapracovány natolik zábavně, že si 

je diváci stále pamatují. V tomto případě se však o product placement či reklamu nejedná. V době 

normalizace, kdy tento film vznikl, nebylo Československo prostředím, ve kterém by se product 

placemet využíval na podporu kampaní či reklam. Sám autor, Zdeněk Svěrák potvrdil, že písničku 

„Pramen zdraví z Posázaví“ napsal do scénáře stejně jako ostatní písně, čili nikoli jako reklamu  

po dohodě s výrobcem46. Naopak zde došlo situaci, kdy v dnešní době firma Pribina s.r.o. používá 

filmovou písničku, která se vryla do podvědomí diváků více generací, ve svých reklamních spotech. 

                                                      

40
 tamtéž 

41
 LEE, Sandra. Product placement in the United States: A revolution in need of regulation. Cardazo Arts & Entertainment 

Law Journal [online]. New York, roč. 2008, Volume 26, Issue 1 [cit. 2012-03-16]. Dostupné z: 
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42
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45
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 Zdroj: e-mailová komunikace, odpověď Z. Svěráka, 31. 10. 2011, Biograf Jan Svěrák [lucie@sverak.cz] 
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Tvůrci reklamy z agentury Euro RSCG potvrzují, že reklama těží z emotivní síly Pribináčku, kterou 

získal právě díky písničce a filmu „Ať žijí duchové“.47  

Reklama se v českém prostředí začíná znovu rozvíjet po změně politického režimu r. 1989. 

S uvolněním obchodu, soukromého podnikání a konkurence logicky vzrůstá potřeba reklamy. Mezi 

prvními značkami, které umístění produktu do filmů začaly využívat, byly firmy Renault a Mattoni. 

První český film, ve kterém se automobily Renault objevily, byl film Davida Ondříčka „Samotáři“ (rok 

2000)48. Podle vysvětlení Jany Skaličkové z českého Renaultu, má tato značka v mateřské společnosti 

speciální oddělení, které se spolupráci s filmem věnuje již od roku 196349. Značka Renault se snažila  

o větší propojení s kulturou a spolupráce s českým filmem bylo jen logické rozšíření aktivit tohoto 

druhu v naší lokalitě. Ve filmech se často objevuje výše zmíněná značka minerální vody Mattoni  

od společnosti Karlovarské minerální vody. Minerální voda se dá nenásilně zapracovat do děje, takže 

je vhodnou rekvizitou a product placement. Pro uvedení příkladu, jak takové umístění minerálky  

do filmu vypadá, použiji vyjádření Štefana Oršoše, majitele agentury ProCinemas, která se tímto 

druhem reklamy ve filmech zabývá: „Mattonka většinou vyžaduje jeden hlasový výstup, aby si tedy 

postava ve filmu minerálku objednala, a jeden vizuální, kdy ji někdo na kameru vypije.“50 Navíc se 

Mattoni nevyhýbá ani nekonvenčnímu zobrazení, jako například ve filmu „Vratné lahve“ (film režiséra 

Jana Svěráka z roku 2006)51, kde Zdeněk Svěrák po plastových lahvích od Mattoni šlape, aby je mohl 

dát do koše. Ve filmu „Vratné lahve“ jsou zřetelně umístěny další značky, jako pivo Kozel, doručovací 

společnost Messenger, auto VW, hypermarket Albert. Přestože hlavní hrdina pivo pije z lahve  

a kamera zabírá přímo logo značky a basy piv s logem firmy jsou viditelné ve filmu celkem půl hodiny, 

působí výsledný efekt velice přirozeně a věrohodně52. Názory uživatelů filmového serveru CSFD se 

většinou shodují v tom, že si umístěných produktů všimli, ale celkový dojem z filmu tento PP neruší.53 

Na druhé straně jsou však příklady filmů, kde je PP velmi zřetelný, obzvlášť když téměř 

doslova cituje reklamní slogany. To nemohlo divákům uniknout ve filmu „Rafťáci“ (rok 2006)54, kde se 

                                                      

47
 Televizní reklama Pribináček - pramen zdraví z Posázaví. In: O reklamě.cz [online]. Inet-servis.cz [cit. 2012-05-10]. 
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 Rafťáci. In: CSFD.CZ: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group s.r.o., c 2001 - 2012 [cit. 2012-01-
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pes jmenoval Seznam, protože dle slov hlavního hrdiny všechno najde! Film Rafťáci byl product 

placementem doslova přesycen a loga značek i slovní zmínky o produktech připomínaly často sled 

reklamních spotů značek Škoda, Budvar, Sprite, Nokia, Author, Gumotex, Kentoya, Evropa 2  

a dalších.55 Další filmy, které bývají zmiňovány v souvislosti s násilným umístěním produktů, jsou 

například „Ženy v pokušení“(rok 2010), „Poslední plavky“ (2007) nebo „Účastníci zájezdu“ (2006).56 

Tyto příklady jsou důkazem, že ne vždy se product placement podaří tvůrcům díla zařadit do děje tak, 

aby opravdu působil jako jeho přirozená součást.  

1.4. Product placement v televizích 

1.4.1. USA 

V televizi ve Spojených státech je product placement povolen, ale od počátku regulován. Je 

to FCC (Federal Communications Commission), nezávislá agentura vlády USA, která byla založena 

roku 1934 na základě zákona „Communications Act of 1934“, která dohlíží na rozhlasové a televizní 

vysílání, uděluje vysílací licence a mimo jiné kontroluje i product placement.57 Nutnost regulovat 

product placement je podložena názorem, že divák má právo být informován o tom, že je vystaven 

reklamnímu sdělení, a že produkt, který vidí na obrazovce, tam byl umístěn záměrně a za finanční 

kompenzaci. PP bylo v televizi samozřejmostí a tak v roce 1950 FCC vydala pravidla, přikazující 

televizním producentům označovat pořady a zveřejnovat sponzory. Commercial Alert, nezisková 

organizace, která se soustředí na projevy komerce v kultuře a upozorňuje na přehnanou 

komercializaci ve společnosti, se snaží v posledních letech donutit FCC ke stanovení přísnějších 

pravidel pro užití product placementu ve filmech i v televizi.58 Jak dokazují dopisy a komentáře z roku 

2008, domnívají se, že pouhá zmínka o PP na konci pořadu není dostačující a špatně označený 

product placement může v dlouhodobém působení poškozovat spotřebitele, kteří mohou být 

například podporováni v konzumaci nezdravých potravin nebo alkoholu. Naproti stojí názor, 

Washington Legal Foundation59, neziskové organizace, jejímž cílem je hájit a prosazovat zásady 
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spravedlnosti a svobody, která zastává volné užití product placementu bez omezení.60 Podle názoru 

této organizace, je PP v zábavním průmyslu již od jeho počátků a je legitimní technikou a způsobem 

komerční komunikace. Dále pro svůj postoj argumentují tím, že divák má svobodnou volbu se  

na produkt dívat či nikoli, a to tím, že televizor zapne nebo vypne, případně přepne program. PP 

v americké televizi je tedy povolen, právně regulován, avšak stále zůstává tématem k diskuzím. 

1.4.2. Evropa 

Evropa přistupuje k product placementu mnohem přísněji. V Evropě byla základním 

dokumentem v oblasti televizního vysílání od roku 1989 směrnice Televize bez hranic. Přesněji 

Směrnice Rady ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských 

států upravujících provozování televizního vysílání (89/552/EHS). Novelizovaná byla v roce 1997 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 97/36/ES. Do českého právního řádu byla 

implementována zákonem č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání a o změně dalších 

zákonů ve znění pozdějších předpisů.61 K této směrnici byla v roce 2005 navržena její novela, jejímž 

cílem bylo, mimo jiné, zavést pružnější pravidla pro moderní formy reklamy. Poprvé se v ní definuje 

product placement, tedy umisťování produktu do pořadů, které nemají reklamní charakter. 

V předchozích verzích totiž nebyl product placement řešen, ale vzhledem k tomu, že se jednalo  

o častý jev, kdy se PP v dílech pro televizi vyskytoval, a který jednotlivé členské země EU řešily 

odlišně, bylo potřeba přijmout platná pravidla, která by pro všechny zajišťovala rovné podmínky.  

Obecně zůstává i novele PP zakázán, ale jsou vymezeny podmínky, za jakých k umístění může 

dojít a pořady, ve kterých tomu tak může být. Nová směrnice byla schválena v listopadu 2007  

a členské země EU měly povinnost ji implementovat během dvou let, tedy do konce roku 2009 do 

svých vnitrostátních zákonů.62 Každá členská země musí novelu akceptovat, může se však 

rozhodnout, nakolik product placement povolí. Mezi důvody, které vedly k potřebě produkt 

placement definovat a konkrétně upravit v zákoně patří i skutečnost, že evropské televize vysílaly 

televizní programy importované z Ameriky, kde je PP běžnou praxí, jako například seriály „Friends“ 

(Přátelé), „Sex in the City“ (Sex ve městě) a další. Zmíněné příklady bylo možné vidět i v české televizi 

a mnohé značky, které v nich byly umístěny, jsou známé i z místního trhu. (Apple, Dior, Nike, Adidas, 
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Nivea, Starbucks,…). Povolením product placementu v televizní tvorbě získali i evropští producenti 

příležitost vytvářet pro příběhy a děje realističtější prostředí. Získali způsob, jak napomoci rozpočtům 

na tvorbu nových pořadů.63 Podstatným důvodem, proč byl PP směrnicí upraven, je také snaha  

o kompenzaci ztrát, které reklamnímu průmyslu způsobují restrikce reklamy na určitě druhy 

produktů, jako jsou cigarety nebo alkohol.64  

Termín pro implementaci Směrnice do zákonů jednotlivých zemí byl stanoven do konce roku 

2009, nicméně ne ve všech zemích se tento termín povedlo dodržet. Některé země i s povolením PP 

úmyslně otálely, nechtěly zavést jeho povolení, v jiných byl naopak již povolen i před přijetím 

směrnice.  

 

Například ve Velké Británii ještě v roce 2009 ministr pro kulturu a média Andy Burnham 

oznamoval, že se britská vláda zabývala návrhem povolení brandových produktů v domácích 

pořadech, ale rozhodla se jej nepovolit65. Proti tomuto rozhodnutí se bouřily komerční televize  

a jedna z hlavních, síť televizních stanic ITV (Independent Television) prohlašovala, že proti tomuto 

rozhodnutí bude bojovat. Dne 28. 2. 2011 byl product placement povolen. Na dodržování 
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1210-3756. 

 
 Obr. č. 1. - Umístění kávovaru Dolce gusto v pořadu This Morning. 
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stanovených podmínek dohlíží Ofcom (Office of Communication), nezávislá organizace odpovědná 

parlamentu, dohlížející na média a komunikační společnosti v UK66. Prvním produktem umístěným 

v britské televizi byl kávovar Dolce gusto od firmy Nescafé, a to v pořadu „This Morning“  

na televizním kanále ITV hned v první den povolení PP.67 (Obrázek č. 1) 

Situace v evropských zemích ke konci roku 200868, tedy v období, kdy země byly v procesu 
implementace evropské směrnice do interních zákonů: 

Země Stav 2008 Předpoklad po implementaci 

Estonsko PP zakázán  zůstane zákaz 

Rakousko PP zakázán (s výjimkou 

sportovních, kulturních a 

charitativních pořadů s výjimkou 

pořadů pro děti)  

PP zůstane zakázán (s výjimkou 

sportovních, kulturních a 

charitativních pořadů s výjimkou 

pořadů pro děti) 

Dánsko, Francie, 

Maďarko, Irsko, Itálie, 

Lucembursko, Polsko, 

Slovensko, Švédsko 

PP v televizní tvorbě zakázán  PP bude povolen, za určitých 

podmínek 

Belgie, Holandsko, 

Portugalsko, Rumunsko 

PP již povolen s restrikcemi PP zůstane povolen s restrikcemi 

Řecko PP povolen PP zůstane povolen, s restrikcemi 

dle směrnice 

Kypr PP povolen neví, jak tomu bude po novelizaci 

zákona 

Německo PP povolen v kinematografických 

dílech, sportovních pořadech a 

lehké zábavě 

PP zůstane povolen a jsou 

očekávána další uvolnění  

Lotyšsko pravdivě uvádí, že žádnou 

regulaci PP nemá 

Předpokládán zákaz PP 

Slovinsko PP povolen v televizních 

seriálech, sportovních pořadech a 

zábavě 

chystá se zákaz PP 

 

Jednotlivé členské země mají dle směrnice možnost product placement v rámci vlastní televizní 

tvorby zcela zakázat. Je tedy na každé zemi, jakým způsobem evropskou směrnici do svých zákonů 

zapracují.  
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1.4.3. Česká republika 

V České republice k novelizaci zákona došlo s půlročním zpožděním, PP byl povolen jen  

za určitých podmínek a jen v určitých typech pořadů. Ještě v březnu 2010 nebyla schválena novela 

zákona, neboť ve stavu, v jakém ji poslanci předložili, ji senátoři nedoporučili k podpisu. Nebyl to PP, 

jehož ošetření v zákoně bylo problematické, ale jiné sporné body (zrušení zákazu křížení vlastnictví, 

kdy jeden subjekt nesmí zároveň vlastnit vysílací sítě a provozovat vysílání a povinnost pro 

podnikatele platit televizní a rozhlasové poplatky za mobilní telefony), které způsobily zdržení 

předložení zákona k podpisu.69 Poslanecká sněmovna schválila zákon vrácený Senátem v dubnu  

a koncem téhož měsíce – duben 2010 – byl zákon prezidentem podepsán.70 

2. Právní úprava rozsahu použití reklamy (product placementu) v televizních 
pořadech v ČR 

2.1. Zákony 

Implementací novelizované směrnice se současným názvem Audiovizuální mediální služby 

bez hranic do české legislativy, vešel dne 1. 6. 2010 v účinnost zákon č.132/2010 Sb. Tento zákon 

product placement specifikuje a legalizuje jeho užití za určitých podmínek v české televizní tvorbě, 

přesněji v audiovizuálních službách. 

Novela zákona zavádí nový termín „audiovizuální obchodní sdělení“, což je obecný pojem  

pro jakoukoli komerční komunikaci v rozhlasovém a televizním vysílání. Pod tento termín se řadí 

reklama, teleshopping, sponzorování a umístění produktu nebo jiné obrazové sekvence, které slouží 

k propagaci zboží nebo služeb.71 

Do doby účinnosti tohoto zákona se product placement v televizi označoval jako skrytá 

reklama. Zákon o regulaci reklamy definuje skrytou reklamu jako takovou, u níž je obtížné rozlišit, že 

se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena.72 Skryté audiovizuální obchodní 

sdělení je definováno jako slovní nebo obrazová prezentace zboží, služeb, jména nebo názvu 

ochranné známky nebo činnosti výrobce zboží nebo poskytovatele služeb v pořadech, jestliže je 
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taková prezentace uvedena s reklamním cílem a mohla by uvést veřejnost v omyl o povaze této 

prezentace. Za záměrnou je považována především tehdy, je-li poskytnuta za úplatu.73 PP ze své 

podstaty nelze oddělit od ostatního obsahu tak, jako reklamní spoty. Bylo tedy nutno pro umístění 

definovat jasný popis a podmínky, za jakých se může využít a jak se bude označovat. 

Product placement je definován jako záměrné a placené umístění značkového výrobku  

do audiovizuálního díla za účelem propagace. Jeho atributem je reklamní efekt na dané cílové 

skupině za využití kontextu nebo známých osobností.74 Product placement je dle směrnice chápán 

jako jeden z typů audiovizuálního obchodního sdělení, jež je tvořeno začleněním produktu, služby 

nebo odpovídající ochranné známky nebo zmínky o nich do pořadu za úplatu nebo obdobnou 

protihodnotu.75 Dalšími typy obchodního sdělení jsou televizní reklama, teleshopping a sponzorování. 

Při umístění produktu, na rozdíl od sponzorování, je produkt nebo zmínka o něm začleněna přímo  

do děje. U sponzorování tomu tak není. Sponzorský dar netvoří součást děje.  

Český zákon v souladu s výše uvedenou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES 

obecně zakazuje skryté audiovizuální obchodní sdělení. Tento zákaz se však netýká oprávněného 

umisťování produktů, o němž je divák dostatečně informován pomocí stanoveného symbolu, kterým 

je každý pořad, ve kterém se PP vyskytuje označen.76 Divák je tímto upozorněn, že v pořadu jsou 

umístěny produkty za účelem jejich propagace, že tedy bude vystaven reklamnímu sdělení, které 

může ovlivňovat jeho spotřebitelské chování. 

Zákon ošetřuje čtyři základní body: 

 do jakých pořadů smí být produkt umístěn 

 jaké podmínky musí být při umístění produktu splněny 

 pořady, ve kterých se PP vyskytuje, musí být označeny 

 jaké produkty se nesmí umísťovat 

                                                      

73
 Česká republika. 132 ZÁKON ze dne 13. dubna 2010 o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 

některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2010, 47, s. 
1722.  
74

 FREY, Petr. Product placement nejen ve filmu. In: Nové trendy [online]. 2009 [cit. 2010-05-21]. Dostupné z: 
http://www.novetrendy.cz 
75

 EU. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/65/ES . In Úřední věštník Evropské unie. 2007, L 332, s. 34-36. 

Dostupný také z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:CS:PDF 
76

 Česká republika. 132 ZÁKON ze dne 13. dubna 2010 o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 

některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2010, 47, s. 
1738.  



 

17 

Typy pořadů, ve kterých smí k uplatnění produktu v rámci děje dojít, jsou kinematografická 

díla, filmy a seriály vytvořené pro televizní vysílání nebo pro audiovizuální mediální služby  

na vyžádání, sportovní a zábavní pořady, ale nesmí to být pořady pro děti. V jiných pořadech  

a v pořadech pro děti může k umístění produktu dojít jen tehdy, pokud je poskytnuto bezplatně, 

zejména jako rekvizity nebo ceny pro soutěžící.77  

Obsah pořadů nesmí být umístěním produktu ovlivněn, nesmí jím být dotčena redakční 

odpovědnost a nezávislost provozovatele televizního vysílání. Nesmí nabádat přímo k nákupu zboží 

nebo služeb, zejména tím, že by bylo zboží zvlášť zmiňováno za účelem propagace. Umístěné 

produkty nesmějí být nepatřičně zdůrazňovány.78 

Každý pořad, obsahující PP, musí být zřetelně označen na začátku i na konci, a též po každém 

přerušení pořadu reklamou nebo teleshoppingem. Takové označení se nevztahuje na pořady, které 

provozovatel vysílání sám nevyrobil nebo nezadal k výrobě. 

Tak jako v podmínkách pro reklamu, stejně i v podmínkách pro product placement, jsou 

uvedeny produkty, jejichž propagace je zcela zakázaná. Zakázané jsou cigarety a jiné tabákové 

výrobky, stejně tak produkty osob, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret 

nebo jiných tabákových výrobků. Dalšími nepovolenými produkty jsou léčivé přípravky nebo léčebné 

postupy, které jsou v České republice dostupné jen na lékařský předpis.79  

2.2. Doporučení Rady související s aplikací nové právní úpravy umístění produktu 

RRTV vydala v tiskové zprávě z 11. zasedání, konaného dne 25. 5. 2010 „Doporučení, 

související s aplikací nové právní úpravy produktu“. Protože u zákonů vždy záleží na jejich výkladu  

a interpretaci do konkrétních případů, které nemusí být vždy zcela jednoznačné a přesné, vydala 

Rada toto Doporučení, ve snaze minimalizovat počet případů, které bude nucena řešit ve správních 

řízeních s provozovateli vysílání v souvislosti s nesprávně umístěným produktem.80 Například výklad 

toho, co je přímé či nepřímé nabádání k nákupu zboží a kde je hranice mezi patřičným a nepatřičným 

upozorňováním může být v mnoha případech komplikovaná. 
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Doporučení podrobněji popisuje, jak by mělo vypadat označení pořadů, ve kterých se PP 

vyskytuje a jak bude Rada postupovat při vyhodnocování umístění produktu z hlediska zákona.81 

 Zákon uvádí, že každý pořad, obsahující PP, musí být zřetelně označen na začátku i na konci, 

a též po každém přerušení pořadu reklamou nebo teleshoppingem. Rada specifikuje vzhled  

a umístění loga (piktogramu), které k takovému označování doporučuje. Mají to být písmena PP, 

v bílé barvě na černém podkladu. Zkratka PP vychází z anglického výrazu „product placement“  

a zvolena byla na základě zkušeností z evropských zemí, kde se již k označování používá. Logo má být 

umístěno v pravém dolním rohu obrazovky. Zobrazeno po dobu minimálně 5 sekund a jeho velikost 

má být 15% plochy obrazovky, aby byl pro diváky dobře čitelný.  

Po dobu prvních tří měsíců od uvedení prvního pořadu s PP na každém jednotlivém 

programu, Rada též doporučuje, aby byl piktogram doplněn textem tohoto znění: „Tento pořad 

obsahuje komerční sdělení ve formě umístění produktu za účelem propagace zboží či služeb.“ Text 

má divákům objasňovat, co uvedené logo „PP“ znamená. Text má být zobrazen po dobu 10 sekund  

a zabírat plochu minimálně 15% obrazovky, aby byl pro diváky dostatečně zřetelný a čitelný. Text má 

zároveň zaznít zvukově. S podmínkou minimální doby 3 měsíců, musí být zároveň dodržena 

podmínka umístění tohoto upozornění u prvních 40 odvysílaných pořadů s umístěným produktem. 

Toto označení zároveň nesmí obsahovat žádnou konkrétní zmínku o umístěném produktu či firmě, 

která jej zadala. 

Za nepatřičné zdůrazňování a nabádání ke koupi zboží nebo služeb, RRTV považuje 

neopodstatněné zmiňování produktu nad rámec dějového kontextu s cílem na produkt upozornit  

a vzbudit tak divákův zájem o produkt; vyzdvihování a vychvalování kvalit produktu; nepřirozenou 

kumulaci výskytu jediného produktu; uvedení kontaktu, například www stránek, na prodejce 

produktu; obrazové zdůraznění produktu či jeho detailů bez zjevného dramaturgicko-režijního 

opodstatnění.  

Dle vyjádření Rady, důvodem k vypracování tohoto dokumentu bylo vytvoření podmínek, 

které by napomohly uvedení product placementu do praxe tak, aby bylo co nejvíce eliminováno 

riziko konfliktu se zákonem. Rada si je též vědoma, že pro většinu jejích konkrétních doporučení není 
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přímá opora v zákoně a dokument nemůže být pro provozovatele vysílání závazný, právě porto jej 

nazvala „Doporučení“.82 

Příloha 01: Znění zákona - č.132/2010Sb – § 53a 

Příloha 02: Doporučení Rady související s aplikací nové právní úpravy umístění produktu. 

3. Reklama (product placement) od 1. 6. 2010 v televizních pořadech 

3.1. Situace v prostředí televizního vysílání těsně před legálním vstupem PP 

Na účinnost zákona povolujícího product placement se připravovaly všechny televize, velké  

i malé mediální agentury a reklamní agentury, producenti pořadů i zadavatelé reklam. Přijetí novely 

směrnice evropským parlamentem a povinnost jednotlivých členských zemí zapracovat změny  

i do vnitrostátní legislativy vzbudilo mnoho úvah a diskuzí o tom, jak bude PP do českého zákona 

implementován, protože bylo na vůli jednotlivých zemí, zda a v jaké míře PP ve svých zákonech 

povolí.  

3.1.1. Čas pro reklamu 

Čas, který televize mohou poskytnout pro reklamy je zákonem omezen, 83 je to maximálně  

12 minut za hodinu u komerčních televizí a půl procenta vysílacího času ve veřejnoprávní televizi,84 

přičemž novela zákona z listopadu 2011 limituje provozovatele vysílání ze zákona ještě více. Reklamní 

spoty mohou být pouze na televizních kanálech ČT2 a ČT4 a při omezení 0,5 % denního vysílacího 

času ještě v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí zároveň překročit 6 minut v průběhu jedné 

vysílací hodiny na žádném z těchto programů.85 Možnost product placementu stojí mimo výše 

uvedené omezení, a tak zůstává volným kanálem pro tvorbu příjmů. V médiích bylo prezentováno 

množství názorů a odpovědí na otázky týkající se výhod či negativních dopadů povolení umístění 

produktu. 
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3.1.2. Zdroj příjmů 

Otázka, zda povolení PP pomůže televizím zastavit pokles reklamních příjmů, byla položena 

odborníkům a jejich odpovědi nebyly jednoznačné.86 Jan Řehák, obchodní ředitel TV NOVA zastával 

názor, že nepomůže. Dle něj má na růst či pokles reklamního trhu vliv více veličin, tedy samotný PP 

situaci nezachrání. Nicméně PP zpřístupní televizní reklamu i menším a středním firmám, pro které je 

klasická televizní reklama ve formě reklamních spotů drahá. Naopak Robert Kvapil, obchodní ředitel 

České televize říkal, že ano. Dle jeho názoru PP je forma příjmů, která televizím chyběla, a je to cesta, 

jak nápomoci redukci nákladů na výrobu a jejímu zefektivnění. Celkově i ze všech dalších odpovědí 

vyplývalo, že PP nezastaví pokles příjmů z reklam, protože ten je způsoben celkovou ekonomickou 

situací v ČR i v ostatních zemích Evropy a světa, nicméně je novou cestou jak příjmy získávat. Firmy 

většinou mají daný rozpočet na reklamu a PR, tedy PP možná zařadí do svého plánu propagace  

a částky spíš rozdělí, než aby rozpočet navyšovaly. Ale PP může přivést do televize nové značky, které 

reklamních spotů nevyužívaly, své peníze dosud investovaly pouze do jiných druhů médií. 

3.1.3. Reklamní spoty vadí 

Způsob propagace pomocí PP může být mnohem zajímavější a citlivější v přístupu k divákům 

než klasická reklama, ale je potřeba s touto možností umět zacházet. V úvodu práce jsem již uváděla 

výsledky výzkumu agentury Factum Invenio, které dokazují, že diváci jsou klasickou reklamou 

přesyceni. Některé seriózní výzkumy mezi marketingovými odborníky dokonce potvrzují, že význam 

klasické reklamy v komunikačním mixu klesá. Například výzkum americké Asociace zadavatelů 

reklamy (Association of National Advertisers) dokládá, že zatímco v roce 2003, považovalo 50% 

respondentů klasickou reklamu za nejefektivnější prostředek marketingové komunikace, v roce 2008 

jich bylo pětinu méně87. Výsledky takových výzkumů vedou k tomu, že se reklamní specialisté, snaží 

hledat a využívat i jiné, příjemnější způsoby oslovení zákazníků, než jen klasickou reklamu. Reklamní 

spoty sice plní svoji funkci, stále jsou tím hlavním způsobem oslovení největšího počtu lidí, ale diváci 

je označují za rušivé, a to též v souvislosti s jejich hlasitostí. Úroveň hlasitosti je u nich vyšší, než  

u přerušeného pořadu, a tak je takový vpád reklam do rozběhnutého příběhu opravdu nepříjemným 

elementem. Místopředseda RRTV, JUDr. Pavel Foltán, ve svém článku, uveřejněném v březnu 2011  

na webových stránkách „Česká média“, uvedl, že se tímto problémem Rada musí zabývat.88 Ze zápisu 
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RRTV z března 2007 vyplývá, že rada zaslala Ministerstvu kultury ČR podnět k legislativním změnám, 

které by vedly k odstranění rozdílu hlasitosti reklam a ostatních pořadů89. A skutečně, v současné 

době (leden/únor 2012) se tímto problémem zbývá i Poslanecká sněmovna, která předložila návrh 

novely zákona o provozování televizního vysílání, který by hlasitost reklam upravoval. K problému se 

vyjádřila i technická komise ATO, která vysvětluje, že problém nemohou řešit provozovatelé vysílání, 

nýbrž je to otázka na výrobce reklamních spotů, které podléhají autorskému právu, a provozovatel 

jim do nich nemůže zasahovat. V zákoně by tedy měly být nastaveny limity, které by stanovovaly 

vhodné standardy zvuku již při jeho míchání při výrobě.90 Není to problém jen v České republice,  

i v ostatních zemích Evropské unie je tato problematika řešena.  

Výše zmíněné důvody opět jen podporují myšlenku, že na rozdíl od reklamních spotů může 

být product placement v televizi příjemnou, nenásilnou formou reklamy, kterou diváci přijmou  

a která je rušit nebude. Na přítomnost značek jsou lidé zvyklí z každodenního života i z mediálních 

forem jako jsou filmy, knihy, počítačové hry i internet. Z opačného pohledu pak vyobrazení prostředí, 

z něhož jsou všechny značky, etikety a loga vymazány, může působit značně nepřirozeným až umělým 

dojmem a ztrácet tak svoji věrohodnost. Kvalitní product placement tedy výrobek zasazuje  

do pozitivního kontextu tak, že jeho užívání ukazuje jako běžnou součást života hrdinů filmu, seriálu, 

povídky apod.91 Divák porovnává své hodnoty, názory a zkušenosti s těmi, které prožívá hrdina 

příběhu nebo které reprezentuje populární osobnost. Je-li pak nějaký produkt prezentován  

pro diváka uvěřitelnou formou, která splňuje jeho očekávání a je v souladu s jeho uznávanými 

hodnotami, může jej přijímat do svého života a zařazovat mezi své hodnoty. Tak může značka 

budovat u svých klientů pocit důvěry a stávat se oblíbenou. 

Z pohledu marketingových odborníků, sledujících zájmy značky neboli zadavatele reklamy, je 

propagace formou product placementu spíše vhodnější pro již divákům známé značky, než  

pro uvedení nové značky na trh.92 Tomuto názoru odpovídá skutečnost, že na televizní pořad, film, 

nebo seriál, se díváme kvůli jeho obsahu, tedy příběhu a ději, a značky v něm uvedené vnímáme jako 

dokreslení prostředí. Nedíváme se na něj s očekáváním, že poznáme nové značky a produkty, ale ty 

známé v nás navozují iluzi reálného, nám důvěrně známého světa. 
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Zařazení produktů tak, aby bylo v souladu s dějem, je obecná formulace, která plyne  

ze zákona, a i správná míra upozorňování na konkrétní produkt je důležitá. Podle názorů Ivana 

Hyžáka, generálního ředitele agentury Media Master, by totiž přehnané zmiňování o produktu nebo 

o jeho vlastnostech bylo kontraproduktivní, klienta může i poškodit a diváka obtěžovat až natolik, že 

jej odradí od sledování daného pořadu. A žádná televize a jistě ani klient nemá zájem, aby se kvůli 

špatnému product placementu sledovanost programu snižovala.93 

3.1.4. Dohled ze strany RRTV 

Na dodržování zákonů týkajících se televizního vysílání dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání pečlivým monitoringem televizních pořadů. Případy týkající se product placementu, musela 

řešit už v období, kdy nabývala účinnosti evropská směrnice, která začala platit pro všechny členské 

země Evropské unie dne 19. prosince 2009. Konkrétní případ, kdy řešila takový přestupek 

s provozovatelem televize Nova, se týkal značky obchodního řetězce Tesco, prezentované v jednom  

z dílů seriálu Ordinace v Růžové zahradě. Logo značky Tesco bylo viditelná na igelitové tašce  

a několikrát byla značka též slovně zmíněna. Tento díl seriálu byl odvysílán o 9 dní dříve, než evropská 

směrnice nabyla účinnosti a umístění PP nebylo nijak označeno ani na začátku ani na konci pořadu. 

Navíc stále nebyl v účinnosti zákon, který by povoloval product placement v přímo v České republice. 

V té době již byl sice připraven, ale nebyl schválen. V tiskové zprávě z 1. zasedání RRTV dne 5. 1. 2010 

se dočteme, že bylo zahájeno správní řízení s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. pro možné porušení 

§ 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., a to tím, že mohlo dojít k porušení povinnosti 

nezařazovat skrytou reklamu a dále pak pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 

Sb., který nařizuje reklamu zřetelně zvukově a obrazově odlišit. Porušení zákona ve smyslu zřetelně 

odlišit reklamu nebylo prokázáno, ale za porušení nařízení nezařazovat skrytou reklamu byla 

provozovateli uložena pokuta ve výši 250.000CZK (viz tisková zpráva z 15. Zasedání RRTV dne 3. 8. 

2010).94 I s Českou televizí bylo zahájeno správní řízení pro možné porušení povinnosti nezařazovat 

do vysílání skrytou reklamu. Údajně mělo dojít ke skryté reklamě na minerální vodu Mattoni v pořadu 

Jana Krause „Uvolněte se, prosím!“ dne 7. 5. 2010. Jak je však uvedeno v tiskové zprávě  

z 15. zasedání RRTV, řízení bylo zastaveno, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo.95 

Zpráva neuvádí přesné vysvětlení, ale z videozáznamu zmiňovaného dílů je zřejmé, že etiketa na lahvi 
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s minerální vodou nebyla v čelním záběru kamery. Lahev byla natočena tak, že značku na etiketě 

nebylo možno přečíst.96 Tedy zákon nebyl porušen.  

I tyto dva výše uvedené příklady řízení byly motivem, proč se televize raději rozhodly 

s nabízením product placementu vyčkat. Pro média se v tom smyslu vyjádřil Petr Dvořák, tehdejší 

generální ředitel televize Nova (od 1. října 2011 již generální ředitel České televize) i obchodní ředitel 

České televize Robert Kvapil.97 Oba se shodli na tom, že vyčkávají na přesné znění českého zákona, 

jeho uvedení v účinnost, a v souladu s ním pak product placement nasadí. Měli i představu, do jakých 

typů pořadů by bylo umístění PP vhodné. Podle Petra Dvořáka by se umísťování hodilo do pořadů  

ze současných reálií, ve kterých by se mohly prezentovat výrobky, které jsou i ve stejné době 

dostupné na trhu. Jmenoval seriály „Ordinace v Růžové zahradě“, „Comeback“ nebo „Dokonalý svět“. 

Robert Kvapil z ČT předpokládal, že nejdříve se PP v České televizi objeví v pořadech, jako jsou 

magazíny a talk show, do kterých mu zařazení produktů připadá pružné. Úvahy o vhodnosti pořadů, 

do kterých bude možné product placement zařadit, samozřejmě vychází z programové nabídky obou 

stanic. Oba dva zároveň uvedli typ pořadů, ve kterých, jak se jeví ze zápisů RRTV, si jejich televizní 

stanice už PP vyzkoušely. I když Nově úmysl prokázán byl, České televizi nikoliv.  

Před tím, než Rada vydala Doporučení související s aplikací nové právní úpravy umístění 

produktu, obeslala provozovatele televizního vysílání dotazníkem, kterým zjišťovala záměry 

provozovatelů ohledně umisťování produktu.98 Na základě společných odpovědí, zaslané Radě 

Asociací televizních organizací (ATO)99, která provozovatele vysílání sdružuje, pak doporučující 

materiál vytvořila. 

Kromě výše uvedeného Doporučení, vydala RRTV také materiál „Umístění produktu (product 

placement)“, který byl určen laické veřejnosti a kladl si za cíl objasnit divákům co je to umístění 

produktu, jak jej divák v programu rozpozná a jaké jsou podmínky pro jeho umístění.100 Dle oficiálního 
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vyjádření Rady vznikl tento materiál jako reakce na dotazy diváků, ve snaze jim danou problematiku 

zjednodušeně vysvětlit.101  

 Na oba zveřejněné dokumenty reagovala ATO oficiálním stanoviskem zaslaným Radě, na to 

následovala odpověď Rady a další otevřený dopis ze strany ATO k Radě. Cílem byla snaha o nastavení 

a pochopení oboustranných postojů k nové právní úpravě. 

Příloha 03: Dopis RRTV , dotazník určený provozovatelům vysílání 

Příloha 04: Společné odpovědi provozovatelů vysílání 

Příloha 05: Stanovisko ATO k matriálům RRTV týkajícím se umístění produktu 

Příloha 06: Odpověď RRTV na stanovisko ATO 

Příloha 07: Otevřený dopis ATO 

3.2. Vhodnost, výhody a způsoby umístění PP v souvislosti s typem pořadu 

3.2.1. Výhody televizního PP a vhodný výběr pořadů 

Mezi výhody televizního product placementu, které jsou všeobecně zmiňovány 

v prezentacích a manuálech reklamních agentur či televizních stanic, které PP nabízejí, patří jeho 

vysoká sledovanost v televizi oproti sledovanosti filmu v kině a také kratší doba, která uplyne  

od okamžiku zadání a realizace do doby vysílání.102 To dává značkám možnost zařadit produkt  

od pořadu, který je vysílán ve stejném časovém období, ve kterém probíhá reklamní kampaň daného 

produktu i jinými médii a nástroji, a tak zesílit účinek celého reklamního mixu. Ze zahraničních 

zkušeností, které ve své prezentaci o PP uveřejnila agentura Zenith Optimedia vyplývá, že product 

placement v kombinaci s klasickou reklamou má větší účinek.103 Též zařazení do publicistických, 

zábavně-instruktážních pořadů a life-stylových magazínů má větší vliv na diváky než PP v pořadech 

kinematografických, tedy filmech či seriálech. Do publicistických pořadů je též zařazení produktu 

flexibilnější a je jich velký výběr: pořady o módě, o hobby, auto magazíny, life-style magazíny.  

Do dramatických pořadů může být zařazení náročnější, neboť realizaci je nutno řešit s časovým 

předstihem, termín odvysílání pořadu není vždy zaručen, počet vhodných seriálů je nižší než počet 
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různých publicistických pořadů.104 Nicméně takové umístění nabízí větší prostor pro vysvětlení 

vlastností produktu, nebo způsobu jeho použití. Je možné jej předvést v rámci děje, vhodným 

zasazením do kontextu. To je též jednou z výhod PP proti reklamním spotům, které jsou omezeny 

časem. 

Na výběr vhodného pořadu pro zamýšlený PP má vliv více faktorů. Kromě výše uvedených, 

tedy časového zařazení pořadu do vysílacího schématu a typu pořadu, je to především cílová skupina, 

pro kterou je pořad určen. Znalost cílové skupiny dává produktu možnost přesného zásahu na své 

potenciální zákazníky. Dalšími faktory, zda je vybraný pořad pro daný produkt vhodný, jsou možnost 

spojení produktu se známou osobností, která v pořadu účinkuje a též oblíbenost pořadu. Oblíbenost 

pořadu je čitelná z měřitelných hodnot, kterými jsou sledovanost pořadu a afinita pro požadovanou 

cílovou skupinu.105  

 Cílová skupina je specifická část populace, na níž je kampaň nebo reklama zaměřena. 

 Sledovanost je podíl osob z cílové skupiny, vyjádřený v procentech, kteří průměrně 

v danou dobu sledovali určitý pořad.  

 Afinita se pak vyjadřuje jako poměr konkrétní cílové skupiny, pro kterou je produkt 

zaměřen, vůči indexové cílové skupině, kterou používáme právě pro porovnání 

s vybranou cílovou skupinou.106 

3.2.2. Forma umístění produktu. 

Pod samotný výraz „produkt“ lze zahrnout konkrétní výrobek, logo neboli ochrannou známku 

firmy, nebo určitou službu konkrétního poskytovatele. Tyto produkty mohou být včleňovány do děje 

aktivně nebo pasivně, vizuálním zobrazením nebo i slovní zmínkou. I samy pořady, ve kterých se PP 

může uplatňovat, mají různé formáty a z toho všeho plyne, že způsobů a kombinací jak produkt 

umístit je více.  

Pasivní je statické umístění produktu do pořadu, kdy produkt nebo služba je statickou 

součástí děje a není s ním aktivně manipulováno. Příkladem takového použití může být umístění 

láhve s nápojem na stůl, která je pak v záběrech kamery viditelná a značka nápoje zřetelně čitelná. 

Jako konkrétní příklad takového umístění mohu znovu uvést pořad Jana Krause, talk show „Uvolněte 
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se prosím!“, ve kterém se formou PP pravidelně prezentuje značka Mattoni. Na tomto příkladu, který 

jsem již zmiňovala v souvislosti se zásahem RRTV v období před 1. 6. 2010, je vidět změna, kterou 

zákon umožnil. Po tomto datu, tedy po zlegalizování PP v televizních pořadech, je již lahev na stole 

umístěna tak, aby etiketa byla zřetelně viditelná. Takové umístění bylo viditelné hned v díle tohoto 

pořadu, odvysílaném dne 4. 6. 2010.107 Mattoni tedy využívá nejen umístění produktu do pořadu, ale 

zároveň též spojení produktu a značky s populární osobností Jana Krause, který pro tuto minerální 

vodu natočil i klasické reklamní spoty.108 Že na spojení s touto osobností věří, dokazuje též 

skutečnost, že v product placementu pokračuje v Krausově novém pořadu „Show Jana Krause“, který 

od podzimu 2010 vysílá televizní stanice Prima.  

Staticky může být umístěn produkt i v hrané tvorbě (seriály, televizní filmy), kde se stává 

přirozenou součástí prostředí, v němž se děj odehrává. Může to být například budova s vývěsním 

štítem obchodu nebo firmy, billboard s pouliční reklamou na nějaký produkt či službu, nebo 

automobil, zaparkovaný na ulici.  

Při aktivním zařazení produktu do děje moderátor pořadu, nebo hlavní postava s produktem 

manipuluje, používá jej jako rekvizitu, může se o něm i slovně zmínit, upozornit na jeho vlastnosti, 

ovšem nesmí při tom zmiňovat přímo jeho název, tedy název firmy a značky nebo výrobce. Jak je 

uvedeno v zákoně produkt totiž nesmí být zmiňován neopodstatněně nad rámec dějového kontextu, 

příliš vychvalován nebo vyzdvihovány jeho kvality. Jeho zařazení musí působit přirozeně, tak jak by se 

dalo předpokládat jeho použití v běžném životě.  

Konkrétním příkladem aktivního využití může být použití automobilu přímo k jízdě, kdy pro 

diváka je zřetelně vidět jeho značka, nebo použití spotřební elektroniky, jako jsou mobilní telefony  

a počítače, mohou to být potraviny, konkrétně jejich konzumace nebo nákup v rámci děje, sportovní 

náčiní nebo oblečení, těch možností je mnoho. Společným prvkem při používání takto umístěného 

produktu je, že divák vidí značku nebo logo produktu. Takové zařazení produktu do děje ale vyžaduje 

užší spolupráci mezi zadavatelem a producentem i scénáristou konkrétního pořadu. Především pak 

v hrané tvorbě, ve filmech a v seriálech, ve kterých může být začleněn do děje na dlouhé období.  

Pro oba typy umístění (aktivní, pasivní) ale především pro to aktivní, je důležité, aby 

zadavatel s poskytovatelem této služby úzce spolupracovali, shodli se na optimální míře a způsobu 

prezentace produktu. Zadavatel potřebuje být spokojen s tím, jak je jeho značka prezentována, 

                                                      

107
 Uvolněte se prosím!: Archiv vysílání. Česká televize: Pořady A-Z [online]. Praha, 2010 [cit. 2012-02-14]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1176221164-uvolnete-se-prosim/210522161800022/?vso=video&rok=2010#dil 
108

 Mattoni Jan Kraus Všechny spoty. You Tube [online]. San Bruno: YouTube, LLC, 2010 [cit. 2012-04-14]. Dostupné z: 
http://www.youtube.com/watch?v=XCROofWamVI 



 

27 

producent pořadu nechce být značkou ve své tvorbě ovlivňován, logicky však konsens mezi oběma je 

ke spolupráci nutný. Cíl obou stran by měl být společný, a to PP využít co nejefektivněji, produkt 

zařadit co nejvěrohodněji a jeho použití zobrazit správně. Zaujmout diváka a zároveň neporušit 

pravidla daná zákonem a nedat Radě důvod k zahájení správního řízení. Ke každé značce je též nutné 

přistupovat individuálně, což potvrzují i názory klientů, kteří již product placement využívají a věří 

v jeho možnosti. „U product placementu je důležité, aby obě strany dokázaly najít jeho vhodnou 

formu a uměly spolupracovat“, říká Jan Živný, manažer z firmy Whirlpool. Kladně se též vyjadřuje 

Eduard Valent ze společnosti Karlovarské minerální vody, „Product placement již řadu let využíváme 

ve filmu a budeme jeho využití určitě rozšiřovat,“ zároveň dodává, že „individuální přístup bude 

vzhledem k různému rozsahu a podpoře produktů vždy nevyhnutelný“. Zábavné a odvážné 

upozorňování diváka na značku se líbí Petru Tylkovi, marketingovému řediteli společnosti Great 

United Trading, která zastupuje značku Timeout. „Když si vzpomenu, že jsem při jednom filmu chtěl, 

aby do naší prodejny vjelo auto, zdemolovalo prodejnu a logo, všichni si mysleli, že jsem se 

zbláznil.“109 To, co bylo přáním zástupce značky Timeout, se zdá být možná poněkud extrémní, ale 

dramatická tvorba nabízí spoustu možností, jak diváky překvapit a zaujmout, a PP značky využívají 

právě proto, aby se ke svým spotřebitelům dostali přes emoce. Stejný názor vyjádřil i Štefan Oršoš, že 

dobrý PP by měl pomoci zadavateli vytvořit tzv. love brand, tedy citovou vazbu klienta k výrobku.110  

3.2.3. Identifikovatelnost produktu. 

U umístění produktu rozlišujeme dominantní a nedominantní záběr na daný produkt. 

Dominantní je takový, kdy produkt je zobrazen v popředí a zabírá větší část obrazovky. V takovém 

případě je divák schopen značku ihned identifikovat.111  
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U nedominantního záběru je produkt umístěn v pozadí, zabírá menší část plochy obrazovky  

a je přirozenou součástí natáčeného prostředí. Divák si takového produktu může, ale nemusí 

všimnout.112 

 

3.2.4. Cena za PP 

Všechny výše uvedené faktory, které hrají roli při určování nejšikovnějšího způsobu umístění 

produktu do nejvhodnějšího programu, mají samozřejmě vliv na stanovení jeho ceny. Ta se odvíjí  

od kombinací zmiňovaných faktorů a je u každého případu více individuální. Kritéria, kterými se ale 

při určování ceny budou poskytovatelé řídit, jsou následující: Sledovanost pořadu, identifikovatelnost 

produktu, forma umístění produktu, délka záběru s produktem, četnost záběrů s produktem, verbální 

zmínka. Na cenu má vliv též spojení značky s hlavní postavou pořadu nebo s VIP osobností, případně 

význam role produktu v pořadu.113 Televizní stanice si připravovaly své ceníky, nicméně vzhledem 

k tomu že nelze stanovit jednotnou cenu, rozhodly se zveřejnit jen obecná pravidla cenotvorby, dle 
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kterých se budou s klienty domlouvat individuálně. V ČT se připravoval ceník stejný jako pro 

sponzoring a speciální akce, kde bude vycházet z předpokládaného zásahu na obrazovce, 

z předpokládané doby pobytu produktu na obrazovce a ze stanovených koeficientů. Koeficienty 

vycházejí z CPT (Cost per Thousand), což je cena za zásah, neboli oslovení tisíce diváků dané cílové 

skupiny.114 Pro určování cen reklamy jsou důležité měřitelné výsledky, což by bylo výhodné i pro 

určování cen PP, avšak nástroje na měření product placementu zatím nejsou. Podle Milana Kalouše 

zástupce mediální agentury Initiative, by bylo možné i pro PP používat nástroj Exposure Track, 

pomocí kterého měří zásah sponzoringových vzkazů během sportovních pořadů. Měření vychází 

z doby pobytu loga na obrazovce a poměru zabrané plochy k celkové velikosti obrazovky.115 I další 

agentury uvažují o způsobech měření účinnosti PP, ale zatím je konkrétně nevyužívají. (Agentura TNS 

Media Intelligence nebo agentura Admosphere.) 

4. Porovnání ČT a NOVA 

4.1. Product placement v České televizi 

4.1.1. ČT – veřejnoprávní 

Česká televize je jediná česká veřejnoprávní společnost, která poskytuje vysílání na celém 

území České republiky. Byla zřízena zákonem 483/1991 Sb. o České televizi ke dni 1. 1. 1992, jako 

samostatný hospodářský subjekt, nezávislý na státním rozpočtu. 116 Financování ČT plyne z televizních 

poplatků, které jsou hlavním zdrojem příjmu a ze zákonem povolené podnikatelské činnosti, do které 

spadá reklama, sponzoring a product placement. Podnikatelská činnost je omezeným zdrojem příjmů, 

kvůli omezením plynoucím ze zákona. (viz. 3.1). Česká televize a její čtyři programy jsou zaměřeny  

na českého diváka, kterého si udržuje díky kvalitě a šíři poskytovaných žánrů. Oslovuje různé divácké 

skupiny, kterým nabízí zpravodajství a publicistiku ve vysoké kvalitě a aktuálnosti, zábavní a sportovní 

pořady i dramatickou tvorbu. Mezi formáty, dostupné pro PP patří televizní filmy, zábavné pořady, 

tematické magazíny, seriály a reality show. Česká televize v současnosti vysílá na čtyřech televizních 

kanálech, ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4. 

ČT1 – „Vítejte na jedničce“ - je hlavní kanál, zaměřený na většinové publikum, na rodiny, vysílá filmy, 

seriály, zpravodajství, zábavné a soutěžní pořady. Skladba programu se podobá komerčním televizím 

a kromě zpravodajství a pořadů pro děti, nabízí formáty, do kterých je možno PP umístit. 
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ČT2 – „Jiný prostor“ – je kanál pro náročnější diváky. Program je sestavován z pořadů kulturních, 

vědeckých, z dokumentů s tématy z historie, přírody, umění, vědy a podobně. Formáty vhodné  

pro PP se také jsou, ale je jich minimální množství s porovnáním s ČT1 nebo komerčními stanicemi. 

ČT24 – zpravodajský kanál, který 24hodin denně vysílá zpravodajský servis z oblasti politiky, 

ekonomiky, kultury i z jednotlivých regionů. Kromě aktuálních zpráv vysílá publicistické pořady, 

magazíny z oblasti vědy, techniky, rozhovory s osobnostmi. Vzhledem k zpravodajskému zaměření 

tohoto kanálu se zde pořady s PP nevyskytují.  

ČT4 – je sportovní kanál. Vysílá přenosy ze sportovních akcí a vlastní pořady a magazíny zaměřeny  

na sport. Z hlediska umístění PP (také reklamy a sponzoringu) tyto pořady nabízejí oslovení specifické 

cílové skupiny. Touto cílovou skupiny jsou sportovní fanoušci, převážně muži, mladšího a středního 

věku, kteří aktivně sledují pořad a aktivně vyhledávají informace.117 

Prodej reklamního času, tedy klasických spotů, sponzoringu a product placementu  

pro Českou televizi zajišťuje společnost Media Master, s. r.o. S nástupem povolení PP do televizních 

pořadů uveřejnila tato společnost, kromě materiálů vysvětlujících problematiku product placemetnu, 

jeho zpracování a oceňování, též nabídku vybraných vhodných pořadů, do kterých by bylo možné 

produkty umístit.118 Seznam pořadů, uvedených v nabídce z dubna 2011 je uveden v příloze č. 08. 

Příloha 08: Nabídka pořadů pro PP v ČT. 

Konkrétní nabídka jak umístit produkt  

V souladu s vyjádřeními Roberta Kvapila, v nabídce pořadů pro PP v České televizi převažují 

formáty magazínů, zábavných pořadů a reality show.  

Podle prezentace společnosti Media Master119, mezi produkty, které se objevují v PP, a které 

tedy se dají očekávat, že se budou objevovat i v pořadech České televize patří osobní automobily, 

spotřební elektronika, mobilní telefony, počítače, potraviny, nápoje, cestovní kanceláře, destinace, 

služby a dopravní společnosti. Praxe z období prvního roku používání PP pak ještě ukázala, že dalšími 

produkty jsou nábytek a oblečení.120  
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Konkrétní nabídka121 a návrhy jak umístit produkty do připravovaného pořadu „Průvodce 

restauracemi“ obsahovala například umístění přirozených rekvizit pro moderátora, což může být 

oblečení, telefon, zápisník, pero, auto. Nebo umístění produktů do prostředí, ve kterém se pořad 

odehrává, což může být obchod s kvalitními surovinami. Hodnocené restaurace se nemohou stát 

zadavatelem PP, neboť v tom případě by docházelo k ovlivňování obsahu a hodnocení. Do pořadu 

„Taxík“ byly nabízeny kromě oblečení pro moderátora a telefonu další návrhy jako auto, taxislužba, 

nebo noviny, které řidič čte během čekání na klienty. Do dramatické tvorby, je nabídka k umístění 

produktů mnohem širší, ale zároveň zpracování je náročnější. Do seriálu „Třetí míza“, který byl  

ve skutečnosti nasazen až v lednu 2012 pod názvem „Život je ples“, se zadavatelům nabízely 

možnosti prostředí, kde se děj odehrává, (domov důchodců, kuchyně, internetová kavárna, 

zahradnictví, byt hlavní hrdinky), produkty, se kterými hrdinové příběhu manipulují, co může být 

kosmetika, doplňková výživa, krmivo pro psy, nádobí, hudební nástroje, bankovní služby, internetový 

vyhledávač a další. Stejně tak do připravované třetí řady seriálu „Vyprávěj“ byla nabídka široká. I když 

v tomto případě bylo potřeba vybírat ze značek, které mají dlouhou tradici. Vzhledem k tomu, že  

se jedná o retro seriál, značky a jejich výrobky musely být známé a používané v dané době, aby  

se hodily do děje a zároveň být známé ještě dnes, aby umístění mělo pro zadavatele význam. 

Takovými jsou produkty značek Kofola, Coca Cola, Nivea, Baťa, Botas, Bon Pari, Kinder Vajíčko, Škoda, 

Fiat apod. I přes širokou nabídku nebyl product placement ve výše uvedených seriálech zřetelný. 

V seriálu „Vyprávěj“ se formou PP nakonec prezentovala jen značka Nestlé.122 Ostatní, divákům 

známé značky, které se v seriálu objevovaly a dokreslovaly zobrazovanou dobu, byly záměrem autorů 

díla. 

4.1.2. Škoda a Kluci v akci  

Zřetelnější prezentace značek se v ČT objevuje v zábavných pořadech a magazínech. 

Dlouhodobější spolupráci značky s pořadem z nabídky České televize diváci sledovali v pořadu „Kluci 

v akci“, kde se prezentovala značka automobilu Škoda. Vedoucí marketingu Škody Auto, Marcal 

Farreas, v rozhovoru pro časopis Strategie v lednu 2009 uvedl, že využívají cílený PP. Využili jej  

ve filmech „Poslední sezóna“ a „Rafťáci“, ale, dle jeho slov, je obtížné najít v českém prostředí 

mimořádné příležitosti, tedy takové, aby PP byl v dostatečném rozsahu a zacílení. Nicméně značka je 

připravena nové příležitosti analyzovat a využívat.123 Hlavní cílovou skupinou Škody jsou lidé střední 

třídy a za nejlepší marketingový kanál stále považuje televizi. Product placementem v pořadu „Kluci 
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v Akci“ doplnila marketingovou propagaci vozu Škoda Yeti. Vůz se vyskytoval ve většině dílů  

od 15. 11. 2010 do 5. 2. 2011., kde umístění tohoto produktu bylo aktivní a záběry i dominantní. 

Moderátoři využívají vůz na začátku pořadu, kdy se dopravují například za hostem svého pořadu,  

do určené restaurace, nebo kdy odjíždějí od supermarketu, ve kterém nakoupili suroviny.  

  

 

Značka Škoda využila možnosti dlouhodobého umístění, spojení s osobnostmi moderátorů  

a tím zacílit na větší počet osob z cílové skupiny během doby tří měsíců. 

4.1.3. Finanční výnosy 

Finanční přínos z product placementu v roce 2010, tedy za polovinu roku fungování, byl 

vyčíslen v řádu milionů a procentuálně tvořil asi 0,5 procenta příjmů z reklamy. Dle vyjádření 

tiskového mluvčího ČT Ladislava Štichy, na základě vzrůstajícího zájmu zadavatelů PP je do budoucna 
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Aktivní užití produktu v pořadu 



 

33 

odhad zisku 20 milionů ročně.124 Bezprostředně po zavedení PP, tedy v letních měsících 2010 byl 

zájem slabý, ale během podzimu 2010 výrazně stoupl. 

Výnosy z vysílání reklamy na stanicích ČT1, ČT2, ČT24, ČT4125 činily: 

 Rok 2008  739.181 tis. Kč 

 Rok 2009  469 309 tis. Kč 

 Rok 2010 380 757 tis. Kč 

 Rok 2011126 278 906 tis. Kč 

Pokud zisk z reklamy, dosáhl v roce 2010 částku 380 757 tis. Kč a product placement se  

na této částce podílel 0,5%, zisk z PP byl téměř 2 miliony. Příjem z reklam meziročně klesá, a odhady, 

které na rok 2011 činily 480 milionů, se nepodařilo naplnit. Za důvody poklesu výnosů se uvádí 

celková ekonomická krize, zasahující do všech odvětví obchodu, tedy i do reklamního trhu, ale také 

především i účinnost zákona 302/2011 Sb., který novelizuje Zákon o České televizi a od listopadu 

2011 zakazuje vysílání reklamy na kanálech ČT1 a ČT24. Na ČT1 jsou i nadále možné ostatní komerční 

formáty (PP, sponzoring), na ČT24 nikoliv. Výnosy z PP celkovou ztrátu v reklamách nejsou schopny 

pokrýt, ale jistě částečně celkový propad zmírňují. Přesná čísla tržeb za PP nejsou ve výroční zprávě 

vyčíslena a výroční zpráva za rok 2011 bude teprve vydána. 

4.2. Product placement v komerční televizi NOVA 

4.2.1. Komerční TV Nova 

TV Nova je první soukromou televizní společností, která začala v roce 1994 vysílat na celém 

území České republiky. Velice rychle se stala divácky úspěšnou televizí a uchovává si prvenství  

ve sledovanosti. Provozovatelem vysílání TV Nova je společnost CET 21, spol. s r.o., která je též 

provozovatelem vysílání sesterských kanálů, kterými jsou Nova Cinema, Nova Sport a placený kanál 

MTV. Dohled nad provozováním vysílání vykonává Rada pro televizní a rozhlasové vysílání.127 
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Televize Nova si ihned v prvním roce vysílání získala velkou popularitu a po dvou měsících 

vysílání byla její průměrná sledovanost 59,4% diváků.128 ČT1 v té době měla průměrnou sledovanost 

62,9%. V té době se hodnoty měřily deníčkovou metodou, při které vybraní diváci zapisovali pořady, 

které sledovali. Měření pomocí peoplemetrů začalo až v roce 1997. Výsledky z roku 1994 tedy nemusí 

být přesně odpovídající skutečnosti, ale dokazují velký zájem diváků o nově vzniklou stanici. Díky 

vysoké sledovanosti začala tato komerční televize vykazovat vysoké obraty i zisky. Média uvádí, že 

v prvním roce to byla tržba přes 1,5 miliardy korun a zisk 250 milionů, v druhém roce 1998 činil hrubý 

zisk téměř 1,5 miliardy. V současnosti jsou roční tržby Novy přes 6 miliard KČ.129 V počátcích měla 

Nova vyčleněno pro vysílání reklamy 10% vysílacího času. Dnes, dle zákona, maximálně 12 minut  

za jednu vysílací hodinu, což činí 20%. 

 

Televizní stanice Nova - vysílá české i zahraniční televizní seriály a telenovely, filmy, zábavné  

a lifestylové pořady, zpravodajství, publicistické pořady a reality show. Nova je dlouhodobě 

nejsledovanější stanice v České republice a k umístění produktu nabízí divácky úspěšné pořady. Share 

(podíl na trhu) Novy za rok 2011 byl 29,13% za celý den a 33,04% v prime time (19.00 - 23.00 hod).130 

Share ČT 1 ve stejném období činil 15,88% za celý den a 17,73% v prime time. (viz obr. „Hodnoty 

sledovanosti“)  
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Nova Cinema - stanice zaměřená především na filmy a seriály a publicistické pořady z filmového 

prostředí. V programové skladbě se nacházejí filmy pro všechny věkové kategorie, pro více i méně 

náročné diváky, většinou starší filmy nebo reprízy. Vysílá od prosince 2007.131  

Nova sport - český sportovní kanál, který vznikl v dubnu 2002. Vysílal nejprve pod názvem Galaxie 

sport a od října 2008 pak pod svým současným názvem. Vysílá sportovní pořady a přímé přenosy 

mezinárodních sportovních utkání a závodů.132 Cílová skupina jsou sportovní fanoušci, většinou muži. 

MTV Czech - je hudební placený kanál, vysílá pro Českou a Slovenskou republiku. Je to česká verze 

celosvětové hudební stanice a v ČR od listopadu 2009.133 Cílová skupina jsou mladí, 15 – 35 let.  

OZPD 

Již v době, kdy byla v platnosti Evropská směrnice upravující PP, ale ještě nebyl v platnosti 

český zákon, používala Nova takzvané OZPD, organizované začlenění produktu do děje. Jednalo se  

o umisťování produktů do pořadů na základě smluv o poskytnutí rekvizit nebo sponzorství. Oficiálně 

se však nevztahovalo k obchodnímu sdělení, ale vztahovalo se k výrobě pořadu.134 Zákon to ani jinak 

nepovoloval, nicméně začleňování produktu vycházelo z logiky, že hrdina se nepohybuje 

v anonymním světě. S nástupem zákona o PP v platnost, vydala i TV Nova svoji prezentaci 

„Představení umístění produktu“, ve které specifikovala umístění produktů do vlastních pořadů.  

V nabídce byly uvedeny následující pořady:135 

„Ordinace v Růžové zahradě“ – seriál z lékařského prostředí, popisující příběhy lékařů a jejich rodin, 

který paří mezi nejsledovanější pořady vůbec. Je zařazen do schématu v hlavním vysílacím čase, hned 

po zpravodajství, a jeho sledovanost (rating) je 23% v kategorii 15+, (tedy sledovanost více než 

2miliony diváků). 

„Ulice“ – seriál ze současnosti, zachycuje příběhy obyvatel jedné ulice. Seriál je do vysílacího 

schématu zařazen před večerním zpravodajstvím, těsně před hlavním vysílacím časem. Rating tohoto 

pořadu je 15,5% v kategorii 15+(tj. 1 360 tis. diváků). 
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„Rady ptáka Loskutáka“ – magazín, plný tipů a praktických rad z oblasti kutilství, chovatelství, bydlení, 

vaření a různých koníčků, který uvádí oblíbení moderátoři. Rating 12,6% v kategorii 15+. 

„Tescoma s Chutí“ – je krátký pořad o vaření, receptech, i o vybavení do kuchyně, který je vysílán 

v rámci ranního pořadu „Snídaně s Novou“, která má sledovanost 1,6% v kategorii 15+. Jeden díl se 

odvysílá 3 krát za den, tedy zásah na počet diváků tím stoupá. 

 „Stahovák“ – zábavný pořad, ve kterém populární herci mladé generace pouští divákům vtipná 

videa. Sledovanost tohoto pořadu byla 6,9% v kategorii 15+. Pořad je zacílen především na mladou 

generaci diváků. 

Dalšími pořady, vhodnými pro PP z programové nabídky TV Nova byly sitcom „Comeback“, 

pořad o vaření „Babicovy dobroty“, seriál „Dokonalý svět“, který svým dějem zasazeným do prostředí 

redakce módního časopisu, předpokládal k PP ideální podmínky.136 Dále pak aktuálně zařazované 

reality show či hudební soutěže. V současné obchodní prezentaci137 pro rok 2012 je kromě nabídky 

pořadů též uvedena i orientační cena. I nadále však platí, že nelze stanovit jednotně, neboť každé 

umístění produktu se tvoří individuálně a na určení ceny má vliv více kritérií, které jsem již uváděla 

v kapitole 3.3.1. Částky se pohybují v řádech statisíců. Za aktivní PP v nejsledovanějším seriálu 

„Ordinace“ se uvádí 500.000Kč, za pasivní využití pak 250.000Kč. Orientační cena PP do jednoho 

receptu v pořadu „Tescoma“ je 100.000KČ.  

Výhody PP, kterými jsou kreativní zpracování a emotivní zásah na diváky, se nejvíce projevují 

v umístění produktu do dramatické tvorby. V nejsledovanějším seriále „Ordinace v růžové zahradě“ 

se nejvýrazněji objevil nábytek Jamall a léčivý přípravek Alivictus. Další značky, které do pořadů v TV 

Nova product placement zadaly, byly např. Škoda Auto, Avon, RWE, ČSOB, nebo časopis Ekonom.138 

Do magazínu „Rady ptáka Loskutáka“ umístila například produkt značka Obi. V pravidelné rubrice 

tohoto pořadu vystupoval odborník, který měl na oděvu logo firmy.139 

                                                      

136
 Nova spouští Dokonalý svět, první český seriál plný módních značek. IDnes.cz [online]. 1. 9. 2010 [cit. 2012-05-02]. ISSN 

1213 - 7693. Dostupné z: http://life.ihned.cz/c1-46200550-nova-spousti-dokonaly-svet-prvni-cesky-serial-plny-modnich-
znacek%201.9.2010 
137

 Reklama. Nova.cz [online]. Praha: CET 21 spol. s r.o., c2012 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 

http://tv.nova.cz/reklama?tab=sponzoring  
138

 Aktuality: Product placement v TV využívá stále více firem. Marketing & Media: Týdeník pro marketingovou komunikaci a 

média. 22. 11. 2010. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-48245680 
139

 KRUPKA, Jaroslav. Obi radí spolu s Loskutákem. Marketing & Media: Týdeník pro marketingovou komunikaci a média. 7. 
3. 2011. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-50940990-obi-radi-spolu-s-loskutakem 



 

37 

4.2.2. Corega v Ulici 

Společnost GSK,140 farmaceutická firma, zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou  

a prodejem léčivých produktů, si pro podporu marketingové propagace jedné ze svých značek vybrala 

seriál „Ulice“. Byly to produkty značky Corega, a to fixační krém na zubní protézy a tablety na jejich 

čištění. Při hledání vhodného pořadu pro uvedený produkt se společnost řídila třemi kritérii. Hledala 

pořad, který by splňoval vysokou afinitu k cílové skupině 50+, vysokou sledovanost a zároveň poskytl 

možnost dějové návaznosti.141 Seriál „Ulice“ tato kritéria splňuje, navíc je velmi oblíben u diváků 

starší generace. Zadavateli se též líbilo spojení produktu s hlavní postavou, kterou v seriálu ztvárňuje 

populární herec Vladimír Brabec, mezi seniory též velmi oblíbený. Ctirad Capůrka, brand manager 

této značky potvrdil, že se na umístění produktu připravovali již od podzimu roku 2009, kdy se začalo 

hovořit o sjednocování české mediální legislativy s legislativou EU. Produkt byl dramaticky zpracován 

do 14 obrazů v 7 dílech seriálu, rozložených do období od 1. 11. do 22. 12. 2010. Detailní záběry  

na značku byly zařazeny v 5 obrazech, v ostatních byly produkty zmiňovány slovně. Zpočátku se 

nejprve rozehrála situace, ve které má hlavní hrdina problémy se zubní náhradou. Toto téma se 

prolíná dějem, jiné osoby nabízejí různá řešení, až je situace připravena na představení přípravku, 

který nabízí správné řešení. Hlavní hrdina projevoval k použití produktu nedůvěru, a tak v dalších 

dílech mu jiná postava názorně předvádí jeho bezpečné a účinné použití. Konkrétně se jednalo  

u použití čistících tablet, u kterých bylo využito edukativního zobrazení. Tato skutečnost jen potvrzuje 

nutnost úzké spolupráce zadavatele s tvůrci pořadu, aby nedošlo k žádným chybám. Přímý účinek PP 

na zájem spotřebitelů lze těžko oddělit od účinků dalších nástrojů komunikačního mixu, které 

současně běžely, ale, dle slov brand managera, byl emocionální účinek na diváky nesporný.142  
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4.2.3. Příjmy z PP 

Televize Nova zveřejňuje své hospodářské výsledky ve výroční zprávě společnosti CET 21 spol. 

s r.o., dostupné v obchodním rejstříku na portále eJustice, a také v rámci výsledků celé mediální 

skupiny CME.143  Hodnoty výnosů společnosti CET 21 z prodeje reklamy, sponzoringu a teleshoppingu 

jsou následující:144 

 Rok 2008  8 873 089 tis. Kč 

 Rok 2009  6 874 624 tis. Kč 

 Rok 2010 6 477 590 tis. Kč 

Z uveřejněných čísel nelze zjistit, jaká je konkrétní tržba a zisk TV Nova jen za reklamu a kolik 

z toho činí product placement. Nicméně zdroje uvádějí, že TV Nova je nejcennější součástí skupiny 

CME a má nejvyšší tržby i zisk.145 Tisková mluvčí Michaela Fričová po prvním půlroce fungování PP 

(tedy v lednu roku 2011) potvrdila, že zájem zadavatelů o PP stoupá, a že televize řešila desítky 

obchodních případů, kdy řada z nich byla i na základě spontánní poptávky.146 Běžnější praxe je, kdy 

zadání na PP realizuje mediální nebo reklamní agentura, která pro značku tvoří celou marketingovou 

kampaň. Také Jan Řehák, obchodní ředitel Novy, po zhodnocení roku 2010 médiím potvrdil, že Nova 

má nezanedbatelný objem příjmu z product placementu a do dalších let počítá s dalším nárůstem 

zisků.147 

5. Reakce a zkušenosti zadavatelů a diváků 

5.1. Názory zadavatelů PP 

Zadavatelé reklamy jsou s možnosti umísťování produktů spokojeni. Vyplývá to z názorů, 

které vyjadřovali v době, kdy se média zabývala uvedením zákona v platnost. Mezi společnosti, jejich 

zástupci potvrdili, že se na PP chytají a zvažují jeho možnosti, patří, kromě výše uvedených jmen  
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a značek, ještě automobily Ford,148 sportovní oblečení Qiucksiver a Roxy,149 nábytek Kika,150 džínsové 

oblečení Wrangler a Lee151 a další. Reference po uskutečnění product placementu poskytly následující 

firmy:152 Avon Cosmetics: „Product placement na TV Nova je pro nás vítaným doplňkem komunikace 

na této televizní stanici. Díky našemu silnému zázemí obchodních zástupců, můžeme na nastávající díl 

s product placementem upozornit s předstihem. Po každém odvysílání pak máme velice pozitivní 

zpětnou vazbu, která pomáhá obchodním zástupcům při prodeji výrobků, které se na Nově objevily.” 

Tescoma: „Tescoma s.r.o. je velmi spokojená se spoluprací a prezentováním výrobků v pořadu Rady 

ptáka Loskutáka. Jeho efektivnost sledujeme velmi bedlivě, používáme k tomu sofistikované nástroje, 

a můžeme potvrdit, že dopad pořadu na následné spotřebitelské chování je více než uspokojivý.“ GSK 

Czech Republic: „Vliv na emocionální atributy značky Corega u cílové skupiny je nesporný“. BASF-The 

Chemcal company: „Spokojeni jsme byli, mělo to obrovský úspěch. Plánujeme pokračovat.“ 

5.2. Názory diváků 

Z výsledků výzkumu agentury Factum Invenio vyplývá, že českým divákům PP nevadí, nebo si 

jej příliš nevšímají.153 Výsledky uvádějí, že PP vůbec nevadí 18%; nevadí, pokud zapadá do děje také 

cca 18%; PP si vůbec nevšímá 54% dotazovaných; PP vadí 1%. 

Během zpracovávání tématu své bakalářské práce jsem oslovila skupinu diváků vlastním 

dotazníkem a snažila jsem se zjistit podrobněji jejich názory na PP. Využila jsem vlastní databáze  

e-mailových adres a dotazník rozeslala, někteří obdrželi tištěnou formu. S některými respondenty 

jsem na dané téma vedla rozhovory. Období získávání odpovědí byl rok 2011. Respondenti byli lidé 

ve věku 15 – 50let, středoškolského a vysokoškolského vzdělání, se středními a vyššími příjmy. Byli to 

obyvatelé větších měst, konkrétně Prahy a Plzně. Vzhledem k počtu oslovených (180 osob) a jejich 

odpovědí, kterých bylo 126, nelze považovat tento výzkum za čistě kvantitativní, spíš za kvalitativní 

náhled do názorů vzorku skupiny diváků. Respondenti často odpovědi doplňovali svým vysvětlením  
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a konkrétními příklady. Otázky a grafy, znázorňující procentuální zastoupení odpovědí, jsou uvedeny 

v příloze č. 09. 

Příloha č. 09: Dotazník a odpovědi. 

 Z odpovědí vyplývá, že oslovení diváci mají povědomí o umisťování produktů,  

ale nevěnují tomu příliš pozornost, nebo jim nevadí. Konkrétně PP nevadí většinou v pořadech  

o vaření a v magazínech. Ve filmech vadí, jen pokud je zařazen násilně, nebo je upozorňováno 

nepřirozeně. Více než polovina diváků odpověděla, že si nevšimla změny v rozsahu použití produktů, 

kterou povolení PP přineslo. Nevnímají příliš změnu, která po 1. 6. 2010 nastala. Změnu vnímá 42% 

dotázaných. Necelá třetina všech dotazovaných uvádí, že chystanou změnu zákona sledovala  

s obavami, že televizní pořady budou přeplněny reklamou. Dvě třetiny dotazovaných si nevšimlo 

loga, které dle zákona musí označovat pořad obsahující PP. Někteří uvedli, že i když si loga všimnou  

a vědí, co znamená, nesoustředí se během pořadu pak na to, aby produkty vyhledávali.  Jen 17% 

respondentů bylo schopno uvést pořady, u kterých si tohoto loga všimli. Nejčastěji se objevovali 

názvy pořadů: „Ordinace v růžové zahradě“, „Uvolněte se prosím“, „Československá superstar“, „Den 

D“, „Ulice“, „Prostřeno“. Konkrétní produkty a značky dokázalo jmenovat 42% dotazovaných. 

Jmenovali následující produkty a pořady: Arginmax ve filmu „Účastníci zájezdu“, Alivictus a Jamall 

v „Ordinaci v Růžové zahradě“, Avon ve filmu „Román pro ženy“, Baťa ve filmu „Ženy v pokušení“, 

Audi ve filmu „Já robot“, Durex a Kinder Bueno ve filmu „Snowborďáci, Starobrno v „Básnících“, 

Converse all stars v seriálu „Mash“, Mattoni v pořadu „Uvolněte se, prosím!“ a další. Byly to všechno 

výrazně umístěné produkty, někdy nevhodně (viz hodnocení RRTV) nebo dlouhodobě umísťovaná 

značka Mattoni. Diváci většinou odmítají, že by pro ně produkty, umístěné v pořadech, byly 

inspirativní. Jen 8% uvádí, že se umístěním produktu nechají ovlivnit k jeho koupi. Jako příklad, byl 

uveden pořad „Rady ptáka Loskutáka“, který výrobky předvádí v akci. Také značka Apple byla 

jmenována jako inspirativní. Někteří diváci uvádějí, že častěji si všimnou produktu, který již sami 

používají a líbí se jim spojení „jejich“ značky s populární osobností nebo filmovou hvězdou. Citlivě a 

vhodně zpracovaný product placement divákům nevadí, naopak jej přijímají jako reálnou součást 

děje a prostředí, neboť přemazávání značek nebo jejich nahrazování značkami vymyšlenými jim 

připadá nepřirozené. Při otázce, jak PP v současnosti vnímají a jak jej hodnotí, se respondenti rozdělili 

to třech rovnoměrných skupin. Třetina odpověděla, že jim PP připadá v pořádku, třetina odpověděla, 

že si často všimnou nepřirozeného umístění a třetina vložila vlastní pohled na tento druh reklamy. 

Opakoval se názor, že si spíš PP nevšímají, většinou jej nevnímají, a když si ho všimnou, je to 

v případě, kdy je na produkt upozorňováno příliš. Většinou však hodnotí případ od případu vzhledem 

k typu pořadu. Nepatřičné zdůraznění jim připadá spíš hloupé či směšné, než aby jim vadilo. 

Konkrétně uváděli nejčastěji produkt Jamall, často se v odpovědích vyskytovalo, že si všimli velkého 
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zdůrazňování na „nějaké léky“ nebo na „nějakého telefonního operátora“.  Sami uvádějí, že přerušení 

pořadu reklamou jim vadí víc.  

5.3. Hodnocení a zásahy RRTV 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je ústřední orgán správy, který vykonává státní správu 

v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle zákona č. 132/2010 Sb.154 Mimo jiné úkoly, Rada 

dohlíží na zachování a rozvoj plurality vysílání, na obsahovou nezávislost vysílání, uděluje, mění  

a odjímá licence k vysílání, vede evidenci provozovatelů vysílání a evidenci poskytovatelů 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, monitoruje obsah vysílání, řeší stížnosti obdržené  

od diváků a posluchačů, upozorňuje provozovatele vysílání na porušení povinností stanovených 

zákonem, žádá a stanovuje lhůty na nápravy, ukládá sankce. Upozorňuje na nevhodné obsahy, nebo 

udílí pokuty za jejich odvysílání, jimiž bývají například vulgarismy, které se v pořadech objeví v době 

mezi 6:00 – 22:00hod., nebo za neobjektivní a nevyvážené informace, za nedostatečně oddělenou 

reklamu, či nedostatečně oddělený sponzorský vzkaz. To jsou příklady porušení zákona, které je Rada 

povinna řešit.155 Mezi ně též patří dohled na dodržování zákona o umístění produktu (viz. kapitola 

3.1.4.). Ve svém Doporučení provozovatelům Rada uvedla, že umisťování produktu bude věnovat 

značnou pozornost a zároveň se snažila specifikovat, jak bude při vyhodnocování postupovat. Přesto 

měla Asociace televizních organizací obavy z možných komplikací při výkladu zákona a žádala Radu, 

aby zpočátku přistupovala k řešení sporných situací spíše vyjadřováním stanoviska a upozorněním, 

než přímým udělováním sankcí.156 I když obě strany ve svých otevřených dopisech uvádí, že jejich 

snahou byl konstruktivní dialog a snaha společně projednat otázky regulace obsahu a především 

obchodních sdělení formou PP, je z dopisů znát značná nervozita i protikladné postoje. Během 

prvního roku účinnosti zákona tedy do června 2011, Rada opravdu žádnou finanční pokutu 

neudělila.157 Dle vyjádření předsedkyně RRTV, Kateřiny Kalistové, se Rada zabývala několika případy, 

ale ve většině k porušení zákona nedošlo. V případech kdy umístění produktu bylo vyhodnoceno jako 

nepřiměřeně zdůrazňované, vydala Rada upozornění. Týkalo se to produktů Jamall, Alivictus  

a Corega. V řešení bylo znovu i umístění minerální vody Mattoni, v pořadu „Show Jana Krause“, který 
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je vysílán na TV Prima. Bylo zvažováno, zda nedošlo k nepatřičnému zdůrazňování, ale nakonec bylo 

vyhodnoceno, že k porušení zákona nedošlo. V souvislosti s tímto pořadem odvysílaným dne 3. 9. 

2010 byl provozovatel FTV Prima upozorněn na to, že pořad obsahoval produkt, aniž by byl řádně 

označen symbolem PP. 158 

V současné době Rada například vede správní řízení s provozovatelem CET 21  

i provozovatelem Česká televize, pro možné porušení zákona, nepatřičným zdůrazňováním produktu. 

V televizi Nova se to týká odvysílání pořadu „Ordinace v růžové zahradě 2“ dne 15. prosince 2011 

a umístěného produktu Prostenal,159 v ČT se jedná o produkt značky Adidas mi Coach v pořadu 

televizního kanálu ČT4 Sport,160 kdy moderátor o produktu nejprve podrobně hovořil, zdůrazňoval 

jeho přednosti a výhody pro mladé sportovce a spojoval jej s fotbalovou osobností, hráčem Lionelem 

Messim, zatímco na produkt byl detailní záběr. S provozovatelem ČT je též zahájeno správní řízení 

pro možné porušeni zákona neoznačením pořadu Golf Magazín dne 16. února 2012 logem, které by 

upozorňovalo na PP. V pořadu se objevily produkty značky Chervo (čepice na hlavě moderátora)  

a hotel Intercontinental Dubai Festival City, který byl v pořadu nepřiměřeně zdůrazňován.  

Ze zápisů z jednání a z tiskových zpráv uveřejněných na portále Rady vyplývá, že v souladu se 

zákonem i Doporučením, které RRTV vydala, důsledně monitoruje pořady a posuzuje, zda umísťování 

produktů nepřesahuje rámec povolený zákonem. Rada dodržuje i avizovaný postup, který vyjádřila 

předsedkyně Kateřina Kalistová médiím, dle kterého nejprve k nevhodnému užití PP vydává 

připomínky, až při opakovaných chybách přistupuje ke správnímu řízení a případným pokutám. 

Sporné případy mohou končit až u soudu.  Existuje předpoklad, že až případné soudní verdikty určí 

pevná pravidla užití PP a aplikaci zákona.161 

Závěr 

Dle zákonné úpravy a očekávání, která novelu zákona provázela, se product placemet stal, již 

během prvního roku od jeho povolení v české televizní tvorbě, využívaným nástrojem obchodní 

komunikace.  Jsou značky, které se na nástup PP připravovaly s předstihem, a hned s první možností 
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se jejich produkty objevily na televizních obrazovkách. Z historického vývoje vyplývá, že umísťování 

produktů a značek do uměleckých děl, ať už do knih, rozhlasových pořadů či filmů, je praxí, která tato 

díla doplňuje od jejich počátků a její rozšíření do televizní tvorby je dalším logickým krokem. Produkty 

se i v českých televizích objevovaly již dříve, a to ve filmech, určených původně pro kina, nebo 

v nakoupených zahraničních televizních pořadech, vyrobených v zemích, kde již PP byl povolen. 

Případně i v českých dílech, v omezeném množství, kdy jejich výskyt byl ošetřen smlouvou  

o poskytnutí rekvizit. Zákon, povolující PP v české televizní tvorbě, umožňuje vyrovnat disproporci, 

kterou způsobovala nutnost české televizní seriály a pořady situovat do anonymního prostředí 

s vymazanými logy značek a firem. Jak upozorňovali marketingoví specialisté, potvrzuje se, že je 

důležité produkt umět zařadit citlivě, aby jeho výskyt působil věrohodně a vyzněl v ději či prostředí 

přirozeně. Dokládá to skutečnost, že situace, ve kterých je produkt zdůrazňován příliš nebo je 

nepřirozeně vychvalován, diváci hodnotí negativně. Takové situace vnímají spíš jako směšné či 

trapné, než jako obtěžující. Diváci si sice takto umístěného produktu či značky všimnou, ale kladná 

emotivní vazba v takovém případě nevzniká. Někdy si ani nepamatují, o jaký produkt či značku se 

jednalo, jen to, že zdůrazňování bylo přehnané, pamatují si nepřirozenost celé scény. Z toho plyne, že 

i zájem zadavatele by měl být, aby jeho značka vyznívala přirozeně a divák ji přijal. Vzhledem k tomu, 

že tento způsob obchodní komunikace je pro tvůrce pořadů pro české televize nový a zkušenosti se 

teprve získávají, vyskytlo se několik případům, které vyzněly ve výše popsaném duchu. Tvůrci 

dramatických pořadů tedy musí dbát na vhodnou míru záběrů i slovního zmiňování, stejně tak 

moderátoři zábavných pořadů musí vědět, nakolik je zmiňování či použití produktu vhodné, aby 

nedocházelo k zásahům ze strany RRTV.  

Z názorů diváků, které jsem získala, i z výsledků výzkumu společnosti Factum Invenio vyplývá, 

že product placemet většinou českého diváka neobtěžuje. Divákům více vadí přerušování pořadu 

klasickou reklamou. Za dobu legálního PP se vyskytlo jen pár případů, které jsou uvedeny v zápisech 

RRTV, kdy rada vydala upozornění na přílišné zdůraznění produktu, ale pokuta stanovena nebyla. 

K záplavě produktů a násilnému propagování značek nedošlo. Tedy obavy, že reklamy bude kvůli 

povolení PP příliš, se nenaplnily, a to i přes skutečnost, že televize potvrzují velký a rostoucí zájem 

zadavatelů o tento způsob prezentace. Diváci přijímají lépe prostředí, ve kterém se značky vyskytují, 

než prostředí, ve kterém se značky zakrývají. Product placemet tedy má předpoklady fungovat  

i v televizi, pro všechny zúčastněné strany, jako dobrý způsob obchodní komunikace. Značka se 

dostane k divákovi, divák má dojem, že se děj odehrává v reálném či známém prostředí a televize 

mají další zdroj příjmů pro financování svých pořadů. 
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Summary 

This bachelor’s thesis starts with a question whether the amendment to the Czech law, which 

allows, as of June 1st 2010, to use the product placement under certain conditions in some TV shows, 

movies and series, will be integrated into the practice with good taste, and will fulfill the 

expectations of marketers and broadcasters. Also if the products, placed in the programs, will 

naturally complement the environment of the stories, will be conveniently located or used  

by moderators in studios, and accepted by audience, or whether the placement will be disturbing 

and all the shows will be overloaded by advertisement. The thesis briefly describes the historical 

beginning, the first appearance of products in books, first documented PP in the Lumiere Brothers 

films, the tie-ups between movie makers and manufacturers and the expansion of branding into 

radios, movies and television. Compared to the situation in the USA, Europe`s approach towards 

product placement was stricter. It was only the European directive “Television Without Frontiers”  

in 2005, which set the guidelines for product placement, and the amendments in 2007, which 

defined the audiovisual media services and imposed an obligation to Member States to implement 

this new directive into their national legislations. It was left up to each state, whether PP will be 

permitted or not. Czech law generally bans the hidden advertisement but allows the product 

placement if the setup rules are followed. The Czech Radio and Television Broadcasting Council 

(RRTV) interprets the law for the broadcasters, advertisers and viewers and controls, if the use 

 of product placement is in compliance with the regulations. This thesis follows the situation  

on public Czech TV and private TV Nova and describes several examples. On both televisions the 

products started to be seen as soon as the law allowed this way for commercial communication. 

According the RRTV’s press releases, the Council had to warn the broadcasters in few cases during 

the first year of PP use that the mode of product placement exceeds the law limits, but there were 

no penalties imposed so far. According the information gained from media, advertisers are satisfied 

with the possibility to use the PP as a part of marketing communication and broadcasters like having 

the possibility of other source of revenues, which can help them finance the TV programs. The results 

of research and also the answers collected from audience shows, that viewers accept the product 

placement easier than advertisements spots, that the presence of brands on TV screen seems  

to them more natural than “no name” environment with hidden logos. Product placement is proved 

to be smart style of commercial communication, until is used with taste and without exaggeration. 
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