
Oprávnění / možnost držitele využívat plochy / 
akce k propagaci produktu / firmy

Cena odvozená od ziskovosti konečné reklamy

Subjekty jsou držitel / nabyvatel

Širší pojem avizující oprávnění reklamu 
provádět / něčeho pro reklamu využít 

Nedílná součást obchodních práv

Převoditelná na jiný subjekt pomocí 
výhradních / nevýhradních licencí

Marketingově nepůsobí / 
nepropaguje / nepodporuje

Cílem je nabytí práv 
k následnému prodeji

Není veřejně prezentováno

Využití marketingovými 
zprostředkovateli / reklamními agenturami

Nesouvisí s vlastním 
zviditelněním kupujícího

Není marketingově měřitelné, 
je majetkově / výnosově ocenitelné
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REKLAMNÍ PRÁVA

Vlastní propagace produktu / firmy

Cena je odvozena od rozsahu / objemu

Subjekty jsou zadavatel / poskytovatel

Konkrétní veřejné oznámení 
provedené za úplatu 

Poskytnutí standardní komerční služby

Nepřevoditelné, pouze ve prospěch 
propagovaného subjektu

Propaguje prodej / nákup / 
pronájem produktů

Cílem je zvýšení tržního obratu 
(zvýšení prodeje)

V reklamních blocích (noviny / 
časopisy / rozhlas / TV / internet)

Vhodné pro podnikatelské 
subjekty / produkty

Zviditelňuje zadavatele / jeho produkt

Upraveno legislativou 
(zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy)

Vlastní instituce, kontrolující podobu 
(Rada pro reklamu, z.s.)

Všeobecná pravidla pro tvorbu 
(Etický kodex pro tvorbu reklamy)
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12 Zviditelnění lze měřit předem stanovenými 
parametry – marketingové průzkumy 

Zřetelně odděleno od ostatního obsahub/

a/

REKLAMA

10

Podpora neziskové akce / osoby / organizace 
formou finančního příspěvku

Cena není pevně dána, 
příspěvek závisí na vůli sponzora

Subjekty jsou sponzor / sponzorovaný

Oznámení spojené s protiplněním / 
příspěvkem pro sponzorovaného

Součást vztahů s veřejností

Nepřevoditelné, působí (dlouhodobě) 
ve prospěch konkrétního sponzora

Podporuje image sponzora / 
vztahy s veřejností

Cílem je prezentace dobrého jména / 
pověsti sponzora

Pořady / sportovní / společenské akce / 
charitativní činnosti

Vhodné pro všechny FO / PO 
ke zviditelnění

Zviditelňuje dobré jméno sponzora

Zviditelnění složitěji měřitelné /
komplexní posouzení vztahů 
s veřejností 

Splývá s ostatními sponzory

Příspěvek finanční / věcný zajišťuje možnost 
realizace sponzorované akce / aktivity

b/

a/

SPONZORING
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REALIZOVÁNO? 1 [COB]
NENÍ MOŽNÉ

stanovit

 ZDOKUMENTOVÁNO?
Pouze [COB] 
sjednaného 

plnění

Zkoumání 
REALIZACE plnění

3 POROVNÁNÍ 
a/ ceny sjednané 
b/ intervalu [COB]

Cena SJEDNANÁ v intervalu [COB]?
Cena 

REALIZOVANÉHO
plnění NENÍ [COB]

POZITIVNÍ VLIV
na ekonomické 

ukazatele?

NEEFEKTIVNÍ 
REKLAMA /

SPONZORING

SPLŇUJE požadavky

NELZE uplatnit v přiznání 
k  DPH / DPPO

NESPLŇUJE 
požadavky

PLNĚNÍ

ZHODNOCENÍ
ekonomické 
EFEKTIVNOSTI

4

ZÁVĚR5

LZE uplatnit v přiznání k DPH / DPPO

Zkoumání 
DRUHU plnění2

STANOVENÍ INTERVALU [COB]
(viz [SCHÉMA] STANOVENÍ [COB] INTERVALEM NSS 8 Afs 80/2007-105)


