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ZÁSADY REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE SPOLEČNOSTI KOLEKTORY PRAHA, A.S. 

 

Hlavní zásadou reklamní spolupráce společnosti Kolektory Praha, a.s. (dále jen 

„Společnost“) je posilovat a utužovat dobré jméno Společnosti. Jedním 

z marketingových nástrojů, jak této skutečnosti dosáhnout je reklamní partnerství s 

organizacemi, spolky a sdruženími výlučně na nekomerční akcích a projektech 

týkajících se sportu, kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit. 

Podpora je cílená především k těm nejpotřebnějším, jako jsou děti a mládež, 

nemocní a hendikepovaní. Smyslem této spolupráce je především podpora zdravého 

pohybu, změna životního stylu, prevence drog a kriminality mladistvých.  

Společnost podporuje také projekty zabývající se ekologií a životním prostředím 

jakož to společnost podílející se na budování systému moderního města, zvyšující 

kvalitu života. 

Více jak polovinu z celoročního rozpočtu na reklamu a propagaci Společnosti 

tvoří oblast sportu. Reklamní spolupráce se uzavírá převážně s tělovýchovnými 

jednotami, sportovními organizacemi a kluby. Další velkou část z rozpočtu na reklamu 

a propagaci Společnosti tvoří kulturní akce. V této oblasti se spolupráce eviduje 

převážně s divadelními spolky a organizátory hudebních festivalů. Nedílnou součástí 

kultury je také film a spolupráce s filmovými produkcemi na tvorbě edukativních 

pořadů. V neposlední řadě společnost podporuje malé, veřejně prospěšně projekty a 

akce přispívající ke zlepšení kvality života seniorů a hendikepovaných; i tato 

pravidelná spolupráce tvoří velké rozpočtové procento.  

Trendem poslední doby je také propagace v rámci veřejného prostoru hlavního 

města Prahy (dále jen „HMP“). Jedná se o pouliční festivaly zaměřené na architekturu 

a jiné umělecké intervence do městské krajiny, konající se řádově dvakrát do roka. 

Společnost přijímá žádosti o reklamní spolupráci k akcím jak z přímé iniciativy 

hl. m. Prahy a jejich městských částí, které mají svým charakterem sportovně – 

společenský nebo kulturní význam a jsou termínově aktuální, tak k akcím, které se 

konají na území  HMP pravidelně a svou tradicí, mezinárodním nebo společenským 

významem mají popularitu mezi občany HMP i jejími návštěvníky. 
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V rámci reklamní spolupráce je partnerem Společnosti pořadatel nebo účastník akce, 

a to již ve zmíněných oblastech sportu, kultury, architektury, vzdělávání dětí a mládeže 

či nemocných a hendikepovaných skupin obyvatel (dále jen „žadatel“), který se 

podepsáním smlouvy zavazuje k reklamnímu plnění, kterým tak vytváří dobré jméno 

Společnosti. 

 

I. 

Žadatelem může být pouze právnická nebo fyzická osoba se sídlem/místem 

podnikání v  HMP a trvalým či dlouhodobým pobytem v České republice. Fyzická 

osoba udělí svůj souhlas podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů v úplném znění na předepsaném formuláři, kde podáním 

žádosti o reklamní partnerství udělí výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů 

(jména, příjmení a místa trvalého či dlouhodobého pobytu), a to v rámci úkonů 

souvisejících s obchodní spolupráci a poskytnutím finanční podpory od Společnosti. 

Žádosti jsou projednány a schvalovány na jednáních představenstva 

Společnosti na základě souhlasu dozorčí rady Společnosti.  

Žádost o reklamní partnerství může být sepsána volnou formou na nejvýše 

jednom listu formátu A4. K návrhu je nutné přiložit vyplněný tiskopis s názvem 

„Nabídka reklamy a propagace na společensky prospěšné akci“; bez tohoto tiskopisu 

nebude Společností na návrh brán zřetel. Návrh spolu s tiskopisem je třeba odeslat 

elektronicky Společnosti. Pro urychlení administrativního procesu požaduje 

Společnost nekompletní návrh či tiskopis doplnit do patnácti dnů.  

II. 

Náležitosti žádosti reklamního partnerství 

Předepsaný formulář vyplněný ve všech kolonkách musí obsahovat:  

1. stručnou a výstižnou charakteristiku projektu;  

2. název právnické osoby; 

3. právní formu právnické osoby;  

4. úplnou adresu sídla právnické osoby;  

5. adresu pro doručování (liší-li se od adresy sídla);  

6. IČO;  

7. DIČ;  

8. číslo účtu;  

9. zda je právnická osoba plátcem DPH;  

10. statutární orgán podle rejstříku;  

11. identifikaci kontaktní osoby;  

12. název společensky prospěšné akce;  

13. místo konání akce;  
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14. dobu konání akce (jednorázová, průběžná); 

15. popis prostoru umístění reklamy Společnosti;  

16. případný náhradní termín;  

17. hlavní cíle akce (cílová skupina, popis projektu, očekávaná účast 

veřejnosti);  

18. rozpočet projektu ve struktuře:  

a. celkové náklady na projekt;  

b. jakou část uhradí žadatel;  

c. případné další zdroje;  

d. navrhovaná výše plnění zadavatelem (Společností). 

Formuláře včetně zásad pro partnerství jsou k dispozici na internetových stránkách 

https://www.kolektory.cz/o-nas/propagace-a-dary/. 

Přílohou žádosti je i elektronický výpis z obchodního rejstříku – ne starší 3 

měsíců, a to u všech podnikatelských subjektů, obecně prospěšných společností a 

ústavů, občanských sdružení a spolků, nadací, nadačních fondů a fundací i fyzických 

osob zapsaných v obchodním rejstříku. 

III. 

Možnosti prezentace Společnosti 

 

Nejpozději 14 dní před konáním akce je od žadatele vyžadováno:  

• doručit elektronicky tiskovou zprávu či pozvánku pro zveřejnění na 

internetových stránkách, která bude obsahovat:  

✓ místo konání akce,  

✓ termín akce,  

✓ čas konání,  

✓ pro koho je akce určena,  

✓ stručné informace o akci  

✓ ilustrační fotografie (použitelné pro internet, tj. min. rozlišení 

…..dpi a velikost min. ….. px větší ze stran),  

• umístit banner Společnosti na internetové stránky související s 

pořádanou akcí.  

Společnost disponuje vlastními propagační materiály, jako jsou reklamní 

bannery, rollupy a jiné. V případě, že si žadatel nevytvoří propagační materiály vlastní, 

má nárok na zápůjčku. Podpisem smlouvy se pak žadatel zavazuje, že zapůjčený 

propagační materiál vrátí, a to dle předem ujednané úmluvy. 
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V průběhu akce je od žadatele vyžadováno:  

➢ Akce s finanční podporou do 50 000 Kč:  

Umístit logo Společnosti na smluvně daných propagačních materiálech (plakáty, 

letáky, billboardy, sportovní dresy a ostatní reklamní plochy) s umístěním na obdobné 

pozici jako loga ostatních partnerů.  

Umístit minimálně 1 m² bannerů Společnosti v místě akce a dále dle rozsahu 

smluvního reklamního plnění.  

 

➢ Akce s finanční podporou 50 000 až 100 000 Kč:  

Umístit logo Společnosti na smluvně daných propagačních materiálech (plakáty, 

letáky, billboardy, vstupenky, sportovní dresy a ostatní reklamní plochy) s umístěním 

na stejné obdobné pozici jako loga ostatních partnerů. 

Umístit minimálně 2 m² bannerů Společnosti v místě akce, dále dle rozsahu 

smluvního reklamního plnění.  

Umožnit Společnosti prezentaci v místě konání akce formou stánku či jiného 

předem nasmlouvaného způsobu propagace.  

Umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce Společnosti v případě zájmu 

Společnosti. 

 

➢ Akce s finanční podporou 100 000 – 150 000 Kč:  

Umístit logo Společnosti na všech smluvně daných propagačních materiálech 

(plakáty, letáky, billboardy, sportovní dresy a ostatní reklamní plochy) s umístěním na 

obdobné pozici jako loga ostatních partnerů. 

Umístit minimálně 4 m² bannerů Společnosti v místě akce, dále dle rozsahu 

smluvního reklamního plnění.  

Umožnit Společnosti prezentaci v místě konání akce formou stánku či jiného 

předem nasmlouvaného způsobu propagace. 

Umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce Společnosti v případě zájmu 

Společnosti. 
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Zajistit sponzorské vzkazy moderátora akce. 

➢ Akce s finanční podporou 150 000 – 200 000 Kč:  

Umístit logo Společnosti na všech smluvně daných propagačních materiálech 

(plakáty, letáky, billboardy, sportovní dresy a ostatní reklamní plochy) s umístěním na 

obdobné pozici jako loga ostatních partnerů. 

Umístit minimálně 6 m² bannerů Společnosti v místě akce, dále dle rozsahu 

smluvního reklamního plnění.  

Umožnit Společnosti prezentaci v místě konání akce formou stánku či jiného 

předem nasmlouvaného způsobu propagace. 

Umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce Společnosti v případě zájmu 

Společnosti. 

Zajistit sponzorské vzkazy moderátora akce. 

Zajistit zmínky o Společnosti v PR článcích o akci. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Proces rozhodování o přijetí reklamního partnerství nemá z právního hlediska 

povahu správního řízení a na přijetí reklamního partnerství není právní nárok.  

2. Před projednáním v dozorčí rady Společnosti se informace o projednání žádosti o 

reklamním partnerství žadateli neposkytují. 

3. Finanční prostředky poskytnuté při partnerství jsou účelově vázány na akci, včetně 

předpokládaného rozpočtu.  

4. Žadatel plní povinnosti dané smlouvy a po skončení akce předkládá zprávu 

vyúčtování a fotografickou dokumentaci do 14 kalendářních dnů od termínu konání 

akce.  

6. Společnost neodpovídá za závazky žadatele vzniklé organizační přípravou 
a realizací akce. 

Praha, 4. února 2021 

 

 

Představenstvo společnosti  


