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1 Úvodní část 

Tato směrnice určuje podmínky pro realizaci reklamy a obchodní komunikace dealera (dále jen 
„Dealer“) a vymezuje podmínky společné reklamy (dále jen „HEW“) Dealerů a importéra značky 
Volkswagen Užitkové vozy (dále jen „Dodavatel“), a to s finanční podporou Dodavatele (dále jen 
„FIN“). Dealer má možnost se rozhodnout, zda se do HEW zapojí. Pokud se rozhodne, že ano, je 
jeho rozhodnutí pro daný kalendářní rok závazné a neměnné.  
 

2 Vymezení důležitých pojmů 
Pro účely této směrnice mají níže uvedené pojmy následující význam: 

2.1 RMR je roční marketingový rozpočet Dealera pro daný kalendářní rok  

2.2 HEW je označení programu společné reklamy Dealera a Dodavatele 

2.3 1PC je první uzavřený prodejní cíl Dealera na daný rok  

2.4 FIN je finanční podpora Dodavatele na vůz Dealera (dle 1PC), který splnil podmínky 
HEW. 

2.5 RMP je roční marketingová podpora  

2.6 ATL – nadlinková komunikace je forma marketingové komunikace využívající masová 
média, tedy televizi, rádio, internet, tisk, OOH (billboardy, bigboardy, citylight, vitríny)  
a média podobného typu.   

2.7 BTL – podlinková komunikace představuje označení pro nemasové formy 
komunikace. Charakteristickým znakem je zejména přesnější zacílení cílové skupiny, 
tedy reklama v místě prodeje, tiskoviny na podporu prodeje, výstavy, eventy  
a podobné akce. 

2.8 CI – Corporate Identity představuje souhrn pravidel, která se soustředí na vystupování 
firmy vůči veřejnosti a svým klientům, stejně jako na vnitrofiremní vztahy 
(komunikace, řízení, odměňování), a která ve svém výsledku formují celkovou 
prezentaci firmy potažmo značky a odlišují ji od ostatních. V pojetí marketingu se pak 
jedná především o stylistickou i grafickou tonalitu komunikace značky, proto také 
nedílnou součást Corporate Identity tvoří Corporate Design. 

2.9 CD – Corporate Design v sobě soustředí takové atributy, díky nimž je komunikace 
značky jednotná a pro zákazníka jasně rozpoznatelná. Reflektuje silné stránky značky 
a tyto následně promítá do všech komunikačních kanálů. Základními elementy 
Corporate Design je: logo, font písma, barvy, rozložení grafických prvků  
na materiálech, styl a tonalita grafiky tzn. vizuální podoba komunikace. 

 

3 Marketingový rozpočet a podpora Dodavatele 
Dle Dealerské smlouvy je dealer povinen se aktivně účastnit akcí spojených s uváděním na trh  
a prodejních akcí importéra, ale dealer není zavázán ke konkrétnímu minimálnímu rozsahu 
marketingové komunikace. Každý obchodník má možnost rozhodnout se, zda vstoupí  
do programu podpory dealerské komunikace ze strany importéra (HEW).  

3.1 Podmínky pro Dealera, který nevstoupí do HEW. Dealer je dle Dealerské smlouvy  
za účelem zajištění účinné podpory prodeje v běžném kalendářním roce povinen 
zajišťovat účinnou reklamu a obchodní komunikaci značky Volkswagen Užitkové vozy. 
Rozsah a forma reklamy je na uvážení obchodníka, vždy je však povinen dodržovat 
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platná pravidla CI a CD značky. Za tímto účelem je každý obchodník povinen 
naplánovat rozsah komunikace a tento plán zadat do systému Deriva, ve kterém 
následně zdokumentuje veškeré zrealizované aktivity, a to jak z hlediska rozsahu 
(média) tak z hlediska použité kreativy (vizuály). Dokumentace proběhne bezodkladně 
po skončení dané aktivity, nejpozději však do konce kalendářního roku. Neúplné či 
pozdní zadání dokumentace do systému má vliv na kvalitativní bonus KB3 Kvalita dat. 
Rozhodnutí o nevstoupení do HEW oznámí Dealer Dodavateli vyplněním příslušného 
formuláře (příloha 1). Vyplněný formulář zašle Dodavateli do 31.12. předchozího roku. 

 
3.2 Podmínky pro Dealera, který vstoupí do HEW. Dealer, který vstoupí do HEW se 

zavazuje splnit podmínky společné reklamy s Dodavatelem dle této směrnice. 
Základní parametry programu HEW 2021: 
3.2.1 Podpora obchodníka importérem při tvorbě kampaní. 
3.2.2 Dodání vizuálů a dalších podkladů u povinných kampaní importérem. 
3.2.3 Podpora při tvorbě kampaní a jejich adaptaci pro obchodníky ze strany 

agentury importéra (Rituál). 
3.2.4 Finanční podpora importéra FIN na komunikaci dealera v rozsahu 1 000 Kč  

na vůz dle 1PC. 
3.2.5 Povinnost investice RMR do marketingové komunikace v celkové výši 

odpovídající 2 000 Kč na vůz dle 1PC. 
 
Vzorec pro výpočet marketingové investice Dealera, který vstoupí do HEW: 

 
  RMR = 1PC * 2 000  Celková investice Dealera v Kč 

RMP = 1PC * 1 000 Celková podpora dodavatele v Kč 
 

4 Proces, podmínky započtení marketingové investice a termíny 
 

4.1 Proces stanovení RMR Dealera.  

4.1.1 Dodavatel do 15. 1. daného kalendářního roku prostřednictvím formuláře RMR 
(viz příloha této směrnice) sdělí Dealerovi, který do konce předchozího roku 
uzavřel 1PC, výši RMR v případě účasti Dealera v HEW. 

4.1.2 Dealer se rozhodne, zda chce do HEW vstoupit, a do 31.12. předchozího 
kalendářního roku prostřednictvím podepsaného, výše uvedeného formuláře 
Dodavateli potvrdí svou volbu. Na tomto základě bude stanoven a vzájemně 
odsouhlasen RMR Dealera platný pro daný rok.  

4.1.3 Vstupem do HEW se Dealer zavazuje splnit všechny podmínky této směrnice  
a příslušných souvisejících oběžníků Dodavatele, týkajících se systému podpory 
dealerské reklamy HEW.  

4.2 Podmínky pro započtení investice Dealera do RMR.  

4.2.1 Bez ohledu na rozhodnutí Dealera, zda vstoupí či nevstoupí do HEW musí 
reklama a obchodní komunikace odpovídat pravidlům CI a CD Dodavatele, a to 
dle aktuálně platného manuálu korporátního designu (dále jen „Manuál“) 
dostupného v příslušném informačním systému Dodavatele (k datu vydání této 
směrnice DealerNet). Investice Dealera na reklamu a obchodní komunikaci, 
která neodpovídá Manuálu nelze do vyhodnocení plnění RMR započítat, pokud 
toto nebylo předem s Dodavatelem projednáno a písemně odsouhlaseno. 
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4.2.2 Dealer je povinen vkládat veškeré údaje a dokumenty prokazující plnění RMR 
bez zbytečného odkladu do systému určeného dodavatelem (k datu vydání této 
směrnice Deriva), jinak se příslušná investice považuje za nevynaloženou. 

4.2.3 V rámci ATL a BTL (vyjma komunikace značky Volkswagen Service, Volkswagen 
Financial Services) není kromě značky Dealera a Dodavatele povolena 
víceznačková komunikace a do nákladů na reklamu (RMR) se taková 
komunikace nezapočítává, pokud toto nebylo předem s Dodavatelem 
projednáno a písemně odsouhlaseno.  

4.2.4 Změny v plánování marketingových aktivit v průběhu roku jsou možné, ovšem 
pouze pokud Dealer předem změní marketingový plán a tato změna bude 
schválena Dodavatelem v systému Deriva před realizací. 

  

4.3 Závazné termíny pro Dealery neúčastnící se v HEW 

do 31.12. 
předchozího roku 

Odevzdat vyplněný a ze strany statutárního orgánu podepsaný formulář RMR, ve kterém 
bude vyznačena varianta „Neúčast Dealera v HEW“ 

do 31.7. 
daného roku  

nahrání všech podkladů k realizovaným kampaním za první pololetí do systému DERIVA  

do 31.12. 
daného roku nahrání všech podkladů k realizovaným kampaním za druhé pololetí do systému DERIVA 

Dodavatel nebo jím pověřená třetí osoba si vyhrazuje právo provádět v průběhu roku a po 
jeho skončení kontrolu dodržení podmínek této směrnice a souvisejících oběžníků. Dealer 
se zavazuje bez zbytečného odkladu poskytovat plnou a účinnou součinnost a zároveň 
poskytnout veškeré Dodavatelem vyžádané podklady pro případnou kontrolu. 

 

4.4 Závazné termíny pro Dealery účastnící se v HEW 

do 31.12. 
předchozího roku 

odevzdat vyplněný a ze strany statutárního orgánu podepsaný formulář RMR, ve kterém 
bude vyznačena varianta „Účast Dealera v HEW“ 

do 31.1. 
daného roku nahrání marketingového plánu včetně rozplánování RMR do informačního systému DERIVA  

do 15.2. 
daného roku odsouhlasení marketingového plánu s Dodavatelem 

do 15.7. 
daného roku nahrání všech podkladů k realizovaným kampaním za první pololetí do systému DERIVA  

do 15.8. 
daného roku vystavení faktury ze strany Dealera na Dodavatele za první pololetí HEW  

do 15.12. 
daného roku nahrání všech podkladů k realizovaným kampaním za druhé pololetí do systému DERIVA 

do 15.1. 
násl. roku 

vystavení faktury ze strany Dealera na Dodavatele za druhé pololetí HEW 
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5 Ostatní ustanovení HEW 
Pravidla HEW - pro vznik nároku na podporu RMP musí Dealer dále splnit všechny 
následující podmínky:

 

 

* Nad rámec rozesílání NL ke každé kampani je povinností dealera rozesílat NL pravidelně každé 2 měsíce  
dle vzorového NL od importéra. 

V rámci nových podmínek HEW není podporován sponzoring a náklady na sponzoring 
v rámci HEW nelze nárokovat.  Výjimkou jsou individuálně odsouhlasené aktivity, které jsou 
v souladu se sponzoringovými aktivitami značky (například běžecké lyžování).  

Ostatní BTL aktivity jsou nepovinné (newsletter je povinný, není brán jako BTL), dealer má 
možnost investovat až 40 % RMR do BTL (vystavování vozů a eventy). 

 

Splnění podmínek HEW se vyhodnocuje pololetně. Podpora RMP bude rozdělena na dvě 
splátky, první jako záloha ve výši 50 % RMP po splnění všech podmínek a pravidel HEW  
pro první pololetí. V případě, že Dealer v jednom ze sledovaných pololetí nesplní všechny 
relevantní podmínky (zejména, nikoli však výhradně, dle tabulky Pravidla HEW), nárok  
na RMP pro dané pololetí nevzniká. Tím ovšem nezaniká nárok na podporu RMP ve druhém 
pololetí, pakliže Dealer splní všechny podmínky a pravidla HEW pro dané období. Celková 
výše vyplacené podpory v takovém případě bude v rozsahu 30–70 % RMP, bude odpovídat 
poměru uznatelných investic do reklamy realizovaných v daném období vůči celkovému 
RMR (výše uznatelných investic do reklamy je v každém pololetí v rozsahu 30–70 % RMR  
– viz pravidla HEW). Vypočtená částka bude započtena se zaplacenou zálohou a rozdíl bude 
fakturován/dobropisován (pokud by se jednalo o nesplnění druhého pololetí). 
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Uznatelné investice v rámci RMR 

Tisková inzerce 

Internetová inzerce 

Outdoor (včetně nákladů na vylepení a výrobu) 

Vystavení vozu včetně nákladů na polepy dle aktuálního vzoru pro danou kampaň 

Direct marketing dle CI nebo předlohy Dodavatele 

Náklady na poštovné při rozesílání direct mailu, newsletteru, Volkswagen Magazínu 
Reklamní akce (dny otevřených dveří, eventy, výstavy apod. – akce musí obsahovat nejen prezentaci vozu, 
ale i doprovodný program). Event při příležitosti uvedení nového modelu osobních či užitkových vozů 
Volkswagen musí být realizován vždy samostatně. V případě prezentace více značek při jedné marketingové 
akci, eventu, a to včetně značky Dealera, bude do RMR uznána pouze poměrná část nákladů připadající  
na značku Volkswagen Užitkové vozy určená Dodavatelem.  
Náklady na dekorace showroomu, CI elementy, reklamní předměty. Produkční náklady vynaložené  
na dárkové předměty budou vyhodnocovány s ohledem na povahu těchto produktů a také na jejich 
branding. V případě, že kromě loga Volkswagen Užitkové vozy bude merchandising obsahovat i značku 
Dealera, bude uznána maximálně polovina nákladů, a to pouze u předmětů, jejichž pořizovací cena 
nepřevýší částku 500 Kč bez DPH. 

Poznámka: další upřesnění uznatelných/neuznatelných investic v rámci RMR viz Příloha č. 2. 

 

Veškeré kreativní návrhy jsou zajišťovány a hrazeny Dodavatelem, resp. jím zvolenou 
kreativní agenturou. V případě, že se Dealer rozhodne pro vlastní kreativní agenturu, 
náklady s tímto spojené budou zahrnuty do investice do reklamy pouze po předchozím 
schválení kreativy Dodavatelem.  

Pokud se Dealer rozhodne pro vlastní kreativu od kreativní agentury Dodavatele (k datu 
vydání této směrnice agentura DDB a Rituál), hradí si ji ze svých nákladů a náklady může 
uplatnit v RMR. Jestliže Dealer poskytne kreativu také ostatním Dealerům, a tito ji využijí, 
kreativu hradí Dodavatel. 

5.1 Závazné kampaně  

V rámci marketingového plánu Dodavatele pro daný rok, Dodavatel určuje kampaně,  
na nichž je účast Dealerů přihlášených do HEW povinná. Z pravidla se jedná o kampaně  
při uvedení nových modelů na trh a taktické kampaně pro podporu prodeje celé modelové 
palety. U ostatních nepovinných kampaní závisí účast Dealera na jeho vlastním rozhodnutí.  
 
Marketingový plán Dodavatele bude umístěn na DealerNetu do 21.12. předchozího roku.  
V průběhu roku se mohou závazné kampaně měnit v závislosti na aktuálních výrobních 
kvótách a situaci na trhu. Dealer je povinen aktualizovat svůj marketingový plán  
v návaznosti na změny marketingového plánu Dodavatele. 
 

5.2 Vyhodnocení HEW a fakturace RMP 

Všechny uvedené částky jsou bez DPH. 

HEW bude Dodavatelem vyhodnocován pololetně, a to na základě podkladů, které Dealer 
v požadovaných termínech nahraje do systému DERIVA (viz. čl. 4.4). Na podklady dodané 
po zmíněných termínech nebude brán zřetel, pokud se Dealer s Dodavatelem nedohodnou 
jinak.  

Na základě vyhodnocení Dodavatele a v případě splnění podmínek HEW dojde ze strany 
Dodavatele k výzvě k vystavení faktury na RMP ze strany Dealera na Dodavatele. Dealer je 
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následně povinen vyfakturovat Dodavateli RMP, a to v požadovaných termínech (viz. čl. 4.4). 
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanoveními zákona 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Vystavená faktura musí obsahovat formulaci 
ve znění:  

„Fakturujeme Vám na základě smlouvy o společné reklamě za značku Volkswagen 
Užitkové vozy.“  

Na faktury dodané po zmíněných termínech nebude brán zřetel, pokud se Dealer 
s Dodavatelem nedohodnou jinak. Přiznání podpory nad rámec FIN závisí pouze na volném 
rozhodnutí Dodavatele; přiznání takové podpory v žádném případě nezakládá praxi stran  
a nemůže z něj být v budoucnu odvozován nárok na podporu ve stejné či obdobné situaci. 
Konečné rozhodnutí Dodavatele, zda jakoukoli podporu nad rámec podmínek této směrnice 
a souvisejících oběžníků poskytne či nikoli, je plně na jeho volném uvážení a bez jeho 
kladného rozhodnutí na ni není právní nárok.  

Dodavatel nebo jím pověřená třetí osoba jsou kdykoli oprávněni provádět v průběhu roku  
a po jeho skončení kontrolu dodržení podmínek této směrnice a souvisejících oběžníků. 
Dealer se zavazuje bez zbytečného odkladu poskytovat plnou a účinnou součinnost  
a zároveň poskytnout veškeré Dodavatelem vyžádané podklady pro případnou kontrolu.  
V případě, kdy bude kontrolou zjištěno, že dokladovaný či avizovaný stav neodpovídá 
skutečnosti, nezapočítává se daná investice do RMR. V případě výrazně nadhodnocené 
ceny/hodnoty investic do marketingu (např. neúměrně vysoká cena za inzerci, výstavu vozu 
apod.), nežli je cena/hodnota standardní na trhu (ověřená na základě požadavku Dodavatele 
nezávislou poptávkou, případně odhadnutá odborným subjektem v daném oboru 
působícím), stejně jako i v případě barteru, se do investic na marketing započítává pouze 
částka adekvátní ceně na trhu, kterou Dodavatel zjistí, neprokáže-li Dealer, že této 
ceny/hodnoty nemohl bez vlastního zavinění dosáhnout. Skutečnost, kdy by některé 
dokládané dokumenty (např. Dodavatelské faktury, fotodokumentace a další podklady) 
neodpovídaly realizovanému stavu a rozsahu marketingových aktivit Dealera ve vztahu  
ke značce Dodavatele, je považována za porušení kvalitativního standardu dle Smlouvy  
s dealerem. Reklamní kampaně budou dokládány do systému DERIVA v elektronické 
podobě. Dokumentace musí být následující: 

• faktury třetích stran + inzerce skeny či kopie včetně data inzerce jmenovitě k tíži 
střediska Volkswagen Užitkové vozy;  

• rádio mp3 včetně mediaplánu, jasně identifikovatelného jako MP Volkswagen 
Užitkové vozy;  

• fotodokumentace OOH za každý realizovaný měsíc kampaně;  
• online včetně analytik a měření dosahu kampaně, stanovené dle KPI + printscreeny;  
• TV výsledky kampaně;  
• emailing – výsledky roznosů/rozesílky – zároveň zaslání kopie newsletteru pověřené 

osobě Dodavatele;  
• kompletní fotodokumentace eventu včetně KPI oslovených osob a zaslání pozvánky 

k rukám pověřené osoby Dodavatele;  
• kompletní měsíční fotodokumentace u vystavených vozů v rámci povinných 

kampaní a dodržení manuálu na vystavení vozu. 
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6 Úprava změn 

Změny této směrnice budou Dealerovi včas oznámeny prostřednictvím speciálního dopisu nebo 
oběžníku a budou zveřejněny v systému DealerNet. 
 
 
 
 
V Praze dne _____________ 
 
 
 
_________________________     _________________________ 
za Porsche Česká republika s.r.o.    za Porsche Česká republika s.r.o. 
Vedoucí divize Volkswagen Užitkové vozy   Jednatel společnosti 
 
 
 
 
Dealer tímto prohlašuje, že mu byla veškerá ustanovení této směrnice dostatečně vysvětlena, že 
jim plně rozumí a souhlasí s nimi.  
 
Místo a datum podpisu: V_____________________ Dne:_______________ 

   (hůlkovým písmem)            (arabskými číslicemi) 
 
 
 
Obchodní firma Dealera: ______________________________   

(razítko nebo název hůlkovým písmem) 
 
 
 
 
Podpis:       _______________________________________________________________ 

       Vedoucí prodeje Volkswagen Užitkové vozy Dealera 
                                                                (Jméno a příjmení hůlkovým písmem + vlastnoruční či el. podpis) 
 
 
 
 
Podpis:       _______________________________________________________________ 
      Marketingový zaměstnanec Dealera 

           (Jméno a příjmení hůlkovým písmem + vlastnoruční či el. podpis) 
 
 
 
 
Podpis:       _______________________________________________________________ 
     Statutární orgán Dealera 

          (Jméno a příjmení hůlkovým písmem + vlastnoruční či el. podpis) 
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7   Přílohy 
 
 
Přílohy: 

1) Formulář Ročního marketingového rozpočtu RMR 
2) Rozdělení aktivit dle typu a uznatelnosti investice do RMR 
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Příloha č. 1  
Směrnice pro značku Volkswagen Užitkové vozy – Marketing a společná reklama HEW  
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Příloha č. 2  
Směrnice pro značku Volkswagen Užitkové vozy – Marketing a společná reklama HEW  
 

Rozdělení aktivit dle typu a uznatelnosti investice do RMR 
 

Typy médií        ATL / BTL 
Billboard ATL 

CI elementy – beach vlajka, roll up, banner, reklamní předměty apod. BTL 

Direct mail, emailing BTL 

Event BTL 

Grafické práce, produkce a výroba ATL 

Kino ATL 

LED TV ATL 
Letáky, tiskoviny ATL 
Online ATL 

Ostatní – jiná aktivita ATL 

Outdoor – jiné (plachty apod.) ATL 

PPC ATL 

Polepy dopravních prostředků (autobus, tramvaj apod.) ATL 
Rádio ATL 
Správa webu, FB – po předchozí konzultaci a schválení Dodavatelem BTL 

Televizní reklama ATL 

Tisk BB ATL 

Tisk BB + výlep ATL 

Tisková inzerce ATL 
Tiskoviny ATL 
Tvorba schválené microsity BTL 

Výroba rádiového spotu ATL 

Výroba TV spotu ATL 

Vystavení vozu BTL 

  
Nelze nárokovat v rámci HEW     

Polepy předváděcích vozů   
Katalogy   
Vizitky, obálky, hlavičkový papír, formuláře   
Sponzoring, partnerství  

Volkswagen Magazín   
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