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1 Úvod 
 

Reklama je v dnešní době považována za jeden z nejdůležitějších prvků, pomocí 

něhož lze dojít úspěchu (prodeje). Pomocí této diplomové práce si rozebereme a lépe 

přiblížíme fakta o všech dostupných reklamách, dozvíme se jaký je etický názor na reklamu, 

jaká jsou etická pravidla pro reklamu nebo co to je neetická reklama. Z právního hlediska si 

objasníme reklamní právo, povíme si něco málo o historii právní regulace, etické 

samoregulaci, nebo o etických zásadách a vlastně všeobecných zásadách reklamní praxe či 

zakázaných formách reklamy. Poslední kapitola diplomové práce nás seznámí s důsledky 

porušení práv v reklamních sděleních, tedy jaký je sankční mechanismus právního řádu ČR, 

veřejnoprávní sankce, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a nakonec si 

ukážeme příklady udělených sankcí.   

Poslední dobou může každý z nás zpozorovat stále větší množství reklamy ve 

sdělovacích prostředcích, na internetu či dalších dostupných formách. Zkrátka řečeno, 

reklama je všude kolem nás, ve všech možných podobách, ve všech možných časových 

okamžicích. Ať chceme nebo ne, reklama se stala součástí našeho života.  

Reklamou se rozumí jakákoliv placená forma propagace výrobků, služeb, společností, 

obchodních značek nebo také myšlenek, které mají za cíl zejména zvýšení prodeje. 

Rozlišujeme mnoho druhů reklamy, mezi něž patří reklamy televizní, novinové, rozhlasové, 

internetové, plakátové a další. Reklama může být v dnešní době označována také jako 

marketingová kampaň. Tento pojem je však využíván, když obchodník využije několik 

komunikačních kanálů současně, nebo je kombinuje (rozhlasová reklama vysvětluje televizní 

spot apod.). Současná definice, jíž v roce 1995 schválil Parlament České republiky, uvádí že 

„reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo 

myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“ 
1
.  

Jak již bylo zmíněno, reklama je svým způsobem živým a širokým pojmem, který není 

možno spoutat jednoduchým předpisem. Co vlastně je a naopak není v reklamě přípustné a 

etické? Z právního hlediska existuje spousta předpisů, které se týkají reklamy a médii. Těmi 

hlavními předpisy jsou mimo jiné Zákon o regulaci reklamy, Zákon o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, Autorský zákon, Zákon o ochraně osobních údajů, 

Tiskový zákon, Obchodní zákoník a další. Všechny tyto právní oblasti jsou úzce spjaty také 

                                                 
1
 Zdroj: http://www.psod.cz/slovnicek-pojmu/ 

http://www.psod.cz/slovnicek-pojmu/
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s oblastí etiky reklamy, dávají ji legislativní rámec. Ovšem je pochopitelné, že zákon nemůže 

postihnout veškeré problémy týkající se etiky reklamy. Důležité však je, že etika v reklamě je 

těžce postižitelná právními nástroji. Etická omezení fungují na takovém principu, že se 

někteří účastníci reklamního trhu mezi sebou dohodnou, že budou dodržovat určité etické 

principy a budou na sebe v této oblasti vzájemně dohlížet. Jinými slovy, spoléhají na 

takzvanou samoregulaci reklamy, která je chápána jako nezasahování státu či státními orgány 

do reklamy a její regulace samotným reklamním průmyslem.  
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2 Etický názor na reklamu  

2.1 Etika  

Co pojem etika znamená? Jedná se o filozofickou disciplínu, která se zabývá hledáním 

správného či dobrého jednání. Aniž si to možná uvědomujeme, téměř každý automaticky 

vnímáme běžné užívání etických výrazů v naší řeči. Existuje mnoho etických systémů, ale 

všechny zahrnují základní shodu, tedy dobro konat a zlo ne. Každý zdravý člověk má v sobě 

takzvaný přirozený mravní cit. Na světě je dobro a zlo, ale my víme, že je něco dobrého. 

Existuje mnoho podob dobra, například pomoc nemocnému člověku. Konat dobro má smysl, 

především proto, že z vykonaného dobrého skutku máme pozitivní pocit, a to i přesto, že nám 

to nikdo neoplatí, jelikož jsme udělali něco smysluplného. Etika se tedy zabývá i tím, co je 

smysluplné.
2
  

Lidé získávají naši úctu pravidelně. Vážnost vzbuzuje určitě člověk férový před 

úskočným podvodníkem. Etika tedy hraje rozhodující roli ve vzájemném hodnocení lidí i 

v mezilidských vztazích. Když o někom řekneme, že je dobrý člověk, hodnotíme jeho 

podstatu – jeho lidství. U člověka ohodnocujeme charakter a každý z nás chce mít přátele, 

které jsou pravdomluvní, drží slovo, jsou ochotni pro nás něco udělat, zkrátka nehrají si na 

něco, co nejsou. Přátele, kteří respektují naše odlišné názory, jsou ochotni dodržovat určitá 

pravidla i v situacích, kdy to pro ně není výhodné, jsou schopni přiznat a napravit vlastní 

chyby a tak podobně.  

Etika nesouvisí jen s úctou okolí, ale má také vliv na naše vlastní sebehodnocení, na 

naši sebeúctu. Čas od času provedeme něco, co nám samotným se nelíbí, co neschvalujeme, 

za co se pak před sebou stydíme. Etika, jež hledá správné způsoby žití, se dotýká otázky 

smyslu života člověka. Řeč je o hodnotovém žebříčku člověka, o hodnotách považujících za 

cílové.  

Ovšem jestli-že budeme dobří a mravně na výši, pak to nemusí znamenat, že budeme 

v životě úspěšní. Bohužel to spíše vypadá, že v životě vítězí spíše lumpové a podvodníci. 

Tento problém se nazývá etický paradox.
3
  

Většina problémů světa, které ohrožují náš život, jsou etické povahy. Proto bude etika zřejmě 

hrát rozhodující roli v zachování života na této planetě. Obrovské drancování přírodních 

zdrojů, nenahraditelný zánik některý přírodních druhů, stále se stupňující životu nebezpečné 

                                                 
2, 3

 Zdroj: http://jdubr.ic.cz/referaty/rlv/etika.sept.htm 

 

http://jdubr.ic.cz/referaty/rlv/etika.sept.htm
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znečištění, to vše se děje za příčin zvyšování životní úrovně nepatrné části lidstva. Do této 

části my patříme, ale převážná část lidí trpí nedostatkem a stovky lidí dennodenně umírají 

hlady. Chceme-li naši Zemi zachránit, musíme upřednostnit etické hledisko, před naší touhou 

konzumovat a vlastnit stále víc. Dosáhneme toho například tím, že se uskromníme, budeme 

dodržovat určitá pravidla, která zaručí trvale udržitelný stav přírody a zdrojů.
4
  

2.2 Novinářská etika  

Specifickou oblastí informační etiky je členitý a rozsáhlý přístup žurnalistické praxe. 

V ekonomické žurnalistice se pak promítají problémy z oblasti novinářské etiky, zejména 

z hlediska tvorby a šíření informací a z oblasti etiky hospodářské, která tkví v obsahové 

stránce těchto informací. V teoretické rovině dochází ke zdůrazňování pravidel objektivity, 

které spočívají v oddělení faktů od názorů, v objektivním záznamu a popisu diskuse, která 

směřuje k neutralitě a konečně v potvrzení žurnalistických výroků odvolávkou na příslušné 

autority.  

Požadavkem objektivity je zejména zásada nestrannosti. Nárok na nestrannost a 

nepředpojatost klade důraz na otázky jako - Nevychází náš článek pouze z mínění jedné 

strany? Nedošlo námi k vytvoření umělých dvou protichůdných, černobílých hledisek? A 

podobně. Důraz je kladen také na to, že do hry významových odstínů se zapojují také 

jazykové vyjádření – Není skutečnost obsáhlá v našem textu použita neodpovídajícím, příliš 

expresivním jazykem? 

Pro novináře a především pro novinářskou praxi jsou hlavní příslušné etické kodexy, 

které jsou nedílnou součástí etiky novináře 21. století. Etické kodexy novinářů se pro členy 

redakcí a spolupracovníky staly závaznými, přičemž jejich nedodržení má pracovně právní 

důsledky a vede k rozvázání pracovního poměru.
5
  

Jak bylo zmíněno, novináři by při své práci měli postupovat spravedlivě, pravdivě a 

nestranně. V některých případech (investigativní žurnalistika) jdou však některé praktiky 

stranou a přichází poněkud jiné přístupy k získání informací, jako je skrytá kamera, skrytý 

mikrofon a podobně. Zde se nabízí otázka, zdali novináři mohou v těchto případech podvádět, 

lhát a manipulovat, aby se dostali k informacím, které následně poslouží k takzvanému 

veřejnému zájmu? Některé přístupy, jež se zabývají novinářskou etikou, odmítají podobu 

investigativní žurnalistiky, ve které se novinář cíleně vydává za někoho jiné, aby získal 

                                                 
4
 Zdroj: http://jdubr.ic.cz/referaty/rlv/etika.sept.htm 

5
 Zdroj: VANĚK, Jiří. Principy obecné, ekonomické a informační etiky. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 

246 s. ISBN 80-86861-54-6. 

http://jdubr.ic.cz/referaty/rlv/etika.sept.htm
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informace (tedy vystupuje pod jiným jménem, zamlčuje pravé úmysly a podobně). Mnozí 

takové praktiky považují za neetické a nemorální.  

Kde tedy hranice etiky začíná a naopak končí? Podle novinářské etiky je povinností 

předem se zeptat, zda rozhovor může být nahráván, pokud s tím dotazovaný nesouhlasí, nesmí 

být diktafon spuštěn.
6
  

2.3 Reklama 

Slovo reklama pravděpodobně vzniklo z latinského „reklamare“, což znamená znovu 

křičeti. Právě toto odpovídá dobové obchodní komunikaci. Způsob prezentace si sice během 

staletí změnil, pojem reklama však zůstal. V současné době reklamu definujeme jako každou 

placenou formu neosobní prezentace nabídky zboží, služeb a idejí prostřednictvím 

identifikovatelného sponzora.
7
  

Z psychologického hlediska se jedná o určitou formu komunikace, kde hlavním 

záměrem je komerce. Tomuto odpovídá i definice reklamy, která byla schválena v roce 1995 

Parlamentem České republiky, jenž říká - reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterými 

jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií.
8
  

Z marketingového pohledu jako jednoho z komunikačních nástrojů reklama umožňuje 

prezentovat produkt v zajímavé formě, kdy dochází k využití všech prvků, jenž působí na 

smysly člověka. V případě inzerátu to může být třeba zajímavý titulek, druh písma či barva. 

V rozhlasové a televizní reklamě zvukový a hudební doprovod a tak dále. Prostřednictvím 

reklamy lze oslovit široké publikum potencionálních zákazníků. Její nevýhodou je určitá 

neosobnost a jednosměrnost komunikace.  

 

Reklama může být šířena různými způsoby. Mezi hlavní prostředky reklamy patří 

inzerce v tisku, televizní spoty, rozhlasové spoty, venkovní reklama, reklama v kinech a 

audiovizuální snímky.  

Tabulka 2.3 Kategorie dělení reklamy: 

Orientace reklamy  Účel reklamy 

Reklama orientovaná na spotřebitele  Jejím úkolem je získat nové zákazníky a podpořit 

věrnost stávajících uživatelů 

                                                 
6
 Zdroj: Britské listy, Škárka, loajalita za peníze a novinářská etika, http://blisty.cz/art/58083.html 

7, 8
 Zdroj: VYSEKALOVÁ, Jitka, MIKEŠ, Jiří. Reklama – jak dělat reklamu. 3. vyd. Praha: Grada Publishing 

a.s., 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3492-7. 

 

http://blisty.cz/art/58083.html
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Reklama orientovaná na produkt  Ta se snaží zvýšit odbyt výrobků, případně oznamuje 

zavedení nového produktu na trh 

Reklama orientovaná na trh  Tato reklama se snaží oslovit určitou cílovou skupinu 

uživatelů 

Reklama orientovaná na vlastní 

podnik  

Tento druh reklamy se pokouší změnit image firmy 

v očích veřejnosti 

9
 

 

Reklama se také dělí podle účelu na: 

- Informativní reklamu - informuje o nových produktech, akcích a podobně.  

- Přesvědčovací reklamu -  dává důraz na značku a podněcuje zákazníky k rychlé koupi.  

- Připomínací reklamu - už podle názvu připomíná, kde si daný výrobek mohou zákazníci 

koupit, nebo do kdy.
10

 

Hlavním cílem reklamy je tvorba silné značky, zvýšení poptávky, posílení pozice na 

trhu, rozšíření distribuční sítě, zlepšení pověsti firmy a motivace vlastních pracovníků.  

2.3.1 Historie reklamy  

Reklama nás doprovází již od doby, kdy vznikl obchod. Snaha nabízet a prosazovat na 

trhu určité výrobky a služby se začala objevovat již před začátkem našeho letopočtu. 

Nejstarším inzerátem je 3000 let starý papyrus, který je uložen v Britském muzeu, jenž 

požaduje navrácení uprchlého otroka.
11

  

V období antiky byl právě lidský hlas tím nejlepším prostředkem propagace. Důvodem 

byla důležitá funkce vyvolávačů v té době. Již tehdy byli kupující upoutáni různými 

vlastnostmi zboží, až už k tomu docházelo přímo na ulici před dílnami či na trzích, nebo 

jiných místech, kde se lidé zdržovali. Reklamní prostředky měly podobu vývěsních štítků, na 

kterých byly většinou znázorněny symboly různorodých řemesel. Ještě dnes archeologové 

nacházejí při vykopávkách nejrůznější reklamní sdělení. Mohou to být například reklamní 

sdělení na zdech starých domů, které se týkají nejen zboží, ale také závodníků či politiků. 

Staří Řekové vytesávali anonce na divadlo do kamene, o něco později se začaly objevovat 

první malované nápisy, které zvaly do arény.  

Již v 15. století se projevil vztah tisku a propagace. Došlo k tomu tedy brzy poté, co se 

                                                 
9, 10, 11

 Zdroj: KOBIELA, Roman. Reklama - 200 tipů, které musíte znát. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 
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dostal Gutenbergův objev do širšího povědomí lidí. První tištěná reklama se v Evropě objevila 

v roce 1473, roku 1652 novinová reklama a roku 1710 takzvaná kompetitivní reklama, tedy 

oznámení srovnávající vlastní nabídku s konkurencí. V roce 1786 začali být známí obchodníci 

pronajímající reklamní plochy, v případě specializovaných reklamních agentur to bylo až 

v roce 1800. Možnosti využití tisku k propagaci svých děl si jako první uvědomovali sami 

tiskaři a knihkupci. Noviny tehdy ještě nebyly k dispozici, zato příležitostné letáky byly 

využívány úspěšně. Byly tištěny s ukázkami písma, nazývané Schriftproben, které mohli 

zákazníkům nabídnout.
12

  

A jak se tehdy k reklamě stavěla veřejnost? Kriticky. Tento vztah podpořila i vědecká 

autorita nejstarší české encyklopedie (Riegrův slovník naučný z konce 60. let 19. století). 

Slovo reklama čtenáře poučilo, že tímto slovem byla stránka označena na konci a stejným 

slovem začínala i následující stránka. Slovem reklama byl také označován žurnalistický 

článek umístěný v denících, nebo smíšené zprávy.  

Ať už tisk periodický či neperiodický byl bezpochyby nejstarší a dlouhodobou formou 

hromadného a současně i komerčního působení. K nejstarším reklamním prostředkům patří 

inzerce, jejíž historie sahá až do první poloviny 17. století. Zásadní rozšíření tištěných 

reklamních obsahů bylo zaznamenáno ve spojení s obsahovou reorganizací vydávání periodik. 

Stalo se tak na přelomu 19. a 20. století v Anglii komerční inovací Alfreda Harmswortha, 

která je hodnocena jako tzv. Northcliffovská revoluce. Významnou výhodou v rozvoji 

tištěných médií se stalo zrušení daně z inzerce a později i zrušení novinového kolku. 

V případě publika projevoval Northcliff zájem o nižší střední třídu a do obsahu periodik volil 

zábavné či dojemné příběhy ze života. Postupem času se začal vyplácet i tisk titulů 

s vysokými náklady a Northcliff se zároveň stal průkopníkem v zavádění nejrůznějších her a 

reklamních triků.
13

 

2.3.2 Funkčnost reklamy  

Jak spotřebitelé používají reklamu, neboli, jak reklama funguje? To je otázka, kterou 

se zabývá Gordon Brown, který je jedním ze zakladatelů společnosti Millward Brown (jedna 

z deseti největších společností na výzkum trhu, která se specializuje na měření reklamy).
14

  

Podle jednoduchého mechanického modelu může reklama fungovat tak, že 

                                                 
12, 13

 Zdroj: KOBIELA, Roman. Reklama - 200 tipů, které musíte znát. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2009. 

161 s. ISBN 978-80-251-2300-3. 
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spotřebitelé nejprve vidí reklamu, která změní jejich vnímání značky (nebo si jí všimnou - 

pokud je nová) a následně si produkt koupí. Většinou se jedná o televizní reklamu, ale stejně 

to platí i v případě tisku, rozhlasu či jiných forem reklamy.  

To může vést k domněnce, že reklama má největší vliv na diváky v okamžiku 

shlédnutí. Berme však na vědomí, že většina reklamních přestávek zahrnuje tři až osm spotů. 

Není pravděpodobné, že se bude spotřebitel soustředit na všechny reklamy v daném okamžiku 

a bude obnovovat své postřehy vzhledem ke každé inzerované značce. Takto se většina lidí 

nechová, dokonce ani často nevěnuje valnou pozornost reklamám v časopisech, na 

billboardech či v rádiu.  

Spotřebitelé z reklamy něco vstřebávají, aniž si to plně uvědomují nebo o tom v daný 

okamžik přemýšlejí. Při nákupech potom tento dojem používají a to ovlivní jejich výběr. To, 

že si spotřebitelé reklamu pamatují neznamená, že ji umí nazpaměť, nebo že by ji zpětně 

dokázali popsat či reprodukovat.  

Jak tedy reklama funguje? Spotřebitel jde na nákupy tehdy, když něco potřebuje. 

Vezme si košík a začne procházet jednotlivé uličky, vyhýbá se ostatním nakupujícím lidem a 

nechce být brzděn. Není tedy pravděpodobné, že se mu v tento okamžik honí hlavou reklama 

na zubní pastu Colgate, kterou včera viděl v televizi, a pro kterou si musí zajít do příslušného 

oddělení, aby ji koupil. Většina z nás se při nakupování řídí tím, co v regálech vidí či na co je 

zrovna akce. Takže, když například procházíme kolem krmení pro kočky, vzpomeneme si, že 

nám došly granule. Když procházíme uličku s drogerií, vzpomeneme si, že bychom už 

potřebovali nový šampon, novou zubní pastu, nebo nový sprchový gel. A tak je tomu 

v případě míjení každé uličky.  

Obchodníci to samozřejmě vědí a značky v regálech uspořádávají tak, aby to odráželo 

náš rozhodovací proces a abychom si jako zákazníci kupovali co nejvíc. Obchodníci mohou 

také zboží aranžovat podle aktuálních reklam, takže při vstupu do obchodu patří první pohled 

zákazníka produktu, které bylo v minulém týdnu nejčastěji propagované, zatímco druhá 

značka je v jiné produktové kategorii atd. Logicky by tohle mohlo fungovat, ovšem kdyby se 

zákazníci opravdu rozhodovali na základě toho, kterou reklamu minulý týden viděli nejčastěji. 

Obchodníci samozřejmě vědí, že nikdo z nás takto nenakupuje, proto se tak většinou 

nechovají.
15

 

Jak se tedy člověk zachová při výběru té či oné zubní pasty? Jak dlouho zabere proces 

myšlení? Při pohledu na různé krabičky od různých výrobců v nás s největší 
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pravděpodobností vyvolá vzpomínky, ale rozhodně nám v hlavě nepoběží celá reklama. Spíš 

si řekneme, že jsme tuto značku měli minule a nebyla tak špatná. Někdy se zamyslíme více a 

řekneme si třeba, že tahle pasta dětem minule nechutnala, s tou pastou nemáme dobré 

zkušenosti a podobně. Jindy si zase vzpomeneme na část reklamy, například na ústřední motiv 

nebo fakta.  

Stručně řečeno, zákazník se při nákupu té či oné značky řídí tím, co mu proběhne 

hlavou, tedy paměť a vzpomínky související s reklamou nám pravděpodobně vytanou na 

mysli.  

2.3.3 Masmédia  

Nejprve se nabízí otázka, zda by se reklama opravdu měla dělat v médiích. Odpověď 

je prostá – ano. Tedy pokud cílovou skupinou je větší okruh lidí, který není možno účinně 

zastihnout přímou formou reklamy. Reklama v médiích má z hlediska tvorby image přednost. 

Ten kdo chce propagovat v médiích, musí mít peníze a taky být úspěšný.  

 

Reklama v masmédiích  

Masmédia jsou vhodná a nejčastěji využívaná k předání reklamních poselství 

širokému okruhu lidí (poselství určená velké cílové skupině). Patří sem:  

TELEVIZE – je velmi důležitým základním médiem pro reklamu. Televizní spoty jsou 

využívány k vytvoření rychlého povědomí diváků. Reklamní kontakty přitom vznikají 

především náhodně. V případě menších cílových skupin jsou ztráty způsobné použitím plošné 

reklamy dost vysoké, je možné je však zredukovat volbou umístění mezí vhodné programy. 

Televize jako audiovizuální médium umožňuje široký prostor pro ztvárnění reklamy, 

především pro zprostředkování emocionálních reklamních sdělení.  

ROZHLAS – rádio je dalším důležitým mediálním prostředkem. Během dne ho často 

používá spousta lidí, například při práci, a v reklamě platí jako klasické doplňkové médium. 

Velký zásah mají stanice neregionální (zpravidla veřejnoprávní) a mohou vytvořit rychlé 

povědomí. Regionální a lokální stanice jsou pak nejvhodnější pro podporu regionálních, nebo 

lokálních reklamních kampaní. Informace předávané jen prostřednictvím zvuků a slov jsou 

limitovány kreativní možností zvrásněné reklamy.  

DENNÍ TISK – má obrovský vliv regionálně nebo v celé republice. Jedná se o klasické 

informační médium, které se vyznačuje vysokou aktuálností. Neregionální deníky si mezi 

čtenáři získaly velkou důvěru, která se může pozitivně odrazit nejen ve věrohodnosti, ale i 
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image firem zveřejňujících reklamu v těchto médiích. V porovnání s ostatními médii je 

reklama v denících poměrně drahá. Prostor pro reklamu je omezen textovými informacemi a 

statickými obrazy.  

KINO – je médium, které vyhledávají především mladí lidí. Také je médiem takzvaných 

velkých obrazů. Je ideální pro emocionální reklamu díky síle obrazu. Reklamní účinek je sice 

intenzivní, ale zato krátký. Na jedno průměrného návštěvníka kin připadá většinou jen jeden 

jediný kontakt s reklamním poselstvím. Pouze u skupin častých návštěvníků kin a věkové 

kategorie 14 – 29 let je možné dosáhnout více kontaktů. Kino bývá využíváno jako doplňkové 

médium, například v kombinaci s billboardy či inzercí.  

NEODBORNÉ ČASOPISY – třeba časopisy s televizním programem jsou určeny pro velké 

publikum, a proto jsou tedy vhodné k vytvoření širokého povědomí. Reklama v časopisech je 

zpravidla výhodnější než reklama v novinách vzhledem k vysokému podílu inzerce. Oproti 

deníkům mají časopisy tu výhodu, že jsou do ruky brány častěji, kdežto deníky se čtou jen týž 

den. Kvalita tisku je ve srovnání s novinami lepší, čímž se celkově umocňuje účinek inzerce. I 

zde je prostor pro reklamu omezen na textové informace a statické obrazy.  

VENKOVNÍ REKLAMA/PLAKÁTY – plakátová reklama dosahuje velkého zásahu a 

zahrnuje téměř každého z nás. Na druhou stranu se plakátová reklama hodí jen omezeně pro 

sdělování reklamních poselství daným klientům, protože při ní dochází k vysokým ztrátám, 

které jsou způsobeny použitím plošné reklamy. Velmi dobré možnosti má v regionální a 

lokální selekci. Kontakt člověka s plakátovou reklamou je v průměru na osobu relativně častý, 

i když k vnímání reklamního sdělení dochází jen letmo. Je nutná koncentrace na to, co je 

podstatné (málo slov, výstižné obrazy) a proto je možnost ztvárnění reklamy výrazně 

omezena.
16

 

2.3.4 Reklama a tištěná média  

Do tištěné reklamy plynou v současné době druhé největší reklamní náklady, 

samozřejmě po nákladech komerčních prezentací v televizním vysílání. Jedná se především o 

tištěnou reklamní inzerci v podobě oznámení, nebo článků typu public relations. V těch 

horších případech to mohou být formy zakázané skryté reklamy.  

Tištěná média rozlišujeme na: 

TIŠTĚNÁ MÉDIA VŠEOBECNÉHO ZÁJMU – inzerci v tištěných médiích rozlišujeme 
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dle všeobecného zájmu, tedy v celostátních denících, krajských a regionálních novinách, 

časopisech pro širokou veřejnost, časopisech životního stylu, periodikách inzertních 

s nejrůznějšími rubrikami a dalšího. Jedná se o tištěná média určená pro nejširší publikum 

s těžištěm v celospolečenských informacích, zábavě, informačním servisu. Do tohoto druhu 

tisku řadíme bulvární tituly, dámské a pánské magazíny životního stylu apod.  

ČASOPISY ZÁJMOVÉ – jsou silnou skupinou periodik na mediálním trhu. Jejich dynamika 

rozvoje je velice vysoká. Tyto časopisy jsou zaměřeny na konvenční i nekonvenční záliby, 

hobby, sport, aktivity pro volný čas, zahradu a podobně. Je fakt, že čím jsou lidé profesně a 

zájmově aktivnější, tím hůře jsou dosažitelní skrz obsahů masových médií, protože je příliš 

nesledují. Například lidé tráví většinu času dne v zaměstnání, což samo o sobě vyžaduje 

publicistický servis, čímž je trvalý přísun odborných informací žádán více. Největší pozornost 

mezi tituly je věnována informačním technologiím, bydlení, sportu, motorismu, cestování, 

zábavě či aktuálním trendům životního stylu.  

ČASOPISY ODBORNÉ – inzerce v těchto časopisech jsou doporučovány malým a středním 

firmám s vybranou cílovou skupinou. Různé tituly z této skupiny tištěných médií nabízejí 

prospěšné informace pro zaměstnání v nejrůznějších pracovních pozicích a oborech. Mají vliv 

především na vrcholové a střední manažery, pracovníky ekonomických, výrobních, 

obchodních, právních, marketingových a dalších úseků, vývoje a výzkum. Dále sem můžeme 

zařadit také časopisy profesních svazů a asociací.  

Odborné časopisy jsou významnou typologickou skupinou, třebas po zájmových 

časopisech, čímž se potvrzuje jejich zanedbatelný význam. Podílí se na rozvoji 

technologického, vědního a společenského poslání. Odborný tisk je také nezastupitelný při 

mezifiremní komunikaci a mezi odbornou veřejností vůbec.  

Hlavní funkci má v informacích o progresivních a moderních technologiích, službách, 

technice, výrobcích, případě volných pracovních místech pro specialisty. Převládá zde však 

jednoznačně vědomostní obsah, který přispívá k rozvoji poznání a odborné gramotnosti. 

Z těchto důvodů je inzerce v odborném tisku účinná a disponuje nezpochybnitelnými 

výhodami. Umí si získat vysokou věrnost čtenářů a z hlediska inzerce je nutné zdůraznit její 

adresnost. Můžeme tedy říci, že jde o jistou garanci, že se nabízené informace k příslušné 

cílové skupině, kterou inzerent potřebuje oslovit, dostanou. Často bývá distribuce těchto 

médií řešena direct mailem, tedy ne prodejem v prodejních místech novin a časopisů, ale 

prostřednictvím poštovních zásilek na předem vytipované adresy či v rámci sítě 
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předplatného.
17

  

2.3.5 Venkovní reklama – outdoor advertising 

Tato forma vizuální reklamy patří k nejstarším komunikačním médiím vůbec. Je totiž 

známá již ze starověku, kdy se inzerce projevovala například prostřednictvím vytesávání 

anoncí na divadlo do kamene, nebo malovanými nápisy zvoucími do arény.  

Venkovní reklama se rozlišuje dle velikosti plochy na maloplošnou, středněplošnou a 

velkoplošnou.  

MALOPLOŠNÁ REKLAMA – její rozměry reklamních panelů na stožárech (trolejové 

vedení nebo veřejné osvětlení) jsou cca 80 x 120 cm. Krom reklamních panelů to mohou být 

dále reklamní panely na zábradlích, v blízkosti kolejových tratí, například tramvajových 

zastávek, kde ty rozměry jsou už cca 200 x 80 cm.  

STŘEDNĚPLOŠNÁ REKLAMA – jedná se o venkovní reklamu o rozměrech přibližně  

6 – 10 m2. Je známa prostřednictvím takzvaných „city light“ panelů (panely s osvětlenou 

reklamní plochou), nebo reklamy na dopravních prostředcích. Mezi oblíbené nosiče patří také 

dvou obsahové panely, které jsou zhotoveny z periodicky se otáčejících destiček, díky čemuž 

je viditelný i další střídající se obsah.  

VELKOPLOŠNÁ REKLAMA -  velkoplošné plakátové reklamy, tedy billboardy, 

bigboardy (cca 9,6 x 3,6 m nebo 8 x 3 m), megaboardy (cca 24 x 9 m), včetně světelné 

reklamy, jsou v této kategorii hlavním reprezentantem. Reklamní prostředky tohoto formátu 

mohou být cíleny na pěší nebo na řidiče, dokonce i například jako navigační systém. Ovšem 

na koho je obsah určen, měl by odpovídat co se týče sdělení i grafického provedení. Podél 

dálnice jsou totiž velmi často k vidění billboardy, které obsahují příliš mnoho textu, navíc 

mnohdy s nepoměrně malým písmem, díky čemuž prostředek ztrácí nezbytnou čitelnost a 

přehlednost.
18

 

 Reklama uvnitř budov x reklama v prostředí hromadné dopravy  

Pro reklamu uvnitř budov se využívá maloplošná, středněplošná a výjimečně i 

velkoplošná reklama. V případě reklamních nosičů jsou využity stejné typy jako při venkovní 

reklamě, tedy například plakáty, city light vitríny, které jsou zde velmi často s pohyblivým 

obsahem, periodicky se měnící v určitý časový interval. Oblíbenou je také maloplošná 

reklama v rámečcích, jen přiměřeně platí z hlediska velikosti při komerčním využití uvnitř 
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budov. Samozřejmě se jedná o budovy s vysokou návštěvností lidí, tedy autobusová a vlaková 

nádraží, nejrůznější typy business center, obchodně-administrativní budovy, letiště, 

každopádně hypermarkety, banky, bazény, lékárny, výtahy apod.  

Reklama v prostředí hromadné dopravy může být prezentována v maloplošném, 

středněplošném, nebo velkoplošném měřítku na autobusech, trolejbusech, tramvajích, 

vozových soupravách metra a vlaků, letadlech, lodích apod. Reklamní společnosti, jenž 

provozují tyto služby disponují zpravidla širokou nabídkou nejrůznějších kombinací či 

možností pronájmu těchto reklamních ploch. Nejčastěji se jedná o vnitřní umístění plakátů ve 

formátu A4, A3, většinou s uvedeným minimálním množstvím (50 ks). Dnes již jsou 

k dispozici moderní plastová madla (s minimálním množstvím pronájmu 100 kusů), 

celoplošná reklama na vozidlech MHD či autobusové dálkové přepravy, samolepící fólie na 

zádi, dveřích vozidel, okenních ploch apod.
19

 

 Plakáty  

Plakáty patří k tradičním tištěným propagačním prostředkům, většinou s časově 

vymezeným oznámením. Za poslední období plakát prošel řadou změn, počínaje obsahovým, 

tak výtvarným pojetím, protože se změnilo provedení, ale i používaný materiál. Nejčastější 

použití plakátů je u zboží denní a časté spotřeby, u nějž se přepokládá vysoká poptávka. U 

značkového zboží se propaguje především ochranná oznámka, která by se měla spotřebiteli 

vrýt do paměti.  

Plakát musí přihlížet k hledisku obsahového a výrazového, neboť upoutává velkou 

pozornost a vyvolává zájem kolemjdoucích. Dalo by se říci, že je plakát jakousi grafickou 

zkratkou, takže nemusí být použito mnoho motivů a různých myšlenek. Vyjádření jsou 

většinou nekomplikované se stručným textem ve formě titulků, případně s výraznou fotografií 

nebo jednoduchou kresbou. Ohledně písma musí být přihlíženo na námět, vzhledem ke 

grafickému pojetí plakátu. Takže pokud jde o módní zboží, bude nejvhodnější písmo moderní, 

pro průmyslové výrobky spíše písmo strohé a bezpatkové.  

Tento reklamní prostředek bývá často hojně využíván také k propagaci nejrůznějších 

kulturních akcí (koncertů, festivalů, vernisáží, programů kin, divadel, kulturních domů 

apod.).
20

  

 Výhody a nevýhody venkovní reklamy  
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Hlavní výhodou venkovní reklamy je široký zásah populace, aktivní způsob vnímání, 

či možnost celoplošného a regionálního zaměření kampaně. Další výhodou je pestrost 

nejrůznějších forem (od vývěsných tabulí po osvětlené megaboardy), možnost inovovaných 

tvůrčích příležitostí a využití stále nových forem (na sklech autobusů).  

Další výhodou je bezpochyby potencionálně vysoký počet míst venkovních ploch a 

jejich geografická flexibilita, protože nosiče je možno umístit tam, kde je zrovna potřeba.  

Naopak nevýhodou je například z hlediska cílových skupin málo vysoká demografická 

zaměřitelnost. Také v důsledku krátké doby vnímání většinou nepříliš vysoká vypovídací 

schopnost. Adresáti jsou často vystaveni působení pouze několik málo okamžiků, proto je 

nutné, aby informace byly stručné. Další nevýhodou může být dlouhá doba realizace, příprava 

výroby, lhůty na pronájem, tisk a současná nevýhodnost v případě nízkého nákladu.  

Tato forma komerčních sdělení je většinou realizována pomocí tzv. image reklamy, 

která slouží k vytváření specifické image, názorů nebo pocitů, jenž jsou spojeny především se 

značkou či společností, nikoliv s konkrétním produktem.  

V dané problematice je právním pramenem především zákon o regulaci reklamy.
21

  

2.3.6 Rozhlasová reklama  

Zejména mezi 30.–50. lety minulého století patřila zvuková reklamní sdělení 

k nejsilnějším reklamním médiím. Historicky se řadí mezi nejstarší formu reklamy. Dříve než 

člověk vynalezl písmo, se komunikovalo pomocí hlasu. Již v pravěku lidé jistě využívali 

mluveného slova k přesvědčování, které mělo ekonomický účel, tedy směnit například hrnce 

za motyky, kůži za sůl a podobně. Dnes bychom tyto přesvědčovací metody za účelem prodat 

(směnit) produkt označili spíš jako formu osobního prodeje než jako reklamu. Co tím vším 

chci říct? Že mluvené slovo má dlouhou tradici, tedy text, který přesvědčuje potencionálního 

zákazníka.  

O něco později byla interpersonální hlasová komunikace doplněna vyvoláváním na 

tržištích. Kdysi byla rozhlasová reklama, případně vysílání na místě prodeje (v prodejnách, 

obchodních domech, areálech výstavišť a veletrhů atd.) označována jako reklama zvuková. 

Zvuková reklama však postrádá vizuální sdělení. K šíření informací dochází pouze za pomocí 

textu, hudby a zvuků. Nejvýraznějším a nejvýznamnějším zvukovým reklamním prostředkem 

je reklamní spot (commercial).  

Reklamní textař musí při psaní scénářů rozhlasových reklam respektovat specifika 
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tvorby textu pro zvukovou prezentaci. Posluchač rozhlasové reklamy nemá možnost se 

k místu, které přeslechl nebo kterému nerozuměl vrátit. Proto musí být text na první 

zaslechnutí naprosto jasný a srozumitelný. Proč na první zaslechnutí a ne na první 

poslechnutí? Protože rozhlasová reklama se neposlouchá, ona se jen občas zaslechne. Její 

účinnost závisí na počtu opakování, ale také na tom, jak je šikovně napsána.
22

  

První rozhlasovou reklamu, která byla vysílána v roce 1922, odvysílala newyorská 

stanice WEAF. Později v důsledku rozšíření televizního vysílání a později i nejrůznějších 

forem nových informačních technologií rozhlasová sdělení ustoupila poněkud do pozadí. 

V současné době představuje reklamní rozhlasové vysílání na celkovém reklamním trhu 

objem zhruba do 10 procent.  

Jak jsme si již výše uvedli, rozhlasová reklama by měla být velmi jednoduchá a na 

první poslech dostatečně srozumitelná. Název produktu, značka a jméno firmy by v jejím 

průběhu měly být několikrát zopakovány. Pokud inzerovaný produkt přinese posluchačovi 

výhodu, je dobré ji hned na začátku zmínit, například „Chcete výhodně získat…“. Dále 

v reklamním spotu bývá firemní slogan, popřípadě znělka a na závěr se uvádí kontakt (adresa, 

www stránky, případně e-mail). Postupem času se poněkud upustilo od uvádění telefonního 

čísla. Někdy je možné slyšet spojení na mobilní telefon i na pevnou linku, čímž nastává 

situace, že při případné snaze je zapamatování ještě horší. Situace je alespoň částečně řešena 

uváděním většinou bezplatné telefonní linky, která se často snadněji zapamatuje. Velkou 

výhodou je používání typických zvukových efektů, například pískot brzd, zvuk otáčejících se 

ozubených koleček na jízdním kole, nebo také stylová hudba v pozadí. Rozhlasové spoty o 

délce 10, 15, 20, nebo 30 sekund, jsou častokrát vysílány třikrát až desetkrát denně. Vysoký 

zájem uchazečů získávají reklamní vysílání především v takzvaném prime time, tedy 

v pracovních dnes mezi 6. až 18. hodinou.
23

 

Nejjednodušší formou rozhlasové reklamy je monolog. To znamená, že po celou dobu 

hovoří pouze jeden člověk (spíkr), většinou podává informace o produktu, zdůrazňuje to 

podstatné, jeho promluva pak zpravidla vrcholí reklamní výzvou. Formu monologu využívají 

také referenční reklamy, v nichž daná, někdy také veřejně známá osobnost podává svědectví o 

svých skvělých zkušenostech s produktem.  

Poněkud složitější formou je dialog. Při něm se střídají dva a více hlasů. Většinou se 
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používá systém otázka a odpověď, kdy se jeden ptá druhého například na vlastnosti produktu, 

jeho výhody a druhý odpovídá. V případě, že textař reklamu nějak neozvláštní, třeba vtipem a 

podobně, není tento způsob považován za nejlepší. Spot pak totiž většinou vyznívá tak, že 

posluchač, který o produkt ještě nic neví, se ztotožňuje při poslechu s ptajícím se spíkrem a 

připadá si jako hlupák, který musí být poučen o základních věcech. Častým a bohužel 

nevhodným zakončením těchto dialogů je reakce poučeného hlupáka, například „Děkuji ti za 

informaci, hned teď si běžím produkt XY koupit!“. Pro tvorbu rozhlasových dialogů platí to 

samé, co pro celkovou reklamu, tedy vycházejte ze skutečného života, pozorujte chování lidí, 

jejich myšlení, jak mluví. Někdy se používá v rozhlasové reklamě taková forma, která může 

být nazvána nepravým dialogem. Stává se to v případě, kdy text je sice rozdělen mezi více 

hlasů, ale hlasy mezi sebou nekomunikují, jen se střídají při uvádění informací o produktu. 

Častou a výraznou využívanou formou rozhlasového reklamního spotu je scénka. 

Jedná se o malé dramatické dílko, v němž je určitá osoba, děj, postavy, spot má svou expozici, 

kolizi a následně třeba katastrofu. Pokud je reklamní scénka dobře napsaná, může být velmi 

účinná. Tam kde se totiž něco děje, tam vzniká přirozené napětí a zvědavost posluchače, jak 

to dopadne. Napsat však takovou dobrou scénku je velmi obtížné. Textař se musí vyvarovat 

křečovitostem, hloupostem a krkolomnostem, postavy musejí jednat přirozeně, děj musí 

plynout nenarušeně a konečná výzva musí být přirozená, logická a jednoznačná. Důležité také 

je, aby produkt a výzva k jeho zakoupení byla organickou součástí děje. Největším 

problémem při psaní rozhlasových scének totiž je jejich přirozenost, umění sladit děj 

s reklamní výzvou.  

Velmi oblíbenou formou rozhlasového spotu je v současné době zpívaná reklama, 

neboli reklamní písnička. Přitom tvorba textu pro zpívanou reklamu je hodně obtížná. Musí se 

zde totiž dodržovat pravidla pro psaní reklamního textu, ale k tomu navíc musí respektovat 

zákonitosti tvorby textu písňového. Musí být myšleno na rytmus, případně rým, používání 

zpěvných vokálů na správných místech, také se nesmí zapomenout na srozumitelnost textu 

atd. Existují také reklamy, ve kterých zpívaný text tvoří jen část, většinou se jedná o zpívanou 

znělku na konci spotu.
24

 

Velký výběr rozhlasových stanic s širokou nabídkou programů umožňuje vysoký 

výběr všech segmentů daných cílových skupin na trhu.  

 Výhody a nevýhody rozhlasové reklamy  
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Nejpodstatnější výhodou rozhlasové reklamy je každopádně všudypřítomnost a z toho 

vyplývající vysoká poslechovost daných cílových skupin a také možnost vnímání sdělení i při 

jiné činnosti. Opomenout se také nedá vysoká míra emocionálního působení, operativnost a 

poměrně nízké náklady výroby reklamních spotů. Velký počet rozhlasových stanic s širokou 

nabídkou programů umožňuje vysoký výběr všech segmentů určených cílových skupin na 

trhu. Pokud se jedná o uzavírání objednávek v určitých finančních objemech, ceny reklamních 

vysílání prostřednictvím celoročních nebo rámcových smluv výrazně klesají.  

K dalším výhodám patří i operativnost, tedy krátká doba potřebná k realizaci 

rozhlasového spotu a také možnost rychlého zařazení do vysílání. Často je využívána osobní 

forma oslovení, za pomocí mediálně známých hlasů, a také jazyk určité cílové skupiny. Také 

je důležité rozlišovat tón oslovení s případnými jen spisovnými nebo naopak slangovými 

výrazy.  

Jasnou nevýhodou jsou časté námitky vysílacího média v pozadí, tedy když se 

posluchači zabývají jinou činností a nesoustředí se plně na vysílání. Takže pokud ve spotu 

zazní nějaký kontakt (telefonní číslo, e-mailová adresa, popřípadě neznámá či příliš složitá 

www stránka apod.), je pro posluchače obtížné si tyto údaje zapamatovat, uchovat a následně 

na příslušnou inzerci reagovat.  

I zde jsou relevantními zákonnými normami vysílací zákon a podpůrně zákon o 

regulaci reklamy.
25

  

2.3.7 Televizní reklama  

Historie televizního reklamního vysílání sahá zpět až k roku 1945 v USA, kdy obraz 

byl černobílý a šlo o přímý přenos. Roku 1965 došlo k odvysílání první barevné reklamy. 

Dalším převratným objevem o něco později patřila také kabelová televize a satelitní vysílání. 

U nás došlo k televiznímu vysílání v roce 1953, jakožto součást Československého rozhlasu. 

O sedm let později, tedy roku 1960 vznikl samostatný státní podnik Československá televize. 

Po roce 1989 zanikl monopol jediné státní televize, čímž došlo ke vzniku konkurence 

(soukromé vysílací společnosti). V roce 1993 vznikl televizní kanál Premiéra TV (později TV 

Prima, dnes Prima FTV) a TV Nova od roku 1994. Nesmíme opomenout tzv. duální model, 

kdy mimo provozovatelů komerčních televizních stanic na základě licence na našem území 

působí také vysílací média veřejné služby, tedy provozovatel ze zákona – Česká televize.  

V současné době má televize na své diváky neuvěřitelný vliv, stala se tedy 
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pravděpodobně nejmocnějším komunikačním médiem a je vhodná pro oslovení co největší 

populace. Je ideální pro zprostředkování emocí, zejména je schopna okamžitě a mimořádně 

silně ovlivňovat mínění široké části publika, jelikož jejím prostřednictvím je možné 

zachycovat zvuk i obraz.
26

 

Výzkumy potvrdily, že informace, které jsou slyšet, si pamatuje asi dvacet procent 

posluchačů, informace, které jsou vidět, třicet procent a informace, které jsou slyšet i vidět 

zároveň, až šedesát procent recipientů. Čímž se potvrzuje domněnka, že audiovizuální 

reklama patří mezi nejúčinnější formy komunikace. Navíc má k dispozici pro vyjádření svých 

dílů obraz, pohyb, barvu, slovo, zvuky a hudbu. Tolik prostředků nemá žádný jiný reklamní 

prostředek.  

Audiovizuální reklama má také své hranice a omezení. Na prvním místě je 

nevědomost, kdo reklamu bude sledovat, což znamená, že se obtížně nasazuje tam, kde by 

mohla oslovit pouze příslušnou cílovou skupinu. Zadavatel televizní reklamy, nebo vlastně 

všech audiovizuálních reklam (reklamní filmy pro kina, reklamní pořady pro vysílání na 

uzavřených televizních okruzích, televizní reklamní spoty), je postaven do pozice střelce, 

který střílí na terč brokovnicí, kdy některý brok se trefí, ale většina letí mimo. Co z toho 

plyne? Že audiovizuální reklama je vhodná především k propagaci výrobků široké spotřeby 

(tam, kde i cílová skupina je široká = velký terč).  

Druhé omezení spočívá v rychlosti a promíjivosti podávaných informací. Stejně jako 

je tomu u rozhlasové reklamy, ani zde se divák nemůže nad informací zastavit, popřemýšlet, 

vrátit se k ní a podobně. Hned potom co je odvysílána, je překryta informací další. Tomuto 

faktu se musí přizpůsobit nejen stavba audiovizuálních sdělení, ale i množství jejich 

zveřejnění.
27

 

 Výhody a nevýhody televizní reklamy  

Jednou z hlavních výhod vysílaných reklamních spotů je každopádně široká 

sledovanost obzvláště v tzv. prime time časech. Tím je myšleno od 19 do 22 hodiny, před a o 

víkendech, v den svátku do 23 hod. Další výhodou je také silná intenzita emocionálního 

působení na sluch a zrak, prostřednictvím spojení vizuální a audiální složky reklamního 

sdělení a možnosti vyjádření děje v pohybu.  

Naopak mezi nevýhody patří z hlediska cílových skupin obtížná selektivita a nižší 
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adresnost, vysoké náklady na výrobu reklamních spotů i vysílání těchto reklamních sdělení. 

V neposlední řadě se sem řadí tzv. setting, což je možnost přepínání dálkovým ovladačem 

právě v období, kdy jsou vysílány reklamní bloky. Není tajemstvím, že u vysoce sledovaných 

večerních pořadů, v průběhu reklamního vysílání, zaznamenávají vodárny ve velkých městech 

zvýšené odběry vody.  

Příslušným právním předpisem pro regulaci komerčních obsahu je především vysílací 

zákon neboli směrnice takzvané televize bez hranic a samozřejmě zákon o regulaci reklamy.
28

  

2.3.8 3D reklama 

K dárkovým předmětům určitě patří veškeré nosiče tří rozměrů, které mohou rovněž 

značku účinně podporovat. Většinou tak získávají věrné klienty, protože tyto předměty 

vykazují konkrétní užitné vlastnosti. Specializované reklamní společnosti na realizaci 

předmětů 3D reklamy svoje produkty nabízejí velmi často prostřednictvím katalogů nebo 

vlastních www prezentací.  

K nejběžnějším předmětům patří reklamní kancelářské potřeby, potištěný textil a 

igelitové tašky, nebo také luxusní 3D reklama namířena do VIP řad, což je stále častější 

případ a současně komplikovanější. Mimo hodně používaných nejrůznějších kancelářských 

potřeb, nebo jiných drobných praktických předmětů jsou také časté třeba firemní kalendáře.  

3D reklama začíná pronikat také do světa počítačů a digitálního kódování. S pomocí 

počítačové animace lze nechat zobrazit v prostoru statické objekty nebo obrázky, ale také 

objekty v pohybu. To vše bývá doplněno audioefekty, lidským hlasem a hudbou.
29

 

 Firemní kalendáře  

Firemní kalendáře rozlišujeme na několik typů: stolní, nástěnné, plošné, diáře a malé 

kartičkové diáře. Všechny tyto typy jsou řazeny do skupiny vysoce rozšířených reklamních 

prostředků, protože kromě reklamního sdělení plní i praktický účel. K výhodám jisto jistě 

patří fakt, že působí dlouhodobě, tedy celý rok, výjimečně pololetí, kvartál. V případě 

darovaných firemních kalendářů to dopadá tak, že jsou většinou součástí dekorace pracovny, 

kanceláře, čekárny a podobně. Výtvarný podíl v tomto případě výrazně převažuje nad 

textovým.  

Texty v kalendářích bývají omezeny na obchodní název, logo firmy či firemní slogan. 

Tyto reklamní prostředky mají totiž plnit především svou základní funkci, což je umožňovat 
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rychlou orientaci v kalendáriu a zapisování poznámek. Jednotlivé listy bývají často doplněny 

hesly, výstižnými citáty, anekdotami apod.
30

 

2.3.9 On-line reklama  

On-line reklamy jsou média založená na počítačových technologiích. V souvislosti 

s tím dnes můžeme používat několik synonym, jako jsou třeba nová či digitální média, 

hypermédia a multimédia.  

V tomto případě se zde začaly rozvíjet velmi rychle nejrůznější komunikační aktivity, 

od interpresonální (prostřednictvím elektronické pošty) přes skupinové (diskusní kluby, chaty, 

konference) až po skutečně masovou komunikaci (internetové deníky a časopisy, rozhlasové 

stanice, různé www stránky, nebo také tzv. reklamní bannery, umístěné na nejrůznějších 

doménách a serverech).  

I ty nejjednodušší www stránky obsahují název a logo společnosti, za pomocí nejlépe 

grafického firemního manuálu (příslušným typem písma a barvy).  

V případě druhů internetových prezentací, jde hlavně o placené odkazy na portálech 

(Seznam, Centrum apod.), reklamní grafické bannery, PPC, kampaně ve vyhledávačích 

(Google AdWords, eTarget), reklamní listy a další. Magickou zkratkou SEO 
31

 se označuje 

služba, jenž v současné době nabízí snad každý webdesigner. Souhrnem technických úprav se 

zvyšuje návštěvnost příslušných www stránek. Nejdůležitější jsou určitá klíčová slova, která 

jsou zadána do vyhledávačů potencionálními zákazníky firmy.  

U reklamních kampaní na internetu je možné změřit účinnost relativně snadno a velmi 

přesně. Dokonce je možné si objednat detailní analýzu efektivity reklamních kampaní, čímž 

se zjistí, které kampaně nejsou dostatečně účinné, a které se naopak vyplácí. Nejdůležitějšími 

dvěma ukazateli, kterými lze určovat efektivitu jednotlivých reklamních kampaní jsou:  

Cena za návštěvníka – což je pomět mezi cenou reklamní kampaně a počtem 

návštěvníků, kteří web navštívili jejím prostřednictvím. Čím je zaplacena nižší cena za 

návštěvníka, tím lépe. Cena za zakázku – vyjadřuje jaké množství finančních prostředků je 

třeba investovat, aby objednávka byla uskutečněna. Cena za zákazníka by přitom neměla 

převyšovat průměrný zisk z objednávky.  

A jaký je rozdíl mezi počtem kliknutí na reklamu a počtem návštěvníků? Reklamní 

systémy obvykle pracují s ukazatelem počet kliknutí na reklamní odkaz. Proto je důležité si 

                                                 
30, 31

 Zdroj: KOBIELA, Roman. Reklama - 200 tipů, které musíte znát. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2009. 

161 s. ISBN 978-80-251-2300-3. 

 



25 

 

uvědomit, že i jeden návštěvník může na stejný reklamní odkaz kliknout vícekrát během 

krátké doby, což se mnohdy stává. Reklamní systém tedy vykazuje každé kliknutí, zatímco 

z pohledu webu se stále jedná o stejného návštěvníka. Odtud může pocházet až 

několikanásobně vyšší počet kliknutí na reklamní odkaz, než je skutečný počet návštěvníků. 

Z těchto důvodů specialisté doporučují, aby se při určování efektivity vycházelo pouze 

z vlastních statistik návštěvnosti.  

 Výhody a nevýhody on-line reklamy  

Mezi výhody patří neustálé působení informací a také možnost inzerci prezentovat 

v široko rozsáhlejší geografické oblasti. Pomocí internetu je také možno efektivně vyhledávat 

kontakty, podmínky, požadavky, mimořádné nabídky, rozesílat dotazy apod. Dále napomáhá 

urychlování systému objednávek a plateb dodavatelům, distributorům či odběratelům. Stejné 

výhody se týčou náboru nových zaměstnanců, kteří se prostřednictvím zasílání on-line 

životopisů, motivačních dopisů apod. ucházejí o volné pozice. Výhodou je i velká 

operativnost při umisťování textu, zvuku, obrazu a jejich kombinací. Kapacita na síti je 

prakticky neomezená, je zde možno prezentovat libovolné množství elektronického materiálu 

a v neposlední řadě se jedná o interaktivní médium s nízkou cenou produkce reklamního 

sdělení.  

Mezi nevýhody patří omezená selektivita, která vychází ze struktury návštěvníků 

webu (spíše mladá generace), nebo nevhodný způsob pro oslovení široké cílové skupiny. 

Další nevýhodou je obrovské množství informací, velká koncentrace sdělení, jenž soupeří o 

návštěvníkovu pozornost. Situaci někdy komplikuje nutnost PC v dosahu, popřípadě 

technické omezení dané rychlostí přístupu, kapacitou hardwaru apod.
32

 

2.3.10 Kino reklama  

Reklama v kinech je jedním z klíčových faktorů audiovizuální reklamy. Zejména ve 

zlaté éře filmového průmyslu patřila z technologického hlediska k nejsilnějším reklamním 

žánrům. Již po otevření proslulého zařízení nazývaného Kinematograf, které se uskutečnilo 

v Paříži roku 1895, bylo potřeba dávat publiku stále více vědět o nabízených službách. Zprvu 

se využívaly velké obrazové plátna jako prostředky propagace. Ostatně tito předchůdci 

venkovní reklamy se efektivně využívají dodnes, jen patří do kategorie tištěných médií 

z hlediska formy prezentace.  
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Jak kinoreklama začínala? O tuto vymoženost se zasloužil jeden z prvních filmových 

dokumentů, který promítali poprvé veřejně bratři Lumiérové v Grand Café na bulváru Des 

Capucines v roce 1895. O něco později filmový svět zaznamenal několik anonymních 

plakátů, tištěných především z tiskárny Lévy (Český filmový plakát 20. století). Dochované 

dokumenty v kontextu české tvorby prozrazují, že Praha byla v rekousko-uherské monarchii 

prvním městem, kde došlo k natočení filmu. V roce 1910 to byla První pražská výroba 

kinematografických obrazů a o rok později legendární filmový podnik Kinofa Antonína 

Pecha. Právě zde vznikla proslulá reklama Libušských drůbežáren „Chov husí“. V současné 

době se snaží tuto staronovou komerční formu prezentací oživit především takzvané 

multikina. Na plátno se promítá kinoreklama neocenitelná z hlediska emotivního vnímání, 

protože audiovizuální obsah je mnohem působivější, než když totéž vidíme například na 

televizních obrazovkách. Dokonce i navzdory některým legislativním omezením je o tyto 

reklamní prezentace zájem (např. zákaz reklamy na tabákové výrobky).  

Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl je 

speciální zákonnou normou, podpůrně lze použít zákon o regulaci reklamy.
33

  

 Alternativní reklama  

Může se jedna o letáky umístěné v jídelním lístku v restauracích, obchodně-

administrativních centrech, ve výtazích výškových budov, reklamní sdělení v rámečcích na 

toaletách, nebo také tzv. chodící reklama. Stále víc a víc se rozvíjí komerční televizní vysílání 

na plochých obrazovkách v obchodech, v nejrůznějších čekárnách, nebo v trafikách. Je 

očividné, že reklamní sdělení expandují ze zaběhlých mediálních prostředí do těch míst, která 

jsou fyzicky mnohem blíž lidem. Proč tomu tak je? Protože v dnešní době je mnohem lepší 

přístupnost moderních technologií a také díky nasycenosti či vysokým cenám standardních 

prostředků, kterými jsou tištěná, televizní, nebo venkovní reklama. Odborníci tvrdí, že se 

jedná o přirození vývoj, kterým prošly západní země již dříve.  

Se změnami životního stylu se také mění formy reklam. Díky tomu se reklama dostává 

do nejrůznějších prostředí, ve kterých se pohybují různé cílové skupiny. Hlavní nástrojem 

však zůstává plochá LCD obrazovka. Využití televizí se ovšem neobjevilo teď nedávno, ale 

již před několika lety, například na dopravních inspektorátech ve velkých městech. Tehdy 

byla zobrazena na obrazovkách třeba inzerce na odtahové služby v okolí. Efektivní byla 

především díky dlouhému čekání na inspektorátu. Každé místo má samozřejmě svůj 
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specifický vysílací obsah, například v lékárně běží reklama na zdravou výživu, nebo 

v čekárně u gynekologa na antikoncepci apod.
34

 

2.3.11 Reklamní tiskoviny  

Někdy jsou také nazývány jako reklamní prostředky. Reklamní tiskoviny jsou jedním 

z nejčastěji využívaných reklamních prostředků a často tvoří základní materiálový prvek 

reklamních oddělení v podnicích a institucích. Reklamních tiskovin rozlišujeme mnoho 

druhů, vlastně když si to tak vezmeme vše, co se potiskne reklamním sdělením, se stává 

reklamní tiskovinou, jen s tím rozdílem, že některá je důležitější než jiná.  

 Leták  

Leták je velmi jednoduchým reklamním sdělením. Jeho hlavním úkolem je vzbudit 

pozornost a zájem o produkt v potenciálním zákazníkovi. Text i grafika letáků bývá 

především velmi jednoduchá, účelem textu je totiž podat informaci co nejrychleji. V případě 

letáku se předpokládá, že se do ruky skutečných zájemců dostane jen malá část nákladu. 

Přitom distribuce letáků je více než velká – rozdávání na ulici, vhazování do poštovních 

schránek atd. Případný zákazník v těchto situacích téměř vždy nemá ani čas ani zájem text 

letáku studovat. Pokud ho tedy nezaujme svým sdělením na první pohled, s největší 

pravděpodobností leták končí v nejbližším koši.
35

  

Leták zaujme naši pozornost, když:  

 má text výrazný titulek,  

 je na první pohled jasné, co leták nabízí, tedy o jakém produktu je řeč,  

 text je maximálně přehledný a výrazně členěný,  

 jsou uvedeny důležité kontaktní údaje (adresa, telefon, fax, e-mail), nebo je případně 

předtištěn objednávkový kupon apod.,  

 vše důležité je zvýrazněno grafickou úpravou, velikostí písma a podobně. Důležité 

údaje jsou například název produktu, jeho vlastnosti, výhody pro spotřebitele, údaje o 

tom, kde ho lze pořídit atd.  

 Prospekt  

Hlavním úkolem prospektu je podat co nejvíce vyčerpávající informace o produktu a 

vést potencionálního zákazníka k rozhodnutí. Na rozdíl od letáků, které mají plnit úkoly 
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upoutání pozornosti a vyvolání zájmu, u prospektu je to právě naopak. Zde většinou 

předpokládáme, že zákazník již o produktu ví a chce si dále sám vyhledat další informace. 

Zejména se jedná o tiskovinu složitější, jak technicky, tak i finančně. Liší se také způsob 

distribuce, na rozdíl od letáků se prospekty dávají do rukou jen skutečných zájemců, většinou 

na požádání.  

Také nároky na text jsou větší. Informace v reklamních sděleních musejí být opravdu 

kompletní až vyčerpávající. Zájemce v prospektu hledá odpovědi na své otázky, které se 

týkají daného produktu, s čímž musí reklamní textař počítat a musí v textu formulovat 

odpovědi. Nejedná si přitom jen o věcnou odpověď, ale také o odpověď, která recipienty 

zároveň argumentuje pro nákup produktu. Zde nestačí pouhý popis produktu, musí být 

zdůvodněno, proč si zákazník produkt má koupit, jaké výhody mu přinese, jaké problém mu 

pomůže vyřešit a podobně.  

Co se týče textu v prospektech, je věcný, střízlivý, informativní. I zde je důležitá 

spolupráce s grafikem, který celkové znění prvku podpoří vtipnou kresbou, zajímavým 

grafickým řešením textu apod.
36

 

 Katalog  

Na rozdíl od prospektu, který vypovídá většinou pouze o jednom produktu a o něm 

přináší vyčerpávající informace, v případě katalogu je to přesně naopak. Katalog podává jen 

stručné, základní informace o všem, o celém sortimentu produktů, které nabízí daný subjekt. 

Cílem katalogu je umožnit orientaci zákazníkovi v nabídce a usnadnit mu výběr produktu.  

Text v katalozích je stručný a popisný, musí obsahovat jen základní údaje o 

produktech. I zde se najde místo na vtipné heslo, bonmot, zdůraznění výhod atd. Naprosto 

nutnou podmínku účinnosti v katalogu je přehlednost. Katalog je totiž určen pouze 

k vyhledávání informací. Proto musí textař přístup recipienta k nim maximálně usnadnit. 

K tomu mu výrazně dopomáhá grafik.  

Určitým křížencem mezi prospektem a katalogem je takzvaný katalogový list. Ten má 

s prospektem jednu společnou věc, kterou je to, že vypovídá o jednom produktu. S katalogem 

ho pojí skutečnost, že katalogový list má smysl jen v souboru, neboli ve spojení s dalšími 

katalogovými listy, které popisují ostatní prvky ze sortimentu nabídky dané firmy a menší 

množství věcných informací. Výhodou však je, že v případě změny jednoho nebo několika 

málo produktů, se nemusí vydávat nový celý katalog, ale stačí vyměnit pouze příslušný list. 
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Katalogové listy jsou většinou vydávány firmami, které nabízejí produkty pro další výrobu.
37

 

 Inzerát  

Inzerát se řadí k reklamním evergreenům. Jeho historie sahá až do první Poldininy 17. 

století, kdy se v ekonomicky nejvyspělejších zemích tehdejšího světa začaly vydávat 

pravidelné noviny. Rychlý nástup inzerce v tehdejších novinách měl jedinou příčinu, a to že, 

inzerát byl výhodný pro všechny tři zúčastněné strany. Inzerent se nemusel o distribuci svého 

reklamního sdělení starat, stačilo jen svou reklamní nabídku odnést vydavateli novin. 

Vydavatel pak brzy pochopil, že poplatky za otištění reklamních sdělení jsou významným 

zdrojem jeho příjmu. Rád byl také zákazník i čtenář. V dobách, kdy byl „hlad“ po 

informacích ještě nehrozilo nebezpečí přesycenosti z inzerce a hlavně čtenář nebral nabídku 

zboží v novinách jako obtěžování, ale jako vítaný zdroj informací. V současné době jsou 

inzeráty stále jedním z nejvýznamnějších, nejužívanějších a nejúčinnějších způsobů 

ovlivňování zákazníka.  

V první polovině tohoto století byla ztotožňována profese reklamního pracovníka 

s profesí reklamního textaře. Textař byl mužem, jenž psal vlastní reklamní texty, ale také 

stanovoval směry úvah o předmětu reklamy a o cílových skupinách, dával reklamním 

kampaním koncepci, řídil kreativní týmy nebo formuloval argumenty. Reklamní textař byl 

také před nástupem elektronických médií chápán zejména jako autor inzerátů. Tvorbou 

inzerátů se zabývali významné osobnosti jako je Claude Hopkins, Bill Bernbach, Raymond 

Rubicam, David Ogilvy a jiní.
38

  

Technický pokrok přinesl stejně jako všude jinde i do oblasti reklamních prostředků a 

médií spoustu nového. Přesto i dnes, kdy vládne v mediální sféře obzvláště televize, si inzerát 

dokázal svůj význam zachovat. Z celkové sumy peněz, které jsou vynaloženy na reklamu, 

tvoří podstatnou, někdy i rozhodující část finanční náklady na inzerci ve většině ekonomicky 

rozvinutých zemích.  

Výhodou inzerátu je trvalost v čase. Na rozdíl od televizní nebo rozhlasové reklamy se 

potencionální zákazník může k textu inzerátu kdykoliv vrátit, může si v něm najít příslušné 

informace, zatrhnout pro něj důležité věci, nebo vystřihnout si celý inzerát apod. Další 

výhodou je relativně velké množství informací. Docela málo jiných reklamních prostředků 

může sdělovat mnoho informací jako inzerát. Výhodou je i kontakt se zákazníkem. Stejně 
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jako v tištěných reklamních prostředních je i v inzerci vhodné uvádět firemní adresy, telefonní 

čísla a podobně. Specifický význam mají pro zpětnou vazbu se zákazníkem mají inzertní 

kupony. K výhodám patří také výběr média. Okruh čtenářů daného listu je shodný s cílovou 

skupinou reklamního sdělení. Dnešní množství titulů vycházejících v zemích se svobodou 

tisku, dává na výběr z precizního množství, a tedy i přesného zaměření reklamního sdělení. 

V neposlední řadě se mezi výhody řadí relativní cenová dostupnost. Inzeráty k propagaci 

svých produktů využívají velké a bohaté firmy, stejně jako firmy střední velikosti a drobní 

živnostníci. Mimo rozdíly ve výběru média, nebo možnostech volby velikosti inzerátu je 

inzerát jedním nejdemokratičtějších reklamních prostředků.
39

 

Druhy inzerce a periodicita  

V případě obsahu sdělení se jedná v drtivé většině tištěných médií o inzerci komerční. 

Zahrnují nejrůznější prezentace firem s aktuálními nabídkami zboží a služeb. V úvahu také 

přichází reklama s přímým prodejem a s uvedenými kontakty, adresou, otevírací dobou apod. 

V neposlední řadě jde o inzerci významných společností typu public relations, tedy o reklamu 

nesledující přímý prodej svých produktů.  

Dále rozlišujeme inzerci nekomerční. Jedná se o reklamu neobsahující sdělení nabídek 

zboží a služeb, ale o inzerci, jenž sleduje veřejně prospěšný cíl, kterým může být sdělení 

nadací, preventivní kampaně proti rakovině, BESIP, Liga vozíčkářů apod. Do této skupiny 

bude také spadat rodinná kronika – jubilea, úmrtí.  

Dalším typem je inzerce plošná a řádková. V případě plošné reklamy jde především o 

výše komentovanou reklamu plošnou. Naopak řádková inzerce slouží třeba rubrikám „hledám 

zaměstnání“ nebo „volná pracovní místa“. Zejména slouží nepodnikajícím osobám, například 

koupím, prodám, hledám, nabízím – tedy dalo by se říci pro vlastní potřebu.  

Pokud se jedná o periodicitu, reklama vychází v denících, dvoudenících, týdenících, 

dvoutýdenících, měsíčnících, dvouměsíčnících, ročenkách až po tištěná média neperiodická, 

vydávaná maximálně dvakrát ročně.
40

 

2.3.12 Reklama v místě prodeje  

Je známo, že nezanedbatelný podíl nákupních rozhodnutí, někdy dokonce až 70%, 

vzniká před výkladní skříní. Samozřejmě nejen před ní, ale především za ní, tedy uvnitř 

prodejen, supermarketů, stáncích, či různých provozovnách. V dnešní době stále častěji 
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vidíváme pestrá a atraktivní loga na pultových stojanech, paletových ostrůvkách, regálových i 

neregálových dekoracích, chladících boxech, displejích na pokladnách. Nákupní rozhodování 

je ovlivněno kombinací osobním kontaktem s uvažovaným zbožím, reklamních prostředků 

v prodejně a prodejním chování prodavačů. Zde přicházejí na řadu různé prostorové poutače. 

Vliv mají také sezónní období prostřednictvím příslušných symbolů. Tím je myšleno 

například v období Vánoc budou výlohy i prodejny plné dekorací v podobě vánočních 

stromků, betlémských hvězdiček, vánočních ozdob a podobně.  

S reklamou v místě prodeje, obalovými prostředky také úzce souvisí takzvaný 

category management (řízení jednotlivých kategorií zboží). Za pomocí jejich sledování a 

vyhodnocování je možné zjistit konkrétní výsledky prodeje produktů, ale také důvody, jenž 

vedou spotřebitele k jejich koupi. Zásadní roli přitom hraje cena výrobku, jeho značka a jeho 

umístění v prodejně nebo v jednotlivých regálech - to vše včetně propagačních akcí s tím 

spojených. V současné době mají distributoři zároveň s prodejci tendenci koncentrovat 

výrobky dotýkající se jedné nákupní zóny do jednoho prostoru prodejny a do výšky očí 

umisťují zboží s vyšší cenou, zatímco ty levnější produkty dávají nejčastěji na spodní regály.  

Další co s výše uvedeným úzce souvisí, jsou tzv. privátní značky, neboli významná 

součást marketingu obchodních řetězců. Dostupné faktory „jedinečnosti“ každého konkurenta 

jako je otvírací doba, soutěže a zvláštní služby pro zákazníky, kluby, nebo pohodlné a 

bezplatné parkování jsou dnes už samozřejmostí. Právě privátní značky některými sítěmi 

hypermarketů a supermarketů pronikají a k jejich nápadnému odlišení je potřeba zejména co 

nejnižší cena v rámci co nejširší nabídky. V důvěryhodném poměru se tyto značky nabízejí 

jako produkty s ucházející kvalitou a zároveň s vynikající cenou.
41

 

Na místě prodeje je možné využívat různorodé reklamní prostředky. Ty mohou být 

rozděleny do dvou skupin, na prostředky širšího použití a na prostředky vyráběné speciálně 

pro místo prodeje. Do první skupiny spadají známé letáky, prospekty, katalogy, plakáty, 

vývěsky a podobné tiskoviny. Dokonce sem řadíme i rozhlasové relace a televizní reklamní 

spoty. I v této oblasti o nich platí to, co jsme si uvedli výše v daných kapitolách, jen doplním, 

že pokud textař píše některý z nich, měl by být informován o tom, že bude prostředek 

používán i v prodejně. Proč? Protože to může ovlivnit jeho formulace i způsob apelování. Do 

druhé skupiny prostředků vyráběných speciálně pro reklamu v místě prodeje, patří především 

různé prostorové poutače. Ty slouží ve výkladních skříních, ale i v interiéru. Jak si jistě každý 

všiml, mnohé z nich jsou bez textu. Například před Valentýnem budou výlohy i prodejny plné 
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poutačů ve formě srdíček, objímajících se postaviček, Amorků a dalších lásku připomínajících 

symbolů. Není nutné dávat k nim banální text, jako třeba „Šťastného Valentýna“. Šikovný 

textař však může napsat i valentýnský text, který bude šitý prodejně či sortimentu přímo na 

míru.  

Hlavní zásadou textu na poutače je právě text, který je prodejně nebo výrobku šitý na 

míru. Formálně by to bylo nejspíš heslo, nebo heslovitý apel. Správné je samozřejmě použít 

ho tam, kde se to hodí (stálý firemní, nebo výrobkový slogan).  

Do zvláštní kategorie poutačů patří prostorové prvky, jejichž součástí je plocha na 

vzorek zboží či jeho zvětšenou maketu. Ta slouží k vystavení výrobku, jeho zdůraznění a 

vyzdvihnutí. Dále to mohou být různé poutače kinetické, tedy něco co se hýbe, svítí atd. 

Vzhledem k jejich delší životnosti jsou doplňovány textově dlouhodoběji platnými 

myšlenkami, což znamená především firemními nebo značkovými hesly a slogany.
42

  

V poslední době je docela škoda, že již téměř nejsou využívány další prostředky 

reklamy na místě prodeje, tedy takzvané mluvící výkladní skříně. Svého času to byly velmi 

účinné a atraktivní prostředky. Jedná se o relativně levný prostředek, vhodný především pro 

prodejny, jenž mají větší množství výloh (pro obchodní domy). Hlavní princip spočívá v tom, 

že do výlohy jsou zabudovány reproduktory, které jsou nasměrované na kolemjdoucí. Do nich 

jsou dále pouštěny magnetofonové pásky s povídáním interpreta, popřípadě i s hudbou. Text 

se samozřejmě týká výrobků, které jsou naaranžované ve výloze. Fór je v tom, že je možné na 

pásek nainstalovat impulz, který v pravou chvíli sepne určitý spínač. Takže když se interpret 

třeba zmíní o výrobku, ve výloze se na něj rozsvítí reflektor, nebo se začne výrobek otáčet, 

může se zapnout jeho viditelná funkce a podobně. Kombinace pohybu, slova, světel a dalších 

působí velmi silně a zaujme kolemjdoucího mnohem více než statická výloha. V minulosti 

dokonce došlo k tomu, že se u některých zdařilých mluvících výkladních skříní tvořily 

problémy s policií, protože se jí nelíbil dav u výlohy, a protože překážel provozu. Proto je 

dobré počítat s tím a dát mluvící výlohu do míst, kde je dostatek prostoru (do pasáže, klidnější 

ulice apod.). Je pravdou, že textař má s touto formou poměrně potíže, protože se téměř jedná 

o literární práci. Povídání z výlohy by mělo být zábavné a přitažlivé. Často si textař 

dopomáhá nějakou frází, například pohádkou, humorným pohledem do historie, úsměvnou 

historkou lidového vypravěče a podobně. Ve své podstatě vlastně píše jakési fejetony, 

svázané s příslušným výrobkem. Hodně také záleží na kvalitách interpreta. Pokud se jedná o 

známého herce, musí textař napsat povídání přímo na tělo.  
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Další formou reklamy na místě prodeje jsou videopořady. Nejsou tím myšleny 

reklamní spoty, vyrobené pro vysílání v televizi, ale pořady, které byly speciálně připravené 

pro místo prodeje, nebo reklamní spoty předváděné pouze na uzavřeném okruhu v prodejně. 

Typickým příkladem mohou být ty reklamní spoty, které se používají v cestovních 

kancelářích. Předvádějí vlastně produkty cestovky, tedy místa kam nás může vzít na 

dovolenou (zájezd, ubytování, stravování, krásy okolí…) a ještě k tomu přesvědčivěji, než 

dokážou pouhá slova či fotografie. Videopořady zkrátka doplňují, zastupují a do určité míry 

také nahrazují prodavače. Na stejném principu mohou být vytvořeny i videopořady o jiném 

sortimentu. Například v Praze, když ještě bylo na Malém náměstí v domě U Rotta železářství, 

pořídila si tato velkoprodejna seriál monotematických videopořadů o jednotlivých složitějších 

výrobcích. Mezi tyto výrobky patřily nejrůznější soustruhy, pily, srovnávačky, vrtačky atd. 

Každý videopořad předvedl daný výrobek detailně, při chodu, s profesionální obsluhou a 

odborným komentářem, zkrátka řečeno daleko lépe, než by to mohl udělat sám prodavač. 

Tyto pořady se promítaly v nekonečné smyčce v hale prodejny, což vzbudilo obrovský zájem 

a tržby podstatně vzrostly.
43

 

2.3.13 Direct mail  

Než si řekneme co je to direct mail, musíme si upřesnit některé pojmy. Direct 

marketing je obchodní filozofie firmy, která je založená na trvalém dialogu se zákazníkem. Je 

součástí celkového marketingového pojetí firemních aktivit. Nejčastějším využívaným 

nástrojem direct marketingu je direct mail, nebo-li propagace poštou. Jejím hlavním cílem je 

naleznout co největší počet co možná nejpřesněji definovaných členů cílové skupiny a 

každého jednotlivě oslovit poštovní zásilkou. Význam direct mailu tkví v tom, že je adresný a 

ve srovnání například s inzercí podstatně levnější.  

Obecně je obsahem zásilky nabídka. O co se konkrétně jedná? Možnosti jsou poměrně 

velké, taková zásilka může obsahovat:
44

  

 prospekt, 

 firemní leták,  

 katalog,  

 přihlášku k soutěži různých typu,  

 ceník,  
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 dárkový předmět,  

 bezplatný vzorek,  

 anketní lístek, zkoumající postoj zákazníka k firemním výrobkům či službám,  

 novoroční přání,  

 pozvánku do firemní expozice na výstavě, na módní přehlídku, na seminář, kongres, 

tiskovou konferenci apod.  

 atd.  

Ať tak či tak, měl by být součástí zásilky i osobní dopis, který se bude obracet na 

konkrétního adresáta. Tento osobní dopis je pro direct mail specifický.  

Pro direct marketing je charakteristickým rysem neustálý kontakt se zákazníkem. 

Proto není ani direct mail omezen na jednorázovou zásilku, tedy pokud se nejedná o pozvánku 

na jednu akci nebo o novoročenku, a je v určitých intervalech opakována. Tyto intervaly musí 

být přiměřeně dlouhé tak, aby adresát na firmu nezapomněl a zároveň aby jí neměl po krk.  

Při každé opakované zásilce musí textař dopis psát znovu (je dobré v něm psát adresátovi 

něco nového, pokud to nejde, pak musí být aspoň odlišná formulace).  

Jakákoli reklamní tiskovina zaslána firmou zákazníkovi by měla být doprovázena a 

zároveň uváděna osobní dopisem. Jedinou výjimkou jsou novoročenky. Novoročenka totiž 

hovoří sama za sebe, nepotřebuje žádné vysvětlení ani doprovod. Textař se však nespokojí 

s obyčejnou novoročenkou typu „Veselé Vánoce a šťastný nový roky“, je moc všeobecná a 

nesvědčí o blízkém zájmu firmy se zákazníkem. Myšlenkový obsah u novoročenky je ovšem 

poměrně dost omezený, vždy se musí vázat k nastávajícímu toku. Dobrý textař ale dokáže 

spojit přání k novému roku s odesílající firmou. Přijatelnou formou je například „ať je pro vás 

náš výrobek užitečný po celý nový rok“, nebo také „spokojenost s našimi službami vám 

přejeme i do roku…“ a podobně. Tyto schémata je možno při troše přemýšlení zformulovat 

vtipně, neotřele či zajímavě. Možná se to nezdá, ale taková novoročenka udělá firmě 

rozhodně lepší jméno než „šťastný a veselý…“.  

Reklamní tiskoviny, které denně každý z nás nachází ve své poštovní schránce, nepatří 

do direct mailu. Chybí jim totiž jejich podstatný rys, tedy adresnost. Nesmíme se nechat zmást 

poštovní schránkou, ne které je jméno naší firmy, jedná se o stejně anonymní roznos letáků, 

jako kdyby se rozhazovaly z letadla či z jedoucího auta, nebo se rozdávaly na ulici…
45
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2.4 Etická pravidla pro reklamu  

Etika v reklamě je velmi projednávaným tématem. Zadavatelé reklamy i jejich 

reklamní agentury se často ve snaze oslovit co možná nejefektivněji valnou část požadované 

cílové skupiny uchylují k takovým formám reklamy, které balancují na samé hranici etiky a 

někdy tuto hranici dokonce překračují. Základní otázka zůstává, co to vlastně etika reklamy 

je. Řadu odpovědí, které se týkají této oblasti najdeme v Zákonu o reklamě
46 

 (plné znění 

tohoto zákona najdete v příloze 1). Ten například zakazuje reklamu, která by byla založena na 

podprahovém vnímání, což je reklama, jenž má vliv na podvědomí člověka, aniž by ji nějak 

vědomě vnímal. Dále zakazuje klamavou reklamu, skrytou reklamu, tedy takovou, u níž je 

obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu především proto, že není jako reklama označena, také 

nevyžádanou reklamu. Speciálně se zabývá reklamou na tabákové výrobky, alkoholické 

nápoje a prostředky pro léčení lidí.  

Na tento zákon navázal Kodex reklamy
47

 (jeho plné znění je přiloženo v příloze 2)  

vypracovaný Radou pro reklamu
48

, jehož cílem je ještě větší upřesnění a popis některých 

aspektů etiky reklamy. Kodex má napomáhat tomu, aby reklamy byly zejména pravdivé, 

slušné a čestné. Nenahrazuje však právní regulaci reklamy, jen na ni navazuje tím, že 

doplňuje etické zásady. Kodex je určen pro všechny subjekty působící v oblasti reklamy a 

stanovuje jim pravidla profesionálního chování.  

Co se týče Internetu, až doposud se zde reklamě nekladly téměř žádné meze. Jasné 

značení reklamních ploch bylo výjimkou, tiskové zprávy a PR články byly téměř pokaždé 

uveřejňovány pod hlavičkou redakce, erotická reklama se objevovala v kteroukoli denní dobu 

i na stránkách, které byly přístupné lidem mladších osmnácti let a podobně. Toto a řada 

dalších důvodů do určité míry snižovali důvěryhodnost Internetu jako informačního média. 

Aby toho nebylo málo, začaly se na internetových stránkách objevovat nové, agresivní 

reklamní formáty, které stále více čtenářům zabraňovaly v obvyklém využívání stránek. 

Nehledě na to, že uživatel na modemu platí každou vteřinu, kterou musí strávit čekáním na 

načtení interstitialu (celostránková reklama) a jeho následné povinné shlédnutí.  

Pro zadavatele reklamy ve všech médiích, by měla platit stejná pravidla. Jen v případě 

reklamy na Internetu se zástupci „internetových subjektů“ vzhledem k určitým specifikům 

dohodli s Radou pro reklamu, že připraví speciální část Kodexu reklamy, která se bude 

                                                 
46

  Zdroj: Sagit, Sbírka zákonů, http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb02138&cd=76&typ=r 
47

  Zdroj: Asociace českých reklamních agentur, Kodex reklamy, http://www.acra-

mk.cz/article.asp?nLanguageID=1&nArticleID=400 
48

 Jedná se o první založenou východoevropskou organizace samoregulace reklamy. Cílem Rady je dosažení 

pravdivé, legální, čestné a decentní reklamy na území ČR. Zdroj: Rada pro reklamu, 

http://www.rpr.cz/cz/index.php 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb02138&cd=76&typ=r
http://www.acra-mk.cz/article.asp?nLanguageID=1&nArticleID=400
http://www.acra-mk.cz/article.asp?nLanguageID=1&nArticleID=400
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věnovat Internetu. Došlo k vytvoření společné pracovní skupiny, takzvaná Sekce vydavatelů 

internetových titulů (SVIT)
49

 a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR)
50

, jenž zahájila 

práci na přípravách internetového kodexu. Členové pracovní skupiny byli složeni ze zástupců 

serveru, ale i z mediálních agentur. Jedni zastupovali názory čtenářů, jedni názory zadavatelů 

reklamy, čímž bylo docíleno určitého vyvážení dokumentu. Tím se internetový kodex stal 

přijatelný pro oba typy subjektů, které na reklamu mají často odlišný názor. Následně byl 

Etický kodex internetové reklamy oficiálně představen veřejnosti. Konečná podoba byla 

schválena všemi subjekty, které jsou členy SPIR a SVIT, tedy v podstatě všemi, kdo hrají na 

poli internetové reklamy nějakou významnější roli.  

Ještě chvíli zůstanu u internetové reklamy kodexu, který se k reklamě na Internetu 

vztahuje. Tento kodex má čtyři základní oblasti:
51

  

 erotickou reklamu,  

 klamavou reklamu,  

 skrytou reklamu,  

 agresivní reklamní formáty.  

 

Ve svém základě již zmíněný kodex vychází z obecného kodexu reklamy a je zaměřen 

na jeho uplatňování na Internetu. Například uplatňuje erotickou reklamu, tedy spíše reklamu 

propagující erotické servery, jen v době od desáté hodiny večerní do třetí hodiny ranní. 

Naopak kodex zakazuje klamavou reklamu, jejímž upřesňujícím projevem na Internetu jsou 

takzvané trikové bannery. Jedná se například o bannery ztvárněné jako systémové hlášky, 

výherní bannery a podobně. Dále se zabývá povinným značením všech reklamních ploch 

(výjimkou nejsou reklamy v emailech) a komerčního obsahu, tedy PR články, tiskové zprávy, 

komerční přílohy atd. Poslední stejně důležitou oblastí, kterou se kodex věnuje, jsou agresivní 

reklamní formáty. Dnes by mělo být samozřejmostí, že celostránková reklama má nad sebou 

povinně možnost „přeskočit“.  

Kompletní znění Etického kodexu internetové reklamy je přiloženo v příloze (Příloha 

3).  

                                                 
49

 Členem této sekce může být fyzická nebo právnická osoba, jejímž oborem činnosti je poskytování obsahu 

prostřednictvím internetu. Zdroj: Unie vydavatelů, Jak se stát členem, 

http://www.unievydavatelu.cz/Default.aspx?section=24&server=1&article=113. 

50
 Jedná se o profesní sdružení subjektů, jež působí v oblasti internetové reklamy. Zdroj: TOP kontakt, Sdružení 

pro internetovou reklamu, http://topkontakt.idnes.cz/f/sdruzeni-pro-internetovou-reklamu/118031/. 

51
 Zdroj: Lupa, Internet zavádí etická pravidla pro reklamu, http://www.lupa.cz/clanky/internet-zavadi-eticka-

pravidla-pro-reklamu/.  

http://www.unievydavatelu.cz/Default.aspx?section=24&server=1&article=113
http://topkontakt.idnes.cz/f/sdruzeni-pro-internetovou-reklamu/118031/
http://www.lupa.cz/clanky/internet-zavadi-eticka-pravidla-pro-reklamu/
http://www.lupa.cz/clanky/internet-zavadi-eticka-pravidla-pro-reklamu/
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2.5 Neetická reklama  

Ne každá reklama splňuje etická a morální pravidla. Díky tomu, reklamní tvůrci cíleně 

zkoumají a následně nacházejí způsoby, jak co nejefektivněji proniknout do lidské mysli 

mediálních uživatelů, mohou být výsledky jejich úsilí až tak dokonalé, že finálně vytvořená 

reklama má obrovský komerční dopad pro jejich zadavatele, však na úkor těch, kdo ji sledují. 

Důsledky se pak mohou projevit nejen v oblasti finanční, kdy člověk utratí těžce vydělané 

peníze za něco, co vlastně vůbec nechtěl, ale také v oblasti psychické a sociální, tedy při 

posuzování vzhledu, společenského postavení, kdy nejsme nic, když nemáme to a to. Dále se 

pak projeví v oblasti rozvoje osobnosti, například v případě, kdy si myslíme, že když je 

nejhůř, alkohol pomůže, nebo když něco chceš, tak si to vezmi a v morální a etické oblasti, při 

oslavování vrahů a jejich činů, zneužívání dětí v reklamě a podobně.  

Právě z těchto důvodů existují jak etické kodexy reklamních agentur, tak zákonné 

regulace v oblasti reklamy. U nás jsou zakázány následující typy reklamy zákonem č. 40/1995 

Sb.: 
52

 

 reklama na produkty, jejichž šíření je zakázáno – drogy, rasistické obsahy atd.,  

 podprahová reklama – jedno reklamní okénko mezi dalšími dvaceti čtyřmi na 

filmovém pásu (mozek je sice nevidí a neuvědomuje si, ale oko registruje a mozek 

nevědomě také),  

 klamavá a skrytá reklama – taková, která není jako reklama označena,  

 nevyžádaná reklama – mohou to být letáky ve schránkách, které jsou jasně označeny 

„Nepřejeme si reklamní letáky“.  

Dle tohoto zákona reklama dále nesmí:  

 Být v rozporu s dobrými mravy, obzvláště nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci 

z důvodů rasy, pohlaví či národnosti. Nesmí napadat náboženské nebo národnostní 

cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost. Také nesmí snižovat 

lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu 

strachu.  

 Napadat jakákoliv politická přesvědčení.  

 Podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob či majetku, 

jakož i jednání, které by mohlo poškozovat zájmy na ochranu životního prostředí.  

Pokud dojde k porušení některých z uvedených či jiných pravidel (zapsaných 

v kodexech), pak se jedná o neetickou reklamu. O tom, zda je reklama označena za neetickou 
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 Zdroj: Škola médií, Svět reklamy, http://www.skolamedii.cz/metodicky-material/svet-reklamy 
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rozhoduje Arbitrážní komise Rady pro reklamu (RPR). Ta sice nemůže reklamu stáhnout 

z televizního vysílání, ale obecně jsou tato doporučení televizními stanicemi respektována. 

Navíc může být samotný autor reklamy za její obsah pokutován.  

Příkladem neetické reklamy je reklama na Fidorku. Nějakou dobu byla pravidelně 

vysílána několikrát denně a pak byla stažena. Ptáte se proč? Protože je v podstatě zaměřena na 

jednu cílovou skupinu diváků (malé děti), které zatím nerozlišují různé formy audiovizuálního 

sdělení. Nevědí, že není správné brát si co chtějí. Právě zde působí jako hlavní postava malá 

holčička, která chce přejít silnici s panenkou v ruce. Když jediné auto s mužem za volantem a 

přísedící paní zastaví před přechod, zelený panáček na semaforu se rozsvítí, holčička se 

rozejde. V tom spatří paní, která si rozbaluje oplatek Fidorka a téměř bez přemýšlení hodí 

panenku na auto. V tom vystřelí airbagy a holčička bere z ruky ženy chtěný oplatek. Holčička 

je spokojená, že dostala co chtěla (Fidorku). Reklama viz. odkaz: 
53

  

Dalším příkladem neetické reklamy je reklama na alkoholický nápoj Berentzen. Tato 

reklama byla rovněž párkrát odvysílaná, poté byla z vysílání stažena. Reklama totiž ve svém 

sdělení tvrdí, že alkohol je prostředek na řešení problémových životních situací. V této 

reklamě vystupuje jako hlavní postava Sagvan Tofi, který nejprve zmokne, pak vypráví o 

tom, že zůstal sám a potřebuje něco, co ho podrží – Berentzen. Reklama končí sloganem: 

Berentzet. Fernet premium. Kamarád do deště. Reklamu taktéž viz. odkaz: 
54

  

K neetické reklamě můžeme řadit také podomní prodeje, prodeje na ulici, emaily, 

nevyžádanou poštu či telefony. Například podomní prodeje jsou jakýmsi přímým 

zasahováním do soukromí jedince. Možná proto lidi tyto aktivity obtěžují a proto se většinou 

prodávajícím stává, že naprostá většina potenciálních klientů vůbec neotevře dveře, i přestože 

jsou doma. Tento fakt nabízí otázku, zda by tato forma reklamy neměla být považována za 

neetickou? Proč se lidé takto chovají a schovávají se uvnitř bytů za dveřmi? Odpověď může 

znít takto: nejspíš jim je nepříjemné bavit se s někým, kdo je bude určitou dobu přesvědčovat 

o tom, že jen s jeho přípravkem bude mít prádlo více bělejší či černější, než kdykoliv předtím.  

Prodej na ulici je velmi podobný. Člověk je znenadání zastaven a je mu vnucován 

jakýsi produkt ke koupi, aniž by si mohl objektivně srovnat nabídku konkurence. Dalším 

záporem této formy reklamy je přístup, jenž může jedince obtěžovat a zdržovat od práce či 

starostí, kterých má každý z nás jistě dost. Opět se nabízí otázka, zda je takové chování 

přijatelné? Chování, které nás obtěžuje, jistě nemůže být považováno za etické. Některým 

společnostem však takové chování přináší nemalé zisky, a proto etické chování postrkují do 
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pozadí.  

V případě pošty, telefonátů, nebo emailových „spam“ to nejprve nevypadá na velký 

problém. Tedy až do chvíle, kdy nám jsou denně zasílány desítky reklamních emailů, nebo 

dokud naše schránka nepřekypuje reklamou tak, že na běžnou korespondenci nezbude žádné 

místo.  
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3 Reklamní právo  
Reklamním právem se rozumí soubor právních norem z různých právních odvětví, 

které se týkají reklamy. Spadá sem například ochrana proti některým typům nekalé soutěže, 

obzvláště postih klamavé reklamy, zlehčování, ublížení na pověsti nebo vyvolání nebezpečí 

záměny. Reklamy se také dotýká autorské právo, ochrana obchodního jména, ochrana 

osobnosti a ochranné známky. 
55

 

3.1 Historie právní regulace  

Vedlejším jevem již od vzniku svobodné hospodářské soutěže jsou různé praktiky 

v konkurenčním boji, které svým způsobem překračují dobré mravy a dotýkají se zájmů 

spotřebitelů i konkurentů. Proto postupně právní řády různých zemí reagovaly na přítomnost 

takových praktik tím, že vytvářely a poté přijímaly zákony, tenkrát především proti nekalé 

soutěži. V roce 1852 byl vydán zákon, díky kterému docházelo k regulaci nevyžádaného 

podomního obchodu, a od roku 1880 byla zavedená právní povinnost označovat provozy 

jménem jejich majitele.
56

 

Roku 1888 vyšel Ottův slovník naučný, který uvádí, že zatímco ve Francii je právní 

ochrana proti nekalé soutěži účinná, v Německu byl zvláštní zákon vydán v roce 1896, 

v rakousko-uherském mocnářství se případná ochrana proti nekalé soutěži musí opírat o různá 

ustanovení. Autor tohoto nadčasového slovníku měl zřejmě na mysli živnostenský řád z roku 

1859, neboli takzvaný císařský patent č. 227/1859, nebo také tiskový zákon z roku 1862, 

protože tyto prameny se propagačním textům a obrazům věnovaly jen velmi okrajově a 

nahodile.
57

 

Slovník naučný zná už fenomén klamavé reklamy, ten uvádí, že „pozornost 

zákonodárcův budí zejména též užívání nekalých mravně zavržitelných prostředků, aby se 

jimi dosáhlo neoprávněných výhod naproti konkurentům. Podvodná reklama, nepravdivé a 

klamné údaje v inserátech, plakátech, oběžnících o způsobu výroby, jakosti, o původu 

výrobků (vydávání margarínu za pravé máslo, strojového vyšívání za ruční práci, obyčejného 

piva za plzeňské), o příčinách a účelu prodeje (výprodeje pod výrobní cenou pro vzdání se 

závodu, přesídlení, úmrtí aj.), o domněle udělených vyznamenáních, jimž se má nabídka zboží 

jeviti ve světle zvláště příznivém, jsou nešvary, proti nimž obrací se zákonodárství v zájmu 
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 Legal Partners, http://www.legalpartners.cz/index.php?p=2_40 
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obecenstva i solidního podnikatelstva.“
58

 

Tím reklamní sdělení začala doprovázet různorodé opatření v podobě právní regulace. 

Roku 1895 byl přijat zákon, jenž reguloval a dokonce i vázal na povolení možnosti konání 

výprodejů. O rok později, tedy v roce 1896 byl přijat zákon o obchodu s potravinami a 

některými předměty užitnými, který také zmiňoval reklamní souvislosti. Tento zákon 

stanovoval, že může být vezením do tří měsíců potrestán ten, kdo by potraviny pro oklamání 

pod falešným označením choval či prodával. O něco později byla v roce 1921 přijata 

zvláštním zákonem č. 479 přísná regulace užívání znaku Červeného kříže (která mimochodem 

platí dodnes). Kdyby někdo červený kříž použil v obchodním znaku jako vnější označení své 

činnosti, mohl by se dostat až na měsíc do vězení, podobně jako třeba za šizení na váze 

výrobků, na cenách a podobně.
59

 

Když výše uvedené shrneme, dojdeme k tomu, že nepoctivý obchodní byli kdysi za 

podobné prohřešky, které jsou dnes bez povšimnutí přecházeny, trestáni i vězením. Ještě dnes 

jdou na některých hradech a zámcích (Bouzov) vystaveny komentáře s exponáty mučících 

přístrojů, kterými byli trestáni.  

Skutečným zlomem v reklamním právu se stal zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., proti 

nekalé soutěži. Tento zákon definoval a upravoval vztahy mezi podnikateli, nebo také použil 

pojem nekalá reklama. Již tehdy zákon ctil rozdělení právních prostředků, a to na ochranu 

soukromoprávní a veřejnoprávní, včetně ustanovení trestního a správního práva. V zákonu ani 

nechybí charakteristika pojmů, jako jsou jedná proti dobrým mravům soutěže, zlehčování, 

nesprávné označování původu zboží a podobně.
60

 

Reakcí na rozšiřování tamější marketingové praxe byl zákon č. 75/1935 S. z. a n., o 

zákazu přídavku při prodeji zboží nebo provádění výkonů. Co to znamená? Tehdy se pod 

pojmem „navíc zdarma“ rozuměla jakákoli věc nebo služba, kterou v hospodářském styku 

bylo možno obdržet jen za úplatu. Z toho vyplývá, že tehdy by slogany typu „dva za cenu 

jednoho“ a podobně byly jednoznačně zakázány, zatímco dnes jsou běžně používané a 

legální.
61

 

3.2 Regulace reklamy do roku 1989 na českém území 

Ve dvacátém století přervaly dvě totality normální vývoj trhu, práva a soutěží 
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morálky. V komunistické totalitě žádná regulace reklamy právními prostředky nebyla, protože 

jí nebylo potřeba – nebyl trh, proto také nebyla soutěž konkurentů a proto neexistovala ani 

reklama.  

Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník uváděl, že žádné organizace nesmějí 

zneužívat hospodářského postavení, aby získaly neoprávněné nebo nepřiměřené výhody na 

úkor jiných organizací či spotřebitelů, nebo jiným způsobem jedna proti zájmům společnosti. 

Tento zákon se po roce 1989 několikrát novelizoval, aby byl vyrovnán s novým tržním 

prostředím (zmiňuje zásady hospodářské soutěže a pojem nekalá soutěž).
62

 

I tak socialistická teorie propagace vycházela z přesvědčení, že není zapotřebí ve 

stadiu komunistické společnosti informovat o výrobcích a službách komerční formou. Právě 

proto byly tyto aktivity nerady viděny nebo trpěny. Například před rokem 1968 se televizní 

reklamě na krátkou dobu věnovalo oddělení propagace Československé televize, které bylo 

v době normalizace zrušeno. Později se výrobě reklamních spotů věnovala propagační 

agentura Merkur, která vyráběla do konce totalitního režimu každý rok několik set reklamních 

sdělení. Také inzerce v denním tisku byla chápána spíš jako oznamovatel, tedy šlo o skutečná 

oznámení volných pracovních míst nebo o rodinnou kroniku (úmrtí, významná jubilea atd.). 

Nešlo jen o sdělení za komerčním účelem, jako je tomu dnes.
63

 

Jediným porevolučním právním předpisem, který se dotýká reklamy, byl zákon č. 

37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Ten zakazoval propagaci 

používání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek a kouření v tisku a 

ostatních hromadných informačních prostředcích. Zákon však nepatřil mezi nejefektivnější 

normy a tak jeho ustanovení byla posléze zrušena.
64

  

3.3 Právní regulace reklamy v bývalé Německé demokratické 
republice  

Podobná byla v tomto ohledu i situace v někdejší sousední Německé demokratické 

republice. Už v průběhu 19. století bylo zaznamenáno díky početným vynálezům hromadné 

zakládání firem, obchodních společností a značek. Jako příklad můžeme uvést vznik masného 

průmyslu Fleischmeister Friedrich Heine od roku 1845, od roku 1862 je i u nás znám vznik 

populárního hodinářského průmyslu Ruhla Uhren, v roce 1884 vznik Carl Zeiss Jena a 

spoustu dalších. Aby tyto podniky byly mnohem více konkurenceschopné, začaly používat 
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pro svoje produkty stále více reklamy. Po druhé světové válce byla obnovena produkce ve 

zničených provozech. Často se tak dělo během let 1945 – 1955 pod vedením sovětských 

akciových společností, s čímž pochopitelně souvisely i nové vlastnické poměry. Ani zde však 

reklamním aktivitám nebylo přáno. Tehdejší zákonně zřízené reklamní fondy průmyslu a 

obchodu NDR umožňovaly provádění reklamních kampaní i výrobu reklamních prostředků. 

Ty však byly finančně omezovány zákonnými nařízeními, například v roce 1962 byly až o 

50% zkráceny. V roce 1963 zaznamenaly reklamní aktivity oživení a znovu se reklamní 

průmysl začal samostatně vyvíjet. Došlo k tomu díky takzvanému novému ekonomickému 

systému (NOS) a tím i novým výrobním provozům i výrobkům. Dokonce se začal vydávat i 

odborný časopis Neue Werbung, který zahrnoval příspěvky k teorii a praxi o reklamě, 

typografii, fotografiích, obalech, značkách a podobně. Tehdy byl státní provoz Dewag, který 

měl monopolní postavení na reklamním trhu NDR. Obzvláště v 50. a 60. letech bylo možno 

považovat za nejpoužívanější reklamní prostředek především inzerci (Anzeige), jenž byla 

zadávána soukromými subjekty. Koncem 60. let bylo možné komerční inzerci podávat pouze 

prostřednictvím společnosti Dewag, jakožto tuzemské inzertní správy pro denní tisk, časopisy, 

ale také pro odborné periodika.
65

 

Dále byly pevně stanoveny roční reklamní fondy, které musely být bez ohledu na 

výsledky produkce, prodeje a tržeb vynakládány. Po roce 1970 došlo ke spojení stejných a 

podobných výrobních zařízení a poslední soukromé provozy zestátněny. Vývoj produkce se 

poté zpomalil, což způsobilo stále větší nespokojenost pracujícího obyvatelstva. Nejprve byla 

zakázána reklama poživatin, tedy na alkoholické nápoje a kávu), dále pak na komerční sdělení 

na dovoz výrobků ze západních zemí. Později vznikla povinnost společného odhlasování 

reklamních opatření na všechny lidové provozy NDR. V případě, že by někdo porušil tyto 

ustanovení, bylo neoprávněné zavedení reklamní kampaně sankciováno dokonce až 

několikatisícovou pokutou východoněmeckých marek. Tím se samostatnost podniků 

podstatně omezila v oblasti reklamy.
66

 

3.4 Právní a mimoprávní regulace reklamy  

3.4.1 Právo veřejné x právo soukromé  

Co se týče našich podmínek, jedná se o regulaci prostřednictvím norem práva 

veřejného, soukromého a takzvanou etickou samoregulaci. Tato regulace bývá literaturou 
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rozlišována na interní regulaci (tzv. samoregulaci) a externí regulaci, která je prováděna 

státem, prostřednictvím jednotlivých zákonných opatření.
67

  

Dobrovolná interní regulace zahrnuje následující produkty:  

 etické kodexy vydávané nejrůznějšími mediálními organizacemi, 

 profesní svazy (nejen Zásady etické reakční praxe v ČR, které jsou vydávány Radou 

pro reklamu).  

Jak je to v případě právních norem v mediální komunikaci? Jde o formu regulace 

médií, která upravuje jejich právní či mimoprávní postavení a jednání. Nesmíme opomenout 

na již výše zmíněné kritérium právní síly určující postavení právního normativního aktu 

v hierarchii právního řádu. Pověstná pyramida je uspořádána svým významem následně:  

- Na prvním místě je Ústava a ústavní zákony. Dále pak zákony a zákonná opatření, 

nařízení vlády a vyhlášky ministerstev a obecně závazné vyhlášky zastupitelstev. Řadíme 

zde také normy mezinárodního práva, přímo dopadající na práva a povinnosti adresátů.  

V současné době je Česká republika vybavena poměrně moderním a funkčním 

systémem regulace médií, reklamy a svobody projevu vůbec. I zde, jako v každém 

civilizovaném právním řádu platí, dle článku 2/4 Ústavy ČR č. 1/1993 Sb., čl. 2/3 Listina 

základních práv a svobod, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo 

nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá, na rozdíl třeba od doby totalitní, kde platilo 

pravidlo, že co není zákonem povoleno, je zakázáno. Součástí takzvaného ústavního pořádku 

je Listina základních práv a svobod, která mimo jiné zahrnuje zásadní svobodu projevu a 

právo na informace (čl. 17 politická práva), nebo také v neposlední řadě právo na soukromí a 

jeho ochranu. Ustanovení v souvislosti se svobodou projevu umožňuje každé osobě 

vyjadřovat svoje názory slovem, písmem, tiskem, obrazem a jinými způsoby, taktéž i 

svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranici státu. 

Oproti tomu lze výše uvedené činnosti omezit zákonem, pokud se jedná o opatření 

v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného 

zdraví a mravnosti, bezpečnost státu, tedy nejen prostřednictvím trestního zákona, jako je 

například skutková podstata ohrožování mravnosti, pomluvy, nekalé soutěži a podobně.
68

 

3.4.2 Rozlišení norem práva veřejného a soukromého  

Základní nástroje, které mohou být k regulaci aplikovány současným právním řádem, 
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pocházejí ze dvou okruhů. Z norem práva veřejného, jsou schopny současně kontrolovat i 

sankcionovat instituce, kde státní moc prostřednictvím právních norem v zájmu všech 

obyvatel a s dopadem na celou společnost zakazují, popřípadě omezují. Problematiku 

takzvaných nadindividuálních zájmů, konkrétně omezování reklamy na léky, alkohol, 

tabákové výrobky, pornografie atd., sledují zákon o regulaci reklamy, zákon vysílací, 

audiovizuální, tiskový, volební, také zákon o státních symbolech, o ochraně olympijských 

symbolů a další.
69

 

Normy práva soukromého oproti tomu řeší formy vzájemně nepřípustného chování, 

včetně možnosti obrany napadených, tedy v zájmu jednotlivých osob, konkurentů a 

spotřebitelů. Bude se zde jednat o problematiku čistoty soutěže mezi konkurenty, zlehčování, 

ochrany spotřebitele před klamavou reklamou, parazitování a jiné formy nekalé soutěže. Dále 

jde o ochranu soukromí, obchodního jména, autorských práv a podobně. Mezi klíčové právní 

předpisy určitě patří obchodní zákoník a obzvláště oddíl o nekalé soutěži, občanský zákoník, 

společně s ustanovením o ochraně osobnosti, nebo také autorský zákon, zákon o ochranných 

známkách a další.  

Významným důvodem, proč došlo k mnoha novelizacím výše uvedených zákonů bylo 

sladění právních norem s právem Evropských společností (transpozice příslušných směrnic 

ES do českého právního řádu). Také díky ústavnímu zákonu č. 395/2001 Sb., došlo ke změně 

Ústavy ČR, která řeší právě integraci ČR do Evropské unie a s ní i otázku svrchovanosti 

našeho státu. Nejpodstatnějšími prameny práva ES, jenž upravují regulaci reklamy, jsou 

směrnice 84/450/EHS o sbližování zákonu a dalších právních předpisů členských států, 

kterých se týkají klamavé reklamy. Dále to je směrnice 97/55/ES, pozměňující směrnici 

84/450/EHS, z důvodů aby mimo jiné zahrnovala i srovnávací reklamu, nebo směrnice 

89/552/EHS, respektive její novelizace 97/36/ES o koordinaci určitých ustanovení 

stanovených zákony, předpisy či administrativními opatřeními v členských státech, v případě, 

že se jedná o provozování televizního vysílání (televize bez hranic). Jednou z aktuálních 

norem je i Směrnice o audiovizuálních službách bez hranic 2007/65/ES, nebo Směrnice o 

soukromí a elektronických komunikacích 2002/58/ES. Takzvaný vzorový systém bývá 

doplněn institucionalizovanou etickou samoregulací, což znamená etickým kodexem, 

stanovami Rady pro reklamu, nebo také již učiněnými rozhodnutími, které udělala Arbitrážní 

komise RPR. V České republice rozsah Kodexu reklamy, který vydala RPR, respektuje 

uznávané zásady Mezinárodního kodexu reklamní praxe vypracovaný a vydaný Mezinárodní 
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obchodní komorou (ICC), jejíž sídlo je v Paříži a jež bylo několikrát revidováno. Protože 

etická samoregulace nabývá na významu i v mezinárodním měřítku (obzvlášť v EU), je nutné 

zmínit také Evropskou asociaci pro samoregulaci v reklamě, tedy Evropskou alianci 

samoregulačních orgánů (EASA), jelikož se jeví etické samoregulace jako stále efektivnější 

normy.
70

  

3.5 Etická samoregulace  

Budeme-li se zabývat sankcemi za chybné reklamní prezentace přísnějším měřítkem, 

odhalíme zjištění, že právní regulace je v praktickém životě reklamního průmyslu krajností, 

nebo jakousi nenaplněnou hrozbou, která je často citována, ale málo užívána.  

V problematice komerčních komunikací však mimo právní regulaci reklamy zůstávají 

i některé záležitosti právně hůře pochopitelné. Jedná se bezpochyby o stále častěji 

diskutované téma aspektů etiky a dobrých mravů. Často je tomu tak také díky nízké 

efektivnosti právních norem, kdy nedůsledným prosazováním daného zákona nebo omezení 

dochází ke snížení celkové vážnosti práva ve společnosti. Stát se tak dostává do role měkkého 

rodiče, který i když hodně hrozí, málo své hrozby uskutečňuje. Proto se začínají vedle právní 

regulace více prosazovat (i v zahraničním měřítku) vlastní regulace etické, které 

v nejzákladnějším článku (každém z nás) existují v podobě naší vlastní morálky či našeho 

dobrého vkusu. Pokud se shodnou profesní i zájmové skupiny na totožných společných 

etických principech, jenž se rovněž zavážou dodržovat, pak vzniká institucionalizovaná etická 

samoregulace.  

Co to tedy pojem samoregulace reklamy znamená? Že stát nebude zasahovat 

prostřednictvím státních orgánů do reklamy a její regulace samostatných reklamních 

průmyslů. Jedná se tedy o prohlášení společných zásad a standardů během uplatňování 

v osvědčené praxi. Princip samoregulace reklamy spočívá v dobrovolném dodržování daných 

zásad při tvorbě či šíření reklamy ze strany subjektů, které jsou činné nejen v reklamním 

průmyslu.
71

  

3.5.1 Etické kodexy v médiích a jiných informačních prostředcích    

V souvislosti se samoregulací médií jsou známé například Kodex České televize, 

Etický kodex novináře, Etický kodex časopisu Týden, deníku MF Dnes, nebo Etický kodex 

Syndikátů novinářů ČR. V Praze a Paříži byly v roce 1983 dokončeny práce na dokumentu 
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Mezinárodní zásady žurnalistické etiky pod patronací UNESCO. I z těchto kategorií jsou 

z části přejaty zásady novinářské etiky pro oblast zpravodajské žurnalistiky. Konkrétně se 

může jednat o fenomény pravda a přesnost, nepředpojatost a nestrannost, nezávislost na 

parciálních zájmech, odpovědnost vůči zákonu nebo slušnost a dobrý vkus. Jinými slovy, 

jedná se o aspekty, které jsou častokrát v příkrém rozporu se současnými reklamními obsahy. 

Proto dochází stále více ke slovu regulace reklamy (stále frekventovanější ustanovení o 

zákazu skryté reklamy).
72

 

Dále také existují další profesní restrikce stavovských sdružení. V tomto případě se 

jedná o dobrovolná či povinná sdružení podnikatelů – zejména cechy, komory, asociace a 

podobně.  

Mezi etické kodexy v dalších odvětvích patří mimo jiné pojišťovny, zásilkové 

obchody nebo zdravotnické profese. Například etický kodex české lékařské komory říká, že 

lékař musí vynechat veškeré nedůstojné aktivity, které by přímo či nepřímo znamenali 

propagaci nebo reklamu jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích by byly agitační 

činností cíleny na rozšíření klientely.  

Naopak například u advokátů došlo ke změně. V důsledku rozhodnutí České advokátní 

komory došlo ke zrušení zákazu reklamy pro advokáty, čímž se otevírá možnost prezentovat 

služby jednotlivých právníků či advokátních kanceláří v médiích. Česká republika se tímto 

krokem stala první zemí ve střední a východní Evropě, která zrušila tento zákaz.  

V případě profesních sdružení je důležitý etický kodex Iniciativy zodpovědných 

pivovarů, v němž prostřednictvím Principů samoregulace v oblasti reklamy nebude její 

prezentace představovat nebo propagovat nezodpovědnou konzumaci. To znamená, že 

například na pivních táccích některých výrobců piva mohou být bližší informace, které 

doporučují přiměřenou konzumaci. Dále Zásady podnikatelské činnosti Nestlé se zavazují 

k zodpovědné komunikaci se spotřebiteli, a které nejsou klamavé, nevyužívají násilí, sex nebo 

rouhání, nesmí zobrazovat diskriminační či urážlivé postoje k náboženským, sociálním a 

jiným skupinám.
73

  

 Výhody a nevýhody etické samoregulace  

Mezi výhody etické samoregulace patří především rychlost a operativnost v 

rozhodování. V současné době je možné působit bez formalit přes hranice. Zásadní 
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nevýhodou je skutečnost, že rozhodnutí nejsou vynutitelná, přičemž se vztahuje hrozba 

vyloučení, jakožto nejvyšší možný trest, pouze na vlastní členy (ne na všechny osoby 

v reklamním průmyslu podnikající). Ať tak či tak, samoregulace je vedle soukromoprávní a 

veřejnoprávní úpravy reklamy třetím pilířem její regulace a funguje v majoritní části 

vyspělých států. Lze tedy říci, že reklamní průmysl se reguluje sám.  

3.5.2 Postavení Rady pro reklamu ČR 

Základní institucí dobrovolné etické regulace v České republice je Rada pro reklamu. 

Byla založena zadavateli reklamy, reklamními agenturami a médii 23. srpna 1994 dle zákona 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Financována je reklamním průmyslem formou ročních 

členských příspěvků všech svých členů. Rada je občanským sdružením, jehož cílem je 

pečovat o etiku propagace, obzvláště reklamy. Mezi zakladatele rady patří nejvýznamnější 

organizace, které působí v reklamním průmyslu (Asociace reklamních agentur, České 

sdružení pro značkové výrobky, Asociace pro venkovní reklamu, Unie vydavatelů denního 

tisku a další).
74

 

Rada pro reklamu byla založena také za pomoci odborníků z The Advertising Standard 

Authority. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších organizací samoregulace reklamního 

průmyslu v Evropě, která působí ve Velké Británii. Díky tomu, že byly první nálezy Rady pro 

reklamu reklamním světem ihned respektovány, získala si rada pověst účinné instituce. Od 

roku 1994 došlo k porušení pouze v několika málo případech.  

Etické pravidla jsou vydávány průběžně v novelizovaných kodexech reklamy. Tyto 

kodexy (jakožto prameny samoregulace) ovšem nenahrazují právní regulaci, nebo-li externí 

legislativu. Legislativu naopak doplňuje o etická pravidla, na které se legislativa nevztahuje 

nebo vztahuje, ale nijak zvlášť efektivně. Samoregulace je rychle adaptující se nástroj, je 

velmi flexibilní, reaguje na všechny změny reklamního a mediálního trhu. Jednou z hlavních 

výhod samoregulace reklamy je optimální přizpůsobování etických pravidel reklamy směrem 

k vývoji trhu. Rada pro reklamu posuzuje stížnosti na reklamu především v tisku, 

v audiovizuální produkci, kinoreklamě, v rozhlasovém a televizním vysílání, na plakátovacích 

plochách nebo u zásilkových služeb. Čím se Rada pro reklamu nezabývá, jsou reklamy 

volební a reklamy politických stran ve všech jejích formách. Také se nezabývá stížnostmi na 

reklamu, ve které převažují právní aspekty nad aspekty etickými.
75
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3.6 Etické zásady reklamní praxe v ČR 

Kodex reklamy jenž vydala Rada pro reklamu je formulován s cílem, aby reklama 

v ČR sloužila k informování veřejnosti a aby splňovala etické hlediska působení reklamy 

vyžadované občany České republiky. Kodex má za cíl napomáhat tomu, aby respektovala 

mezinárodně uznávané zásad reklamní praxe, které vypracovala Mezinárodní obchodní 

komora (Preambule Kodexu reklamy 2005).
76

 

Preambule nejvýznamnějšího nástroje institucionalizované samoregulace komerčních 

komunikací rovněž mluví o vztahu právní regulace ke kodexu. Ten ji nenahrazuje, naopak na 

ni navazuje doplněním o etické zásady určené všem subjektům působícím v určitých 

oblastech a stanovující pravidla profesionálního chování. Při posuzování předmětných 

stížností nejsou jednotlivé normy právního řádu aplikovány. Pokud někdo právní předpis 

poruší, Rada pro reklamu je předává příslušným právním orgánům a institucím, tedy 

příslušným živnostenským úřadům, Ministerstvu zdravotnictví ČR, Radě pro rozhlasové a 

televizní vysílání a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.  

Úvodní ustanovení reklamou rozumí průběh komerční komunikace, která je prováděna 

za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem či jiným subjektem, jenž jedná v jeho zájmu 

a jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o produktech, činnostech a projektech 

charitativní povahy.
77

  

Mezi základní požadavky na reklamní sdělení patří:  

 musí být slušná,  

 čestná,  

 pravdivá,  

 musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti,  

 žádná reklama nesmí ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové,  

 nesmí snižovat důvěru v reklamu jako službu spotřebitelům.  

Příkladem porušení těchto pravidel je reklama komerční rozhlasové stanice Rádia 

Kiss, která zobrazuje Jiřího Kájínka. Reklama obsahuje reklamní sdělení, jehož text zní 

„Rádio na doživotí“. Oficiální prohlášení Rady pro reklamu uvádí závěrečné rozhodnutí 

komise, že „využitím osoby pravomocně odsouzené pro zvlášť závažný trestný čin poškozuje 

dobré jméno reklamy“. Prezident Rady pro reklamu také uvedl, že pro tento závěr hlasovala 

drtivá většina komise. Jelikož se jedná o nestátní neziskovou organizaci, nemůže rada 
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udělovat finanční pokuty nebo jiné sankce, pouze vydává rozhodnutí, které má formu 

doporučení. Později se tyto plochy venkovní reklamy přelepovat heslem – Nedoporučeno.
78

 

3.7 Všeobecné zásady reklamní praxe  

V rámci všeobecných zásad reklamní praxe úvodní ustanovení trefně uvádějí, že 

reklama nesmí obsahovat vizuální prezentace a tvrzení porušující hrubým způsobem normy 

mravnosti a slušnosti obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobný zásah reklamy. 

Především musí být prezentace lidského těla uskutečňována s plným zvážením následného 

dopadu na všechny typy čtenářů a diváků. Porušení kodexu je posuzováno s ohledem na 

celkový kontext, zvolenou cílovou skupinu, vztah reklamy k produktu a použitá média. 

Reklama obzvláště nesmí obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.  

S výše uvedeným úzce souvisí četná reklamní sdělení, které jsou v rozporu s dobrými 

mravy. Řeč je o problematice prezentací, které obsahují prvky pornografie nebo snižující 

lidskou důstojnost. Tato problematika je většinou spojována se zobrazováním osob (převážně 

žen) v reklamě a jejich pojímáním jako pouhý sexuální objekt. Terčem kritiky je zejména 

sexismus, neetičnost a také takzvaný genderový stereotyp v reklamě, což je obraz žen i mužů 

v reklamních sděleních, včetně jejich současných proměn. Muž bývá v roli odvážného a 

statečného hrdiny, který se rád obklopuje technickými výrobky, žijící jen prací. Naopak ženy 

dbají o svůj vzhled, žijí pouze svými vztahy a dělají ze sebe hospodyňky, které pečují o 

nejbližší. Je faktem, že mnohá reklamní sdělení využívají výhradně krásné ženské tělo, 

protože je vhodným doplňkem jakéhokoliv produktu (reklama na kosmetické produkty nebo 

spodní prádlo). Pokud však chybí věcná souvislost, jedná se o sexistickou reklamu. Navíc 

ženy se v reklamních sděleních pro muže objevují častěji než muži v reklamách určených 

ženám. Také jde o takzvaný upíří efekt, což znamená, že vzbuzení zájmu o erotický motiv 

strhává pozornost od nabízeného produktu nebo značky.
79

 

Příkladem tvrzení, která operují s erotickou tematikou, jsou „udělala jsem si to 

sama…“ od výrobců tmelů a lepidel Soudal, nebo „už nemusíš šlapat“ s obrazem vyzývavě 

tvářící se ženy, která provozuje prostituci, od výrobce malých motocyklů Kentoya. Dalším 

příkladem je slogan „není žalud jako žalud, oblékneme každého“ od výrobce prezervativů 

Pepino.
80

 

Závadné jsou především komerční prezentace produktů, které z hlediska věcné 
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souvislosti nekorespondují nijak s obličejem či jinými částmi těla žen. Z toho plyne, že je 

v každém případě nutno posuzovat diferencovaně, když reklama na výrobky dámského prádla 

nebo léčivých přípravků bude obsahovat obnažené ženské dolní končetiny, nebo společnost 

Arc Impex, s. r. o., oznámí snížení cen svých hutních výrobků (ceny nízko jako obvykle). 

V případě porušení tohoto ustanovení, jsou posuzovány s ohledem na celkový kontext, vtahu 

reklamy k produktu, zvolené cílové skupině a použitých médiích.
81

  

Takový příkladů existuje spousta, i když nebyly shledány jako eticky závadné. 

Příkladem může být reklama na alkoholický nápoj Červený drak „Trhni si!“
82

. Dále také 

billboard podniku Penthouse, na němž je žena používající rádoby rtěnku, popřípadě skoro 

líbající se dvě ženy, které propagují značku Sisley
83

. Na druhou stranu někteří považují za 

zneužití žen v reklamě jejich zobrazení v tradičních rolích, například kuchařka, uklízečka a 

podobně.  

Také Ogilvy tvrdí
84

, že prezentace nahých dívek například pro propagaci 

kosmetických výrobků je velmi účinná. Rovněž dodává, že nahota se v evropských reklamách 

stala samozřejmostí a postupně se začíná objevovat také v amerických reklamách. To ovšem 

neplatí všude, například v Saudské Arábii je nezákonné používat fotografie žen v reklamních 

prezentacích, přičemž je možno použít kresby, na nichž však nejsou viděny nahé paže nebo 

výstřih. Poté co se v reklamě na osvěžující nápoj ukázala holčička, která si olíznula rty 

z důvodu chutnosti nápoje, reklama byla zakázána a označena za nemravnou.  

Naopak se začaly vyskytovat reklamní sdělení zaměřená proti pasivním rolím ženy a 

proti mužské dominanci. Snad právě díky tomuto výkladu zneužívání žen se začali objevovat 

muži v reklamním průmyslu. Muži jsou prezentováni jako nepřitažliví a pasivní například 

prostřednictvím billboardů se sdělením: časopis Style - „Můžeš si ho strčit do… kabelky“, což 

je rozhodně neetická reklama (Akreditační komice Rady pro reklamu 44/2000), Eurotel - 

„Maličký telefon, veliké pokrytí“, nebo pivovar Velké Popovice – „Vychutnejte si svého 

kozla“.
85

  

Samozřejmě existují také takové reklamní prezentace, které v sobě erotický náboj 

schovávají, ale takovéhle zobrazení nejsou prvoplánová a navíc slouží danému hlubšímu 

smyslu. Ideálním příkladem mohou být nejrůznější preventivní kampaně (proti rakovině prsu 

a podobně). I to lze zařadit mezi výše uvedené reklamy, které operují se společensky 
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závažnými tématy. Vezměme si kupříkladu bouřlivě diskutovaný plakát ochránců zvířat, který 

zobrazoval lišku staženou z kůže či informační kampaň Ligy proti rakovině se sloganem 

„Přenechám zachovalého manžela „ – rozhodnutí o neetické reklamě AK RPR, čj. 36/2000. 
86

  

Bezpochyby můžeme říci, že v důsledku sílícího zájmu o zisk všemožně diskutované 

morálce se stále více vkrádá do propagačních sdělení sexismus, nahota, někdy i násilí, bez 

ohledu na skutečnost, že erotika v různých podobách vždy byla a vždy bude výnosným 

obchodním artiklem.  

Do kategorie reklamy proti dobrým mravům bezpochyby zařadíme nedovolené 

využívání nositelů společenské autority, což mohou být významní politikové, vysokoškolští 

pedagogové, lékaři, kněží a podobně. Bylo zaznamenáno v naší reklamní praxi dosti velké 

množství případů, kdy v reklamě byli zobrazováni nositelé veřejné autority dokonce bez 

svého souhlasu, navíc v podobě značně poškozující jejich dobré jméno i důstojnost. Mezi 

nejznámější případy patří zobrazení papeže Jana Pavla II. a Josefa Luxe na billboardech, jenž 

propagovaly energetický nápoj Erectus (rozhodnutí neetické reklamy – AK RPR, čj. 26/97)
87

, 

nebo plakát obecně známý jako „Václavka a Dášenka“ propagující obuv značky Ravelli 

v polovině 90. let zobrazující uměleckou podobiznu prezidenta Václava Havla (rozhodnutí 

neetické reklamy – AK RPR, čj. 24/97).
88

 

Podle dalších všeobecných zásad Kodexu nesmí být reklama koncipována tak, aby 

zneužívala důvěru spotřebitele, nebo dokonce využívala jeho nedostatků, zkušeností, znalostí 

či důvěřivosti. Sem budou spadat případy reklamních prezentací zaměřených mimo jiné na 

děti a mladistvé. Dle novelizace Kodexu reklamy podléhá souhlasu vedoucího představitele 

školy jakékoliv propagační působení ve školách všech stupňů a druhů. V souvislosti s již 

zmíněnou novelizací může Rada pro reklamu při aplikaci ustanovení používat principy a 

zásady Etického kodexu Mezinárodní obchodní komory, který se nazývá Děti, mládež a 

marketing
89

. Nesmíme také opomenout osoby důchodového věku (ne všechny), které se ne 

moc obratně orientují na současném reklamními sděleními zaplaveném trhu. Bohužel se dost 

stává, že tyto osoby odhadují nepřiměřeně některé nabídky a nedostatečně čelí často 

zavádějícím údajům. Například osobně adresovaným dopisům typu „Blahopřejeme! Vyhrál(a) 

jste 500 000 Kč“, které je samozřejmě dále vázáno na objednávku zboží. Příkladem mohou 

být propagační praktiky předplatného časopisu Reader´s Digest. V dnešní době jsou také 
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aktuálně zaváděné komerční praktiky v podobě letáků, které lákají především spotřebitele 

v důchodovém věku na „zájezd s chutným pohoštěním a zábavou“. To všechno včetně 

vystoupení například i známých dechových orchestrů, v jehož průběhu jsou samozřejmě 

několikahodinové prezentace výrobků s účelem prodat co nejvíce. Jsou dokonce známy i 

případy, které byly odvysílány v ČT, kdy seniorům nebylo dovoleno svévolné opuštění 

místnost, v níž prezentace probíhala. Zároveň mělo být naléháno na účastníky s tím, že pokud 

zboží nezakoupí, nedopraví je firma zpět do místa bydliště, přičemž došlo i k fyzické potyčce 

a následnému zranění. Takové příklady jen demonstrují otřesné praktiky některých 

obchodních společností, které využívají zejména neznalosti některých typů přesvědčovacích 

procesů spotřebitelů, jenž po několik let žili v diametrálně odlišných prezentačních 

dimenzích, přičemž dřívější propagace výrobků znamenala sdělení jednoznačně postavené na 

informaci o jejich ceně a místech prodeje. Výše uvedené potvrzuje fakt, že při mnohých 

současných propagačních sdělení dochází k zaměření na prezentaci příběhu, který bude 

nejlépe emocionálně dostatečně laděný, s jistou dávkou imploze, tedy který bude vtahovat 

posluchače do děje. Mimo jiné současná reklama také sděluje, jaký přínos znamená pro 

osloveného člověka, nebo-li zdůrazňování vysoké užitné hodnoty nabízeného a odlišného 

produktu, nebo dokonce srovnání s ostatními produkty konkurence.
90

 

Další ustanovení kodexu říkají, že reklam nesmí být skrytá, obzvláště nesmí předstírat, 

že se jedná o jiné způsoby šíření informací (vědecké pojednání, reportáž a podobně), než je 

reklama. Reklama také nesmí šířit klamavé údaje o vlastním či cizím podniku, jeho výkonech 

nebo výrobcích. Zde se však nabízí podmínka ostražitého dodržování výkladu kategorií 

nepravdivá reklama, pravdivá reklam až k nedovolené reklamě klamavé. Při posuzování mezi 

pravdivou reklamou a klamavou mohou hrát důležitou roli údaje samy o sobě pravdivé, pokud 

vzhledem k okolnostem a souvislostem mohou uvést v omyl. Při novelizaci Kodex reklamy 

začlenil také ustanovení proti záměrné propagaci neodůvodněného plýtvání nebo neracionální 

spotřebu surovin i energie, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Také zde bylo 

začleněno ustanovení o zákazu podpory nebo vychvalování chování, jenž poškozuje životní 

prostředí nad společensky akceptovanou míru. Pokud se jedná o absenci zvláštní úpravy, 

posoudí se sporné reklamní sdělení v souladu s duchem etického kodexu jako celku, k tomu 

může Rada pro reklamu aplikovat principy a zásady etických kodexů Mezinárodní obchodní 

komory.
91
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Co se týče společenské odpovědnosti reklamy, není dovoleno bez oprávněného 

důvodu využívat motivy strachu, zneužívání předsudků a pověr, obsahu něčeho, co by mohlo 

vést k násilným aktům, popřípadě je podporovat. Dále nesmí obsahovat nic, co by mohlo 

urážet hrubým a nepochybným způsobem národnostní, rasové nebo náboženské cítění 

spotřebitelů. Stejně tak užívání tradic, symbolů a zvyků neobvyklých na domácím trhu (Santa 

Claus), je možno využívat ke komerční propagaci, samozřejmě to nesmí popírat nebo 

znevažovat tradice, symboly a zvyky, které jsou u nás obvyklé (Ježíšek, Mikuláš, velikonoce 

apod.). V případě zvláštních požadavků jsou na reklamu uvedena ustanovení týkající se 

hodnoty zboží, cenových srovnání, napodobování reklam a očerňování či zlehčování 

soutěžících. Nesporně nechybí ani část, která hovoří o citlivých komoditách, tedy o reklamách 

na alkoholické nápoje, tabákových reklamách tabákových výrobků, nebo reklamách na léčivé 

přípravky. Na závěr jsou uvedeny ustanovení, jenž se týkají identifikace inzerátů tištěných ve 

stylu redakčního materiálu a reklamy na zásilkový prodej. V rámci novelizace kodexu 

pamatují ustanovení na reklamní sdělení šířené prostředky elektronické komunikace.
92

 

(KOBIELA, 2009) 

3.8 Klíčové normy práva veřejného  

Různé formy marketingové komunikace využívají poznatků psychologie, sociologie a 

dalších vědních disciplín vůči spotřebiteli, který většinou nebývá připraven čelit jejich 

sofistikovaným formám působení. Proto z pohledu státně mocenského stát přistupuje k právní 

regulaci reklamy, což znamená s možností státního donucení v případě porušení 

veřejnoprávních předpisů, které upravují reklamu.  

3.8.1 Zákon o regulaci reklamy  

Dle prvního zákona o regulaci reklamy, v platném znění, je dáno, že „reklamou se 

rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající 

za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, 

výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, 

podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak“.  

Jedním z nejvýznamnějších právních předpisů je zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy a jeho novelizace č. 25/2006 Sb. 
93

. Cílem navrhnuté úpravy je poskytnutí ochrany 

před společensky nežádoucí reklamou. Upraveny byly jen nejvýraznější projevy nevhodné 
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reklamy, na nichž má stát zájem potlačení, a které je schopen kontrolovat.  

Při úpravách bylo do tohoto zákona přidáno několik směrnic, které upravují 

problematiku reklamních sdělení v kontextu zahraničních právních norem.  

Zákon je rozlišen na několik částí. První je obecná část (§ 1 až 2), který vymezuje 

pojem reklamy, druhy komunikačních médií, pojem sponzorství a obecné restrikce některých 

z jejich forem (reklama skrytá, klamavá, podprahová). Druhou částí je zvláštní část, jež určuje 

podmínky reklamy u takzvaných citlivých komodit, jako jsou tabákové výrobky, alkoholické 

nápoje, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, potraviny a kojenecká výživa, pohřební 

služby, střelné zbraně a střelivo). Orgány, příslušné k výkonu dozoru nad dodržováním 

zákona jsou určeny v další části zákona. Mezi ně patří Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví a krajské živnostenské 

úřady.  

Když výše uvedené shrneme, dojdeme k závěru, že dle reklamy se jedná o širší obsah 

než jako přesvědčovací proces předchozí právní úpravy. Patří sem však i další aktivity (§ 5), 

kterými jsou návštěvy obchodních zástupců, sponzorované setkání s odborníky, dodávání 

vzorků, nebo vědecké kongresy. Pojem reklama je nutné chápat v daleko širším pojetí 

v důsledku velmi dynamického vývoje forem komerčních obsahů.  

Názor jednoho z nejvýznamnějších světových znalců reklamy (Zyman) je následující: 

„reklama je mnohem více než pouhé televizní reklamy – zahrnuje řízení značky, balení 

výrobků, proslulé lidi, kteří váš produkt veřejně reprezentují, sponzorské aktivity, propagaci a 

vytváření publicity v tom nejširším smyslu, služby zákazníkům, způsob, jímž se chováte 

k zaměstnancům, a dokonce i to, jak se vaše sekretářka představuje do telefonu“.
94

  

Další literární zdroje dokazují, že účinnost jakékoliv reklamy končí v zákaznickém 

středisku u neochotné prodavačky. Z toho vyplývá to, že nejen reklama v médiích činí obchod 

kvalitním a příjemným místem k nakupování. Pochopitelně jde také o reklamu v místě 

prodeje, o personál, jakým na nás zapůsobí dojmem, jak celý daný obchod vypadá, jaké je 

jeho uspořádání a jak celkově působí.  

Za reklamu nelze naopak považovat označení objektu obchodní firmou či názvem 

právnické osoby. Proč? Protože v tomto případě jde o plnění povinnosti vyplývající z jiného 

právního předpisu (živnostenského zákona).
95

  

3.8.2 Druhy komunikačních médií  
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Dle definice ze zákona o regulaci reklamy (§ 1/3) se komunikačními médii, kterými je 

reklama šířena rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy, především periodický tisk a 

neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální produkce, počítačové 

sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.  

Protože je výčet forem marketingových komunikací uveden již výše, následující výčet 

uvedených v tomto ustanovení bude doplněn a bude proveden tak úplný výčet produktů 

domácí reklamní scény. Bude se jednat o komerční obsahy v:  

- tištěných médiích periodických (noviny, časopisy a jiné tiskoviny), viz § 3 tiskového 

zákona, které jsou vydávány pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a 

v jednotné grafické podobě nejméně dvakrát v kalendářním roce, především v celostátních 

denících, krajských a regionálních novinách, časopisech životního stylu, odborných 

časopisech, časopisech pro širokou veřejnost, inzertních a dalších,  

- tištěných médiích neperiodických (rozmnoženinách literárních, vědeckých a uměleckých 

děl), které jsou určeny k veřejnému šíření v podobě například knih, katalogů, hudebnin a 

podobně,  

- elektronických médiích veřejné služby komerčních vysílacích stanicích (rozhlas, televize, 

spoty v rozhlasovém a TV vysílání). Také sponzorováním pořadů prostřednictvím 

teleshoppingu,  

- reklamě při audiovizuálních prostředcích (kinoreklama),  

- nových médiích, tedy digitální nebo on-line médiích, které jsou šířené celosvětovou sítí 

Internet. Mohou to být počítačové hry, DVD využívané počítačovou technologií pro svou 

distribuci. V tomto případě půjde o nejrůznější reklamně-komunikační aktivity v podobě 

diskusních klubů, elektronické pošty, chatů, veřejné komunikace prostřednictvím 

internetových deníků, dále časopisů, rozhlasových stanic, www stránek i reklamních 

bannerů,  

- na nosičích audiovizuálních děl, kterými jsou CD, CD-ROM, videokazety,  

- na plakátech venkovní reklamy (maloplošné, středněplošné, velkoplošné). Výčet dále 

pokračuje dalšími známými reklamními předměty podpory prodeje, nabídkou v rámci 

direct marketingu, reklamními soutěžemi, rozesílanou formou osobních dopisů, kupony a 

nejrůznějšími letáky, prospekty, katalogy, kalendáři a dalšími. Prostředky obalové 

techniky jsou rovněž komunikačním médiem, včetně samolepek, etiket, reklamních 

balónků, nebo také jedná o čepice mající prodavači na svých hlavách, promítání laserem 

na oblohu, nejrůznější reklamní dárkové předměty, horkovzdušné balóny, 3D reklamu 

nebo sladké reklamy v podobě bonbonů s grafickým symbolem a podobně.  
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Stále více se projevuje alternativní reklama na nejrůznějších místech (například 

dopravní inspektoráty, lékárny, čekárny), kde jsou umístěny LCD obrazovky s reklamním 

vysíláním, dále reklama na toaletách, ve výtazích, chodící reklama a podobně.  

Jediné co není považováno za komunikační médium, je vlastní produkt. V případě, že 

by však nesl reklamu něčeho jiného, stává se komunikačním médiem.
96

 

3.8.3 Zakázané formy reklamy  

Zakázány jsou 
97

:  

a) reklamy zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž poskytování, šíření nebo 

prodej je v rozporu s právními předpisy,  

b) reklamy založené ne podprahovém vnímání. Pro účely tohoto zákona se rozumí 

reklamy, které by mohly mít vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba 

vědomě vnímala,  

c)  klamavé reklamy,  

d) skryté reklamy, čímž jsou myšleny reklamy, u kterých je obtížné rozlišit, zda se jedná 

o reklamu, zejména proto, že jako reklama není označena,  

e) šíření nevyžádané reklamy, v případě že by vedla k údajům adresáta nebo pokud 

adresáta obtěžuje. V případě šíření reklamy elektronickými prostředky a jeho omezení 

se vztahuje zvláštní právní předpis. Reklamou, která obtěžuje je považována reklama 

směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a 

srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla šířena nevyžádaná reklama,  

f) reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než 

za pomocí reklamního či propagačního zařízení, které by bylo zřízeno podle zvláštního 

právního předpisu (zákon o územním plánování a stavebním řádu) pokud obec 

nestanoví jinak svým nařízením vydaným v přenesené působnosti, v rozsahu dále 

v zákoně uvedeném.  

 

a) Reklama zboží, jehož prodej, poskytování či šíření je v rozporu s právními 

předpisy  

Produktu, který není vyráběn a prodáván legálně, nesmí být prováděna reklama. Jedná 

se o reklamu drog, chemických zbraní dle zvláštního předpisu, nebo také reklamu propagující 
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fašismus. Naopak může jít o reklamu penzijního fondu, který sice zahajuje reklamní kampaň, 

ale zatím nemá ke své činnosti schválenou licenci.  

Také se může jednat o zdánlivě nevinný případ reklamního sdělení firmy, která vyrábí 

krmiva pro psy, přičemž šlo o znázornění psa s kupírovanýma ušima. Český zákon však 

takové úpravy psů zakazuje, takže byla reklama prohlášena za nepovolenou. Sankcionovat 

může orgán dozoru zadavatele, zpracovatele nebo šířitele reklamy, jež je v rozporu s těmito 

ustanoveními pokutou až ve výši dvou milionů korun, dokonce i opakovaně.
98

  

b) Reklama založená na podprahovém vnímání  

Podprahová reklama je specifická a poměrně vzácná, ovšem velmi nebezpečný druh 

ovlivňování především nákupních postojů, označovaný také jako subliminální reklama. 

Vyskytuje se obvykle v televizním vysílání nebo při audiovizuálních produkcích v kinech a 

podobně. Spočívá v lidmi nepostřehnutelných sděleních, která jsou vnímána jako podvědomá, 

tedy prostřednictvím stimulů, jíž si nejsme vědomi. Experimentálně byl tento proces prokázán 

kognitivní, především takzvanou Gestalt psychologií (tvarovou psychologii), která potvrzuje 

poznatek, že lidské vědomí je nestálá a vysoce těkavá veličina. Člověk si přitom uvědomuje 

až výsledky svých vjemových procesů.  

Základem zveřejněných experimentů bylo vkládání sugestivních reklamních instrukcí 

jako například „Pijte kolu“ či „Jezte popcorn“, během promítání filmu Picnic a to opakovaně. 

I když projekce trvala pouhý okamžik, tedy hluboko pod prahem vnímání, zvýšil se prodej 

nápoje i popcornu. Zveřejnění pokusů vyvolalo velmi silné reakce především u odpůrců 

takového ovlivňování. Důvodem byla možnost, že by došlo ke zneužívání nejen komerčních, 

ale i politických a propagandistických účelů.
99

 

Teď se nabízí otázka „Jak je to vlastně technicky možné a jak vysoké sankce jsou za 

zneužití?“ Reklama využívá technicky subliminální omezení fyziologie lidského oka. Naše 

oko je schopné vnímat a vědomě rozlišit jen 24 políček za minutu. V případě dvacátého 

pátého políčka naše oko registruje textové nebo obrazové sdělení a mozek zpracovává, nikoli 

však vědomě. Tento nevědomí impulz tak může způsobit neočekávané chování spotřebitele, 

čehož by jinak nebylo dosaženo. Za případné zařazení podprahové reklamy v České republice 

hrozí sankce udělení pokuty v rozmezí dvou až pěti milionů korun, za podprahové sdělení 

prostřednictvím vysílacího zákona se uděluje pokuta do deseti milionů korun.
100
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c) Klamavá reklama 

Jedná se o ustanovení, které souvisí s šířením údajů o vlastním nebo cizím podniku, 

jeho výrobcích či výkonech, jež jsou způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tak 

vlastnímu nebo cizímu podniku prospěch v hospodářské soutěži na úkor jiných soutěžících či 

spotřebitelů.  

Při posuzování případně klamavosti sdělení dle zákona o regulaci reklamy půjde 

především o tyto podstatná kritéria: charakteristika zboží nebo služeb, jejich dostupnost, 

provedení, původ, způsob využití, vhodnost využití, nebo také výsledky, kterých lze od 

využití dosáhnout. Dále to bude cena nebo způsob, jakým je cena vypočtena, podmínky, za 

kterých je zboží dodáváno nebo služby poskytovány.  

Sankcionovat může orgán dozoru porušení ustanovení o klamavé reklamě pokutou až 

do výše deseti milionů korun, i opakovaně.
101

 

d) Skrytá reklama  

Skrytá reklama je mimořádně rozšířeným jevem. Někteří představitelé reklamního 

světa vnímají skrytou reklamu dokonce jako jakousi morální součást reklamy, respektive 

public relations. Na tomto negativním jevu je bohužel založena existence například některých 

časopisů. Tato sdělení pak jednoznačně klamou spotřebitele, protože rozdíly v posuzování 

redakčního článku a reklamního sdělení jsou zásadní. Nicméně v praxi k těmto jevům dochází 

poměrně často.  

Například v časopisu Svět ženy 2005, č. 3, na straně 40-41
102

, byl vytištěn 

dvoustránkový článek „Jít za svým snem“ včetně fotografií a komentáře psychologa o 

poutavém příběhu osamělé ženy se šťastným koncem. Pochopitelně nechyběl kontakt ani 

doporučení na možnost úspěšného seznámení, ovšem prostřednictvím Českobavorské 

seznamovací kanceláře.  

Namísto zřetelného označení „inzerce“ jsou také často k vidění mnohá synonyma, jako 

například „propagace značky“, „speciální projekt“, „inspirace“ a podobně. To vše včetně 

jejich zanedbatelné velikosti písma, přičemž v některých periodikách nebývá inzerce 

označována vůbec. Případ skryté reklamy byl dokonce zjištěn i v prostředcích brněnské 

MHD.
103
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e) Supraliminální reklama, aneb reklama působící nad prahem vědomí  

Jde o druh skryté reklamy, o němž, byť nepřímo, hovoří další ustanovení. Reklama 

šířená zároveň s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišená a oddělená vhodným způsobem 

od ostatního sdělení, dle § 2/5. Neoddělení inzertní a redakční části, například zvukově 

v rádiích, graficky v tisku a podobně, je výslovně zakázáno nekalosoutěžní praktikou a také 

uvedenou v kodexu Rady pro reklamu, viz výše.  

Podobně je možno posuzovat i případy takzvaného productu placement, kdy třeba 

v televizních pořadech a filmech vystupují osoby s velmi dobře viditelnými firemními 

značkami či manipulují s výrobky označenými jejich obchodními názvy. V současné době lze 

hovořit dokonce o nezadržitelném růstu reklamy ve filmu, na základě smluvních prezentací 

produktů, které zachraňují filmovým producentům rozpočet. V případě, že by ve filmu, 

neperiodické publikaci, televizi a podobně účinkovala například vybraná značka automobilu, 

operátor mobilních telefonů nebo budova finančních služeb s dobře viditelným logem 

světelné reklamy (protože je vhodná k naplnění autorových uměleckých představ), nejedná se 

o reklamu, jelikož cílem není podpora podnikání, ale umělecké vyjádření. Jedná se tedy o 

naprosto regulérní způsob provedení díla, jež je chráněno jako naplnění svobody slova. Pokud 

by se ale tytéž značky produktů objevovaly na základě běžný nebo i tajných obchodních 

smluv s motivací podporovat podnikatelskou činnost, jedná se evidentně o reklamu, aneb o 

zakázanou skrytou reklamu. Paradoxně jde o komerční sdělení prostřednictvím skryté 

reklamy, která se ale neskrývá, protože působí nad prahem vědomí.  

Typickým příklad reklamy působící nad prahem vědomí je postava Jamese Bonda, 

který pije zásadně suché Martini – „protřepat, nemíchat“, jezdí v supermoderním vozidle 

značky Aston Martin, byť ještě z dob, kdy tyto sofistikované propagační praktiky nepatřily 

k nejpoužívanějším.  

Při prezentaci daných značek by tak stačilo v zájmu eliminace závadnosti těchto 

sdělení uvést titulek“reklama“, což by však značně oslabilo efektivnost těchto praktik, 

nehledě na fakt, že provedení je prakticky nereálné.  

Umístění produktu má určitou podobu sponzorského příspěvku, například formou 

zapůjčení automobilu pro natočení filmu, protože automobil hrající ve filmu se prezentuje, 

nebo formou poskytnutí nápojů pro štáb, herce a další. Tento zákon upravuje také 

sponzorování, proto je tedy nutno product placement považovat za formu reklamy  
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(sponzoring určitých výrobků, tabáku, alkoholu).
104

 

f) Šíření nevyžádané reklamy  

V každé reklamě kromě informace je také kus přesvědčování, které směřuje k tomu, že 

se zákazník rozhodne právě pro tohle zboží či službu a ne jiné. Nabídky by zajisté neměly 

překročit určitou mez (v dobách minulých toliko prostřednictvím věcných argumentů). 

V současné době se to považuje za obtěžování adresáta zejména tehdy, když dal srozumitelně 

předem najevo, že si příjem takových sdělení nepřeje. Také z toho je možné vypozorovat 

nynější trendy obchodní morálky.  

Za obtěžování spotřebitele lze považovat také příliš hlučné reklamy. Většině z nás 

musí jistě lézt na nervy, že v případě rozhlasových reklam, nebo televizních vysílání jsou 

spoty prezentovány v hlasitější míře než běžné vysílání. Také v některých luxusních 

obchodech, třeba s obuví, není nijak výjimečná až nepříjemně hlasitá hudební či rozhlasová 

produkce.  

Zákaz se nejčastěji porušuje zejména v domech s vysokým počtem bytových jednotek, 

kdy i přes vyznačení na schránce nápisem „Nevhazujte reklamní tiskoviny“ atd. jsou letáky 

nadále doručovány.  

K dalšímu obtěžování uživatelů nevyžádanou reklamou dochází i v případě e-

mailových adres. I tato forma patří mezi nejrozšířenější nešvary moderních komerčních 

komunikací nejen u nás, ale i v zahraničí. E-mail patří v současné době k nejrychlejším a 

zároveň nejlevnějším prostředkům přenosu informací. Od webových stránek, které představují 

pouze jednu z mnoha možností, se liší v prezentaci svého produktu. Záleží jen na samotném 

uživateli internetu, zda klikne na danou adresu a stráví na ní určitý čas či objetu své finance 

studováním informací uvedených na této adrese.
105

  

3.8.4 Citlivé komodity  

Zvláštní část zákona regulaci reklamy, která upravuje podmínky takzvaných citlivých 

komodit. Jedná se o tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léčivé přípravky, zdravotnické 

prostředky, potraviny a kojenecká výživa, střelné zbraně a pohřební služby.
106

  

Tabákové výrobky – regulace reklamy na tuto komoditu se oproti původní právní úpravě 
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zpřísnila, a to rovněž ve znění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

V platnosti je od roku 2004 novela reklamního zákona (§ 3), který zakazuje veškerou 

tabákovou reklamu, včetně užívání pouhých charakteristických znaků nebo produktového 

sponzoringu.  

Avšak najdou se výjimky v tomto zákazu. Jedinými povolenými výjimkami zůstávají 

oznámení, jež jsou určená výlučně profesionálům, reklama ve specializovaných prodejnách 

tabákových výrobků či ve výkladních skříních a na přiměřené označení těchto prodejen. 

Reklama v hotelích, restauracích a supermarketech či jiných provozovnách musí pak být 

umístěna v části určené k prodeji tabákových výrobků. Dále v oblasti sponzorování 

motoristických soutěží a sponzorskou komunikací v místě konáni, nebo také publikace, které 

nejsou primárně určeny pro trh v ČR.  

Povolená reklama ovšem musí obsahovat varování „Ministerstvo zdravotnictví varuje: 

kouření způsobuje rakovinu“, které musí zahrnovat 20 % bílé plochy vespod. Dále musí být 

velkým černým tučným písmem s výškou 80 % proužku. Co se týče audiovizuální reklamy, 

musí být titulek průběžný. Rovněž nesmí být povolená reklama zaměřena na nezletilé nebo 

nabádat ke kouření.
107

  

Alkoholické nápoje – podle ustanovení § 4 nesmí reklama nabádat k nestřídmému užívání 

alkoholických nápojů, nebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci a zdrženlivost. Dále nesmí 

být zaměřena na osoby mladší 18 let nebo na osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí a 

zobrazovat je při spotřebě alkoholických nápojů.  

Reklama také nesmí spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony, nebo být 

použita v souvislosti s řízením vozidla a vytvářet tak dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke 

společenskému nebo sexuálnímu úspěchu. Dále nesmí tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné 

vlastnosti, které povzbuzují či uklidňují účinek, nebo že je prostředkem řešení osobních 

problémů a podobně.  

Obecně je možno říci, že při splnění uvedených podmínek (z hlediska obsahu) není 

reklama na alkoholické nápoje nijak přísně omezena. Ve srovnání se zahraničím je 

v národních právních úpravách podstatně omezena, nebo zakázána. Například ve Francii je 

v časopisech omezena reklama na alkohol, na Islandu dokonce zakázána, v Portugalsku 

naopak povolena bez omezení. Tyto tendence mají omezit zřetelnou snahou reklamu na tuto 
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komoditu a efektivně přispět ke snížení spotřeby alkoholu.
108

 

Léčivé přípravky – ustanovení jsou dle zákona o regulaci reklamy rozděleny do kategorií 

humánních léčivých přípravků, včetně některých forem komerčních komunikací. Výslovně se 

jedná i o návštěvy obchodních zástupců s humánními léčivými přípravky u osob oprávněných 

je předepisovat, dodávat či vydávat. Dále také dodávání vzorků a podporování předepisování 

humánních léčivých přípravků, nebo nabídka či příslib jakéhokoliv prospěchu nebo finanční i 

věcné odměny. Zákon pamatuje i na reklamu na humánní léčivé přípravky, jež jsou zaměřené 

na širokou veřejnost, na odborníky a stejně tak se věnuje i předpisům o zdravotnických 

prostředcích.  

Na českém trhu je na rozdíl od jiných zemí regulace trhu šíření reklamy na léky 

dostupné jen na předpis vůči široké veřejnosti striktně zakázáno. Jedna z možností tkví 

v legální komunikaci s lékařskými odborníky, tedy lékárníky, lékaři, terapeuty a podobně. 

Současná tendence je nacházet adresáta v široké veřejnosti, nejlépe například v lékárně či 

v jednotlivých čekárnách ordinací. Z toho vyplývá fakt, že tyto prostory jsou pro reklamní 

účely nenahraditelné. I když jsou sdělení cílená na odborníky, opravdu zasahují také laické 

kupující, což je vůči právním zákonům určitým řešením.
109

 

Reklama na potraviny – i tato reklama dle zvláštního předpisu nesmí uvádět v omyl, zejména 

pokud jde o charakteristiku potravin, jejich vlastnosti, množství, složení, trvanlivost, původ či 

vznik a způsob zpracování nebo výroby. Dále nesmí klamat, v případě že by šlo o přisuzování 

účinku nebo vlastností, jež potravina vykazuje. Nesmí vyvolávat dojem, že potravina 

vykazuje zvláštní charakteristické vlastnosti, i když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají 

všechny podobné potraviny.  

Například v zákoně o ekologickém zemědělství je zakázáno označovat potravinu, na 

kterou nebylo vydáno osvědčení o biopotravině, slovem „bio“ či „eko“. Ani grafickým 

znakem poukazujícím na ekologický, organický nebo přírodní způsob výroby. Nabízené 

produkty a značky se mohou často prezentovat i jako držitelé nejrůznějších certifikátů, 

referencí a osvědčení lékařů, komor, odborných společností a univerzit. Často se však jedná o 

zakoupené certifikáty, proto nemohou být dost dobře považovány za nezávislé osvědčení 

kvality. Poplatek za značku kvality je ročně několik desítek tisíc, další roky je to míň. 

Nejedná se však zdaleka jen o nabídky teleshoppingu, podobné praktiky jsou využívány také 
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významnými výrobci, například mléčných výrobků pro děti nebo minerálních vod.  

V budoucnu se však mají konat mnohé změny v propagaci potravin a nealkoholických 

nápojů. Reklama tak bude muset představovat pravdivě propagované vlastnosti výrobků 

včetně jejich velikosti, složení , výživových a zdravotních přínosů, která se budou muset být 

podložena vědeckými zjištěními. Regulace nutričně sporných potravin jev souvislosti s 

obezitou také nutná nejen u dospělých. Například britská Food Standards Agency (FSA) 

navrhla zavést barevné značení (podobné semaforu), přičemž by červená barva označovala 

potraviny s vysokým obsahem tuku a cukru. Evropská unie prosazuje klíčové oblasti, tedy 

mimo jiné definovat zdravou reklamu, nezdravé potraviny a zvýšit odpovědnost inzerentů.
110

 

Stelné zbraně – reklama na střelné zbraně a střelivo je povolena jen v případě odborníků a 

podnikatelů v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a steliva. To znamená, že ji není 

možné šířit v televizním nebo rozhlasovém vysílání, v denním tisku (inzerce z totalitní doby 

v NDR) a podobně.  

Reklama na střelné zbraně a střelivo může být šířena vůči ostatním subjektům pouze 

na vyhrazených prostorách nebo v odborném tisku. Takovými typickými místy jsou prodejny 

této komodity, střelnice či výstavní prostory, dále odborné publikace a periodický tisk 

zaměřený obecně na problematiku střelných zbraní a střeliva a další tištěné materiály 

(prospekty, katalogy, ročenky).
111

 

Pohřební služby – v tomto případě mohou reklamní sdělení obsahovat jen následující údaje: 

název obchodní firmy, jméno, příjmení či název provozovatele činnosti, vymezení předmětu 

činnosti v pohřebnictví, adresu pracoviště, telefonní a faxové číslo, adresu elektronické pošty 

nebo internetové stránky, provozní dobu pro veřejnost a firemní logo (jiný grafický motiv).  

V reklamě nesmí být uvedena cena, nabídka služeb nebo jakýkoliv hodnotící prvek, jakož i 

využívání rozhlasového a televizního vysílání. Dále je zakázáno adresné rozesílání například 

prostřednictvím e-mailu.  

Reklama se rozhodně nesmí použít na činnosti v pohřebnictví v prostorách 

zdravotnického zařízení nebo ústavu sociální péče, nesmí být doručována pomocí dopisů, 

letáků, elektronickou poštou nebo jinou adresnou formou. Ani v souvislosti s oznamováním 

úmrtí není možné uplatňovat jakékoliv formy reklamy. Pokud soutěžitel zjišťuje například od 

nemocničního personálu údaje o některých skutečnostech, aby mohl konkurenci předstihnout 
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s nabídkou pohřebních služeb (v prostorách nemocnicí, domovů důchodců, léčeben 

dlouhodobě nemocných apod.), bude se jednat o zvláště hrubé jednání. Taková podobná 

jednání odporují také dobrým mravům, neboť do značné míry zneužívají zátěžovou situaci a 

hlavně zvláštní rozpoložení lidí, kteří častokrát nejsou zcela svobodní a soudní při vlastním 

rozhodování.  

Také ve světě není pohřební službě dovoleno kontaktovat pozůstalé sama. Dokonce i 

v případě, že by došlo k úmrtí doma, neměl by ani lékař přivolat konkrétní pohřební službu, 

pozůstalý ji může odmítnout. Bohužel jsou známy i takové případy, kdy někteří lékaři a další 

pracovníci zařízení jmenovitě nabízeli a nabízejí dané služby, čímž profitují z konkrétních 

sjednaných zakázek.
112

 

3.9 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a 
další 

Televizní reklama, ale také reklama v dalších médiích, je schopna za svůj námět, 

podklad nebo obsah brát jakoukoli reálnou i nereálnou scénu. Prostředí, osoby, činnosti nebo 

předměty mohou, ale také nemusejí být skutečné.  

Z tohoto důvodu jde v souvislosti s regulací reklamy o právní normu zcela klíčovou, 

protože komerční sdělení s obvyklou reklamní nadsázkou jsou dnes na audiovizuálním trhu 

zcela běžná. Orgánem dozoru je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTVV).  

Zákon upravuje postavení a základní povinnosti provozovatelů vysílání ze zákona, 

tedy médií veřejné služby (Česká televize a Český rozhlas), s licencí, což jsou komerční 

média a provozovatelů s registrací, tedy provozovatelé vysílání prostřednictvím kabelů nebo 

družic. Dále upravuje postavení a oprávnění správního úřadu (RRTVV), zařazování evropské 

produkce do televizního vysílání, sankce v podobě pokut za nedodržení zákona a v neposlední 

řadě také problematiku reklamy, teleshoppingu a sponzorování pořadů.  

Reklamou pro účely rozhlasového a televizního vysílání se rozumí jakékoliv veřejné 

oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu, nebo vysílání, které je za účelem 

vlastní propagace provozovatele vysílání, jenž je určené k podpoře prodej, nákupu či 

pronájmu produktů. Dozorový orgán je pro televizi i rádio stejný, tedy Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání. Je tedy zřejmé, že pokud oba zákony upravují stejnou otázku, a to například 

zákaz skryté nebo podprahové reklamy, bude použit zákon o provozování rozhlasového a 

                                                 
112, 112

 Zdroj: KOBIELA, Roman. Reklama - 200 tipů, které musíte znát. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 

2009. 161 s. ISBN 978-80-251-2300-3. 



66 

 

televizního vysílání (ZPRTV), jako takzvaný lex specialis.
113

 

3.9.1 Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání reklamy a teleshoppingu  

Provozovatelé vysílání jsou dle platné právní úpravy povinni nezařazovat do vysílání 

především reklamy a teleshopping, které by podporovali chování ohrožující morálku, zájmy 

spotřebitele nebo zájmy ochrany zdraví, nebezpečnosti či životního prostředí. Dále nesmí 

vysílat reklama a teleshopping, které jsou určené dětem, nebo ve kterých vystupují děti, 

pokud podporují chování ohrožující jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj. Příkladem 

takové reklamy, která propagovala násilí, je reklama na čokoládové oplatky Fidorka. V jedné 

reklamě vystupuje malá holčička, která udeří svou panenkou o auto, čímž se otevřou airbagy a 

hrdinka může spolujezdkyni vzít její Fidorku, ve druhém spotu se hlavní postava zmocní 

Fidorky tím, že vyloupí výlohu obchodu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za tyto 

odvysílané prezentace udělila televizním stanicím pokutu 500 tis. Kč, jakož jednu z mála 

udělených finančních sankcí.  

Tyto výše uvedená ustanovení jsou téměř totožná s obdobnými ustanovením, které 

jsme si již uvedli v zákoně o regulaci reklamy.  

Dále se nesmí vysílat reklamní sdělení a teleshopping, ve kterých účinkují hlasatelé, 

moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů. I v tomto případě 

došlo k porušení jistého telefonního operátora, který využil tehdy dobře známou televizní 

moderátorku Nicol Lenertovou pro svou reklamní prezentaci. Přičemž není podstatné, zda 

v dané době byla v pracovním či již bývalém poměru v jakékoli redakci. Kritizován byl také 

moderátor předpovědi počasí Jan Zákopčaník díky svému sloganu „Slunce v duši“, který 

v rámci propagace používal i výrobce bylinných likérů.  

Rovněž do vysílání nesmí být zařazen teleshopping a reklamy náboženské či 

ateistické, stejně tak i reklama a teleshopping na léčivé přípravky a prostředky zdravotnické 

techniky, jejichž výdej je závislý na lékařských předpisech v tuzemsku, ale také reklamy na 

tabák a tabákové výrobky. V neposlední řadě jsou zakázány reklamní spoty a teleshoppingy, 

které snižují úctu k lidské důstojnosti. V tomto případě je znám audiovizuální reklamní spot 

společnosti GE Capital Bank. Jedná se o násilný fyzický střet spoutaného muže při výslechu, 

jemuž jsou kladeny dotazy: „Kdo jseš? Kdo tě poslal?!“ Po chvíli vystřídá hrubé zacházení 

slogan: „Takhle o půjčku žádat nemusíte.“ 

Zakázány jsou i reklamy a teleshopping na erotické služby a erotické výrobky, které 
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nesmí být zařazeny do vysílání v době od 6 do 22 hodin a rovněž bezprostředně před 

vysíláním bohoslužeb nebo po nich. K porušení došlo v případě televize Nova, která 

odvysílala upoutávku na svůj erotický pořad Peříčko, během soutěže Chcete být milionářem, 

což bylo před 22. hod. O deset dní později dokonce odvysílala spot v dopoledních hodinách 

během vysílání pohádky Jezerní královna.  

Provozovatel vysílání je taktéž povinen zajistit, aby reklama a teleshopping byly 

rozeznatelné (u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově, u provozovatele 

televizního vysílání zřetelně zvukově), obrazově nebo zvukově byly odděleny od ostatních 

částí programu například vhodnou znělkou, a současně musí dbát na tom, aby byly vysílány 

zásadně v blocích mezi jednotlivými pořady. Pochopitelně je dále zakázáno vysílání skryté 

kamery, čímž jsou myšleny slovní či obrazové prezentace zboží, služeb, obchodního jména, 

obchodní známky, uveřejněné zpravidla za úplatu či jinou protihodnotu.  

V případě porušení zákona jsou vymezena i sankční ustanovení, v podobě pokut od 

5000 do 10 000 000 Kč. K tomuto kroku dojde, pokud například provozovatel zařadí do 

vysílání pořady, které obsahují podprahové sdělení, nebo pořady, který mohou vážně narušit 

fyzický, psychický nebo mravní vývoj děti a mladistvých především tím, že obsahují 

pornografii či hrubé samoúčelné násilí. Takto jsou také pokutovány například upoutávky na 

pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, 

odvysílané v době od 6 do 22 hodin.
114

 

3.9.2 Další zákonné normy vztahující se k médiím veřejné služby  

Problematiku zákonných norem médií veřejné služby nepřímo řeší komerční sdělení. 

Také televizní vysílání prozrazuje neustále narůstající trend zvětšujícího významu komerčních 

stanic. Především pak i u vyspělých zemí je obtížné definovat veřejný zájem. Je zřejmé, že 

rostoucí vliv multimediálních nadnárodních společností vyvolává tlak na přiblížení 

takzvaného veřejnoprávního vysílání komerční logice. Dnes je pozvolný ústup klasického 

veřejnoprávního vysílání zřetelný, nejen v České republice.  

Podstatné normy, které se vážou k médiím veřejné služby jsou zákon o České televizi, 

zákon o Českém rozhlase a zákon o České tiskové kanceláři. Tyto zákonné normy se však 

problematikou obsahu reklamních sdělení více méně nezabývají.  

O významnou právní normu s obecnými restrikcemi jde v případě zákona o ochraně 

spotřebitele. Již ve 30. letech minulého století bylo poprvé vydáno zvláštní ustanovení 
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Mezinárodního etického kodexu jako teoretické východisko. Nejdůležitější zásady ochrany 

spotřebitele byly také formulovány v rezoluci Valného shromáždění OSN č. 39/248 z roku 

1985, jejíž výstižný název je Směrnice na ochranu spotřebitele. Jedná se o zákaz nepoctivého 

jednání, diskriminace a klamání spotřebitele, zajištění přístupu k podstatným informacím, 

nebo také zákaz ovlivňování spotřebitele nezákonnými postupy. Nové pojmy s bližšími 

charakteristikami v příloze přináší aktuální novelizace č. 36/2008 Sb. Jedná se o takzvané 

nekalé obchodní praktiky, agresivní obchodní praktiky a klamavé obchodní praktiky.  

Se zákonem o ochraně spotřebitele úzce souvisí ustanovení o reklamě uvádějící 

zvláštní nabídku. Začátkem roku 2004 byly zjištěny případy porušení zákona Českou 

obchodní inspekcí zejména v provozovnách obchodní sítě Carrefour. Zde byli zákazníci 

lákáni k nákupům v rámci ponovoročních, často až 90% slev, prostřednictvím reklamních 

letáků, přičemž bylo následně zjištěno, že takto inzerovaného zboží byl naprostý nedostatek 

(mnohdy pouhých pár kusů), nebo uvedená cela na letáku byla vyšší než skutečná. Dalším 

častým prohřeškem bývají porušení povinností třebas při značení výrobků v českém jazyce.
115

 

 

3.10 Další zákonné normy upravující regulaci reklamy  

 Zákon o státních symbolech ČR 

Toto ustanovení především vychází z platné Ústavy ČR, čl. 14. Podle platných 

ustanovení jsou za státní symboly označovány velký a malý státní znak, státní vlajka, vlajka 

prezidenta republiky, státní hymna a státní pečeť. Výše zmíněný zákon zahrnuje závazné 

vyobrazení těchto symbolů, dále i notový záznam a text české hymny. Běžné osobě je 

dovoleno z těchto symbolů používat jen státní vlajku, ovšem však pouze vhodným a 

důstojným způsobem kdykoliv, nesmí na ní být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo 

odznak, smuteční závoj, kytice a podobně. Vlajka dále nesmí být použita, pokud je poškozena 

nebo znečištěna.  

Zákonem, který je platným předpisem je zákon 352/2001 Sb., o užívání státních 

symbolů České republiky.  

Existují však případy, ve kterých výrobci či reklamní agentury, které produkují 

reklamní sdělení zneužívající právě národní cítění a symboly v hospodářské soutěži. V roce 

2003 se začala pravidelně vysílat televizní reklama domácího giganta výrobců piva Pilsner 
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Urquell. Reklamní spot začínal požárem Národního divadla, pokračoval zásahem požárníků, 

přičemž smutný pohled jednoho z nich zahnal dobrý pocit z osvěžení zmíněnou značkou piva. 

I když se nejedná o státní symbol, jde o zneužívání národního symbolického místa, kterým 

Národní divadlo bezesporu je. Výrobce reklamy také poškozuje ostatní soutěžitele na trhu, 

kteří si tak riskantně nepočínají. Přibližně na konci roku 2003 v předvánočním období, byla 

reklama zkrácena asi o úvodní třetinu, v níž se už neobjevoval katastrofický požár Národního 

divadla.
116

 

 Zákon o ochraně olympijských symbolik  

Tento zákon zakazuje jakékoliv užití těchto symbolů pro reklamní, obchodní nebo jiné 

podobné účely bez písemného zmocnění a souhlasu Českého olympijského výboru (ČOV). 

Mezi chráněné olympijské symboly podle zákona patří určitě olympijské kruhy, ale také 

heslo, vlajka, pochodeň, oheň, hymna, emblémy či samotné výrazy „olympijský“ a 

„olympiáda“. Stejně tak je chráněna vlajka a emblém Českého olympijského výboru.  

Příkladem chybné reklamní kampaně, může být chyba české armády, která 

prostřednictvím rozhlasových spotů Kopej za armádu na nábor nových rektorů, použila slovo 

olympiáda, aniž by měla zmocnění výše uvedeného Českého olympijského výboru. V tomto 

případě se jednalo o zajímavou kauzu, protože pojmy olympijský a olympiáda jsou používány 

bez povolení a velmi často u spotřebních soutěží (v době konání her). Marketingová 

organizace produkující tento závadný spot vyslovila omluvu za nedopatření a vysílání 

sporného reklamního sdělení pochopitelně neprodleně zastavila.
117

 

 Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže  

Zákon uvádí, že znak červený kříž na bílém poli se slovy červený kříž může používat 

pouze vojenská zdravotnická služba v době míru. Český červený kříž, jeho zařízení a ústavy, 

provozovatelé vozidel ambulance a mezinárodní organizace Červeného kříže.  

Na kategorii červeného kříže také pamatoval český zákon z roku 1927, který případné 

porušitele umožňoval dokonce věznit.  

 Zákonné normy vztahující se na kinoreklamu  

Zde můžeme uvažovat o zákonu o některých podmínkách výroby, šíření či archivování 

audiovizuálních děl. Ten upravuje jistá práva a povinnosti výrobců, pořadatelů 
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audiovizuálních produkcí, distributorů audiovizuálních děl a půjčoven audiovizuálních děl. Za 

audiovizuální dílo se považuje dílo, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících 

obrazů, ať už jsou doprovázeny zvukem nebo ne, vnímatelných zrakem, pokud je tedy určeno 

k veřejnému šíření technickým zařízením.  

Zákon například ukládá povinnost pořadateli audiovizuální produkce (jejíž součástí je 

reklama), zajistit označení reklamy a oddělení od ostatního obsahu produkce, v případě 

uveřejňované reklamy. Ustanovení tohoto zákona dále ukládá obzvláště provozovatelům 

kinoreklamy oddělování reklamních sdělení, tedy problematiku související se skrytou, 

respektive supraliminální reklamou, sponzoringem a teoreticky také s podprahovou reklamou.  

 Zákon o loteriích a dalších podobných hrách  

Dle tohoto zákona spotřebitelské soutěže spojují v pravidlech náhodný výběr výherců 

a povinnost účastníků koupit si produkt nebo účastnit se na reklamní akci. Tyto spotřebitelské 

loterie se mohou pořádat do celkového objemu výher 200 000 korun ročně pouze u jednoho 

provozovatele (§1 odst. 4). Nepodléhající tomuto zákonu jsou akce podpory prodeje, čímž 

jsou myšleny znalostní soutěže, kreativní soutěže, výkonový princip, vyhrává každý, prvních 

několik vyhrává, nebo garantovaná výhra.
118

 

 Podmínky pro reprodukci bankovek  

Touto problematikou se zabývá vyhláška o podmínkách, při kterých je možno 

reprodukovat bankovky a tak dále. Často jsou pro reklamní účely využívány kopie či 

napodobeniny bankovek a jiných cenných papírů. Tuto problematiku upravuje již výše 

zmíněná vyhláška, kde hlavním požadavkem je nezaměnitelnost originálu a kopie. 

Reprodukovat bankovky bez souhlasu ČNB je možné pouze při splnění daných podmínek, 

mezi něž patří barevná reprodukce bankovky nepřesahující třetinu její délky nebo nejméně 

dvojnásobná. Šeky mohou být reprodukovány bez souhlasu vydávající banky v případě jejich 

zřetelného označení opis, kopie či reprodukce.
119
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4 Důsledky porušení práv v reklamních sděleních 

4.1 Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže  

Objektem zájmu tohoto trestného činu je dodržování pravidel hospodářské soutěže 

v podmínkách tržního hospodářství a tedy i svobodného rozvoje hospodářské soutěže v rámci 

závazných pravidel hospodářského styku. Jedná se o pravidla hospodářské soutěže, které jsou 

stanoveny v kogentních ustanoveních právních předpisů, jež určují meze, tedy závazná 

pravidla podnikání, za nichž se může svobodně rozvíjet a uskutečňovat hospodářská činnost 

soutěžitelů na trhu výrobků a služeb, na finančních trzích a podobně.  

Ve čtyřech samostatných základních skutkových podstatách je vymezena objektivní 

stránka.
120

 Tyto podstaty sankcionují jednání pachatele, který:  

1. poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tak, že se svou účastí v hospodářské soutěži 

dopustí:  

a) klamavé reklamy,  

b) klamavého označení zboží a služeb,  

c) parazitování na pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele,  

d) vyvolávání nebezpečí záměny,  

e) zlehčování,  

f) podplácení,  

g) srovnávací reklamy,  

h) porušování obchodního tajemství,  

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.  

2. je v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže (se svým 

konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu či jinou dohodu, 

která by narušila hospodářskou soutěž),  

3. je v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách, které poruší 

závažným způsobem závazná pravidla zadávacího řízení,  

4. je v rozporu s jiným právním předpisem, jež upravuje činnost bank a jiných 

právnických osob, které jsou oprávněny k provozování finanční činnosti, obchodování 

s investičními nástroji, kolektivního investování, pojišťovnictví a penzijního 
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připojištění. Pokud poruší závažným způsobem závazná pravidla obezřetného 

podnikání, obhospodařování majetku, odborné péče či zákaz vykovávat zákonem nebo 

úředním rozhodnutím určené služby, úkony nebo jiné činnosti. V každém případě tím 

způsobí ve většině rozsahu jiným soutěžitelům či spotřebitelům újmu, nebo opatří 

sobě či jinému neoprávněné výhody ve většině rozsahu. 
121

 

Právním předpisem o nekalé soutěži se rozumí ustanovení § 44 - § 52 ObchZ. Často je 

zaměněn za zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 

zákonů,  který v § 1 odst. 5 výslovně stanoví, že ochranu hospodářské soutěže upravuje proti 

nekalé soutěži obchodní zákoník, a proto se na ní tedy nevztahuje. 
122

 

Pod pojmem nakalá soutěž se rozumí jednání v hospodářské soutěži, jež je v rozporu 

s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu ostatním soutěžitelům či spotřebitelům. 

Tato nekalá soutěž je zakázána (§ 44 odst. 1 ObchZ). Postup právní úpravy ochrany proti 

nekalé soutěži v obchodním zákoníků záleží na vymezení takzvané generální klauzule jednání 

nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 ObchZ) a na příkladném výčtu devíti zvláštních typů 

nekalosoutěžního jednání v § 44 odst. 2 ObchZ. Dalším takovým jednáním může být 

z obchodněprávního hlediska například diskriminace, tedy v případě, že splňuje obecné 

pojmové znaky podle § 44 odst. 1 ObchZ. Vzhledem k dikci odstavce 1 § 248 je nekalá soutěž 

trestná jen tehdy, když dojde k naplnění některého ze zvláštních typů nekalosoutěžního 

jednání, uvedených ve výčtu písmen a) až i). Podle tohoto ustanovení nestačí pro trestní 

odpovědnost naplnění jen takzvané generální klauzule, která je ve smyslu obchodního 

zákoníku ke zjištění nekalé soutěže dostačující, ale je nutné, aby pachatel naplnil alespoň 

jeden z uvedených zvláštních typů nekalosoutěžního jednání pod písmem a) až i), jako to také 

zdůrazňuje důvodová zpráva k trestnímu zákoníku s upozorněním na zásadu určitosti 

skutkových podstat zařazených do trestního zákoníku. 
123

 

Dalším právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže je zákon č. 143/2001 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, například zákon o ochraně 

hospodářské soutěže. Tento zákon upravuje nedovolené omezování hospodářské soutěže 

(srov. § 42 odst. 2 ObchZ). S tímto zákonem, v němž došlo k upravení forem porušení 

pravidel hospodářské soutěže, mohou při splnění všech dalších znaků této skutkové podstaty 

trestní odpovědnost pro trestní porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 
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248 odst. 2 alinea 1 zakládat jen horizontální dohody o určení ceny, dohody o rozdělení trhu 

či jiné dohody, které by narušovali hospodářskou soutěž (dohody narušující hospodářskou 

soutěž, které jsou upraveny v § 3) a následně zákona o ochraně hospodářské soutěže, 

v případě kdy jsou uzavřeny s konkurentem, tedy takzvané horizontální kartely. Z těchto 

důvodů není trestně sankciováno narušování hospodářské soutěže ve formě zneužíváním 

dominantního postavení na trhu (srov. § 10 a násl. zákona o ochraně hospod. soutěže), nebo 

spojováním soutěžitelů (srov. § 12 násl. zákona o ochraně hospodářské soutěže). 
124

 

Jiným právním předpisem o veřejných zakázkách je zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. Pravidla zadávacího řízení jsou stanovená kritérii a podmínkami 

jednotlivých druhů zadávacích řízení, a to jak pro zahájení konkrétního druhu řízení, tak i pro 

jeho průběh a ukončení zadávacího řízení. Tyto pravidla jsou zadána v kogentních 

ustanoveních tohoto zákona a je třeba, aby byly vykládány v souladu se zásadami zadávacího 

řízení, jež jsou stanovena v § 6 zák. č. 137/2006 Sb., dle kterého je zadavatel povinen při 

postupu dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
125

  

Opatřeními neoprávněných výhod se rozumí takové zvýhodnění hospodářského 

subjektu, jemuž ustanovení obsažená ve shora uvedených právních předpisech mají zabránit 

(parazitováním, podplácením, obhospodařováním majetku, odborné péče a podobně). Může se 

jednat o výhody materiální i nemateriální povahy, v podobě například získání lepšího 

postavení na trhu. V případě materiálních výhod jde o charakter majetkového prospěchu 

vyjádřeného v penězích, přičemž většího rozsahu lze dosáhnout při částce nejméně 50 000 

Kč. Pokud se jedná o výhody imateriální povahy, pak by měl být jejich význam z hlediska 

závažnosti srovnatelný s větším rozsahem materiálních výhod.  

Pachatelem může být kdokoliv, tedy nevyžaduje se speciální nebo konkrétní subjekt. 

U trestného činu podle § 248 odst. 1 se nemusí jedna jen o soutěžitele, ale může to být 

například osoba, která v dohodě se soutěžitelem či bez dohody šíří klamavou reklamu či 

podplácí, nebo bývalý zaměstnanec soutěžitele, jež vyzradí obchodní tajemství a podobě. Dle 

§ 248 odst. 2 z povahy věci plyne fakt, že se může jedna o osobu, pro kterou jsou pravidla 

uvedená v některých právních předpisech závazná (fyzická osoba odpovídající za plnění 

hospodářských úkolů z titulu svého zaměstnání, pracovního či funkčního zařazení, při nichž 

musí dodržet příslušné závazné pravidlo. 
126
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Ze subjektivní stránky je požadován úmysl.  

Jednočinného souběhu trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže (podle § 248) je dosaženo především s podvodem podle § 209, se zkrácením daně, 

poplatku či podobné povinné platby dle § 240, ale také s neoprávněným podnikáním podle § 

251. Oproti tomu je vyloučen s trestnými činy porušení práv k ochranné známce nebo jiným 

označením dle § 268 a dále porušení chráněných průmyslových práv podle § 269, protože tyto 

trestné činy jsou k ustanovení § 248 v poměru speciality. 
127

 

4.2  Sankční mechanismu právního řádu v České republice  

Jak je již výše zmíněno, ochrana před nekalou soutěží je v českém právním řádu 

upravena jak v právu veřejném, tak i v právu soukromém. Co se týče právní úpravy veřejného 

práva, jedná se nejdříve o jednotlivá ustanovení Listiny. Právní ochrana s případnými 

sankcemi je pak stanovena právními předpisy v síle zákona, obzvláště pak trestněprávními 

předpisy. Dalšími právními předpisy mohou být zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a 

o výkonu rozhodčích nálezů (ZRŘ) a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů (ZPRTV). Je zřejmé, že právní úprava veřejným právem se bude skládat 

z převážné většiny z kogentních norem. Právě tento typ právních norem bude totiž ve 

společnosti sledovat obecný zájem. Kogentní normy představují nemožnost subjektu (jemuž 

jsou adresovány), aby se odchýlil od jejich dikce. Vycházejí z adresáta právní normy a 

nerovného postavení zákonodárce. Představují tedy jakýsi stabilní základ a pevnou kostru 

právní úpravy reklamy v právu ČR.  

Regulace v oblasti práva soukromého vychází z právní úpravy obsažené v Obchodním 

zákoníku. Svým obsahem jde o právní úpravy s větším množstvím dispozitivních právních 

norem. Tyto normy pak pro adresáty představují možnost smluvního odchýlení se od jejich 

dikce (možnost upravení si vzájemného vztahu odchylně). Oblast soukromého práva je 

typická rovněž rovností subjektů, které v ní působí.
128

  

4.2.1 Sankce a soukromoprávní ochrana   

Obchodní zákoník (dále jen ObchZ) stanoví možnosti právní ochrany před nekalou 

soutěží v § 53, tedy požadavky poškozených subjektů (spotřebitelů) vůči rušitelům práv 
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zákoníkem stanovených. Jde o zdržení se závadného chování, nebo odstranění závadného 

stavu. Také je možné požadovat přeměřené zadostiučinění, vydání bezdůvodného obohacení a 

náhradu škody. Do oblasti občanského soudního řízení směřuje procesní úprava. Tím je 

možno vysvětlit, proč je relativně stručná a na jednotlivé instituty procesní. Jako předběžné 

opatření ani neodkazuje, jelikož se předpokládá aplikace příslušných ustanovení občanského 

soudního řádu.  

V případě klamavé reklamy jsou aktivně legitimování všichni, jejichž práva byla 

porušena nekalou soutěží. Tuto otázku řeší § 53 ObchZ. Jedná se tedy o všechny dotčené 

osoby, nikoliv pouze o soutěžitele či spotřebitele. V případě srovnávací reklamy § 50a 

ObchZ, jsou aktivně legitimování především soutěžitelé pro podání žaloby. Aktivně 

legitimování mohou být dále spotřebitelé, v případě, že dojde například k porušení § 45 či § 

50a ObchZ, tedy pokud bude jednání nekalosoutěžní spočívat rovněž v klamavé i srovnávací 

reklamě. Pokud je vznesena námitka na nedostatek aktivní nebo pasivní legitimace, záleží na 

soudu, aby se jí zabýval dříve, než se pustí do jednání ve věci samé.  

Pasivně legitimovaný subjekt je označován v zákoně obecně jako rušitel. Rušitel není 

zákonem dále definován, proto je možné za případného rušitele považovat osobu fyzickou, ale 

i právnickou, jež se svým chováním dopustí nekalosoutěžního jednání. Za rušitele je dále 

považována osoba, která nechá za sebe jednat někoho jiného, nebo k takovémuto jednání dá 

podnět. Nejedná se však vždy bezprostředně o vztah mezi rušitelem a osobou dotčenou 

v jejích právech. Například v souvislost s reklamou či prodejem, všude tam, kde mezi 

podnikatelem a adresátem jeho podnikatelských snah je vsunuta třetí osoba. V úvahu je třeba 

brát i to, nakolik je tato třetí osoba odpovědná za nakalosoutěžní jednání. Rozhodující pro 

posouzení bude nejspíš vztah mezi touto třetí osobou a rušitelem. Pokud se jedná o zcela 

závislého zaměstnance, který provádí pouze příkaz svého zaměstnance, neměla by zde 

přicházet v úvahu jeho osobní odpovědnost, pokud tedy nemohl jednání svého zaměstnance 

nijak ovlivnit. U klamavé reklamy se nabízí otázka, zda odpovědným je zadavatel reklamy 

nebo reklamní agentura, která tuto reklamu realizuje, popřípadě subjekt, jež tuto reklamu 

publikuje (televize, tisk podobně). Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník mezi těmito 

subjekty nerozlišuje, je nutné vztáhnout případnou odpovědnost na všechny. U srovnávací 

reklamy je pasivně legitimován jen soutěžitel.
129

  

4.3 Veřejnoprávní ochrana a sankce  
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V případě reklamy je omezení a regulace veřejnoprávní stanoveno ZRŘ. Tento zákon 

obsahuje obecné zákazy ve vztahu k reklamě. Jedná se o dovolenost předmětu reklamy § 2/1 

písmene a) ZRŘ zakazuje nabízet v reklamě zboží extra commercium. Zakázána je reklama 

zboží nebo služeb, jejichž prodej nebo poskytování či šíření není dovoleno. Dále se jedná o 

zákaz uvádět v reklamním sdělení nepravdivé údaje. Ze zákazu není možno například soudit, 

že reklamní leták nesmí zobrazovat trpaslíky, jež reálně neexistují. Proto nelze tuto formulaci 

brát v praxi zcela doslova. Poslední zákaz se zabývá reprobací reklamy, jež by mohla být 

založena na podprahovém vnímání člověka. Jde o reklamu, která by mohla mít vliv na 

rozhodování člověka prostřednictvím vlivu na podvědomí, ani by daná osoba o tomto vlivu 

věděla. Zakázána je také reklama skrytá. Jedná se o reklamu, kterou je možno těžko posoudit, 

zda se ve skutečnosti jedná o reklamu nebo ne, zejména proto, že jako reklama označena není.  

Je dáno, že reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Zákaz je především na 

uvádění prvků urážejících národnostní nebo etické cítění, prvků propagujících násilí, 

snižujících lidskou důstojnost v reklamě. V reklamě je také nepřípustná diskriminace z oblasti 

rasy nebo pohlaví, používání pornografického materiálu, nebo reklama založená na strachu 

člověka. ZRŘ ve svých ustanoveních také upřesňuje další pravidla regulace reklamy, 

podmínky propagace pro různé typy výrobků (tabákové výrobky, alkoholické či léčebné 

výrobky a podobně). Všechny stanovené podmínky musejí být dodrženy, aby mohla být 

reklama posouzena jako v souladu se zákonem o regulaci reklamy.  

§ 31 an. ZPRTV stanovuje, kdy je možné jaký televizní nebo rozhlasový program 

zařadit do vysílání. Z jednoho hlediska je zde stanovena svoboda vysílání programů svobodně 

a z druhého hlediska jsou stanovena určitá omezení (obzvláště poukaz na vyváženost 

programu a mimo jiné i zákaz ve vysílání relativně závadných programů).  

§ 48 an. citovaného zákona speciálně upravuje otázky, kterou jsou spojené s vysíláním 

reklamy a teleshoppingu. Zde jsou stanoveny zákazy, jež říkají, že určité druhy reklam nesmí 

být vysílány vůbec (tabákové výrobky a další), některé reklamy je možné zařadit jen na 

základě splnění daných podmínek (reklamy na erotické služby lze zařadit do vysílání pouze 

v době od 22:00 do 6:00.
130

  

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  

Jak je již výše zmíněno, rada pro rozhlasové a televizní vysílání je správním úřadem, 

který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Dohlíží na 

                                                 
130

 Zdroj: Diplomová práce, Srovnání sankcí v oblasti soutěže zejména reklamy v rámci českého a 

angloamerického právního systému, http://is.muni.cz/th/81486/pravf_m/Diplomova_prace.txt 

http://is.muni.cz/th/81486/pravf_m/Diplomova_prace.txt


77 

 

zachování a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání. Dbá na obsahovou nezávislost vysílání. Do působnosti Rady patří 

především dohled na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního 

vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence. Dále mimo jiné rozhoduje o 

registraci, uděluje, mění a odnímá licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

vydává, mění a ruší rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání, ukládá sankce 

podle tohoto zákona nebo monitoruje obsah rozhlasového a televizního vysílání.  

Rada je tvořena 13-ti členy, kteří jsou jmenování a odvoláváni předsedou vlády na 

návrh Poslanecké sněmovny, a to neprodleně po obdržení návrhu. Členství v Radě je dle § 7/1 

veřejnou funkcí. Mandát členů Rady má délku 6 let, přičemž je možné, aby její člen byl 

zvolen opakovaně, maximálně však na dvě po sobě jdoucí období.
131

  

 Ochrana spotřebitele  

Speciální ustanovení je také upraveno v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS), ze kterého se dá dovodit určitá 

nepřímá regulace reklamy. Obecně je zákon zaměřen na zákaz klamání spotřebitele. § 8 ZOS 

zakazuje klamání spotřebitele, jež může spočívat především v uvádění nedoložených, 

nepravdivých, neúplných, nejasných, nepřesných, dvojsmyslných nebo přehnaných údajů. 

Dále zakazuje zamlčení údajů o skutečných vlastnostech výrobků či služeb, nebo úrovni 

nákupních podmínek. Tato zmíněná pravidla lze stáhnout i na případnou reklamu, která by 

nabízela spotřebiteli zboží nebo služby. Za klamání spotřebitele je považována také nabídka 

nebo prodej výrobků či služeb, které by porušovaly některé práva duševního vlastnictví, jakož 

i skladování těchto výrobků či služeb za účelem nabídky nebo prodeje.
132

  

4.3.1 Veřejnoprávní sankce  

Pro všechna chování, která porušují veřejnoprávní předpisy, je stanovena sankce 

v podobě pokuty. Takovéto protiprávní chování je správním deliktem podle jednotlivých 

právních předpisů (výjimkou je chování proti trestnímu zákonu, kde se jedná o trestný čin).  

 Sankce podle zákona o regulaci reklamy  

Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním zákona bude podle ZRŘ 

mimo jiné Rada, Státní ústav pro kontrolu léčiv a podobně. Sankce jsou stanoveny zákonem v 
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§ 7c an. Jsou jimi pokuty, které zákon rozlišuje za správní delikt do maximální výše 10 

milionů Kč a pořádkovou pokuty do výše maximálně 50 tisíc Kč, s tím, že součet 

pořádkových pokut může tvořit maximálně 200 tisíc Kč. Dále se jedná o nařízení o odstranění 

nebo ukončení reklamy, popřípadě zveřejnění rozhodnutí o pokutě nebo o odstranění reklamy. 

V případě otázky výše pokuty, je stanoveno, že při určení výměry pokuty právnické osobě se 

přihlíží na závažnost správního deliktu, především ke způsobu jeho spáchání a jeho 

následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
133

   

 Sankce podle zákona o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání  

Sankce ZPRTV jsou stanoveny v § 59 an. Jde o výzvu Rady o opatření k nápravě, ve 

které je určena lhůta pro nápravu, pokuty, odnětí licence nebo zrušení registrace. Maximální 

výše pokuty je stanovena na 10 milionů Kč. Při ukládání pokuty za porušení povinnosti dle 

citovaného zákona Rady je přihlíženo na povahu vysílaného programu a na postavení 

provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání na mediálním trhu se zřetelnosti 

k jeho odpovědnosti vůči divácké veřejnosti v oblasti informací, kultury, výchovy a zábavy. 

Rada přidělí výši pokuty na základě závažnosti věci, míry zavinění a s přihlédnutím 

k rozsahu, typu a dosahu závadného vysílání, nebo k výši případného finančního prospěchu. 

Jako příklad si můžeme uvést rozhodnutí Rady ze dne 4.10.2006, sp. zn. 2006/423/had/ČTV, 

č. j. had/7283/06, kdy České televizi byla udělena pokuta ve výši 100 tisíc Kč za reklamu na 

časopis TV Max. Reklama byla podle rozhodnutí Rady nevhodná pro děti a mladistvé, díky 

svému hororovému obsahu. Toto rozhodnutí Rady bylo zrušeno rozsudkem MS v Praze ze 

dne 23.2.2007, sp. zn. 10 Ca 378/2006 a následně vráceno Radě k dalšímu řízení. Důvody pro 

zrušení rozhodnutí byly shledány především ve zmatečnosti již zmíněného rozhodnutí.  

Podle ustanovení § 62 an. má Rada možnost sankcionovat v podobě odnětí licence, 

pozastavení převzatého vysílání nebo zrušení registrace. Rada licenci odejímá v případě, když 

zjistí, že žadatel předložil při povolování licence nepravdivé údaje či porušuje povinnosti 

stanovené zákonem a za tyto povinnost byl již dříve pokutován. Dále když zvlášť závažným 

způsobem opakovaně porušuje licenční podmínky, nebo byl na jeho majetek vyhlášen 

konkurs. Rada může licenci také odejmout, pokud provozovatel s licencí nezahájit vysílání do 

180 dní v případě rozhlasového vysílání a do 360 dní v případě televizního vysílání od nabytí 

právní moci rozhodnutí o udělení licence, po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku 
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nevysílal celkem 30 dní, přičemž se do této doby nezapočítává doba, po kterou vysílání 

bránily odůvodněné technické překážky. V souladu se závazky, které vyplívají z mezinárodní 

smlouvy, může Rada rozhodovat o pozastavení šíření programu televizního vysílání 

přejímaného z jiného státu, jehož obsahem je opakované porušování ustanovení § 32 odst. 3 a 

toto porušování je zřejmé a má závažnou povahu. Rada může rozhodnout o pozastavení šíření 

programu televizního vysílání přejímaného ze členského státu Evropských společenství pouze 

tehdy, jestliže provozovatelé převzatého vysílání v posledních 12-ti měsících alespoň dvakrát 

písemně upozornili na to, že obsahem tohoto programu zřejmým a závažným způsobem 

porušil ustanovení § 32 odst.3 a jeho šíření může být pozastaveno v případě, že by 

k takovému porušení došlo opětovně. Rada zruší registraci nebo její část provozovateli 

převzatého vysílání v případě, kdy by uvedl v přihlášce k registraci nepravdivé údaje, 

opakovaně porušil povinnosti uvedené v § 32 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a byla mu za to 

již v minulosti udělena pokuta. V případě zrušení registrace či její části provozovateli 

převzatého vysílání Rada přihlíží na to, jak závažným způsobem porušil zákon č. 231/2001 

Sb., nebo na mezinárodní dohodu, kterou je Česká republika vázána, na jeho majetek, na nějž 

byl prohlášen konkurs. Proti rozhodnutí Rady o zrušení nebo odnětí licence je možno podat 

žalobu ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí podle § 65 an. soudního řádu 

správního. Toto podání žaloby má odkladný účinek. Soud má pak povinnost rozhodnout ve 

lhůtě 90-ti dní.
134

  

 Sankce podle zákona o ochraně spotřebitele  

ZOS počítá se sankcemi v podobě pokut. V případě, že dojde k závažnému pochybení 

je možné uvažovat také o sankci, která nemá přímou spojitost s reklamou zboží a klamání 

spotřebitele, a to i s možností pozastavení prodeje závadných výrobků či uzavření 

provozovny. Horní hranice výše pokuty je stanovena v podobě 50-ti milionů Kč. Při stanovení 

výše pokuty je přihlíženo na povahu protiprávního jednání a na rozsah jeho následků. Pokutu 

do výše 5-ti tisíc Kč je možno uložit v blokovém řízení, pokud je porušení povinnosti 

spolehlivě zjištěno a osoba, jež povinnost porušila, je ochotna blokovou pokutu uhradit.
135

  

 Sankce podle trestního zákona  

S postihem počítá také trestní zákon (dále jen TrZ) upravující problematiku v části 

druhé, hlavě druhé, oddílu čtvrtém, v § 149. Toto ustanovení upravuje trestné činy proti 
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předpisům o nekalé soutěži. Osoba, která svým jednáním, jež je v rozporu s předpisy 

upravujícími soutěž v hospodářském styku či v rozporu se zvyklostmi soutěže, poškodí 

dobrou pověst, ohrozí chod či rozvoj podniku soutěžitele, bude potrestán sankcí v podobě 

trestu odnětí svobody ve výši až jednoho roku, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.  

Dle zmíněného ustanovení lze postihnout za chování jen fyzickou osobu, která spáchá 

úmyslně nekalosoutěžní jednání. To je jeden z rozdílů oproti úpravě v ObchZ, jelikož zákoník 

nerozlišuje mezi osobou fyzickou nebo právnickou, forma zavinění taktéž není zmíněna. Další 

rozdíl je také ve škodlivém následku, tedy v jeho povaze a také otázce nutnosti vzniku 

případné škody. ObchZ v generální klauzuli § 44 i v ustanovení § 45 hovoří o možnosti 

vzniku škody, přičemž k této škodě ani nemusí dojít. Trestní zákona je koncipován na zcela 

jiném principu, a sice počítá s poškozením dobré pověsti, ohrožením chodu nebo rozvoje 

podniku soutěžitele. Poškozený subjekt je rovněž v ObchZ pojat širšeji, tedy může se jednat o 

soutěžitele, ale tako o spotřebitele. TrZ výslovně uvádí jen soutěžitele.  

V některých případech lze dojít k jednání, které bude naplňovat jiné skutkové podstaty 

trestných činů, které stanoví TrZ. Konkrétně se může jedna především o trestné činy:  

 § 164 TrZ (podněcování k trestnému činu), 

 § 165/1 TrZ (schvalování trestného činu), 

 § 188a TrZ (šíření toxikomanie), 

 § 198a TrZ (podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k mezování jejich práv a 

svobod), 

 § 199/1, § 200 TrZ (šíření poplašné zprávy), 

 § 205 TrZ (ohrožování mravnosti), 

 § 206 TrZ (pomluva). 

Tyto trestné činy by bylo možné spáchat prostřednictvím reklamy, ať už televizní, 

rozhlasové nebo jiné. Ustanovení zákona zde totiž hovoří pouze o spáchání těchto trestných 

činů veřejně, v daných případech dokonce hovoří o spáchání těchto trestných činů filmem, 

rozhlasem, tiskem, televizí a podobně.  

Tresty, které je možno uložit soudem za spáchání těchto trestných činů ukládá vždy 

TrZ u jednotlivých skutkových podstat trestných činů. Pokud se jedná o trestné činy, které 

byly spáchány za pomoci televize, rozhlasu a podobně, je možné uvažovat o alternativním 

trestu zákazu činnost podle § 49 TrZ. 
136
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 Zdroj: Diplomová práce, Srovnání sankcí v oblasti soutěže zejména reklamy v rámci českého a 

angloamerického právního systému, http://is.muni.cz/th/81486/pravf_m/Diplomova_prace.txt 

http://is.muni.cz/th/81486/pravf_m/Diplomova_prace.txt
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4.4 Příklady udělených sankcí 

 Pokuty za reality show  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila pokutu televizi Prima (dnes 

již Prima Family) za vysílání reality show VyVolení a TV Nova za jejich Velkého bratra. 

Podle rady jsou tyto pořady vulgární a vadily jí také záběry, které obsahovali sexuální 

explicitní scény. Rada, jenž vykonává státní správu v oblasti televizního a rozhlasového 

vysílání, z těchto důvodů oběma soukromým televizním kanálům, které vysílaly zmíněné 

reality show, uložila na České poměry dosud nejvyšší pokuty. Za VyVolené dostala TV Prima 

5 milionů a za Big Brothera dostala TV Nova o jeden milion méně (protože vysílala kratší 

dobu). Hlavní příčinou byl fakt, že obě televize zařadily záběry, jenž mohly ovlivnit morální 

vývoj dětí a mladistvých před 22. hodinou.
137

  

 Pokuta ČT za nezákonnou reklamu  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila pokutu České televizi za to, že 

odvysílala dvě reklamy mimo reklamní čas. Jednalo se o spot na přípravek na erekci Clavin a 

sázkovou kancelář Synot Tip. Kvůli oběma pochybením si ČT vysloužila od rady pokut ve 

výši 480 tisíc korun (za Clavin 400 tisíc a za Synot Tip 80 tisíc). Česká televize však 

s rozhodnutím rady nesouhlasila a tvrdila, že se nejednalo o reklamu, ale o sponzorské 

vzkazy, které se do určeného reklamního času ve vysílání nezapočítávají. Proto podala na 

rozhodnutí televizních radních žalobu k Městskému soudu v Praze. Soud žalobu následně 

zamítl. Když Česká televize neuspěla ani u brněnských soudců, ani u Nejvyššího správního 

soudu, kde již není možnost odvolání, rozsudek se stal hned pravomocným. 
138

 

 Pokuta televizím za reklamu na Fidorku  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila všem celoplošným televizím za 

vysílání reklamy na čokoládovou oplatku Fidorka pokutu ve výši 500 tisíc korun. Ve spotu 

zaměřeném na Fidorku uhodí malá dívka panenkou do čelního skla kabrioletu, který zastavil 

na červenou. Dopadem panenky na auto se ve voze vyfouknou airbagy, které znehybní muže 

za volantem a jeho spolujezdkyni, která v ruce drží Fidorku. Dívka situace využije a oplatku jí 

ukradne.  
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 Zdroj: Katolický týdeník, Televize dostaly vysoké pokuty za reality show, 

http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=4168&webSSID=7795fc236c37e2bef6f89696fa24

869f 
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 Zdroj: Euro zprávy, ČT musí zaplatit půl milionu korun za nezákonnou reklamu, 

http://kultura.eurozpravy.cz/media/9370-ct-musi-zaplatit-pul-milionu-za-nezakonnou-reklamu/ 

http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=4168&webSSID=7795fc236c37e2bef6f89696fa24869f
http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=4168&webSSID=7795fc236c37e2bef6f89696fa24869f
http://kultura.eurozpravy.cz/media/9370-ct-musi-zaplatit-pul-milionu-za-nezakonnou-reklamu/


82 

 

Televizi Nova navíc hrozila pokut ve výši 1,6 miliónu korun za to, že o Vánocích 

přerušovala pohádky a filmy pro děti reklamami. Proti udělení pokuty za vkládání reklam do 

filmů pro dětské diváky se ohradila právnička televize Nova 

Česká televize dostala pokutu 450 tisíc korun, protože v únoru dvakrát přeskočila limit 

pro vysílání reklamy přibližně o půl minuty. 
139

 

 

 Pokuty udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání   

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila pokutu za reklamu na vakcínu proti 

rakovině děložního čípku Cervarix. Reklama premiérově odvysílána TV Nova, byla Radou 

označena jako klamavá a společnosti GlaxoSmithKline udělila pokutu ve výši 200 tisíc korun.  

Tři pokuty si vysloužila hudební Stanice Očko za různé mutace teleshoppingu 

www.ockomobil.cz do reklamního bloku. Jedním takovým konkrétním případem mutace bylo 

odvysílání reklamy na kuchyně a spotřebiče značky GORENJE stanicí TV ÓČKO a Prima 

COOL. Reklamní spot totiž obsahoval tvrzení „V prodejnách Kuchyně Gorenje v březnu 

neplatíte DPH. A navíc získáte spotřebiče zdarma.“. U výrobků nebo služeb bylo uvedeno 

slovo „zdarma“ nebo jiná podobná formulace, přičemž část spotřebitelů, kteří v propagované 

akci zakoupili kuchyně Gorenje museli vynaložit za spotřebiče další náklady, s výjimkou 

nezbytně vynaložených nákladů spojených s reakcí na nabídku, s převzetím výrobku nebo 

služby či jejich doručením.  Tato mutace byla odměněna pokutou ve výši 200 000 Kč pro 

společnost GORENJE.
140

  

TV Prima dostala pokutu ve výši 100 000 korun za odvysílání skryté reklamy 

spočívající v prezentaci konkrétního podniku. V pořadu Jak se staví sen, čte manželka 

soutěžícího dopis od pořadatele, kde zmiňuje Středověkou krčmu v Dětenicích. Moderátor 

později sám zmiňuje, jak je to v Dětenicích krásné a jak se zde těší. Samotné Dětenice jsou 

v průběhu dílu dále zmiňovány.
141

  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila sankci také rozhlasové stanici 

EVROPA 2, za opakované odvysílání informace o klubu Lucky Lucky, které měly znaky 
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 Zdroj: Marketing a média, Televize zaplatí za reklamu na Fidorku pokutu půl milionu korun, 

http://mam.ihned.cz/c1-10279480-televize-zaplati-za-reklamu-na-fidorku-pokutu-pul-milionu-korun 
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 Zdroj: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rozhodnutí o uložení pokuty, 

http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-ostatni.htm  
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 Zdroj: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rozhodnutí o uložení pokuty, 

http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-prima.htm  

http://www.oskomobil.cz/
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skrytého obchodního sdělení. Pokuta dosahovala výše 100 000 Kč.
142

 

Televize se většinou proti pokutám udělených vysílací radou odvolávají k soudu a 

některé spory dospějí až k Nejvyššímu správnímu soud. Soudy často udělené rozhodnutí rady 

ruší. 
143
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 Zdroj: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rozhodnutí o uložení pokuty, 

http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-ostatni.htm  
143

 Novinky, Za reklamu na vakcínu proti rakovině děložního čípku padla pokuta 200 tisíc, 

http://www.novinky.cz/kultura/237839-za-reklamu-na-vakcinu-proti-rakovine-delozniho-cipku-padla-pokuta-

200-tisic.html?ref=stalo-se 
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5 Závěr  

Diplomová práce byla zaměřena na eticko-právní pohled na reklamu. Cílem 

diplomové práce bylo seznámení se s reklamou v médiích (jaké druhy máme, její dělení, 

apod.) a pohled na ní z etického a právního hlediska. Při práci jsem vycházela z údajů, které 

jsem získala z veřejně dostupných zdrojů, tedy internetových stránek a především z knih 

zaměřených na reklamu, právo v reklamě a etiku v reklamě.  

V první části své diplomové práci jsem se věnovala etickému názoru na reklamu. 

Nejprve byla rozebrána etika, dále jsem se zaměřila na reklamu. Tato první kapitola se zabývá 

historií reklamy, funkčností reklamy, jednotlivými reklamami (televizní, rozhlasová, tištěná, 

venkovní, internetová a podobně). Dále jsem rozpracovala etická pravidla pro reklamu, která 

obsahuje tři přílohy v podobě Zákona o reklamě, Kodexu reklamy a Etického kodexu 

internetové reklamy. Tyto přílohy jsem zařadila do textu kvůli úplnému znění, a případnému 

nahlédnutí. Kapitola je ukončena podkapitolou pod názvem neetická reklama, která obsahuje 

dva příklady známých neetických reklam, jejichž vysílání bylo zakázáno Radou pro 

rozhlasové a televizní vysílání.  

Ve druhé části bylo rozebráno reklamní právo. Obsahuje historii právní regulace, 

právní a mimoprávní regulaci, etickou samoregulaci nebo etické zásady reklamní praxe 

v České republice. V této kapitole nesměly samozřejmě chybět klíčové normy práva 

veřejného, do nichž mimo jiné spadá zákon o regulaci reklamy, druhy komunikačních médií, 

nebo zakázané formy reklamy. Na závěr jsem rozpracovala zákon o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, který zahrnuje další stručně rozpracované zákony.  

Poslední kapitola je věnována důsledkům porušení práva v reklamních sděleních, která 

mimo jiné uvádí, jak mohou být jednotlivá média pokutována a sankciována za případné 

porušení podmínek, jež ukládají příslušné zákony.  

Cílem této práce bylo, jak je výše uvedeno, seznámit se s reklamou v médiích, a 

pohledem na reklamu z etického a právního hlediska, což si myslím, že se podařilo.  
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http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=4168&webSSID=7795fc236c37e2bef6f89696fa24869f
http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=4168&webSSID=7795fc236c37e2bef6f89696fa24869f
http://kultura.eurozpravy.cz/media/9370-ct-musi-zaplatit-pul-milionu-za-nezakonnou-reklamu/
http://kultura.eurozpravy.cz/media/9370-ct-musi-zaplatit-pul-milionu-za-nezakonnou-reklamu/
http://mam.ihned.cz/c1-10279480-televize-zaplati-za-reklamu-na-fidorku-pokutu-pul-milionu-korun
http://mam.ihned.cz/c1-10279480-televize-zaplati-za-reklamu-na-fidorku-pokutu-pul-milionu-korun
http://www.novinky.cz/kultura/237839-za-reklamu-na-vakcinu-proti-rakovine-delozniho-cipku-padla-pokuta-200-tisic.html?ref=stalo-se
http://www.novinky.cz/kultura/237839-za-reklamu-na-vakcinu-proti-rakovine-delozniho-cipku-padla-pokuta-200-tisic.html?ref=stalo-se
http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-ostatni.htm
http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-prima.htm
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138 

ZÁKON 

ze dne 15. března 2002, 

kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 

zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 

znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 

Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNĺ 

Změna zákona o regulaci reklamy 

Čl. I 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb. a zákona 

č. 256/2001 Sb., se mění takto: 

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 4) zní: 

"§ 1 

(1) Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl 
podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje 
nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné 
známky,1) pokud není dále stanoveno jinak. 

(2) Komunikačními médii, kterými je reklama šířena, se rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména 
periodický tisk2) a neperiodické publikace,3)rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální produkce,4) počítačové sítě, 

nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky. 

(3) Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb 
nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu 

poskytne. 

(4) Zadavatelem reklamy (dále jen "zadavatel") je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která 

objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu. 

(5) Zpracovatelem reklamy (dále jen "zpracovatel") je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která pro 

sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu. 

(6) Šiřitelem reklamy (dále jen "šiřitel") je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která reklamu 

veřejně šíří. 

(7) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na sponzorování, pokud není dále stanoveno jinak. 

 
1)  § 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. 
2)  § 3 písm. a) zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů (tiskový zákon). 
3)  § 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. 
4)  § 1 odst. 1 písm. c) zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních 

děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.". 

2. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 5) až 7) zní: 

"§ 2 

(1) Zakazuje se 

a)   reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními 
předpisy, 

b)   reklama založená na podprahovém vnímání. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která 
by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala, 

c)   reklama klamavá,5) 

d)   reklama skrytá. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná 
o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena, 



 

e)   šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje. 

(2) Srovnávací reklama6) je přípustná za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem.7) 

(3) Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, 
pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem 
mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. 

Reklama nesmí napadat politické přesvědčení. 

(4) Reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i 

jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. 

(5) Reklama šířená společně s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišitelná a vhodným způsobem oddělena od 

ostatního sdělení. 

 
5)  § 45 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
6)  § 50a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 370/2000 Sb. 
7)  § 50a odst. 2 a 3 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.". 

3. Za § 2 se vkládají nové § 2a až 2c, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8) a 9) znějí: 

"§ 2a 

Srovnávací reklama na léčivé přípravky určené k podávání lidem (dále jen "humánní léčivé přípravky"), zdravotnické 
prostředky8) nebo zdravotní péči je při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem7) přípustná, je-li 
zaměřena na osoby oprávněné tyto léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat9) anebo 

tuto zdravotní péči poskytovat (dále jen "odborníci"). 

§ 2b 

Reklama uvádějící zvláštní nabídku 

Reklama uvádějící zvláštní nabídku musí jasně a jednoznačně uvádět datum, ke kterému nabídka končí, případně musí 
uvést údaj o tom, že zvláštní nabídka platí až do vyčerpání zásob nabízeného zboží. Jestliže zvláštní nabídka nezačala 
ještě působit, musí být v reklamě také uvedeno datum začátku období, během kterého zvláštní cena nebo jiné zvláštní 

podmínky budou platit. 

§ 2c 

Reklama nesmí, pokud jde o osoby mladší 18 let, 

a)   podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj, 

b)   doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, 

c)   nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi výrobků nebo služeb, 

d)   využívat jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo zákonným zástupcům nebo jiným osobám, 

e)   nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích. 

 
8)  § 2 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů. 
9)  Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.". 

4. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10) a 11) zní: 

"§ 3 

Tabákové výrobky 

(1) Reklama na tabákové výrobky10) nesmí 

a)   být zaměřena na osoby mladší 18 let zejména užitím prvků, motivů, prostředků nebo akcí, které jsou takovým 
osobám převážně určené anebo volnou distribucí předmětů spojených s užíváním tabákových výrobků, které by 
byly přitažlivé pro osoby mladší 18 let, 

b)   znázorňovat osoby mladší 18 let; v reklamě na tyto výrobky mohou být znázorněny pouze osoby, které jsou nebo 
se zdají být starší 25 let, 

c)   být umístěna v tiskových médiích určených osobám mladším 18 let, 

d)   být umístěna na velkoplošných plakátech ve vzdálenosti menší než 300 m od škol,11) dětských hřišť a podobných 

zařízení, která jsou určena především nezletilým; velkoplošnými plakáty se pro účely tohoto zákona rozumějí 
plakáty, jejichž plocha je větší než 10 m2, 

e)   nabádat ke kouření slovy v imperativním tvaru nebo tím, že zobrazuje scény, kde lidé kouří nebo drží cigarety, 
balíčky cigaret nebo jiné tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby. 

(2) Reklama na tabákové výrobky musí obsahovat zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo zdravotnictví varuje: 
kouření způsobuje rakovinu". Text varování musí být uveden na bílém podkladu uspořádaném podél spodního okraje 
reklamní plochy v rozsahu nejméně 20 % plochy. Text musí být vytištěn černým velkým tučným písmem tak, aby 
dosáhl celkovou výšku nejméně 80 % výšky bílého podkladu. Výška písma zdravotního varování musí být nejméně 



 

stejná jako výška písma úvodní věty. 

 
10)  § 2 písm. v) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. 
11)  Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.". 

5. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12) zní: 

"§ 4 

Alkoholické nápoje 

Reklama na alkoholické nápoje12) nesmí 

a)   nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo 
zdrženlivost, 

b)   být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, 
zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby 
mladší 18 let oslovují, 

c)   spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s řízením vozidla, 

d)   vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu, 

e)   tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je prostředkem 
řešení osobních problémů, 

f)   zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje. 

 
12)  § 1 odst. 2 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.". 

6. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13) až 15) zní: 

"§ 5 

Humánní léčivé přípravky 

(1) Za reklamu na humánní léčivé přípravky se považují také všechny informace, přesvědčování nebo pobídky určené k 
podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků. Dále se za reklamu 

považují 

a)   návštěvy obchodních zástupců s humánními léčivými přípravky u osob oprávněných je předepisovat, dodávat nebo 
vydávat, 

b)   dodávání vzorků humánních léčivých přípravků, 

c)   podpora předepisování, výdeje a prodeje humánních léčivých přípravků pomocí daru, spotřebitelské soutěže a 
nabídkou nebo příslibem jakéhokoli prospěchu nebo finanční či věcné odměny, 

d)   sponzorování setkání navštěvovaných odborníky, 

e)   sponzorování vědeckých kongresů s účastí odborníků a úhrada nákladů na cestovné a ubytování souvisejících s 
jejich účastí. 

(2) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na 

a)   označování humánních léčivých přípravků a na příbalové informace podle zvláštních právních předpisů,13) 

b)   korespondenci nutnou k zodpovězení specifických dotazů na konkrétní humánní léčivý přípravek a případné 
doprovodné materiály nereklamní povahy, 

c)   prodejní katalogy a ceníky, pokud neobsahují popis vlastností humánních léčivých přípravků, dále na oznámení, 
upozornění a poskytnutí informací, týkajících se například změn balení, varování před nežádoucími účinky 
humánního léčivého přípravku, 

d)   údaje o lidském zdraví nebo onemocněních, pokud neobsahují žádný odkaz, a to ani nepřímý, na humánní léčivý 
přípravek. 

(3) Předmětem reklamy může být pouze humánní léčivý přípravek registrovaný podle zvláštního právního předpisu.14) 

(4) Jakékoliv informace obsažené v reklamě na humánní léčivý přípravek musí odpovídat údajům uvedeným v souhrnu 
údajů15) tohoto přípravku. 

(5) Reklama na humánní léčivý přípravek musí podporovat jeho racionální používání objektivním představením tohoto 

přípravku bez přehánění jeho vlastností. 

 
13)  Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 473/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování 
způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku 
a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku. 

14)  Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
15)  § 2 odst. 13 zákona č. 79/1997 Sb.". 

7. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5f, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 16) až 26) znějí: 



 

"§ 5a 

Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená 

na širokou veřejnost 

(1) Předmětem reklamy určené široké veřejnosti mohou být humánní léčivé přípravky, které jsou podle svého složení a 
účelu uzpůsobeny a koncipovány tak, že mohou být použity bez stanovení diagnózy, předpisu nebo léčení praktickým 

lékařem, popřípadě na radu lékárníka. 

(2) Předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost nesmí být 

a)   humánní léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis, 

b)   humánní léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky,16) 

c)   humánní léčivé přípravky, u nichž nebyla účinnost v rámci registračního řízení posuzována. 

(3) Reklama zaměřená na širokou veřejnost nesmí obsahovat zmínky o indikacích závažných onemocnění; za taková 
onemocnění se považují tuberkulóza, pohlavně přenosné choroby, jiná závažná infekční onemocnění, rakovina a jiná 
nádorová onemocnění, chronická nespavost, cukrovka a jiná metabolická onemocnění; ustanovení odstavce 2 písm. a) 

a b) a ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví. 

(4) Zakazuje se poskytování vzorků humánních léčivých přípravků široké veřejnosti. 

(5) Reklama zaměřená na širokou veřejnost musí 

a)   být formulována tak, aby bylo zřejmé, že výrobek je humánním léčivým přípravkem, 

b)   obsahovat název humánního léčivého přípravku tak, jak je uveden v rozhodnutí o registraci. Pokud humánní léčivý 
přípravek obsahuje jen jednu léčivou látku, musí reklama obsahovat i její obecný název, 

c)   obsahovat informace nezbytné pro správné použití humánního léčivého přípravku, 

d)   obsahovat zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace. 

(6) Reklama zaměřená na širokou veřejnost nesmí 

a)   vyvolávat dojem, že porada s lékařem, lékařský zákrok nebo léčba nejsou potřebné, zvláště nabídkou stanovení 
diagnózy nebo nabídkou léčby na dálku, 

b)   naznačovat, že účinky podávání humánního léčivého přípravku jsou zaručené, nejsou spojeny s nežádoucími 
účinky nebo jsou lepší či rovnocenné účinkům jiné léčby nebo jiného humánního léčivého přípravku, 

c)   naznačovat, že používáním humánního léčivého přípravku se zlepší zdraví toho, kdo jej užívá, 

d)   naznačovat, že nepoužitím humánního léčivého přípravku může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osob, s 
výjimkou vakcinačních akcí schválených Ministerstvem zdravotnictví, 

e)   být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let, 

f)   doporučovat humánní léčivý přípravek s odvoláním na doporučení vědců, zdravotnických odborníků nebo osob, 
které jimi nejsou, ale za odborníky se vydávají nebo je představují (například herci) a které by díky svému 
skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit spotřebu léků, 

g)   naznačovat, že humánní léčivý přípravek je potravinou nebo kosmetickým přípravkem nebo jiným spotřebním 
zbožím, 

h)   naznačovat, že bezpečnost či účinnost humánního léčivého přípravku je zaručena pouze tím, že je přírodního 
původu, 

i)   popisem nebo podrobným vylíčením konkrétního průběhu určitého případu vést k možnému chybnému stanovení 
vlastní diagnózy, 

j)   poukazovat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem na možnost uzdravení, 

k)   používat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem vyobrazení změn na lidském těle způsobených 
nemocí či úrazem nebo působení humánního léčivého přípravku na lidské tělo nebo jeho části, 

l)   uvádět, že humánní léčivý přípravek je registrován. 

(7) Reklama může obsahovat pouze název humánního léčivého přípravku v případě, že se jedná výhradně o 
připomínku takového přípravku. 

§ 5b 

Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená 

na odborníky 

(1) Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky může být šířena pouze prostřednictvím 
komunikačních prostředků určených převážně pro tyto odborníky (například odborných neperiodických publikací, 

odborného periodického tisku, odborných audiovizuálních pořadů). 

(2) Reklama podle odstavce 1 musí obsahovat 

a)   přesné, aktuální, prokazatelné a dostatečně úplné údaje umožňující odborníkům vytvořit si vlastní názor o 
terapeutické hodnotě humánního léčivého přípravku. Údaje převzaté z odborných publikací nebo z odborného tisku 
musí být přesně reprodukovány a musí být uveden jejich zdroj, 

b)   základní informace podle schváleného souhrnu údajů o přípravku, včetně data schválení nebo poslední revize, 

c)   informaci o způsobu výdeje humánního léčivého přípravku podle rozhodnutí o registraci, 

d)   informaci o způsobu hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

(3) Obchodní zástupce17) musí při každé návštěvě provedené za účelem reklamy humánního léčivého přípravku předat 

navštívenému odborníkovi souhrn údajů o každém humánním léčivém přípravku, který je předmětem reklamy, a 



 

informaci o způsobu hrazení těchto humánních léčivých přípravků. 

(4) V souvislosti s reklamou na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky se zakazuje jim nabízet, slibovat 
nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty a mají vztah k jimi vykonávané odborné 

činnosti. 

(5) Rozsah bezplatně poskytovaného pohoštění při podpoře prodeje musí být přiměřený, s ohledem na hlavní účel 
setkání vedlejší, a nesmí být rozšířen na jiné osoby než odborníky. V takovém případě se na ně nevztahuje zákaz podle 

odstavce 4. 

(6) Odborníci nesmí v souvislosti s reklamou humánních léčivých přípravků vyžadovat ani přijímat výhody zakázané 

podle odstavce 4 nebo které jsou v rozporu s odstavcem 5. 

(7) Vzorky humánních léčivých přípravků mohou být poskytnuty pouze osobám oprávněným je předepisovat nebo 
vydávat, a to v omezeném množství nejmenšího registrovaného balení dostupného na trhu s nápisem "Neprodejný 
vzorek" nebo "Bezplatný vzorek". Přípravky obsahující omamné a psychotropní látky16) se nesmí poskytovat. Vzorky 

humánních léčivých přípravků lze poskytovat pouze na písemnou žádost osoby oprávněné je předepisovat a vydávat, 

která je podepsaná a je na ní datum vystavení. 

(8) Reklama podle odstavce 1 může obsahovat pouze název humánního léčivého přípravku v případě, že se jedná 

výhradně o připomínku takového přípravku. 

§ 5c 

Zdravotnické prostředky 

(1) Za reklamu na zdravotnické prostředky8) se považují také všechny informace, přesvědčování nebo pobídky určené k 

podpoře předepisování, distribuce, prodeje nebo výdeje zdravotnických prostředků. Dále se za reklamu považují 

a)   návštěvy obchodních zástupců za účelem reklamy na zdravotnické prostředky u osob oprávněných předepisovat, 
distribuovat, vydávat nebo prodávat zdravotnické prostředky, 

b)   poskytování vzorků zdravotnických prostředků, 

c)   podpora předepisování, výdeje nebo prodeje zdravotnických prostředků pomocí darů, soutěží, nabídkou nebo 
příslibem jakéhokoliv prospěchu nebo finanční či věcné odměny pro osoby oprávněné předepisovat, distribuovat, 
vydávat nebo prodávat zdravotnické prostředky, 

d)   sponzorování setkání navštěvovaných osobami oprávněnými předepisovat, distribuovat, vydávat nebo prodávat 
zdravotnické prostředky, 

e)   sponzorování vědeckých kongresů s účastí osob oprávněných předepisovat, distribuovat, vydávat nebo prodávat 
zdravotnické prostředky, a také hrazení s jejich účastí souvisejících nákladů na cestovné a ubytování. 

(2) Předmětem reklamy může být pouze zdravotnický prostředek, který splňuje požadavky pro uvedení na trh podle 
zvláštního právního předpisu.18) Zadavatelem reklamy na zdravotnický prostředek může být pouze výrobce nebo 

dovozce konkrétního zdravotnického prostředku. 

(3) Reklama na zdravotnický prostředek musí obsahovat 

a)   informaci, ze které je zřejmé, že výrobek je zdravotnickým prostředkem, 

b)   název a označení zdravotnického prostředku v souladu s názvem a označením v prohlášení o shodě19) vydaným k 

tomuto zdravotnickému prostředku, 

c)   určený účel použití zdravotnického prostředku, který je v souladu s určeným účelem použití uvedeným v návodu k 
použití19) zdravotnického prostředku. 

(4) Součástí sponzorování televizních a rozhlasových pořadů právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž činnost 
zahrnuje výrobu, distribuci, výdej nebo prodej zdravotnických prostředků, může být propagace obchodní firmy, názvu 
nebo jména a příjmení nebo symbolu této osoby, ale nesmí být propagace určitého zdravotnického prostředku, jehož 
výdej je vázán pouze na předepsání lékařem nebo který je hrazen plně nebo do určité výše z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění.20) 

(5) Pokud je pro účely předvedení zdravotnického prostředku použit zdravotnický prostředek, který neodpovídá 
zvláštnímu právnímu předpisu,18) musí být tento zdravotnický prostředek viditelně označen tak, aby bylo zřejmé, že 

nebude uveden na trh, například nápisem "Neprodejný vzorek". 

(6) Předmětem reklamy určené široké veřejnosti nemohou být zdravotnické prostředky, 

a)   jejichž výdej je vázán na předepsání lékařem, 

b)   které mohou být dodávány pouze zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, popřípadě zdravotnickým 
pracovníkům,21) 

c)   jejichž aplikaci mohou uživatelé provádět pouze ve spojitosti s léčbou nebo kontrolou prováděnou lékařem. 

(7) Reklama na zdravotnické prostředky určená široké veřejnosti musí obsahovat zřetelnou, v případě tištěné reklamy 

dobře čitelnou výzvu k pečlivému pročtení návodu k použití a případné konzultaci s odborníkem. 

(8) Reklama na zdravotnické prostředky určená široké veřejnosti nesmí 

a)   vyvolávat dojem, že pouhým použitím zdravotnického prostředku lze ovlivnit zdravotní stav, a z tohoto důvodu 
není třeba odborné lékařské péče, 

b)   vyvolávat dojem, že při používání zdravotnického prostředku v souladu s jeho určeným účelem použití nemůže 
dojít k výskytu žádných vedlejších účinků, 

c)   být zaměřena výhradně nebo převážně na osoby mladší 15 let, 

d)   přisuzovat zdravotnickému prostředku účinky, které nejsou prokazatelné, 

e)   naznačovat, že účinek zdravotnického prostředku se vyrovná účinku jiného zdravotnického prostředku nebo jej 
převyšuje, 



 

f)   popisem nebo podrobným vylíčením konkrétního případu vést k možnému chybnému stanovení vlastní diagnózy. 

(9) Reklama na zdravotnické prostředky zaměřená na osoby oprávněné předepisovat, distribuovat, vydávat nebo 
prodávat zdravotnické prostředky může být šířena pouze prostřednictvím komunikačních prostředků určených převážně 
pro tyto osoby (například odborných neperiodických publikací, odborného periodického tisku, odborných 
audiovizuálních pořadů) a musí obsahovat dostatečné, doložitelné a objektivní údaje, které umožní osobám 
oprávněným předepisovat, distribuovat, vydávat nebo prodávat zdravotnické prostředky, vytvořit si vlastní názor na 

terapeutický přínos konkrétního zdravotnického prostředku. 

Potraviny a kojenecká výživa 

§ 5d 

Reklama na potraviny22) nesmí uvádět v omyl zejména 

a)   pokud jde o charakteristiku potravin, jejich vlastností, složení, množství, trvanlivost, původ nebo vznik a způsob 
zpracování nebo výroby, 

b)   pokud jde o přisuzování účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje, 

c)   vyvoláním dojmu, že potraviny vykazují zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve skutečnosti tyto vlastnosti 
mají všechny podobné potraviny, 

d)   tím, že přisuzuje potravině schopnost předcházet, ošetřovat nebo léčit lidské choroby nebo na takové schopnosti 
odkazovat; to neplatí pro minerální vody a pro potraviny určené podle zvláštních právních předpisů23) pro zvláštní 
výživu. 

§ 5e 

(1) Reklama na počáteční kojeneckou výživu24) musí obsahovat pouze vědecké a věcně správné údaje, může být 

uváděna pouze v publikacích zaměřených na péči o kojence a ve vědeckých publikacích a nesmí vést k závěru, že 

počáteční kojenecká výživa je rovnocenná mateřskému mléku nebo je lepší. 

(2) V prodejnách je zakázána reklama, která je způsobilá podněcovat širokou veřejnost ke koupi počáteční kojenecké 

výživy, zejména rozdáváním vzorků, zvláštním způsobem vystavení, poukazem na slevu nebo zvláštní výhodou. 

(3) Výrobcům a prodejcům počáteční kojenecké výživy se zakazuje předávat na veřejnosti bezplatně nebo se slevou 
výrobky, vzorky nebo dary na podporu prodeje. Zákaz podle věty první se vztahuje i na předávání výrobků se slevou, 
vzorků nebo jiných propagačních dárků těhotným ženám, matkám a členům jejich rodin na veřejnosti; zákaz podle 
věty první se nevztahuje na dary nebo poskytnutí se slevou zdravotnickým, charitativním nebo humanitárním 

institucím pro jejich interní použití nebo pro distribuci vně těchto institucí a organizací. 

§ 5f 

(1) Reklama na počáteční a pokračovací25) kojeneckou výživu 

a)   musí obsahovat potřebné informace o správném užití výrobku a nesmí působit proti kojení, 

b)   nesmí obsahovat pojem jako "humanizované" nebo "maternizované" nebo podobný výraz, vyvolávající dojem, že 
se plně nahrazuje přirozené kojení. 

(2) Reklama na počáteční kojeneckou výživu 

a)   musí obsahovat zřetelný text: "Důležité upozornění" poukazující na přednost kojení a doporučující, aby výrobek byl 
užíván jen na radu nezávislých odborníků z oboru medicíny, výživy nebo léčiv nebo jiných osob profesionálně se 
zabývajících péčí o kojence a malé děti, 

b)   nesmí obsahovat vyobrazení kojence ani jiný obrázek nebo tvrzení, které by mohlo idealizovat náhradu 
mateřského mléka. Může však obsahovat grafické znázornění pro snadnou identifikaci výrobku a pro ilustraci 
způsobu přípravy. 

(3) Reklama na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, zaměřená na těhotné ženy a matky malých dětí, musí vždy 
obsahovat jednoznačné informace uvedené ve zvláštních právních předpisech.26) 

 
16)  § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 
17)  § 652 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 370/2000 Sb. 
18)  § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění zákona č. 71/2000 Sb. 
19)  Například zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb., a nařízení vlády č. 
191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění 
nařízení vlády č. 337/2001 Sb. 

20)  § 15 odst. 5 a 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů. 

21)  Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a o jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví. 
22)  § 2 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 306/2000 Sb. 
23)  Vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití. 

 Vyhláška č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve 
znění pozdějších předpisů. 

24)  § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 23/2001 Sb. 



 

25)  § 4 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 23/2001 Sb. 
26)  § 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 § 6 vyhlášky č. 23/2001 Sb.". 

8. § 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27) zní: 

"§ 6 

Střelné zbraně a střelivo 

Reklama na střelné zbraně a střelivo27) může být šířena jen 

a)   odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva, 

b)   v prostorách, v nichž se střelné zbraně nebo střelivo vyrábí, nabízí, prodává, užívá a vystavuje nebo v nichž 
dochází k uzavírání smluv na dodávky střelných zbraní a střeliva, 

c)   v odborných publikacích a periodickém tisku2) zaměřených obecně na problematiku střelných zbraní a střeliva a v 

dalších tištěných materiálech určených pro prodejce a držitele střelných zbraní a střeliva. 

 
27)  Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.". 

9. Za § 6a se vkládá nový § 6b, který zní: 

"§ 6b 

(1) Zpracovatel odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, byla-li zpracována pro jeho vlastní potřebu. Pokud byla 
reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zpracovatel a 

zadavatel společně a nerozdílně, není-li dále stanoveno jinak. 

(2) Šiřitel odpovídá za způsob šíření reklamy podle tohoto zákona. Šiřitel je povinen oznámit osobě, která prokáže 

oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy. 

(3) Zadavatel se zprostí odpovědnosti za obsah šířené reklamy, který je v rozporu se zákonem, prokáže-li, že 
zpracovatel nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny, a v důsledku toho je obsah této reklamy v rozporu se 
zákonem. Zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její zadání zadavatelem, 

ledaže by se jednalo o údaje, jejichž pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilí. 

(4) Příjemce příspěvku podle § 1 odst. 3 odpovídá za jeho využití v souladu s tímto zákonem.". 

10. § 7 včetně poznámek pod čarou č. 28) až 32) zní: 

"§ 7 

Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán dozoru"), je 

a)   Rada pro rozhlasové a televizní vysílání28) pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a pro 

sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání, 

b)   Státní ústav pro kontrolu léčiv29) pro reklamu na humánní léčivé přípravky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou 

působnosti podle písmena a), 

c)   Ministerstvo zdravotnictví30) pro reklamu na zdravotnické prostředky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou 

působnosti podle písmena a), 

d)   okresní živnostenské úřady31) příslušné podle sídla32) nebo bydliště osoby odpovědné za dodržování tohoto zákona v 

ostatních případech. Je-li osobou odpovědnou za dodržování tohoto zákona zahraniční osoba, řídí se příslušnost 
živnostenského úřadu umístěním organizační složky zahraniční osoby na území České republiky; nemá-li zahraniční 
fyzická osoba na území České republiky zřízenu organizační složku, řídí se místní příslušnost živnostenského úřadu 
místem povoleného pobytu na území České republiky; nemá-li zahraniční fyzická osoba na území České republiky 
ani organizační složku, ani jí nebyl povolen pobyt, řídí se místní příslušnost živnostenského úřadu místem 
podnikání32) této osoby na území České republiky. 

 
28)  Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 
29)  § 9 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
30)  § 38 písm. d) bod 3 zákona č. 123/2000 Sb. 
31)  Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů. 
32)  § 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.". 

11. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně poznámky pod čarou č. 33) znějí: 

"§ 7a 

(1) Zpracovatel reklamy je povinen uchovávat ukázku (kopii) každé reklamy nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy 
byla reklama naposledy šířena. V případě, že bylo zahájeno správní řízení33) podle tohoto zákona před uplynutím lhůty 

uvedené ve větě první, je zpracovatel reklamy povinen uchovávat ukázku (kopii) reklamy, která je předmětem 
správního řízení, až do pravomocného rozhodnutí ve věci. Na písemné vyžádání je povinen bezplatně zapůjčit na dobu 

nezbytně nutnou kopii reklamy orgánům dozoru. 

(2) Zadavatel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona sdělit bez 

zbytečného odkladu údaje o šiřiteli a o zpracovateli jím zadané reklamy. 

(3) Zpracovatel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona sdělit bez 



 

zbytečného odkladu údaje o zadavateli reklamy a o šiřiteli reklamy, je-li mu znám. 

(4) Šiřitel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona sdělit bez 

zbytečného odkladu údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala. 

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 4 se vztahují i na zpracovatele, zadavatele a šiřitele teleshoppingu. 

§ 7b 

(1) Při posuzování, zda je reklama klamavá, orgán dozoru bere v úvahu všechny její rysy a především informace, které 

obsahuje, a přitom posuzuje 

a)   charakteristiky zboží nebo služeb, jichž se reklama týká, zejména jejich dostupnost, provedení, původ, způsob 
využití, vhodnost k využití, výsledky, které lze od využití očekávat, a výsledky zkoušek nebo prověrek 
prováděných na zboží nebo službách, 

b)   cenu nebo způsob, jakým je cena vypočtena, a podmínky, za nichž je zboží dodáváno nebo služby poskytovány, 

c)   charakteristiku a hodnocení zadavatele reklamy, zejména jeho kvalifikaci, držení průmyslových a jiných práv a 
jeho ocenění na výstavách a soutěžích. 

(2) Orgán dozoru je oprávněn požadovat na zadavateli reklamy podle odstavce 1 předložení důkazů o správnosti 
skutkových tvrzení v reklamě, je-li takový požadavek přiměřený s ohledem na okolnosti případu nebo na oprávněné 

zájmy zadavatele reklamy nebo jiné osoby. 

(3) Orgán dozoru může považovat tvrzení v reklamě za nesprávná, jestliže důkazy požadované podle odstavce 2 

nebyly poskytnuty ve stanovené lhůtě nebo v nezbytně nutném rozsahu. 

(4) Proti rozhodnutí orgánu dozoru podle tohoto zákona lze podat opravný prostředek k soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí. 

 
33)  Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.". 

12. V § 8 odstavec 1 zní: 

"(1) Orgán dozoru uloží, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, 

a)   zadavateli, zpracovateli nebo šiřiteli reklamy, která je v rozporu s tímto zákonem, pokutu až do výše 2 000 000 Kč 
podle závažnosti porušení povinnosti, a to i opakovaně, 

b)   zadavateli, zpracovateli nebo šiřiteli reklamy za porušení ustanovení o zákazu reklamy založené na podprahovém 
vnímání podle § 2 odst. 1 písm. b) pokutu od 2 000 000 Kč do 5 000 000 Kč, 

c)   zadavateli, zpracovateli a šiřiteli reklamy, která je klamavá podle § 2 odst. 1 písm. c), pokutu až do výše 10 000 
000 Kč podle závažnosti, a to i opakovaně, 

d)   právnické nebo fyzické osobě, která porušila podmínky pro sponzorování stanovené tímto zákonem, pokutu až do 
výše 2 000 000 Kč, 

e)   fyzické nebo právnické osobě, která nesplnila povinnost podle § 7a odst. 1 až 4, pokutu až do výše 500 000 Kč, 

f)   jiné osobě, která porušila podmínky stanovené tímto zákonem, pokutu až do výše 100 000 Kč.". 

13. V § 8 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2, 3 a 4, které znějí: 

"(2) Orgán dozoru může nařídit odstranění nebo ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem, a určit k tomu 

přiměřenou lhůtu. 

(3) Orgán dozoru může rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 vhodným způsobem zveřejnit. 

(4) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.". 

Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 5, 6 a 7. 

14. V § 8 odst. 6 věta druhá zní: "Pokutu vybírá orgán dozoru, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán34) podle 

zvláštního právního předpisu.35)". 

Poznámky pod čarou č. 34) a 35) znějí: 

 

"34)  Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 

 35)  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.". 

15. V § 8 odst. 7 se slova "může vyžádat" nahrazují slovy "v pochybnostech vyžádá". 

16. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní: 

"§ 8a 

Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení ve věcech upravených tímto zákonem správní řád.33)". 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o léčivech 

Čl. II 

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 

Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., se mění takto: 

1. V § 20 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: 



 

"k) obchodním zástupcům pověřeným držitelem rozhodnutí o registraci, jde-li o reklamní vzorky léčivých přípravků 
registrovaných tímto držitelem.". 

2. V § 26 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až m), která včetně poznámky pod 
čarou č. 17b) znějí: 

"i)   zřídit a provozovat veřejně přístupnou odbornou informační službu o léčivých přípravcích, pro něž je držitelem 
rozhodnutí o registraci, 

j)   zajistit vyhodnocování informací o léčivých přípravcích a o jejich použití, včetně údajů o nežádoucích účincích, 
získaných prostřednictvím obchodních zástupců, 

k)   zajistit odpovídající kvalifikaci obchodních zástupců a ověřovat, zda obchodní zástupci plní své povinnosti podle 
zvláštního právního předpisu,17b) 

l)   zajistit zavedení a udržování systému zaručujícího evidenci každého reklamního vzorku a jeho dohledatelnost a 
dále zajistit uchovávání vzorků všech dalších reklamních materiálů spolu s údaji o tom, na které osoby je každá 
reklama zaměřena, o způsobu jejího šíření a datem jejího prvního zveřejnění, 

m)   informovat Státní ústav pro kontrolu léčiv, jde-li o humánní léčivý přípravek, nebo Ústav pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv, jde-li o veterinární léčivý přípravek, o změně svého trvalého pobytu, jde-li o 
fyzickou osobu, či sídla, jde-li o právnickou osobu, o změně osoby zmocněné k jednání s příslušným ústavem a o 
změně adresy odborné informační služby zřízené a provozované podle písmena i) a informovat Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, jde-li o humánní léčivý přípravek i o změně osoby odpovědné za farmakovigilanci ustanovené podle 
písmena h). 

 
17b)  Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.". 

ČÁST TŘETĺ 

Přechodná ustanovení 

Čl. III 

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

2. Reklama vytvořená nebo šířená na základě smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 

posuzuje po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy. 

ČÁST ČTVRTÁ 

Účinnost 

Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2002. 

Klaus v. r. 
Havel v. r. 

v z. Rychetský v. r. 

 



 

 

Příloha č. 2  

ETICKÝ KODEX REKLAMY 

 

KODEX REKLAMY 2008 

 
PREAMBULE 

Kodex reklamy (dále jen „Kodex“) vydaný Radou pro reklamu (dále jen „RPR“) ve shodě s článkem III. stanov 
RPR je formulován s cílem, aby reklama v České republice sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická 
hlediska působení reklamy vyžadovaná občany České republiky. Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby reklama 
byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto Kodexu respektovala mezinárodně uznávané 
zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou. 

Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni navazuje doplněním o etické zásady. Kodex je určen 
všem subjektům působícím v oblasti reklamy a stanoví jim pravidla profesionálního chování. Kodex se zároveň 
obrací k veřejnosti a informuje ji o mezích, které subjekty působící v reklamě či reklamu užívající dobrovolně 
přijaly a hodlají je samy vynucovat prostřednictvím etické samoregulace. 

Členské organizace RPR výslovně uznávají Kodex a zavazují se, že nevyrobí ani nepřijmou žádnou reklamu, 
která by byla v rozporu s Kodexem, popřípadě že stáhnou reklamu, u níž by byl takový rozpor dodatečně zjištěn 
orgánem etické samoregulace v reklamě. 

Zároveň členské organizace RPR budou usilovat o to, aby i všechny ostatní subjekty působící v oblasti reklamy 
na území České republiky respektovaly cíle i jednotlivá ustanovení tohoto Kodexu. 

  

ČÁST PRVNÍ 

Kapitola I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pojem reklamy 

1.1 

Pro účely Kodexu se reklamou rozumí proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv 
podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli 
informace o zboží a službách (dále jen „produkt“) i činnostech a projektech charitativní povahy. Přitom se jedná o 
informace šířené prostřednictvím komunikačních médií, kterými se pro účely Kodexu rozumí televize, rozhlas, 
nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk a neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i 
další komunikační prostředky umožňující přenos informací. Reklamou dle této definice zpravidla není takový 
přenos informací, který by jinak reklamou byl, pokud prodejce výhradně označuje místo, kde výrobek nabízí 
spotřebiteli. 

1.2 

Pojem reklama podle Kodexu se přiměřeně použije i na inzerci prováděnou nekomerčními subjekty i těmi, kdo 
jednají z jejich pověření. 

  

2. Subjekty reklamy  



 

2.1 

K subjektům reklamního působení patří zejména inzerenti a další zadavatelé reklamy, reklamní agentury, vlastníci 
komunikačních médií. Odpovědnost za porušení Kodexu nesou zúčastněné subjekty dle míry svého podílu na 
tomto porušení. 

Není-li prokázáno něco jiného, platí že: 

a) základní odpovědnost za dodržování Kodexu nese zadavatel reklamy, pokud reklamu schválil či jinak s ní 
vyjádřil souhlas, 

b) reklamní agentury nesou odpovědnost za výrobu reklamy a její zadání médiím, 

c) média nesou odpovědnost za šíření reklamy. 

2.2 

Pod pojmem „spotřebitel“ se rozumí jakýkoliv subjekt, který může být reklamou ovlivněn, ať již jde o konečného 
spotřebitele, distributora, či o jiného uživatele produktů v oblasti výrobní spotřeby. 

  

3. Základní požadavky na reklamu 

3.1 

Reklama nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí. 

3.2 

Reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i 
společnosti. 

3.3 

Reklama musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů 

3.4 

Žádná reklama nesmí v zásadě ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové, či snižovat důvěru v reklamu jako 
službu spotřebitelům. 

3. 5. 

Reklama nebude záměrně propagovat neodůvodněné plýtvání anebo neracionální spotřebu surovin či energie, 
pocházejících z neobnovitelných zdrojů. 

3. 6. 

Reklama nebude podporovat či vychvalovat chování, poškozující životní prostředí nad společensky akceptovanou 
míru. 

3. 7. 

Tam, kde v tomto kodexu chybí zvláštní úprava, posoudí se reklama podle těchto Základních požadavků na 
reklamu v souladu s duchem Etického kodexu jako celku. Rada pro reklamu při aplikaci svého etického Kodexu 
může též aplikovat principy a zásady Etických kodexů Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži. 

  



 

4. Uplatňování Kodexu 

4.1 

Kodex je prosazován a výlučně interpretován Arbitrážní komisí RPR (dále jen „AK RPR“), ve které jsou 
zastoupeni představitelé členských organizací RPR, poslanci parlamentu České republiky, zadavatelé reklamy, 
reklamní agentury, média, právní odborníci. 

4.2 

Stížnosti na konkrétní reklamu mohou podávat kterékoliv právnické nebo fyzické osoby (vyjma členů „AK RPR“), 
nebo státní orgán. 

4.3 

Stížnosti se podávají na adresu RPR, Malostranské nám. 23/37, 118 00 Praha 1. 

4.4 

Před vydáním arbitrážního nálezu proběhne konzultace k obdržené stížnosti se zadavatelem, reklamní agenturou 
nebo médiem, vůči kterému stížnost směřuje. 

4.5 

AK RPR stížnost posoudí a podle okolností případu: 

4.5.1 

   sdělí stěžovateli, že stížnost se zřejmě netýká zájmů spotřebitele, regulovaných Kodexem a k vyřízení takové 
stížnosti jsou příslušné jiné orgány; 

4.5.2 

   vydá arbitrážní nález, v němž zejména posoudí, zda napadená reklama neodporuje, či odporuje Kodexu. V 
posléze uvedeném případě doporučí stažení reklamy či její úpravu. 

4.6 

Posoudit reklamu a vydat nález podle předchozích ustanovení může AK RPR i z podnětu RPR. Postupuje přitom 
přiměřeně podle předchozích ustanovení. 

4.7 

Nestanoví-li tento kodex jinak, AK RPR může přihlédnout i k etickým Kodexům, přijatých jinými organizacemi, 
pokud členové těchto organizací jsou i členy RPR. V případě rozporu převažuje ustanovení tohoto Kodexu.  

  

5. Vztah Kodexu k právní regulaci 

5.1 

Rada pro reklamu neaplikuje při posuzování stížností platný právní řád, ale porovnává výsledky činnosti subjektů 
reklamy (tj. reklamu) s tímto Kodexem. V kompetenci Rady pro reklamu není sankciování porušení platného řádu 
subjekty reklamy. Tímto není dotčena možnost Rady pro reklamu poskytovat odborná stanoviska na žádost 
státních orgánů dozoru nad regulací reklamy a dalších žadatelů. V případě souběhu předpokládaného porušení 
platného právního řádu a Kodexu může Rada pro reklamu odmítnout projednávání stížnosti a odkázat 
stěžovatele na příslušný soudní či obdobný orgán. 



 

5. 2. 

Vzhledem k tomu, že základním cílem založení Rady pro reklamu byla ochrana spotřebitele před působením 
reklam, které jsou v rozporu s běžně uznávanými etickými normami v České republice, je Rada pro reklamu 
oprávněna v případě, že jak stěžovatel, tak dotčený jsou soutěžiteli, zahájit rozhodovací proces a ve věci 
rozhodnout pouze v případě, že chování dotčeného závažným způsobem poškozuje zájmy spotřebitele. 

  

Kapitola II 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY REKLAMNÍ PRAXE 

  

1. Slušnost reklamy 

1. 1. 

Reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti 
a mravnosti obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je reklama zasáhne. Zejména prezentace 
lidského těla musí být uskutečňována s plným zvážením jejího dopadu na všechny typy čtenářů a diváků. 
Porušení Kodexu budou posuzována s ohledem na celkový kontext, vztah reklamy k produktu, zvolenou cílovou 
skupinu a použitá média. 

1. 2. 

Reklama nesmí zejména obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost. 

  

2. Čestnost reklamy 

2. 1. 

Reklama nesmí být koncipována tak, aby zneužívala důvěru spotřebitele či využívala nedostatku jeho zkušeností 
či znalostí, či jeho důvěřivosti. 

2. 2. 

Reklama nesmí využívat podprahové vnímání spotřebitele. 

2. 3. 

Reklama nesmí být skrytá, zejména nesmí předstírat, že jde o jiné způsoby šíření informací (vědecké pojednání, 
reportáž apod.), než je reklama. 

  

3. Pravdivost reklamy 

3. 1. 

Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech. Klamavým 
údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může 
uvést v omyl. 

3. 2. 



 

Reklama nesmí na základě klamavých údajů sjednávat vlastnímu či cizímu podniku prospěch na úkor jiného. 

3. 3. 

Reklama nesmí obsahovat klamavé označení zboží či služeb, které je způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že 
označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti nebo místa, nebo od určitého výrobce, 
anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. 

3. 4. 

Za klamavé označení se pro účely tohoto Kodexu chápe i označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen 
dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, a toto označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo povaze 
zboží či služeb mylnou domněnku. 

3. 5. 

Reklama nebude považována za klamavou v případě označení zboží nebo služeb, která jsou všeobecně zažita 
jako údaje sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, pokud k ní nebude připojen dodatek způsobilý klamat 
o původu zboží nebo služeb. 

  

4. Společenská odpovědnost reklamy 

4. 1. 

Reklama nesmí bez oprávněného důvodu využívat motiv strachu. 

4. 2. 

Reklama nesmí zneužívat předsudků a pověr. 

4. 3. 

Reklama nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat. 

4. 4. 

Reklama nesmí obsahovat nic, co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo 
náboženské cítění spotřebitelů. 

4. 5. 

Reklama může užívat také tradice, zvyky a symboly, které nejsou v České republice obvyklé (například Santa 
Claus). Reklama ale nesmí popírat či znevažovat tradice, zvyky a symboly, které v České republice obvyklé jsou 
(Ježíšek, mikulášské a velikonoční zvyky apod.). 

  

Kapitola III 

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA REKLAMU 

  

1. Hodnota zboží 

1.1 



 

Spotřebitelé nesmí být reklamou vedeni k tomu, aby produktům přiznávali nepoměrně vyšší užitnou hodnotu, než 
odpovídá jejich skutečné hodnotě. 

1.2 

Inzerent musí být připraven doložit jakékoliv své tvrzení, týkající se skutečné finanční hodnoty zboží, které nabízí 
s nižší cenou nebo bezplatně. 

1.3 

Produkty nesmí být popisovány jako „bezplatné“ v případě, kdy spotřebiteli vzniká jakýkoliv jiný náklad kromě 
skutečných nákladů dodávky, dopravy či poštovného. V případě, že spotřebitel musí platit jakékoliv takovéto 
náklady, reklama musí obsahovat dostatečné zřetelné tvrzení v tomto smyslu. 

  

2. Cenová srovnání 

2.1 

Informace o ceně, obsažená v reklamě, anebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména 
vzbuzovat zdání, že: 

-        cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti, 

-        stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí, 

-        v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací anebo služeb, za které se ve 

     skutečnosti platí zvlášť, 

-        cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není, 

-        vztah ceny a užitnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo 
služby je takový, jaký ve skutečnosti není. 

  

3. Očerňování a zlehčování soutěžitelů a jejich producentů 

3.1 

Reklama nesmí útočit na jiné produkty, inzerenty nebo reklamy a nesmí se snažit tyto výrobky, inzerenty či 
reklamy diskreditovat, a to ani přímo ani nepřímo. 

3.2 

Inzerenti nesmí snižovat hodnotu produktů jiných inzerentů, a to ani přímo, ani náznakem. Reklamy zvláště 
nesmějí pro nepříznivé srovnání vybrat jeden konkrétní produkt. 

  

4. Napodobení reklam 

4.1 

Reklamy nesmí svým všeobecným vzhledem, vyobrazeními, použitím sloganů, vizuálních prezentací, hudby či 
zvukových efektů být podobné jiným reklamám tak, že by bylo pravděpodobné zavádění či zmatení spotřebitele či 
využiti výsledků cizích nápadů a pracovního úsilí. 



 

  

5. Osobní doporučení 

5.1 

Reklama nesmí obsahovat žádná osobní doporučení či podpůrná tvrzení a nesmí na ně ani odkazovat, pokud by 
tato doporučení či podpůrná tvrzení nebyla pravdivá, či pokud by nebyla vázána na osobní zkušenost osoby 
podávající toto doporučení po přiměřené časové období. 

5.2 

Samotná osobní doporučení nesmí obsahovat žádné tvrzení či názory porušující ustanovení tohoto Kodexu, a 
nesmí být používána způsobem, u kterého by bylo pravděpodobné, že bude zavádět spotřebitele. 

5.3 

Osobní doporučení nesmí obsahovat žádná tvrzení o účincích produktu, pokud neexistují spolehlivé důkazy o 
takových účincích. 

  

6. Ochrana soukromí a zneužití jedince 

6.1 

Reklama nesmí zobrazovat žádné žijící osoby a ani na žádné žijící osoby nijak odkazovat v případě, že s tím tyto 
osoby předem výslovně nesouhlasí. Inzerenti rovněž musí dávat pozor na to, aby neurazili z náboženského či 
jiného hlediska osoby, jakýmkoliv způsobem spojené se zemřelými osobami zobrazovanými v reklamě či 
zemřelými osobami, na něž jakákoliv reklama odkazuje. 

6.2 

Reklama nesmí ke svému působení využívat nositele veřejné autority (například politiky, představitele odborných 
medicínských a jiných společností), i když by oni sami se svým úplatným či bezúplatným působením v reklamě 
souhlasili. 

  

7. Záruky 

7.1 

Reklama může používat slova „záruka“ nebo zaručený pouze v případech konkretizace obsahu nebo uvedení 
jejích konkrétních podmínek. 

  

ČÁST DRUHÁ 

Kapitola I 

REKLAMA NA ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 

  

1. Alkoholický nápoj  

1.1. 



 

Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj, který obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu. 

  

2. Nezodpovědná konzumace 

2.1. 

Reklama nebude představovat nebo propagovat nezodpovědnou konzumaci, např. množstvím nápoje 
konzumovaného nebo vyobrazeného v reklamě nebo následky jeho nadměrného užití. Reklama nebude 
podporovat nadměrné zvýšení konzumace alkoholických nápojů jednotlivými spotřebiteli. Reklama nesmí záporně 
či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost nebo vzbuzovat dojem, že je špatné či nenormální odmítat pít 
alkoholické nápoje. 

2.2. 

Reklama nebude založena na zobrazení násilného, agresivního nebo protispolečenského chování. 

2.3. 

Reklama nebude ukazovat osoby, které se jeví jako opilé, ani vyvolávat dojem, že intoxikace je přijatelná. 

  

3. Mladiství 

3.1. 

Reklama na alkoholické nápoje, pivo nevyjímaje, nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let. Žádná osoba 
vystupující v reklamě jako konzument alkoholického nápoje nesmí jako osoba mladší 25 let ani vypadat a fakticky 
musí být starší 25 let. Osoby mladší 18 let nebudou v reklamách zobrazovány, kromě situaci, kde je jejich 
přítomnost přirozená, například v rodinných scénách nebo v davu v pozadí. Tyto osoby nebudou nikdy 
zobrazovány, jak pijí alkoholické nápoje, ani to nebude žádným způsobem naznačováno. 

3.2. 

Reklama na alkoholické nápoje nesmí být vysílána v komerčních přestávkách před, během nebo bezprostředně 
po televizních nebo rozhlasových pořadech určených dětem. 

3.3. 

Reklama nebude propagovat alkoholické nápoje v mediích, programech nebo během událostí, u nichž je známo, 
že více než 30 % cílové skupiny tvoří nezletilí. Reklama nebude rovněž umístěna na velkoplošných plakátech ve 
vzdálenosti menší než 300 metrů od základních a středních škol, dětských hřišť a podobných zařízení, která jsou 
určena především nezletilým. Velkoplošnými plakáty se rozumějí plakáty, jejichž plocha je větší než 12 m2. Z 
tohoto pravidla jsou vyjmuty případné dlouhodobé reklamy či poutače umístěné na provozních budovách výrobců 
a distributorů alkoholických nápojů. 

3.4. 

Komerční komunikace nebude využívat žádné grafiky, symboly, hudbu a kreslené postavy, které primárně 
vyvolávají zájem dětí. 

3.5. 

Názvy alkoholických nápojů, jejich loga nebo obchodní značky se nesmí objevit na dětském oblečení, hračkách, 
hrách či jiných výrobcích určených především osobám mladším 18ti let. To samé platí pro repliky sportovních 
oděvů určených pro děti. 

  



 

4. Řízení 

4.1. 

Reklama nebude spojovat konzumaci alkoholického nápoje s řízením vozidel, a to jakýmkoliv způsobem. 

  

5. Nebezpečné aktivity 

5.1. 

 Obsah reklamy nesmí podněcovat spotřebu alkoholického nápoje v nebezpečných nebo nezákonných situacích 
či místech, např. před nebo během činnosti vyžadující střízlivost, zručnost nebo přesnost. 

  

6. Zdravotní aspekty 

6.1. 

Reklama na alkoholické nápoje nesmí naznačovat jejich schopnost předcházet lidským nemocem nebo je léčit, 
ani naznačovat, že mají povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že jsou prostředkem řešení osobních 
problémů. 

6.2. 

Reklama nesmí povzbuzovat těhotné a kojící ženy ke konzumaci alkoholu a nebude zobrazovat těhotné nebo 
kojící ženy při konzumaci alkoholického nápoje. 

6.3. 

V reklamě nesmí vystupovat osoby, které svým zevnějškem(oblečením) vzbuzují dojem, že jde o příslušníky 
zdravotnických profesí. 

  

7. Obsah alkoholu 

7.1. 

Reklama nesmí zdůrazňovat vyšší obsah alkoholu jako kladnou vlastnost značky a důvod pro její zvolení 
spotřebitelem.Na druhé straně, reklamní sdělení by nemělo vzbuzovat dojem, že pití nápoje s nízkým obsahem 
alkoholu vylučuje nezodpovědnou konzumaci. 

7.2. 

Reklama nesmí snižovat nebo zamlžovat skutečný obsah alkoholu v nápoji. 

  

8. Výkonnost a sexuální úspěch 

8.1. 

Reklama by neměla vytvářet dojem, že konzumace alkoholických nápojů posiluje mentální nebo fyzické 
schopnosti, například při sportování. 



 

8.2. 

Reklama nesmí naznačovat nebo vytvářet dojem, že konzumace alkoholických nápojů může vést k dosažení 
společenského nebo hmotného úspěchu. 

8.3. 

Reklama nebude tvrdit ani naznačovat, že konzumace alkoholu může přispět k sexuálnímu úspěchu. Reklama 
nebude podněcovat k sexuální promiskuitě, nebude obsahovat nahotu nebo částečnou nahotu zobrazenou 
způsobem urážejícím lidskou důstojnost, nebude prezentovat alkoholické nápoje jako prostředek k odstranění 
sexuálních zábran či strachu vůbec. 

  

9. Podpora prodeje 

9.1. 

Žádná podpora prodeje nemůže povzbuzovat k nezodpovědnému nebo protispolečenskému chování nebo k 
nezodpovědné konzumaci alkoholu, zejména k nadměrnému pití. 

  

10. Lidská důstojnost a náboženské přesvědčení 

10.1. 

Reklama nebude naznačovat ani zobrazovat spotřebu alkoholického nápoje v blízkosti posvátných míst a 
hřbitovů. 

10.2. 

Reklama nebude tvrdit nebo naznačovat, že alkoholický nápoj je konzumován příslušníky náboženské skupiny, 
která svým členům zakazuje požívání alkoholu. 

  

Kapitola II 

REKLAMA NA POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 

  

1. 

Reklama bude pravdivě představovat propagované vlastnosti výrobků včetně jejich velikosti a složení, stejně jako 
výživových a zdravotních přínosů potraviny či nápoje, a nebude v žádné z těchto vlastností klamat zákazníka. 

2. 

Tvrzení o výživovém či zdravotním přínosu se bude opírat o vědecká zjištění. 

3. 

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude podporovat jejich nadměrnou spotřebu a velikosti 
zobrazovaných porcí budou přiměřené scéně v reklamě. 

4. 



 

Tam, kde je propagovaný výrobek zobrazen v kontextu celého jídla, celková skladba zobrazených potravin bude 
v přiměřeném rozsahu odpovídat všeobecně akceptovaným zásadám výživy. 

5. 

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat zdravý a vyvážený způsob stravování. 

6. 

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat zdravý či aktivní životní styl. 

7. 

Potraviny, které nejsou určeny k tomu, aby byly náhradou celého jídla, nebudou za takovou náhradu vydávány. 

  

Kapitola III 

DĚTI A MLÁDEŽ 

  

Rada pro reklamu při aplikaci svého etického Kodexu může též aplikovat principy a zásady Etického kodexu 
Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži (ICC) nazvaný „Děti, mládež a marketing“. 

  

1. Všeobecně 

1.1 

Léky, dezinfekční prostředky, žíraviny a zdraví ohrožující prostředky nesmí být v reklamách zobrazeny v dosahu 
dětí bez rodičovského dohledu a nesmí v nich být prezentovány děti, které s těmito produkty jakýmkoliv 
způsobem manipulují. 

1.2 

Prací a čisticí prostředky nesmějí být v reklamách zobrazeny v dosahu dětí bez dozoru dospělé osoby a nesmějí 
v nich být prezentovány děti, které s jejich obsahem jakýmkoliv způsobem manipulují. 

1.3 

Není dovolena žádná reklama, která by povzbuzovala děti k tomu, aby chodily na neznámá místa nebo hovořily s 
neznámými lidmi. 

1.4 

Není povolena žádná reklama na komerční produkt či službu, která by obsahovala jakoukoli výzvu dětem či která 
by jakýmkoli způsobem naznačovala, že pokud si děti samy nekoupí nějaký produkt či službu, či pokud nebudou 
mít jiné lidi k tomu, aby si takovýto produkt či službu koupili, nesplní tím nějakou povinnost nebo neprojeví 
dostatečnou loajalitu vůči určitým osobám či organizacím; není přitom rozhodné, zda tato osoba či organizace je 
původcem takovéto výzvy, či nikoliv. 

1.5 

Není povolena žádná reklama, která vede děti k tomu, aby si myslely, že pokud nebudou vlastnit inzerovaný 
produkt, stanou se jakýmkoliv způsobem méněcenné ve vztahu k jiným dětem. 



 

1.6 

V reklamách je nutno věnovat pozornost tomu, aby děti nebyly podporovány v naléhání na jiné osoby ve snaze 
získat konkrétní produkt či službu. 

1.7 

Má-li reklama zahrnovat odkaz na dětskou soutěž, sběr kupónů, nabídky prémií, volné prémie, tahy cen a 
podobné hry zaměřené na děti a mládež, musí být vhodným způsobem publikována jasná pravidla. 

  

2. Bezpečnost 

2.1 

Všechny situace, kde v reklamách vystupují děti, musí být pečlivě zváženy z hlediska bezpečnosti. 

2.2 

Děti v uličních scénách nesmí být zobrazovány jako děti bez dozoru, pokud není zcela zřejmé, že jsou dostatečné 
staré, aby zodpovídaly za svou vlastní bezpečnost. 

2.3 

Děti se nesmí v reklamě objevovat při hře na ulici, pokud nebude jednoznačně vidět, že jde o oblast vyhrazenou 
hrám nebo jinou bezpečnou oblast. 

2.4 

V reklamách, ve kterých vystupují děti jako chodci či jako cyklisté, musí být jasně vidět, že se děti chovají v 
souladu s bezpečnostními pravidly, předpisy a zásadami. 

  

3. Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje zaměřená na děti. 

  

3.1 

Reklama nebude klamat ohledně kladného efektu spojeného s konzumací potraviny či nápoje. 

3.2 

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat roli rodičů nebo jiných osobností, které jsou 
pro děti kladnými vzory, při vedení dětí ohledně správné výživy. 

3.3 

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude přímo vyzývat děti k přesvědčování rodičů nebo jiných 
dospělých, aby jim koupili výrobek, jenž je předmětem reklamy. 

3.4 

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude vyvolávat dojem naléhavosti či nezbytnosti koupě. 

3.5 



 

Jakkoliv užití fantazijních prvků, včetně animace, je možné pro komunikaci s menšími i většími dětmi, nebude 
však při něm docházet ke zneužití dětské představivosti pro propagaci nevhodných stravovacích návyků. 

3.6 

Potraviny a nealkoholické nápoje, které jsou odvozeny z obsahu televizních programů či s nimi přímo asociují, 
nesmějí být bez zřetelného oddělení inzerovány v rámci takových programů či bezprostředně před nimi či 
bezprostředně po nich.   

3.7 

Postavy (živé či animované) z televizního programu či z tisku nebudou užity k propagaci potravin a 
nealkoholických nápojů způsobem, který zastírá rozdíl mezi televizním programem či tiskem a reklamou. 
Například, dětský televizní program nebude bez zřetelného oddělení spojen s reklamou, ve které účinkují shodné 
postavy. 

  

4. Reklama ve školách 

4. 1. 

Jakékoliv propagační působení ve školách všech stupňů a druhů podléhá souhlasu vedoucího představitele 
školy. 

  

Kapitola IV 

TABÁKOVÁ REKLAMA 

1. 

Tabákovým výrobkem se pro účely tohoto Kodexu rozumí cigarety, cigarilos, doutníky, lulkové, dýmkové, 
cigaretové, šňupavé a žvýkací tabáky. 

2. 

Reklama tabákových výrobků nesmí být zaměřena na nezletilé osoby a nabádat je ke kouření, ani nebude 
znázorňovat výjevy, které by mohly tyto osoby zvlášť přitahovat. 

3. 

V reklamě na tabákové výrobky nesmí vystupovat nezletilé osoby, ale pouze osoby, které jsou nebo se zdají být 
starší 25 let. 

4. 

Reklama tabákových výrobků nesmí být umístěna v médiích především pro nezletilé, na billboardech v těsné 
blízkosti škol, dětských hřišť a podobných zařízení, která jsou určena především nezletilým. 

5. 

Názvy a značky tabákových výrobků nesmí být používány na zboží určeném především dětem. 

6. 

Oblečení s názvy cigaret či jejich logy musí být pouze ve velikostech určených pro dospělé spotřebitele. 



 

7. 

Reklamy tabákových výrobků nesmí tvrdit, že užití tabákových výrobků podporuje a rozšiřuje sexuální, 
podnikatelské nebo sportovní úspěchy. 

8. 

Reklamy tabákových výrobků nesmi tvrdit, že užívání tabákových výrobků je nápomocný prostředek pro relaxaci 
nebo koncentraci. 

9. 

Přímá propagace tabákových výrobků a jiná podpora prodeje musí být zaměřena pouze na dospělé. V reklamních 
tabákových soutěžích musí soutěžit pouze dospělí spotřebitelé. 

10. 

Reklama tabákových výrobků musí obsahovat označení stanovená příslušnými zákony. 

11. 

Za odporující Kodexu bude považována také každá taková reklama, která porušuje jakékoliv zákonné ustanovení 
o regulaci reklamy na tabákové výrobky. 

  

Kapitola V 

REKLAMA NA LÉKY 

(humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky) 

  

1. 

V reklamě na léky se musí objevovat pouze léčivé přípravky s prostředky, které jsou na území České republiky 
registrovány, či řádným postupem schváleny. 

2. 

Reklama na léky musí být zaměřena pouze na léčivé přípravky a vybrané prostředky zdravotnické techniky, které 
jsou přístupné volnému prodeji. 

3. 

V reklamě na léky nesmí být obsažena reklama léčivých prostředků obsahujících omamné nebo psychotropní 
látky. 

4. 

Reklama nesmí obsahovat údaje vedoucí k mylnému hodnocení vlastního zdravotního stavu nebo dojmu, že 
pouhým užíváním léčivého přípravku nebo prostředku zdravotnické techniky lze ovlivnit zdravotní stav 
spotřebitele. 

5. 

Reklama nesmí obsahovat údaje o neškodnosti léčivého přípravku, a to pouze na základě jeho přírodního 
původu. 



 

6. 

Reklama musí obsahovat název léčivého přípravku nebo prostředku zdravotnické techniky, informaci pro jeho 
správné používání, výzvu k přečtení příbalové informace a instrukce na obalech léčivých přípravků a prostředků 
zdravotnické techniky. 

7. 

V reklamě nesmí vystupovat osoby, které vzhledem ke svým funkcím či pracovnímu zaměření mohou ovlivnit 
spotřebu léčivých přípravků nebo prostředků zdravotnické techniky. 

8. 

Za odporující Kodexu bude považována také každá taková reklama, která porušuje jakékoliv zákonné ustanovení 
o regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. 

  

Kapitola VI 

IDENTIFIKACE INZERÁTŮ TIŠTĚNÝCH VE STYLU REDAKČNÍHO MATERIÁLU 

1. 

Všechny osoby zapojené do vyhotovení či publikace inzerátu mají za povinnost zajistit, aby kdokoliv se na inzerát 
podívá, okamžitě a bez podrobného čtení viděl, že jde o inzerát a nikoliv o redakční materiál. 

2. 

V případě, že je prostor poskytovaný za úplatu vytištěn ve stejném stylu jako redakční materiály, ať již jsou tyto 
inzeráty placeny jedním nebo více inzerenty, je nutné takto zpracovaný inzerát zřetelně označit, že jde o inzerát, 
např. slovem inzerce, placená inzerce. 

3. 

Jakožto obecné pravidlo platí, že v případě, kdy inzerát nebo řada inzerátů, zaplacených jednou a toutéž 
organizací nebo organizacemi pod stejným vedením, přesahuje rozsah jedné strany, je nutno, aby slovo 
INZERÁT bylo vytištěno v záhlaví každé strany, a to takovým způsobem, aby je čtenář nemohl přehlédnout. 
Obdobně platí, že příloha zaplacená zcela inzerentem či inzerenty, musí být běžně uvedena slovy INZERTNÍ 
PŘÍLOHA, vytištěnými tučnými písmeny a každá strana této přílohy musí mít v hlavičce uvedena slova INZERÁT 
– REKLAMA nebo INZERTNÍ PŘÍLOHA. 

4. 

Vzhledem k tomu, že žádný návod nemůže pokrýt každý možný případ, nemusí být vždy postačující pouze se 
řídit literou výše uvedených zásad. Kromě toho může být někdy nezbytné každý inzerát znova prohlédnout a 
zkontrolovat, zda je jasně rozlišitelný od redakčního materiálu v publikaci, ve které se objevuje. Pokud by tomu 
tak nebylo, je nutno přijmout opatření, aby dostatečná rozlišitelnost byla zajištěna. 

  

Kapitola VII 

REKLAMA NA ZÁSILKOVÝ PRODEJ 

  

1. 



 

Pro účely této části Kodexu termín reklama na zásilkový prodej bude zahrnovat veškeré reklamy a inzeráty, 
kromě výslovně níže uvedených, ve kterých je uvedena přímo či nepřímo nabídka odeslání zboží či doručení 
zboží kupujícímu po přijetí písemné objednávky, doprovázené částečnou nebo úplnou platbou s tím, že 
spotřebitel nemusí navštívit žádnou maloobchodní prodejnu a zboží před nákupem prohlédnout. Pravidla v 
následujících odstavcích platí pro veškeré reklamy na zásilkový prodej, včetně těch podaných inzerenty, kteří se 
rovněž zabývají běžným maloobchodním prodejem. 

2. 

Reklamy na zásilkové služby musí vyhovovat všem zásadám uvedeným v Kodexu, a navíc požadavkům 
uvedeným v bodech 3. až 5. níže. 

3. 

Povinnosti inzerentů v reklamě na zásilkové služby 

3.1 

V základním inzerátu (adresné nabídce, mailingu) musí být uvedeno jméno či název inzerenta spolu se skutečnou 
adresou sídla a (pokud je jiné) kontaktního místa pro styk se zákazníkem, na kterém může být inzerent 
kontaktován, nikoliv pouze P. O. BOX nebo jen telefonní číslo. V případě, že inzerát zahrnuje kupón, musí být 
uvedeno jméno či název a úplná kontaktní adresa inzerenta s uvedením ulice rovněž na kupónu. 

3.2 

Jméno či název inzerenta musí být v adrese uvedené v inzerátu zobrazeno výrazně. 

3.3 

Musí být učiněna dostatečná opatření k tomu, aby na dané adrese byly případné dotazy zodpovězeny 
odpovědnou osobou. 

3.4 

Kromě případu popsaného v bodě 3.4.1 níže na této adrese musí být k dispozici vzorky inzerovaného zboží tak, 
aby si je kdokoliv mohl prohlédnout. 

3.4.1 

Jde-li o zboží na míru či na zakázku, či tam, kde je inzerentem řečeno, „že výrobu nezahájí do doby, než se o 
nabízené předměty projeví dostatečný veřejný zájem“ (v tomto případě tato skutečnost musí být v daném inzerátu 
jasné vyjádřena), musí být namísto vzorků předmětů, které mají být dodány, dány k dispozici modely nebo 
příklady obdobné práce. 

3.5 

Inzerent musí být přípraven splnit všechny objednávky podané v důsledku reklamy na zásilkovou službu, a to buď 
okamžitě po obdržení, nebo během období, které je uvedeno v reklamě. Pokud to není možné, musí o tom 
neprodleně, nejdéle do 45 dnů od objednání, informovat objednatele. 

4. 

Shodnost zboží s popisem a vzorkem a s příslušnými normami. 

4.1 

Veškeré zboží, zaslané jako reakce na objednávky, které inzerent obdrží v důsledku reklamy na zásilkový prodej, 
musí vyhovovat jak jeho popisu v příslušném inzerátu, tak veškerým vzorkům, které byly vydavateli pro inzerát 
poskytnuty. Náhradní zboží může být dodáno pouze s výslovným souhlasem osoby, která si objednala zboží, 
které mají nahrazovat. 



 

5. 

Zboží nepřijatelné v reklamě na zásilkovou službu. 

5.1 

Kouzla pro štěstí, maskoti či jiné zboží snažící se zneužívat pověrčivosti. 

  

Kapitola VIII 

REKLAMA ZASÍLANÁ SMS, MMS 

  

Reklama může být zasílána formou SMS a MMS, dokud adresát nevyjádří svůj nesouhlas s tím, aby mu taková 
reklama byla zasílána. Reklama, využívající identifikaci polohy adresáta, smí být zasílána jen s jeho předchozím 
výslovným souhlasem. 

  

Kapitola IX 

REKLAMA  NA LOTERIE A JINÉ PODOBNÉ HRY 

  

1. 

Reklama na loterie a jiné podobné hry musí být společensky odpovědná a nesmí vybízet k nadměrnému sázení. 

2. 

Propagace sázení nesmí být cílena na osoby mladší 18 let obsahem ani kontextem, ve kterém se objevují, nesmí 
vybízet k účasti na takovému sázení, které by mohlo být nelegální, společensky škodlivé, neodpovědné nebo by 
mohlo způsobit jejím účastníkům právní či společenskou újmu. 

3. 

Za odporující Kodexu bude považována také reklama propagující loterie a jiné podobné hry provozované 
subjekty, které nemají povolení k této činnosti podle platných právních předpisů České republiky (zákon č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, či právního předpisu tento 
zákon nahrazující). 

4. 

Reklama loterií a jiných podobných her nesmí být umístěna v médiích určených především pro nezletilé, ve 
školách a jiných veřejných zařízeních, která jsou určena především nezletilým, či v těsné blízkosti takových 
zařízení. 

5. 

Žádná osoba vystupující v reklamě na loterie a jiné podobné hry nesmí vypadat jako osoba mladší 25 let a 
fakticky musí být starší 25 let. 

 



 

Příloha č. 3  

 

ETICKÝ KODEX INTERNETOVÉ REKLAMY – UNIE VYDAVATELŮ: 

I. Erotická reklama 

1) Erotickou reklamou se rozumí jakákoliv komunikace erotických služeb a produktů 

poskytovaných prostřednictvím internetu i mimo něj.   

2) Erotická reklama se smí na veřejně přístupných internetových médiích zobrazovat pouze v 

době od 22.00 – 03.00 hod. (SEČ)  

3) Výjimku tvoří erotická reklama formou vkládaných nekomerčních textových inzerátů, 

která se na internetu může objevovat pouze ve specializovaných sekcích médií. Erotická 

reklama se dále může zobrazovat na erotických serverech. Přístup na tyto servery musí být 

omezen pro osoby mladší 18 let.  

II. Klamavá reklama 

1) Klamavou reklamou se rozumí jakákoliv mediální komunikace, která záměrně uvádí 

uživatele v omyl. Jedná se především o bannery ztvárněné systémovými hláškami, výherními 

bannery atd. Cílem této komunikace je především proklik uživatele přes reklamní formát na 

cílové stránky pomocí záměrného uvedení uživatele v omyl.  

2) Klamavá reklama se nesmí zobrazovat na všech reklamních pozicích komerčních i jiných 

serverů.  

III. Skrytá reklama 

1) Všechny reklamní plochy na internetových stránkách musí být viditelně označeny slovem  

„reklama“, nejlépe na horním okraji reklamní plochy. V případě, že jsou placené inzeráty 

uveřejněny na internetových stránkách formou, která by mohla internetového uživatele vést k 

domněnce, že se jedná o redakční materiál, je povinností takto uveřejněný reklamní materiál 

viditelně odlišit od materiálů redakčních.   

2) Odlišení je nutné provést viditelným označením reklamního materiálu (článku) slovem 

„reklama“, „tisková zpráva“, „komerční příloha“, „komerční sdělení“ nebo jiným obdobným 

označením a to v úvodu celého reklamního materiálu. Označení musí být zpracováno 

takovým způsobem, aby bylo internetovému uživateli bez podrobného čtení ihned zřejmé, že 

se jedná o reklamní materiál.  

3) Pokud je na reklamní materiál (např. PR článek) někde na serveru umístěna upoutávka, je 

nutné označit nejen reklamní materiál samotný, ale rovněž tuto upoutávku.  

4) V případě, že je součástí emailů zasílaných provozovatelem internetového serveru 

internetovým uživatelům, kteří si jejich zasílání vyžádali (newslettery apod.), reklamní 



 

sdělení, je nutno jej od redakčního obsahu emailu viditelně odlišit a označit jej slovem 

„reklama“, „komerční sdělení“ nebo jiným obdobným výrazem.  

IV. Agresivní reklamní formáty 

1) Agresivními reklamními formáty se rozumí takové formy reklamy, které technicky 

zabraňují čtenáři v obvyklém využití daných internetových stránek (např. čtení článků, 

prohlížení obrázků apod.), tedy reklamy typu interstitial, out of the box, roll-out apod.  

2) U agresivních reklamních formátů musí být umožněno jejich ukončení, resp.přeskočení  

probíhajících animací a to pomocí tlačítka „přeskočit“, „ukončit“ nebo jiným obdobným 

způsobem, kdy bude čtenářům zřejmé, jak probíhající reklamu ukončit. 

 

 


