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1. Úvod 

 

„Reklama nás učí, jak se chovat v konzumní společnosti.“ 

„Skutečnost je obraz v televizi.“ 

„Reklama je poslední dobyvačnou ideologií“ 

Oliviero Toscani 

 

 

Mezi dnes nejpopulárnější prostředky pro šíření reklamy patří elektronická média 

jako televize a Internet.  Je to téma velice aktuální a vzhledem k právní úpravě také 

náročné, jelikož ne všechna média nebo prostředky týkající se reklamy jsou stejným 

způsobem regulována. 

Téma práce jsem si zvolila, protože se s Internetem a televizí setkávám každým 

dnem. Uvědomuji si, kolik faktorů působí na lidské vnímání, a reklama patří také mezi ně. 

Každý z nás si dokáže představit, jak reklama v televizním vysílání vypadá, avšak málokdo 

vnímá, že v rámci surfování po Internetu narazí na reklamu, aniž by si to uvědomil.  

Ve své práci bych chtěla zjistit, jaké médium je z hlediska právního regulování 

reklamy svobodnější, tedy má volnější ruku pro šíření reklamy v rámci svých možností.  

Práce využívá analýzu jak Internetu a šíření internetové reklamy, tak analýzu 

televizního vysílání, včetně uplatnění jejich efektivity. Z právního hlediska se snaží                  

o komparaci zákonů, jež jsou stěžejní pro šíření reklamních sdělení v těchto médiích,               

a analyzuje také prostředky regulace mimoprávní.  Na základě těchto metod práce zjistí 

ono svobodnější médium. Použitím výzkumu, přesněji užitím metody dotazování, jsou 

náhodným respondentům položeny otázky, jež se týkají reklamy a její regulace. Smyslem 

by mělo být nastínění možností, jak lze reklamu do budoucnosti více regulovat, a zároveň 

by práce měla dojít k úsudku, na kolik je veřejnost seznámena s regulací reklamy.  

Vzhledem k tomu, že šíření reklamního sdělení vnímáme každým dnem, práce 

v první kapitole vysvětluje historický vývoj reklamy, včetně vývoje soukromoprávních        

a veřejnoprávních předpisů, rozebírá Internet jako médium a jednotlivé formy internetové 

reklamy a přibližuje problematiku televizního vysílání. V kapitole druhé rozebírá právní         

a mimoprávní regulaci reklamy v těchto médiích a ve třetí kapitole pak porovnává rozdíly 

v probrané právní úpravě a ukazuje výsledky výzkumu. 
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Práce by měla také potvrdit nebo vyvrátit následující hypotézy. První hypotézou je 

zjištění, že právě z marketingového hlediska je efektivnějším, tedy účinnějším a zároveň 

poměrně levnějším, médiem Internet. Druhou hypotézou je úsudek, že na základě právní 

regulace reklamy na Internetu a v televizním vysílání je právě Internet tím „svobodnějším“ 

médiem. Poslední hypotézou je, že široká veřejnost je málo seznámená s právní regulací 

reklamy a spíše má vžitou její samoregulaci.  

Práce může sloužit jako příručka různým marketingovým odborníkům, kteří uvažují 

nad reklamou v prostředcích jako je televize nebo Internet, nebo jen laikům, kteří se o tuto 

problematiku rádi zajímají, případně chtějí do budoucna uvedené skutečnosti využít pro 

svou podnikatelskou nebo jinou činnost.  
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2. Reklama 

 

Každým dnem se setkáváme s pojmem reklama. Ta nás obklopuje a do jisté míry 

také ovlivňuje. Reklama je informace, jakou můžeme slyšet z rádia, vidět v televizi, přečíst 

si v novinách, časopisech, plakátech, létacích, na Internetu, reklamu může dělat spokojený 

zákazník, jenž si zakoupený výrobek chválí pro jeho kvalitu a účelnost. Každý prodejce má 

právo seznámit veřejnost se svými produkty a službami a vyzdvihnout je nad konkurencí. 

Proto reklama je prostředkem soutěžení, udržuje obchod v chodu, dovoluje získat, udržovat 

a neustále si rozšiřovat klientelu podniku, rozvíjí spotřebu a také na základě soutěživosti 

podněcuje k technickému pokroku. Na druhé straně podporuje velké podniky před malými, 

které nemají stejné možnosti jako podniky velké. „Reklama nesmí ustávat, musí být stále 

obnovována a měněna. Paradoxně zní, že je zároveň prchavá a stálá, měnící se i neměnná 

(z části), okamžitá, ale její účinky trvají po určitý čas a projevují se i po delší době.“ 1 

Reklama je cílevědomá forma konkrétní komerční komunikace, která v současnosti 

má určité znaky jako obsah sdělení, smysl sdělení a cíl tohoto sdělení shodný se znaky 

reklamy, jenž existovala již od počátku existence lidstva a to okamžikem možnosti 

nabídnout něco druhému, přesvědčit ho, aby tyto služby využil2, avšak dnes se reklama liší 

pouze formou, prostředky výrazovými a jinými, jež plynou z technických, vědeckých              

a kulturních poznatků, potažmo mnoha dalších faktorů. 3 

 

2.1 Historický vývoj reklamy 

 

Pojem reklama pochází z francouzského slova reclamé (předchází mu latinské slovo 

reclamario), které znamená vykřikovat, protestovat, křičet, odporovat, což má souvislost 

s obchodováním na trzích na počátku 2. tisíciletí, kdy obchodníci právě tímto zvukovým 

poutačem prodávali své výrobky či služby. Výrobci si uvědomovali, že je důležité mít nad 

konkurencí jistou výhodu, proto se snažili své produkty diferencovat od ostatních výrobků 

způsobem takovým, aby každý potenciální zákazník bezpečně výrobek poznal, tedy podle 

značky, která představovala jednak výrobce daného produktu, ale také i jeho kvalitu                

                                                 
1 VEČERKOVÁ,E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). s. 196. 
2 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. s. 9. 
3 PAVLŮ, D. Marketingové komunikace a média. s. 9. 
 



 4 

a typické užitné vlastnosti. Od poloviny 19. století se k charakteristice značek přisuzuje 

kromě ochrany i prestižní vlastnost.  

Nástupem manufakturní výroby se na trh nepřinášel celý objem vyrobených 

produktů, nýbrž jen zástupci určitých typů, tedy vzorky. Trhy nebyly určené jen pro 

konečné spotřebitele, ale právě prostřednictvím vzorků směřovaly k velkoobchodníkům. 

Dochází tak k intenzivnější směně zboží jak na tuzemském trhu, tak v zahraničí, vzniká 

mezinárodní obchod. Kromě prezentace na tržištích od poloviny 15. století existuje 

vynálezem knihtisku také prezentace prostřednictvím inzercí v novinách, které byly vždy 

výrazně oddělené od vlastního obsahu tiskovin a zpravidla zahrnovaly poslední stránky 

tisku. Jelikož inzerce byla placená, vedlo to ke stručnosti sdělení a začaly se používat 

slogany a loga.  

Díky nárůstu inzercí v druhé polovině 19. století vznikají předchůdci reklamních 

agentur tzv. inzertní kanceláře jako dodavatelé specializovaných reklamních služeb, jejichž 

hlavním úkolem bylo pronajímat inzertní plochy tisku a naplňovat je inzercí. Později 

agentury byly donuceny zajímat se o odbytové a propagační problémy klienta, seznamovat 

se s potenciálními zákazníky, analyzovat jednotlivé prostředky propagace a nalézat 

nejvhodnější cesty k formulování propagačních sdělení.  

Kromě výše uvedených reklamních prostředků byly užívány také plakáty, kalendáře, 

pohlednice, sloupy, nákladní automobily, ale hlavně dodnes jsou to fotografie, film, 

rozhlas, televize a od konce 20. století také Internet. 4 

 

2.2 Historický vývoj regulace reklamy 

 

Odmítavý postoj k reklamě zastávala značná část české společnosti ve 2. polovině        

19. století a ještě i počátkem století minulého. Reklamu považovali za zbytečnost 

v přesvědčení, že kvalitní zboží či služby se prodají samy. Přesto právě v tomto období 

reklama nabývala na významu a vznikala první právní úprava v této oblasti.  

Vzniká živnostenský úřad, prvně jako liberální a to roku 1860, jenž se zabýval pouze 

označováním podniků, neposuzoval tedy závadnost reklamy například z titulu mravnosti. 

V roce 1862 vyšel tiskový zákon, který opravňoval živnostenské úřady při usměrňování 

reklamy, ale týkal se pouze podmínek vyvěšování reklamních plakátů či tiskopisů. Na 

přelomu 19. a 20. století se společnost potýkala s problémem nekalosoutěžního jednání, 

                                                 
4 PAVLŮ, D. Marketingové komunikace a média. s. 10-24. 
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které považovala za propagaci produktů či služeb nepřesného či lživého charakteru. Proto 

se vlády snažily reklamu více ovlivňovat a kontrolovat. „Zatímco zákony upravovaly 

reklamu především pro velké firmy a podnikatele, vyhlášky ministerstev doplnily pravidla         

i pro drobné živnostníky.“ Zákon z roku 1927 o ochraně proti nekalé soutěži definoval 

pojmy nekalá soutěž a jednání v rozporu s dobrými mravy. Zásadní rozvoj reklamy včetně 

její regulace datujeme až po Sametové revoluci v roce 1989. 5 

Reklama není samostatným právním odvětvím, proto její obsah je regulován řadou 

právních předpisů z oblasti veřejnoprávní i soukromoprávní. Úprava veřejným právem je 

úprava, jež reguluje vše, co podléhá zájmu veřejnosti jako celku, a taková, kdy státní orgán 

dohlíží na dodržování zákona a za případné jeho porušení je oprávněn sankcionovat 

konkrétní subjekty bez podnětu dotčených osob. Úprava soukromým právem je úprava, 

která vychází z rovnosti subjektů (oproti právu veřejnému), je v ní patrný zájem 

jednotlivce na dodržování právních předpisů a státní orgán zasahuje mezi subjekty pouze 

na jejich návrh.6 Obecně platí, že je povoleno vše, co není zákonem zakázáno.  

Převážná většina právních předpisů má obecnou platnost, což znamená, že se 

nevztahuje výlučně na reklamu, ale obecně platný zákaz se vztahuje na každou lidskou 

činnost, tedy i k reklamě. Pod pojmem regulace reklamy chápeme, co se v reklamě smí 

nebo nesmí říct, zobrazit nebo jiným způsobem prezentovat.  

Reklama je regulována také v oblasti tzv. samoregulace, kdy základem je etický 

Kodex reklamy Rady pro reklamu. Existují i další etické kodexy jiných sdružení.7 

Samoregulace je doplňkem právní úpravy, kdy na jednotlivá pravidla obsažená v kodexech 

dohlížejí zvláštní orgány složené z představitelů průmyslových odvětví, médií                    

a spotřebitelů. Řízení před samoregulačními orgány je odlišné od řízení soudního nebo 

správního v tom, že tyto orgány mohou pouze požadovat, aby reklama byla stažena nebo 

opravena, nikoliv však neposkytují právní posouzení závadnosti reklamy.8 Etická regulace 

je dobrovolná, která pracuje s pojmy jako nevkus, vulgarita, neslušnost či neetičnost.9 

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen zákon o PRTV) 

byl přijat v roce 1991. Definuje pojem reklamy a omezuje ji pouze a výhradně s účinností 

pro vysílání v rozhlasu a televizi (ostatní média jsou regulována jinými právními předpisy). 

Tento zákon zahrnoval komplexní úpravu reklamy, kdy řešil problémové okruhy jako jsou 

                                                 
5 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. s. 9 – 11. 
6 VEČERKOVÁ,E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). s. 200. 
7 WINTER,F. Právo a reklama v praxi. s. 84-85. 
8 VEČERKOVÁ,E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). s. 201. 
9 WINTER,F. Právo a reklama v praxi. s. 84. 
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tabákové výrobky, léky a jiná léčiva, děti, skrytá reklama a další. V témže roce došlo ke 

schválení obchodního zákoníku, jenž obsahoval úpravu nekalé soutěže. Jde o normu 

soukromého práva, což znamená, že řízení je pouze v rukou účastníků na svobodném trhu. 

To má své výhody i nevýhody. Jedni považují za malý počet soudních sporů preventivní 

účinek obchodního zákoníku, jiní zase, že než by se účastníci vrhli do soudních sporů          

a trpěli nečekaný výsledek celé situace, pak raději opakují přístup soutěžení druhé strany 

na hranici zákona nebo těsně pod ní.  

V roce následujícím, tedy v roce 1992, vyšel v platnost zákon o ochraně spotřebitele, 

jenž byl přijat Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní republiky. Zákon 

zcela zakázal ve všech možných médiích dříve povolenou reklamu na tabákové výrobky. 

Za porušení tohoto ustanovení byly stanoveny pokuty ve výši až 500 000 Kč, při 

opakovaném porušení pak až 1 000 000 Kč, avšak nikdy nebyl ustanoven orgán, který by 

na dodržování zákona dohlížel a takovéto pokuty ukládal.  

V roce 1993 existovaly dva právní předpisy, které regulovaly obsah reklamní 

prezentace. Byl to audiovizuální zákon a zákon o zrušení tabákového monopolu. 

Audiovizuální zákon se týkal jen audiovizuálních produkcí, hlavně promítání v kinech,             

avšak ustanovení o zákazech reklamy nebyly srozumitelné. Kvůli tomuto zákon nebyl 

příliš významným prvkem v právním řádu. Zákon o zrušení tabákového monopolu 

stanovil, že „reklama tabákových výrobků není povolena ve sdělovacích prostředcích, na 

plakátových plochách či jiných reklamních zařízeních, v kinech a na veřejných dopravních 

prostředcích“, tedy rozšířil definici míst, způsobů a možných médií, na jaké se daný zákaz 

vztahuje.  

V roce 1994 spolupracovala speciální komise, sestavena ministerstvem hospodářství, 

společně s Asociací reklamních agentur na novém reklamním zákonu, zákonu o omezení 

reklamy a změně některých předpisů. Spolu s jeho návrhem byla sestavena i důvodová 

zpráva, která říkala, že „dosavadní právní restrikce reklamy po roce 1989 nebyla v praxi 

účinná. Hlavní příčinnou této neúčinnosti byla nedokonalost příslušných předpisů, která 

umožňovala jejich těžko postihnutelné obcházení. Účelem tohoto zákona nebylo 

konstruovat výrazně přísnější omezení reklamy oproti minulému stavu, ale upravit 

problematiku způsobem, který bylo možné reálně kontrolovat a sankcionovat v praxi. 

Veřejnoprávní restrikce a z ní vyplývající státní kontrola nemůže v praxi nikdy účinně 

suplovat vzájemnou kontrolu účastníků hospodářské soutěže za použití nástrojů práva 

soukromého, zejména práva nekalé soutěže. Proto je navrhovaná úprava co nejužší                
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a upravuje jen nejvýraznější projevy neetické reklamy, na jejichž potlačení má přímo zájem 

stát a které je také stát schopen reálně kontrolovat.“  

Tento návrh zákona předcházel přijetím zákona o regulaci reklamy (dále jen zákon      

o RR) dne 9. února 1945 (naposledy byl novelizován v únoru 2002). V roce 2004 byl 

schválen zákon o některých službách informační společnosti, který řešil otázku 

nevyžádané reklamy v rámci elektronické komunikace. Zákon zakázal šíření nevyžádaných 

obchodních SMS zpráv či e-mailů a zavedl režim opt-in, tedy „povinnost odesílatele získat 

souhlas adresáta předem“. 10 

 

2.3 Definice reklamy 

 

Reklamu jako pojem nelze konkrétně definovat, jelikož zahrnuje nesmírně mnoho 

úkolů a funkcí, proto existuje celá škála definic reklamy několika různých autorů. Ottův 

slovník naučný v roce 1888 definoval reklamu takto: „Reklama je veřejné vychvalování 

předmětů obchodních, uměleckých a p., jež se děje prospekty, plakáty, obchodními štíty 

vyvolávači, nosiči návěští atd., zvl. pak časopisy. Annonce prostě věc oznámí, reklama 

snaží se ji od okolí odlišiti, vyzvednouti, pozornosti obecenstva přiblížiti. Stává se tak 

nadpisy (nápadnými, tajemnými, zvědavost budícími), tím, že se nešetří místem, 

stereotypním opětováním, verši, zvl. pak obrázky."11  

Slovník cizích slov reklamu vysvětluje jako „obch. nábor, doporučení; způsob 

hromadné nabídky zboží; veřejné vychvalování zboží nebo služeb.“12 Aktuální zákon              

o regulaci reklamy reklamu definuje jako „oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená 

zejména komunikačními médii, mající za cíl zejména 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.“13  

Samozřejmě existují ještě jiné definice, avšak ze všech definic vyplývá, že reklamou 

je proces přesvědčování, který hledá uživatele produktů nebo služeb prostřednictvím 

komunikačních médií s cílem informovat o zboží a službách a přesvědčit o výhodnosti této 

nabídky.14 

                                                 
10 WINTER,F. Právo a reklama v praxi. s. 40-65. 
11 WINTER,F. Právo a reklama v praxi. s. 74. 
12 VEČERKOVÁ,E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). s. 198. 
13 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, §1 odst. 2, ve znění pozdějších předpisů. 
14 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. s. 14. 
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2.4 Internet a reklama 

 

Internet je chápán jako „t řetí mediální vlna po vynálezu knihtisku a elektronických 

médií (rádio, televize)“. Hlavním cílem reklamy na Internetu (dále jen RI) je stejný jako           

u ostatních médií - ovlivňovat rozhodování potenciálních kupujících. RI je více interaktivní 

než reklamy ostatních médií, má větší možnost oslovit segmenty trhu.15 „Pro internetovou 

reklamu platí stejné principy jako pro tu klasickou: dobře zacílená a kreativně ztvárněná 

reklama má velkou šanci uspět. Výzvou pro inzerenty je pak zvolit ten nejlepší způsob 

zacílení a kreativity z mnoha desítek stále se měnících možností, jež nabízí dynamicky se 

rozvíjející Internet.“16 

 

Pro lepší orientaci v průběhu celé práce nám poslouží obrázek 2.1, který ukazuje, kde 

je RI v rámci marketingového mixu zařazena.  

 

Obrázek 2.1 Zařazení internetové reklamy ve schématu 5P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 
spol. s r. o., 2002. ISBN 80-247-0201-0. s. 65. 
 
 
V rámci marketingu uplatňovaném prostřednictvím média Internetu se používá 

označení e-Marketing, který obsahuje stejná pravidla jako marketing klasický, jenž je 

uplatňovaný v ostatních médiích (např. rozhlas, televize, atd.). Internet od ostatních médií 

se liší svou dynamikou v rozvoji, vysokou interaktivitou a globálností.17 

 

 

                                                 
15 SVĚTLIK, J. Marketingové komunikace a kulturní aspekty české a evropské reklamy. s. 49-50. 
16 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. s. 13. 
17 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. s. 64-65. 

e-Marketingový mix 

    Product 
    Produkt 

       Price 
       Cena 

        Place 
     Distribuce 

     Promotion 
Komunikační mix 

       Person 
      Zákazník 

   Internetová 
     reklama 

     Podpora 
      prodeje 

       Public 
     Relations 

      Virální 
    marketing 

      E-mail 
    marketing 

      Affiliate 
     marketing 
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2.4.1 Historie reklamy na Internetu a uživatelé Internetu 

 

Mnoho odborníků se shoduje v názoru, že Internet se vyvíjí a rozšiřuje rychlostí, 

která odpovídá tomu, že jednoletý vývoj na Internetu se rovná sedmi letům vývoje v jiné 

oblasti. To stejné také platí i pro RI. Její počátky sahají do roku 1990, kdy firma Prodigy18 

začala testovat nové formy internetové reklamy. Brzdou jejího rozvoje však byl malý počet 

uživatelů služeb informačních systémů a elektronických sítí.  

Právnická společnost Canter and Siegel v roce 1994 použila Internet pro získání 

většího počtu svých klientů. Pro dosažení tohoto cíle rozšířila do 7 000 diskusních skupin 

textový inzerát o svých službách. Jelikož tento způsob odporoval nepsaným etickým 

pravidlům Internetu, podle nichž se nesmí diskusní skupiny využívat pro účely reklamy. 

Prostřednictvím e-mailů se ozvalo několik vesměs negativních odpovědí. Takový způsob 

reklamní kampaně si tak získal označení spam. Po vzoru této firmy, kterou velká odezva 

překvapila, následovaly další reklamní agentury či jiné subjekty (prostřednictvím reklamní 

pošty). Po krátké době však bylo nevyžádané šíření reklamní pošty etikou Internetu 

zakázáno. Server HotWired byl prvním WWW serverem (dále jen WSR), jenž na svých 

stránkách prodal RI. Posléze se reklamní trh začal rychle rozšiřovat a v roce 1996 se 

v New Yorku sešly velké internetové firmy. Cílem setkání bylo sjednotit pojmy v oblasti 

RI a vytvoření standardů pro nově vznikající odvětví. Na konci 90. let 20. století tato oblast 

naráží na řadu problémů, jelikož uživatelé Internetu RI považovali jako nutnou součást 

WWW stránek (dále jen WS) a začali ji ignorovat.19 

Rok 2001 je rokem pro RI zlomovým. Na jedné straně je internetový reklamní trh 

považován ve srovnání s jinými mediálními trhy za velmi malý, avšak na straně druhé je 

vyřešen problém datově nepodložené neefektivnosti. Měřítkem účinnosti byl doposud 

pouze tzv. Click Rate, který vyjadřuje počet kliknutí na banner20 ve srovnání s počtem jeho 

zobrazení. Počátkem roku 2001 to bylo vyřešeno vznikem větších reklamních ploch, jež 

mají ve srovnání s bannery větší efektivnost. Vše bylo řízeno sloganem: „Když už 

návštěvníci WWW stránek současné bannery přehlížejí, je nutno vytvořit větší, těžko 

přehlédnutelné reklamní plochy a umístit je pokud možno na takové místo na WWW 

stránce, jež lidé určitě nepřehlédnou.“21 Vývoj RI v České republice byl vždy zpožděn 

                                                 
18 Firma Prodigy patřila mezi první poskytovatele komerčního připojení na Internet. 
19 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. s. 98-101. 
20 Banner je jedna z forem reklamy na Internetu. Jedná se o reklamní proužek o velikosti 468x60 obrazových 
bodů. Dostupný je téměř na všech serverech.  
21 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. s. 103. 
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oproti americkému vývoji při zavádění nových technologií nebo nových formátů. V rámci 

trendu vývoje však technologický rozdíl mezi českým trhem a trhem amerického národa se 

stále zmenšuje. Dalším problémem byla nízká profesionalita, která vycházela z malého 

trhu a z malého množství peněz, takže nemohlo být zaplaceno dostatek zkušených lidí 

z oblasti mediálního trhu. 22  

Počet uživatelů představuje základ pro mediální plánování na Internetu. Na základě 

výzkumu z roku 2001 agentury Markent a Deloitte & Touche byli uživatelé rozděleni do 

dvou skupin: častí nebo příležitostní uživatelé. Častým uživatelem byla osoba, která 

Internet používá častěji než jednou týdně. Velikost této skupiny byla odhadnuta na 722 800 

uživatelů. Příležitostný uživatel užívá Internet nanejvýš jednou za týden, jejich odhad byl 

stanoven na 1 084 000 uživatelů. V rámci České republiky pak Internet využívalo pouze 

17,5 % celkové populace.23 V současnosti ze statistik vyplývá, že Internet stále roste. 

Sledují se rozdíly v užívání v zimních a letních obdobích, jelikož vliv na užívání Internetu 

má rozhodně také počasí, prázdniny, státní svátky, a mnoho dalších. Návštěvnost 

v prosinci roku 2009 dosáhla svého maxima v historii, kdy Internet navštívilo celkem 5,51 

milionů reálných uživatelů.24  

 

Graf 2.1 Pololetní vývoj počtu reálných uživatelů Internetu po měsících 

 

Zdroj:  NetMonitor v číslech 1. pololetí 2009.  
Dostupné z: <http://www.mediaresearch.cz/file/230/tz-netmonitor-v-cislech 
-1-pololeti-2009.pdf.> [cit. 5. prosince 2009] 

  

V roce 2009 celková hodnota internetové populace (starší 12 let) činila 5 049 176 

lidí. V porovnání s celkovou populací je to skoro 55 % všech obyvatel. Co se týče 

demografické struktury obyvatelstva, ze statistik vyplývá, že oproti celkové populaci je ta 
                                                 
22 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. s. 12-15. 
23 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. s. 18-21. 
24 NOSKA, M. Návštěvnost českého internetu v roce 2009: Rekord v počtu uživatelů, ale pokles doby na 
webu. Dostupné z: <http://computerworld.cz/aktuality/navstevnost-ceskeho-internetu-v-roce-2009-vice-
uzivatelu-ale-mene-straveneho-casu-na-webu-5599> [cit. 7. února 2010]. 
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internetová mladší a převahu mají muži v poměru 54:46 vůči ženám. V rozmezích 12-14 

let se vyskytuje 6 %, 15-24 let 28 %, 25-34 let 24 %, 35-44 let 19 %, 45-54 let 14 % a nad 

55 let se vyskytuje 10 % internetové populace.25  

 

Graf 2.2 Aktivity uživatelů Internetu v % respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. 1. vydání. Praha: Grada 
Publishing, spol. s r. o., 2002. ISBN 80-247-0201-0. s. 31. 

 

 

2.4.2 Služba WWW 

 

World Wide Web ve světě vzniká v roce 1993, v České republice se pak rozvíjí 

v roce 1995. Na WSR jsou informace uspořádány do jednotlivých kapitol, které nazýváme 

WS. Uživatel si na Internetu prohlíží informace, jako by listoval v knihách nebo 

v novinách. Rozdílem však je velikost, jež je na stránkách na Internetu téměř nekonečná,  

a také, že WS mohou obsahovat animace nebo zvukové sekvence, což knihy nebo noviny 

neumožňují.  

Abychom mohli vůbec zobrazit WS, musíme mít na počítači nainstalován speciální 

software – prohlížeč, prostřednictvím něhož vzniká uživatelské rozhraní mezi uživateli                

a Internetem. WS mají společné s knihami úvodní stránku. Je to první stránka zobrazována 

na monitoru počítače po zadání adresy WSR, tedy stránka domovská. WSR může podobně 

jako kniha obsahovat také více WS. Pro přechod na jinou WS se používají tlačítka, 

obrázky, nadpisy, které jsou zpravidla zvýrazněny podtržením nebo odlišnou barvou od 

ostatního textu. Každá WS má svou specifickou adresu, tzv. URL26, která je složena ze tří 

                                                 
25 Tisková zpráva společnosti Mediaresearch, a. s. Polovina české populace na Internetu. Dostupné z: 
<http://www.mediaresearch.cz/file/183/tz-polovina-ceske-populace-na-internetu.pdf.> [cit. 7. února 2010]. 
26 Z anglického jazyka Uniform Resource Locator. 
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částí: zkratka WWW, tedy označení, že se jedná o WSR, druhá je pak jméno firmy, 

organizace nebo účelu, tedy pro co byl server zřízen, a spolední je zkratka země, v rámci 

které se daný WSR nachází. Existují však také domény jako například .com, která 

vyjadřuje komerční sféru, kdy tyto domény mohou firmy vlastnit kdekoliv na světě.27 

  

2.4.3 Formy internetové reklamy 

 
Když se řekne RI, jistě každý z nás si představí onen reklamní proužek v horní části 

webové stránky. Jenže kromě webu máme také jiné způsoby, jak můžeme RI realizovat. 

Jedná se také o e-mail, mobilní zařízení jako mobilní telefony a jiné a v poslední řadě také 

software s obsahem reklamních ploch. Reklamní prezentaci je možno šířit všemi čtyřmi 

kanály a také dvěma způsoby: ve formě textu nebo využitím obrázků nebo animací.  

 

Tabulka 2.1 Technologie používané pro distribuce reklamy na Internetu 

 E-mail Web Mobil Software 

Textová 

reklama 

A C E G 

Grafická 

reklama 

B D F H 

Zdroj:  STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, spol. 
s r. o., 2002. ISBN 80-247-0201-0. s. 78. 

  
Jak vyplývá z tabulky 2.1, RI má osm podob. Nejčastěji se setkáváme s reklamní 

plochou ve formě grafického banneru nacházející se nejčastěji na WS – forma D nebo 

uprostřed e-mailu – forma B. Textová reklama se užívá v měřítku menším tež grafická 

reklama. Na webu se s textovou reklamou setkáme ve formě sponzorovaných textových 

odkazů – forma C. Mezi hlavní kanály pro distribuci RI patří e-mail a web. Mobilní 

zařízení mají poměrně malou a nevýznamnou roli, avšak v budoucnu díky vývoje mobilní 

komunikace může být právě tato oblast velmi významná.  

 

2.4.3.1 E-mail 

 

E-mail podle statistik využívá 98 % všech uživatelů, proto je pro RI velmi důležitý. 

Přestože je elektronická pošta nejpoužívanější službou na Internetu, mnoho zadavatelů ji 

přehlíží a orientuje se hlavně na web a to díky myšlence spamu nebo-li šíření nevyžádané 

                                                 
27 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu s. 41-44. 
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reklamy, jež je nebezpečnou reklamní taktikou. Existují však také bezpečné metody, jak 

používat elektronickou poštu jako nástroj pro distribuci RI. Jedná se o sponzorství 

diskusních skupin a autorizovaná (čili vyžádaná) reklamní pošta. V rámci diskusní skupiny 

několik desítek, stovek, ale i tisíců lidí diskutuje na jedno probírané téma. Např. pokud 

uživatelé diskutují na téma mobilního telefonu, lze předpokládat, že umístění reklamní 

pasáže v prvních řádcích dopisu (forma A) vyvolá větší zájem v této diskusní skupině než 

klasický reklamní proužek umístěný na webu. Provozovatelé diskusní skupiny reklamní 

sdělení umísťují do záhlaví dopisu a inzerenta v něm označují jako sponzora, díky jehož 

podpoře diskusní skupina existuje. Samozřejmě je lepší sponzorovat ty diskusní skupiny, 

které jsou vedeny v jazyce dané země.  

Vyžádaná reklamní pošta je typ pošty, kdy uživatelé nějakým způsobem souhlasili se 

zasíláním firemních reklamních sdělení na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Uživatel je 

pak pravidelně informován o aktuálních firemních nabídkách. Vyžádaná reklamní pošta 

obsahuje textovou nebo i grafickou reklamu (forma A a B). Obdržený dopis vypadá jako 

WS, což nepůsobí nudně jako textový formát, ale čtenáře snadněji upoutá díky své 

pestrosti. Avšak HTML formát je mnohem větší než strohý text, proto jsou obrázky 

načítány postupně, nejsou zaslány přímo s dopisem. Proto pokud uživatel není již připojen 

na Internet, obrázky se mu nezobrazí. Z tohoto důvodu řada firem místo obrázků v HTML 

e-mailech využívají barevného textu a jiných prvků, jež neobsahují právě obrázky.  

 

2.4.3.2 Web 

 

Většina RI je zobrazena prostřednictvím webu. „Webové stránky s možností 

zobrazení textu, obrázků, přehrávání sekvencí zvuku a videa jsou ideálním marketingovým 

nástrojem, využitelným pro reklamu.“ Mezi nejpoužívanější prvky reklamy na webu patří 

bannery, tlačítka (tzv. buttons), textové odkazy (tzv. Text Links) a sponzorství.  

Bannery nebo-li reklamní proužky (forma D) jsou nejstarší formou RI a dodnes mají 

vysoký podíl na celkovém objemu peněžních prostředků investovaných do RI. Bannery lze 

definovat jako každé místo na webové stránce, které slouží k umístění reklamního sdělení         

a zároveň není textovým odkazem (forma C). Bannery existují v různých velikostech, jsou 

diferenciované svou interaktivností i užitými multimediálními prvky. Rozeznáváme 

statické reklamní proužky (jedná se o fixní obrázky zpravidla ve formátu GIF, JPEG, jež 

obsahují reklamní sdělení; jejich výhodou je snadnost výroby), animované reklamní 
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proužky (tyto reklamní proužky zařazují více obrázků za sebou, které se v přesně 

stanovených časových intervalech střídají, na základě tohoto vzniká jednoduchá animace; 

výhodou je obohacení reklamního sdělení o více textu) a interaktivní reklamní proužky 

(fungují jako vstupní formulář do jiného serveru, na kterým je dělána reklama; lze tedy 

prostřednictvím tohoto banneru přejít na více webových stránek a to po zadání konkrétních 

informací uživatele, např. výběrem konkrétního mobilního telefonu přejde uživatel na 

konkrétní stránku, jež daný mobilní telefon nabízí).  

 
 Obrázek 2.2 Ukázka banneru 
 

 

 

 

Tlačítka nebo-li buttons  jsou specifickou formou RI o rozměrech 88x31 bodů, jedná 

se tedy o nejmenší reklamní proužky, které jsou umístěny na konci stránky a slouží 

k upoutávání pozornosti na jiné (spřátelené) servery.  Další formou RI jsou textové odkazy 

nebo-li text links. Tímto způsobem není reklamní prezentace přenášena obrázkem, ale 

textem v odkazu, jehož cílem je upoutat pozornost uživatele tím, že si na daný odkaz 

klikne a dostane se tak na webové stránky zadavatele. Poslední RI realizovanou 

prostřednictvím webu je sponzorství, kdy za určitou stanovenou peněžní částku souhlasí 

provozovatel WSR, že v rámci webové stránky (zpravidla v dolní části) umístí logo 

zadavatele reklamy jako sponzora serveru.  

 

2.4.3.3 Mobilní telefony a software 

 

Mobilní telefony se na trhu vyskytují již od počátku 90. let 20. století. Na konci roku 

2000 bylo v Evropě 36 uživatelů mobilních telefonů na 100 obyvatel. S nástupem 

technologie WAP28 byl uživatelům mobilních telefonů umožněn přístup na Internet. 

Aplikací technologie WAP jsou WML29 stránky, prostřednictvím kterých uživatel může 

nakupovat, sledovat informace týkající se tuzemska i zahraničí nebo může využívat 

elektronickou poštu. WML stránky mohou jako ty webové obsahovat reklamní plochy. 

Výhodou mobilních telefonů je vysoký počet uživatelů a tedy tento přístroj je ideálním 

nástrojem pro RI. Avšak problémem je, že ne všechny mobilní telefony podporují aplikaci 

                                                 
28 Z anglického slova Wireless Accesss Protocol. 
29 Z anglického slova Wireless Markup Language. 
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WAP, a pokud ano, tak ne všechny mají dostatečně velký display k zobrazení základních 

informací, natož reklamního proužku. Další nevýhodou je cena za Internet v mobilu, která 

je daleko vyšší než u základních internetových spojení.  

Poslední možností pro zobrazování RI je software, tedy služba, prostřednictvím které 

jednotliví uživatelé na Internetu spolu komunikují (obvykle prostřednictvím textu), jedná 

se např. o ICQ nebo MSN Messenger a jiné. Tyto služby jsou volně k dispozici ke stáhnutí 

bez jakéhokoliv licenčního poplatku. V rámci těchto softwarů je zobrazována i reklama. 

V případě, že uživatel nechce, aby se mu reklama zobrazovala, kontaktuje výrobce daného 

softwaru a zaplatí určitou částku za jeho využívání, poté dostane textový klíč, díky němuž 

zobrazování reklamních proužků deaktivuje.30 

 

2.4.4 E-mail marketing 

 

E-mail marketing je stejně jako RI jedním z nástrojů komunikačního mixu (viz 

obrázek 2.1). Oba nástroje se neustále doplňují a jsou součástí specializovaných 

reklamních kampaní. „Podobně jako dobře vedená internetová reklama také dobrý e-mail 

marketing může firmě zvýšit obrat a přinést nové zákazníky.“ E-mail marketing realizuje 

reklamu prostřednictvím elektronické pošty, nejvyužívanější služby Internetu, jelikož         

e-mail je úspěšnou službou komunikace nejen jednotlivců, ale také firem.  

Stylem, jakým je reklamní pošta rozesílaná, můžeme poštu dělit na autorizovanou         

a nevyžádanou. Nevyžádaná reklamní pošta, tzv. spam31, je elektronická zpráva zaslána 

adresátovi bez jeho souhlasu. Proces rozesílání takovéto elektronické pošty se nazývá 

spamming. V rámci přirovnání ke klasické poště se ta nevyžádaná e-mailová pošta rovná 

letákům, které jsou nám vkládány do domovních schránek. Převážná část spamů „jsou 

obchodně zaměřené nabídky, často jde o nabídky pochybných produktů, postupů na rychlé 

zbohatnutí či o nabídky pololegálních služeb.“ Spamming je zaplavování internetu jednou 

a téže zprávou, která je vnucována lidem, přestože za jiných okolností by takovouto zprávu 

nikdo přijmout nechtěl. (Spam je tedy širším pojmem než nevyžádaná obchodní sdělení, 

jelikož nemusí nutně zahrnovat pouze informace, které souvisejí s podnikatelskou 

činností.)32  

                                                 
30 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. s. 84-97. 
31 Z anglického jazyka, doslovný překlad znamená nevyžádaná zpráva. 
32 ŠTĚDROŇ, B., LUDVÍK, M. Právo v informačních technologiích. s. 7. 
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Spamming byl oblíbeným marketingovým nástrojem v polovině 90. let 20. století. 

V té době byl počet uživatelů Internetu mnohem nižší než je dnes a e-mailová adresa byla 

považována za něco vyspělejšího ve společnosti. Proto mnoho lidí uvádělo právě svou         

e-mailovou adresu na vlastních webových stránkách a na jiných místech na Internetu. 

Firmy, specializující se na informační technologie, vyvinuly software, jenž umožňoval sběr 

právě těchto e-mailových adres a zařazoval jej do vlastních databází, které byly prodávány 

firmám. Firmy pak na e-maily rozesílaly reklamní zprávy. Takhle začal fungovat e-mail 

marketing. Na doručené nevyžádané reklamní zprávy reagovalo mnoho adresátů a objem 

prodeje značně rostl. V 90. letech se však uživatelé Internetu proti takovýmto zprávám 

vzbouřili, protože náklady na doručení pošty vznikaly právě i jim. Důvodem je umísťování 

e-mailové zprávy na disku počítače na tzv. Mail serveru, a pokud adresátovi přijde více        

e-mailů, tak to zabere také více místa. Provozovatelé Mail serveru museli rozšířit kapacitu 

serveru a tyhle náklady se pak přesunuly na majitele e-mailu. Proto v té době dochází 

k odsuzování spammingu a zavádění filtrace proti spamu. 33 

 

Obrázek 2.3 E-mail po celém světě prostřednictvím Internetu 

 

 

 

 

 

 

Kromě filtrování elektronické pošty, která může vykazovat příslušné znaky spamu, 

existuje v rámci boje proti spamu také od roku 2004 zákon o některých službách 

informační společnosti, zkráceně nazýván jako antispamový zákon. Tento zákon povoluje 

zasílat obchodní sdělení pouze na základě předchozího souhlasu adresáta, tedy na základě 

systému opt-in. Zákon však nezakazuje rozesílat spam všeobecně, ale pouze nevyžádaná 

obchodní sdělení. Zákon obchodní sdělení definuje jako „všechny formy sdělení určeného 

k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, 

která vykonává regulovanou činnost nebo je podnikatelem. Za obchodní sdělení považuje 

zákon též reklamu.“ Naopak za obchodní sdělení nejsou považovány údaje, které umožňují 

přímý přístup k informacím o činnostech fyzických nebo právnických osob nebo také 

podniku. Jde převážně o e-mailovou adresu nebo doménové jméno. Orgánem veřejné 
                                                 
33 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. s. 120-124. 
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správy, který dohlíží nad dodržováním antispamového zákona, je Úřad pro ochranu 

osobních údajů. V jeho kompetenci je ukládat při zjištění porušení zákona pokuty až do 

výše 10 miliónů korun českých.34 

Firmy přecházejí raději k autorizované reklamní poště, která se stala hnací silou         

e-mail marketingu. Autorizovaná reklamní pošta znamená, že adresát někdy v minulosti 

souhlasil s tím, že mu takováto zpráva může být zaslána daným odesílatelem, což je 

zásadní rozdíl oproti spamu.  

Autorizovaná pošta se dá rozdělovat na firemní bulletin, zpravodajský bulletin a čistě 

reklamní zprávu. Firemní bulletin je rozesílán prostřednictvím firem jejich zákazníkům a to 

v časových frekvencích týdenních nebo měsíčních s obsahem novinek výrobků či služeb 

nebo také s obsahem informací týkající se slev. Zpravodajským bulletinem jsou aktuální 

zprávy z různých oblastí, např. novinky v oblasti kosmetiky apod. Je zasílán 

zpravodajskými servery těm uživatelům, jež si zasílání daného zpravodajského bulletinu 

objednali. Čistě reklamní zpráva je u adresátů neoblíbená, jelikož si ji pletou se spamem. 

Zapomínají totiž, že si v minulosti takovouto zprávu objednali. Cílem reklamní zprávy je 

propagovat určitý typ výrobku či služby, ale také upozorňovat na konkrétní slevy.  

 

Zhodnocení e-mail marketingu 

 

Z marketingového hlediska je e-mail marketing ideálním nástrojem pro šíření 

reklamního sdělení. Mezi výhody patří vysoký počet uživatelů Internetu, kteří každodenně 

používají svůj e-mail (v současné době elektronická pošta nahrazuje klasickou papírovou 

korespondenci, jelikož lidem usnadňuje v mnoha směrech jejich práci a zároveň je díky  

využití elektronického podpisu a dalších metod velice bezpečná35), ale také hlavně nízké 

náklady (elektronická pošta nepotřebuje na rozdíl od klasické pošty papír, obálky, známky            

a ani osobu, která zajistí doručení zprávy), rychlou odezvu (během několik málo minut je 

zpráva s reklamou rozšířena několika uživatelům najednou, adresáti si s vysokou 

pravděpodobností danou zprávu přečtou ještě tentýž den a tentýž den se k ní vyjádří; 

v mnoha případech také daný propagovaný výrobek nebo službu objednají) a dobrou 

měřitelnost efektivity (lze měřit, kolik adresátů zprávu s největší pravděpodobností 

obdrželo a kolik adresátů si zprávu přečetlo).36 

                                                 
34 ŠTĚDROŇ, B., LUDVÍK, M. Právo v informačních technologiích. s. 7-9. 
35 BUDIŠ, P. Elektronický podpis. s. 10. 
36 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. s. 122-128. 
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2.4.5 Struktura internetového reklamního trhu 

 
      V současné době působí na internetovém reklamním trhu tyto subjekty: 

1) provozovatelé WSR 

2) mediální agentury 

3) mediální zastupitelství 

4) zadavatelé reklamy neboli reklamní agentury 

5) klienti a společnosti, které využívají Internet jako reklamní médium 

6) subjekty internetového reklamního trhu: nezávislé agentury provádějící externí 

audit, provozovatelé statistických serverů a systémy pro vzájemnou výměnu 

reklamních proužků 

 

Proto, aby RI mohla vůbec vzniknout, je zapotřebí nejprve určitých reklamních 

ploch. Proto jsou provozovatelé WSR důležití. Je jimi „každá firma (nebo jednotlivec), 

která provozuje na Internetu libovolný WWW server.“ „Za provozovatele WWW serveru 

obvykle považujeme subjekt, jenž na své vlastní náklady vytvořil a provozuje (obvykle zcela 

zdarma) server, na jehož obsahu se nějakým způsobem podílí (vytváří jej či spravuje).“ Na 

úhradu nákladů na vytvoření, provoz a správu daného serveru provozovatel WSR 

zobrazuje na svých webových stránkách reklamní proužky. Každý provozovatel WSR chce 

nabídnout co nejvíce zajímavý obsah a získat co největší počet návštěvníků. 

Mediální zastupitelství jsou agentury, jaké vznikly s cílem prodat volné reklamní 

plochy na Internetu. Spolupracují s provozovateli WSR, pro něž zadávají reklamní 

prezentace. Provozovatelé WSR takovým způsobem šetří čas, který by ztráceli zaobíráním 

se prodejem svých reklamních ploch, a využívají jej pro tvorbu samotného obsahu serveru 

a jeho aktualizací. „Za tuto „péči“ a prodej reklamních ploch si účtují mediální 

zastupitelství v průměru 10-30 % z utržené částky za získanou reklamu.“ Mediální 

zastupitelství vytváří tematické skupiny, dle kterých stanovují cenu reklamního místa 

WSR. Tento princip sjednocení ceny a vytvoření reklamních balíčků usnadňuje prodej 

reklamy.  

Nezávislé agentury provádějící externí audit jsou specializované agentury 

provádějící audit tzv. log souborů, což jsou data za měsíční období týkající se návštěvnosti 

a počtu zobrazených WS. Na základě těchto faktorů se určuje velikost reklamní plochy         

a zároveň velikost zisku z těchto ploch určených k reklamě. Tyto agentury jsou 

nezávislými subjekty, což znamená, že nevlastní žádný velký WSR. Výsledky log souborů 
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dle jednotné metodiky slouží zadavatelům reklamy nebo reklamním agenturám jako 

podklad pro určování marketingové strategie týkající se reklamy v prostředí Internetu. 

V České republice je nejznámější agenturou provádějící externí audit firma Taylor Nelson 

Sofres Media. 

Nevýhodou externího auditu je, že přestože se výsledky týkají posledního měsíce, tak 

doba analyzování převážně trvá dva týdny, což představuje velké zpoždění pro 

provozovatele WSR, kterým pak nezbývá nic jiného, než předpovídat stejný vývoj               

i v dalším měsíci. Proto vznikly na Internetu specializované servery tzv. statistické servery, 

jež umožňují sledovat vývoj návštěvnosti vlastních WSR mnohem častěji, dokonce denně. 

Provozovatelé statistických serverů stejně jako agentury provádějící externí audit sestavují 

veřejné přehledy návštěvnosti WSR.  

Po provozovatelích WSR jsou nejdůležitějšími subjekty zadavatelé reklamy, což jsou 

reklamní a mediální agentury. Jedná se o investory RI, kteří nakupují místa na Internetu 

určená k reklamě. Díky zájmu o RI došlo ke sjednocení reklamní terminologie (jedná se         

o pojmy, které jsou konkrétně definovány a které slouží k definování různých prvků na 

Internetu, takovým pojmem může být např. Flat fee, což znamená model prodávání RI na 

základě paušálních plateb, kdy inzerent platí za dobu umístění jeho reklamy na reklamní 

pozici nebo za dobu poskytování různých reklamních nástrojů37) a vzniklo několik metod 

měření návštěvnosti serverů na Internetu.38 

 

2.4.6 Klady a zápory reklamy na internetu 

 
Mezi výhody RI patří:  

• zacílení, jelikož reklamní kampaně zasahují přesně ty segmenty trhu, které potřebují. 

Reklamní kampaň lze přizpůsobit podle jakékoliv země, regionu, oboru, ale také ji 

lze nastavit na jednotlivé dny v týdnu, časové úseky v rámci dne a prohlížečů WS. 

• snadné měření reakcí uživatelů na již doručená reklamní sdělení, které zjišťuje, jak 

reklama ovlivňuje povědomí o značkách nebo vlastnostech výrobků a služeb. Lze 

lehce vyhodnotit počet zobrazení reklamy na určitých stránkách, zjistit množství 

reakcí uživatelů na reklamní sdělení prostřednictvím kliknutí na něj a následného se 

dostání na konkrétní stránku obsahující popis výrobku nebo služby. Zjistit lze region 

                                                 
37 Autor neuveden. Terminologie. Dostupné z: <http://netboom.cz/terminologie.html> [cit. 2. prosince 2009]. 
38 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. s. 170-173. 
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uživatele, zda si uživatel produkt skutečně zakoupil nebo jaká byla velikost 

objednávky. 

• doručitelnost a flexibilita, jelikož reklamní sdělení může být zobrazováno kdykoliv, 

tedy i 24 hodin denně, a různě dlouhou dobu, tedy i 365 dnů v roce. U ostatních 

médií není příliš možné reklamní kampaně měnit kvůli vysokým nákladům, naopak 

na Internetu pokud zadavatel zjistí neúspěšnost reklamní kampaně, může ji 

dynamicky měnit a pokračovat v ní a to nejen ve vzhledu, ale i v časové době jejího 

zobrazování. 

• interaktivita, která vyjadřuje, kolik uživatelů kliklo na reklamní proužek, kolik 

zákazníků si výrobek nebo službu koupilo a zda zkušenosti s daným výrobkem nebo 

službou dále sdílí s dalšími potenciálními kupujícími ve formě hodnocení nebo 

komentářů. 

 

Mezi nevýhody RI uvádíme: 

• ne všechny domácnosti mají dostupnost k Internetu (v současné době to platí pro 

převážně starší skupinu lidí). 

• výdaje, jež plynou do RI, jsou stále minimální oproti jiným médiím, konkrétně jsou 

to dvě procenta celkového reklamního rozpočtu. Důvodem je trvání některých 

marketingových oddělení na klasických médiích.  

• klesající Click Rate, čili vyšší ignorace uživatelů vůči RI. 

• omezená velikost, kdy v rámci monitoru počítače reklamní plocha zabírá jen 

minimální možnou část, např.: velikost bannerů 480x60 bodů zabírá na ploše 

monitoru asi 15,6x2 cm. 39 

 

2.5 Televizní vysílání 

 

Televize je dalším prostředkem, jak lze šířit reklamu. Stejně jako i Internet je to 

technický prostředek sloužící k masové komunikaci a zároveň sociální systém, který 

sdělení produkuje a rozšiřuje. Těmito médií lze podávat aktuální i zastaralé informace 

týkající se společnosti, vytvářet vzory chování, návody pro každodenní život, provádět 

sociální kontroly, jakými jsou skandalizace či bulvarizace, ale také propagovat určité 

                                                 
39 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. s. 64-76. 
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výrobky, služby, společnosti, a další věci. Média mají tedy velkou moc ovlivňovat širokou 

veřejnost.  

Na území České republiky bylo televizní vysílání zahájeno v roce 1953 ve studiu 

Televizní studio Praha, které provozoval Československý rozhlas. Rok 1989 přinesl 

liberalizaci mediálního prostředí a tím i vznik soukromých provozovatelů televizního 

vysílání (dále jen TV).40 TV je šíření původních televizních programů, které jsou určeny 

pro veřejnost v kódované nebo nekódované formě a to prostřednictvím kabelových 

systémů a družic analogově (v současné době je tato forma vysílání na ústupu) nebo 

digitálně.41 

  Obrázek 2.4 Televizní vysílání 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Provozovatelé televizního vysílání, jejich práva a povinnosti 

 

Zákon o PRTV vysílání rozděluje TV na veřejné a soukromé. Avšak na základě typu 

oprávnění rozděluje na provozovatele vysílání, kteří vysílání provozují na základě 

zvláštního právního předpisu, např. zákon o České televizi, a nazývají se jako 

provozovatelé vysílání ze zákona, dále provozovatele vysílání, kteří vysílání provozují na 

základě licence, a jsou označování jako provozovatelé vysílání s licencí, a v poslední řadě 

jsou to provozovatelé převzatého vysílání (dále jen PV), jež vysílání provozují na základě 

registrace. 

Provozovatelem TV je osoba, která sestavuje program a která je za daný program 

odpovědná, která je pod obrazovým nebo zvukovým označením daný program schopna 

identifikovat se stoprocentní určitostí, která program šíří nebo prostřednictvím dalších osob 

šířit nechává. Provozovatelem PV je osoba rozhodující o programu PV, která jej šíří nebo 

prostřednictvím jiných osob šířit nechává v nezměněné podobě.  

Provozovatelé obou typů TV mají tato práva a povinnosti: 

                                                 
40 ROZEHNAL, A. Mediální právo. s. 7-23. 
41 ROZEHNAL, A. Mediální právo. s. 44. 
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• vysílat své programy nezávisle a svobodně, což znamená, že ze strany zákona lze do 

jejich obsahu zasahovat jen výjimečně,  

• informace ve vysílání musí být objektivní a vyvážené, jelikož televize má velkou 

moc usměrňovat názory veřejnosti, 

• od zpravodajských pořadů musí být odděleny hodnotící názory a komentáře, 

• v rámci vysílání nesmí být zvýhodňována žádná politická strana či politické hnutí, 

včetně jejich názorů, 

• provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat takovou skladbu svých 

programů, aby byla adekvátní pro všechny obyvatele s ohledem na jejich věk, 

pohlaví, náboženství, politickou příslušnost, původ a další zákonem stanovené 

aspekty, 

• vysílání musí provozovat „vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost 

a nést odpovědnost za obsah programů“ ,  

• vysílané pořady nesmí propagovat válku, nelidská jednání, různé formy diskriminace, 

• vysílané pořady nesmí obsahovat podprahová sdělení (podprahovým sdělením se 

rozumí „zvuková, obrazová nebo zvukově-obrazová informace, která je záměrně 

zpracována tak, aby měla vliv na podvědomí posluchače nebo diváka, aniž by ji mohl 

vědomě vnímat“), 

• vysílané pořady nesmí ohrožovat fyzický, psychický a morální vývoj dětí                            

a mladistvých obsahem hrubého násilí nebo pornografie (takovéto pořady se 

nezařazují do TV v době od 6. hodiny ranní do 22. hodiny večerní, mimo uvedenou 

dobu musí být po celou dobu daného pořadu upozorněno obrazovým symbolem, 

který označuje nevhodnost pro děti a mladistvé), 

• jsou povinni poskytnout státním orgánům a orgánům územní samosprávy 

v naléhavém veřejném zájmu a na jejich žádost nezbytně nutnou vysílací dobu pro 

oznámení o vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu nebo 

také o opatření na ochranu veřejného zdraví, 

• povinnost uchovávat záznamy všech pořadů, které již byly odvysílány, a to po dobu 

30 dnů ode dne jejich vysílání, záznamy se poskytují Radě pro rozhlasové a televizní 

vysílání (dále jen RPRTV), 

• jestliže RPRTV vysílání nebo jiný orgán státní správy zahájí správní řízení o uložení 

sankce nebo zahájí trestní řízení či občanské soudní řízení, je provozovatel TV 
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povinen uchovávat záznam pořadu týkajícího se právě daného zahájeného  řízení 

v technické kvalitě a to do doby, kdy rozhodnutí nabude právní moci, 

• povinnost uvádět logo televizního programu v TV (kromě reklamy a teleshoppingu), 

• oznámit RPRTV všechny technické překážky bránicím ve vysílání nebo požádat 

tento orgán o souhlas o přerušení vysílání z jiného důvodu než jsou technické 

překážky, včetně dalších konkrétních povinností. 42 

 

2.5.2 Licence a registrace 

 

Licencí se rozumí oprávnění provozovat TV. Licence nemůže být převoditelná             

a nelze její hodnotu vyčíslit v peněžních prostředcích. Provozovatelé vysílání, kteří 

vysílání provozují na základě udělené licence, se nazývají soukromoprávní nebo komerční 

vysílatelé. Zásadním rozdílem mezi provozovateli komerčními a těmi ze zákona je 

v získávání příjmů pro svou činnost. Zatímco provozovatelé ze zákona peněžní prostředky 

získávají z koncesionářských poplatků, ti komerční hlavně z vysílání reklamy třetích osob 

v rámci svého vysílání.  

Licence k provozování TV je časově omezena a její platnost může trvat maximálně 

12 let. Její platnost může být prodlužována43 na základě žádosti provozovatele vysílání 

RPRTV. Žádost o licenci musí obsahovat náležité údaje, například: 

• pokud žádost o licenci podává právnická osoba, pak musí uvést sídlo, obchodní 

název, právní formu, IČO, včetně údajů týkající se odpovědné osoby; v případě, kdy 

žádost podává právnická osoba zahraniční, kromě těchto údajů musí uvést také 

adresu organizační složky, která musí být umístěna na území České republiky, dále 

také jména, rodné číslo a údaje týkající se vedoucího dané organizační složky, 

• žádost může podat také fyzická osoba, která v žádosti o licenci uvede jména, rodné 

číslo, adresu, doklad o trvalém pobytu na našem území, datum zahání podnikání, 

IČO, obchodní název, a jiné údaje, 

• údaje o statutárním orgánu (identifikační údaje jeho členů), 

• údaje týkající se výše základního kapitálu, 

• název programu, 

• územní a časový rozsah vysílání, a jiné. 

                                                 
42 ROZEHNAL, A. Mediální právo. s. 44-47. 
43 Doba platnosti licence pro provozování televizního vysílání může být prodloužena jedenkrát na maximálně 
12 let. 
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Proces udělování licence je zahajován z podnětu RPRTV na základě vyhlášení 

licenčního řízení. RPRTV „stanoví lhůtu a místo podání žádosti o licenci, časový a územní 

rozsah a soubor technických parametrů předpokládaného vysílání,…, vyzářený výkon                    

a vysílací stanoviště.“  Oznámení o vyhlášení licenčního řízení je zveřejněno na úřední 

desce, na síti Internet a dále v minimálně dvou celostátních denících. RPRTV vyhlásí 

veřejné slyšení, kde se probírá programová skladba navrhovaná účastníky řízení o udělení 

licence. Udělení licence nepodléhá žádným ukazatelům, výlučně RPRTV rozhoduje v této 

věci dle svého uvážení, např. dle připravenosti žadatele o licenci z hlediska ekonomického, 

technického a organizačního nebo dle přínosu skladby programu v porovnání se stávající 

nabídkou programů na území, které by mělo být pokryto TV. 

Rozhodnutí o udělení licence kromě označení provozovatele vysílání, názvu 

programu, územního a časového rozsahu vysílání, obsahuje také dobu, na kterou byla 

udělena, včetně další údajů. Platnost licence zaniká v případě uplynutí doby, na kterou byla 

udělena, odejmutím licence nabytím právní moci rozhodnutí RPRTV, smrtí fyzické osoby, 

která licenci získala, a další případy.  

Registrace je oprávnění k provozování PV, což je takové, které není původní. Na 

registraci je právní nárok v případě, kdy přihláška k registraci je podána alespoň 60 dnů 

před zahájením PV. Provozovatel PV může vysílat prostřednictvím družic nebo 

kabelového systému. Nabytím právní moci rozhodnutí RPRTV vzniká registrace.  

Registrace zaniká smrtí registrované fyzické osoby, dnem zániku registrované 

právnické osoby, na základě rozhodnutí RPRTV o zrušení registrace, a v jiných 

případech.44 

 

2.5.3 Česká televize 

 

Na území České republiky je provozovatelem vysílání ze zákona45 Česká televize, 

jež je veřejnou institucí. Česká televize provozuje vysílání digitálně i analogově 

prostřednictvím pozemních vysílacích zařízení a dalších technických prostředcích. Jedná se 

o právnickou osobu, která hospodaří s vlastním majetkem a stát za její závazky 

neodpovídá. Mezi její úkoly patří především: 

• poskytování vyvážených, všestranných a objektivních informací, jež jsou ověřitelné, 

                                                 
44 ROZEHNAL, A. Mediální právo. s. 58-70. 
45 Na základě zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.  
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• přispívání k právnímu vědomí obyvatelstva, 

• pro všechny skupiny obyvatel šíří programy a poskytuje takovou nabídku pořadů, 

která je adekvátní k jejich svobodě, kultuře, věku, pohlaví, atd., 

• vysílání zpravodajských, uměleckých, dokumentárních, sportovních, vzdělávacích, 

publicistických, zábavních a dramatických pořadů pro děti a mládež. 

 

Česká televize plní veřejnou službu v rámci TV provozováním dvou celoplošných 

televizních programů, podporuje českou tvorbu filmů, vysílá jak domácí, tak zahraniční 

díla, alespoň ze 70 % vysílaných pořadů je opatřeno titulky (skrytými nebo otevřenými) 

pro sluchově postižené anebo „simultánním tlumočením do znakové řeči“ ,                              

a prostřednictvím dalších úkolů.  

Česká televize má i své orgány. Statutární orgán vykonává generální ředitel, který je 

z výkonu své činnosti odpovědný Radě České televize. Funkční období generálního 

ředitele je šestileté. Poradním orgánem generálního ředitele je Kolegium generálního 

ředitele a Etický panel, jenž je zřízen Kodexem České televize.  

Česká televize v rámci své podnikatelské činnosti získává peněžní prostředky 

z televizních poplatků a z příjmů ze své vlastní činnosti, která je předmětem jejího 

podnikání. „Součástí České televize jsou Televizní studio Brno a Televizní studio 

Ostrava.“ 46 

 

2.5.4 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

 

RPRTV patří mezi nejdůležitější orgán státní správy v oblasti regulace 

elektronických médií, konkrétně v oblasti TV, rozhlasového vysílání a PV. Jeho základním 

a nejstěžejnějším úkolem je dohlížet na dodržování právních předpisů v rámci této oblasti                

a dodržování podmínek uvedených v rozhodnutích o udělení licence a rozhodnutích           

o registraci. Dalšími úkoly jsou: 

• udělování, změna a odnímání licencí k provozování televizního a rozhlasového 

vysílání a registrací k provozování PV, 

• povinnost zveřejňovat na Internetu přehled jednotlivých žádostí o registraci a licenci, 

přehled udělených licencí a registrací, přehled změn licencí a registrací, 

                                                 
46 ROZEHNAL, A. Mediální právo. s. 71-76. 
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• povinnost vydat návrhy a stanoviska na tvorbu zásad státní politiky České republiky 

v oblasti vysílání a jeho rozvoje, 

• dohlížet na dodržování právních předpisů týkajících se reklamy, 

• zveřejňovat svou výroční zprávu, usnesení, zápisy z jednání, žalobě proti jejímu 

rozhodnutí, rozhodnutí soudu o opravném prostředku (všechny tyto dokumenty jsou 

zveřejňovány na Internetu). 

 

Činnost RPRTV je financována ze státního rozpočtu České republiky. „Úkoly 

spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání zajišťuje Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

který je jejím orgánem.“  

Mezi další důležitou povinnost RPRTV je každoročné předkládání výroční zprávy 

Poslanecké sněmovně České republiky ke schválení a předsedovi vlády ke stanovisku do 

konce února každého kalendářního roku. Poslanecká sněmovna má právo požadovat po 

RPRTV dodatečné informace, případně vysvětlení, týkající se výroční zprávy. Výroční 

zpráva musí obsahovat informace o její činnosti a o stavu ve svěřené oblasti, tedy oblasti 

vysílání televize a rozhlasu. Výroční zpráva obsahuje seznam provozovatelů vysílání              

a provozovatelů PV, informace o dodržování zákonů a jiných právních předpisů                       

a uložených sankcí v dané oblasti, včetně informací o výsledcích kontrol dodržování 

povinností stanovených zákonem, informace o udělení a změnách licencí, včetně kritérií, 

dle kterých byly licence uděleny a kritérií, dle kterých byly žádosti o udělení licence 

zamítnuty, dále „návrhy opatření zohledňujících nové technologie“ v dané oblasti, a jiné 

povinné údaje. Výroční zpráva musí být zveřejněna na Internetu.  

RPRTV má 13 členů, kteří jsou jmenováni a odvoláváni do své funkce předsedou 

vlády na návrh Poslanecké sněmovny České republiky. Funkční období každého člena 

RPRTV vysílání je 6 let, přičemž funkční období mohou vykonávat bezprostředně pouze 

dvě po sobě následující funkční období. Proto, aby mohl být člen navržen do své funkce, 

musí splňovat následující podmínky: musí být občanem České republiky, který je 

způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu, má na území České republiky trvalý pobyt, 

je starší 25 let a musí být bezúhonný47. Členství vzniká dnem, který je uvedený ve 

jmenovacím dekretu a končí dnem, který označuje konec funkčního období, dále vzdáním 

                                                 
47 Podmínku bezúhonnosti splňuje občan, který nebyl pravomocně odsouzený pro trestný čin spáchaný 
v přímé souvislosti s provozováním televizního nebo rozhlasového vysílání, nebo který nebyl pravomocně 
odsouzený pro úmyslný trestný čin. 
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se funkce, rozhodnutím předsedy vlády o odvolání člena RPRTV z funkce, nebo pozbytím 

splnění podmínky bezúhonnosti. Ze svých členů RPRTV volí a odvolává předsedu                    

a 3 místopředsedy. Úkolem předsedy je řídit činnost RPRTV a jednat jejím jménem.  

Členové RPRTV nesmějí zastávat funkce, ani v případě neplacené funkce, ve 

společnostech, jež podnikají v oblastech sdělovacích prostředků, reklamy a audiovize. Dále 

nemohou vykonávat vědeckou, uměleckou, literární, pedagogickou a publicistickou 

činnost způsobem, jakým by mohli ohrozit důvěru v nestrannost a nezávislost RPRTV.  

RPRTV je způsobilá se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů         

a současně, pokud je přítomen předseda nebo jeho zástupce. RPRTV rozhoduje právě 

nadpoloviční většinou hlasů svých členů s výjimkou, kdy pro udělení, prodloužení a odnětí 

licence, udělení, prodloužení a zrušení registrace, postačuje k rozhodnutí pouze 9 hlasů.48  

 

2.5.5 Účinná reklama 

 

Z marketingového hlediska existují faktory, které mají na účinnost reklamy zásadní 

vliv. Faktory jsou formulovány v několika tezích, které říkají, že reklama je účinná, pokud 

je příjemce vystaven jejímu přímému působení, pokud reklama zanechá jakousi stopu 

v příjemcově paměti, která bude emocionálního charakteru, a také je účinná tehdy, když 

v chování cílové skupiny vyvolá změnu v tom směru, který je požadován. Reklama je 

postavena na informacích, jaké jsou pro racionální rozhodování příjemce (spotřebitele) 

důležité. 

Cena reklamy v TV se neodvíjí jen od vysílacích stanic, ale také závisí na vysílací 

době. Důležitá je také celková sledovanost televizního programu. Od roku 1997 je 

realizován projekt „elektronické měření sledovanosti televize metodou peoplemetrů“ , který 

poskytuje informace o sledovanosti pro televizní programy, zadavatele reklamy a reklamní 

agentury.49 

 

3. Právní úprava 

 

Model právní úpravy je tvořen právem veřejným a právem soukromým. Veřejné 

právo stanovuje zákazy a omezení v oblasti reklamy, na nichž má stát přímo zájem, 

protože regulované jevy mají dopad na celou populaci. V rámci tohoto práva stát 
                                                 
48 ROZEHNAL, A. Mediální právo. s. 91-96. 
49 VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy. s. 143, 144, 170. 
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prostřednictvím svých orgánů kontroluje dodržování právních předpisů a za jeho případné 

porušení je oprávněn dávat sankce ve formách pokut, vězení nebo jiných trestů. Podstatou 

práva soukromého je regulování takových jevů, které mají dopad pouze na konkrétní 

osoby. V tomto právu nejedná stát z vlastní iniciativy, avšak pouze je na dotčených 

osobách, zda se budou domáhat ochrany svých práv.50 

Veřejné právo omezuje reklamu určitých výrobků nebo služeb. Nejvíce omezovány 

jsou oblasti jako reklama tabákových výrobků, reklama na alkoholické nápoje, reklama na 

léky, zbraně, ale také na potraviny, pohřební služby a další oblasti reklamy. Omezení 

veřejného práva na úseku reklamy se objevují v různých zákonech, např. v zákoně                       

o PRTV, kde předmětem regulace nutně nemusí být pouze obsah dané reklamy, ale také 

forma vysílání reklamy, čímž jsou kupříkladu různá časová omezení nebo oddělení 

reklamy od pořadů apod.51 V oblasti reklamy je nejobsáhlejším právním předpisem zákon 

o RR, který bude rozebrán v této kapitole. Speciálně na oblast TV se orientuje právě výše 

uvedený zákon o PRTV, který bude také blíže v rámci kapitoly nastíněn.  

Soukromé právo regulující oblast reklamy obsahuje především ochranu soukromí              

a osobnosti jedinců, ochranu jejich projevů, podobizen, obchodního jména, ale i ochranu 

autorských děl, ochranných známek, atd. Součástí je také ochrana spotřebitele při nákupu         

a prodeji a při odpovědnosti za vady.52  

Kromě právní regulace existuje také etická samoregulace, která společně s tou právní 

vytváří jeden velký systém regulování reklamy. Mimoprávní regulace reklamy bojuje proti 

neslušnosti, vulgaritám, naopak staví na hodnotách morálky a vkusu, avšak tyto aspekty 

nelze žádným způsobem kodifikovat do písemné podoby. Proto instituce samoregulace 

vydávají tzv. kodexy, v nichž se snaží obsáhnout to, co považují za neetické a nevkusné. 

„D ůležité však je, že „rady moudrých“ nejsou při svém rozhodnutí vázány literou takového 

kodexu, ale jeho duchem. Mohou tedy rozhodnout o neetičnosti určité reklamy bez 

konkrétního odkazu na nějaký článek kodexu…“ Mimoprávní regulace má na rozdíl od 

regulace právní spoustu výhod, jež spočívají především v rychlosti a operativnosti při 

rozhodování samoregulačních institucí. Nevýhodou na druhou stranu je, že se jedná               

o soukromou sféru, jejíž rozhodnutí nejsou právně vynutitelná.53 

 

                                                 
50 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. s. 75-79. 
51 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. s. 79. 
52 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. s. 77. 
53 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. s. 81-84. 
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3.1 Zákon o regulaci reklamy 

 

Zákon od svého počátku, tedy od roku 1995, byl sestaven jako právní předpis věcně 

univerzální regulující reklamu zvlášť citlivých komodit, jakými bezesporu jsou léčiva, 

alkohol, tabákové výrobky a zbraně. Zákon prošel několika novelami a rok 2002 přinesl 

novelu poslední, avšak velmi rozsáhlou. Ta rozšířila oblast zakázané reklamy, včetně míst, 

kde je takováto reklama zakázaná, dobu, v níž je zakázaná, ale také typy komunikačních 

médií, ve kterých nesmí být reklama šířena.54  

Zákon o RR zakazuje: 

• reklamu na zboží, služby či jiné výkony, jejichž poskytování, šíření a prodej je 

v rozporu s právními předpisy (jedná se především o takové komodity, jejichž prodej 

je zakázán, jako např. o drogy, výrobky bez zákonem povinné certifikace, předměty, 

které propagují fašismus, apod.), 

• podprahovou reklamu (jde o vysílání slabých auditivních nebo vizuálních reklam, 

jaké posluchač vnímá pouze a jen podvědomě, avšak na posluchače působí, aniž by 

si toho všiml), 

• klamavou reklamu (zákon o RR tento pojem nedefinuje, odkazuje však na obchodní 

zákoník, kde je pojem vysvětlen; klamavou reklamou se rozumí „šíření údajů                   

o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat 

klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské 

soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů“ ; klamavá reklama je 

např. taková reklama na výrobek, kdy výrobce spotřebiteli poskytuje takové 

informace, jaké spotřebitele mohou klamat o ceně, množství, kvalitě, vlastnostech 

výrobku, což znamená, že poskytované informace jsou neúplné, lživé                              

a neodpovídající skutečnosti), 

• skrytou reklamu (je to taková reklama, která jako reklama není označena a proto ji 

nelze jednoznačně identifikovat jako reklamu, přičemž adresát reklamu přijímá jako 

jinou informaci, aniž by si to uvědomoval; např. v rámci pořadu v TV je rozhovor 

moderátora s hostem, během něhož dojde ke zmínění výrobku, který je hostem 

vychvalován pro jeho vlastnosti, a zároveň tento rozhovor není označen jako 

reklama, pak je to považována za reklamu skrytou), 

                                                 
54 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. s. 38, 39. 
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• nevyžádanou reklamu, jestliže s jejím šířením jsou spojené výdaje adresáta nebo 

pokud tato reklama adresáta obtěžuje,55 

• srovnávací reklamu (srovnávací reklama je „jakákoliv reklama, která přímo či 

nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným 

soutěžitelem“; srovnávací reklama, ačkoliv je zakázaná, je přípustná pouze za 

podmínek stanovených zákonem o RR a obchodním zákoníkem, např. přípustná je 

tehdy, pokud srovnává jen takové zboží, jenž uspokojuje stejné potřeby nebo takové, 

které je určené ke stejnému účelu, a srovnává jen takové vlastnosti, které jsou 

relevantní a ověřitelné), 

• a reklamu v rozporu s dobrými mravy (reklama nesmí jakýmkoliv způsobem 

obsahovat diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví, národnosti, náboženského vyznání, 

politického přesvědčení, nesmí ohrožovat zdraví, život, bezpečnost osob a jejich 

majetek, dále také nesmí ohrožovat nepřijatelnými způsoby mravnost, snižovat 

lidskou důstojnost, nesmí obsahovat násilí, prvky, které využívají motiv strachu nebo 

prvky pornografie).56 

 

Zákon o RR kromě vymezení zakázané reklamy reguluje také oblasti, které jsou 

v zájmu státu ošetřeny, jelikož se dotýkají široké veřejnosti. Regulované oblasti jsou 

následující: tabákové výrobky, alkoholické nápoje, humánní léčivé přípravky, darování 

lidských tkání a buněk, potraviny, kojenecká výživa, přípravky na ochranu rostlin, 

veterinární léčivé přípravky, činnosti v pohřebnictví a střelné zbraně a střelivo.  

Šíření reklamy na tabákové výrobky je zakázáno, výjimku tvoří pouze šíření 

takovéto reklamy pro profesionály v oblasti obchodu s těmito výrobky. Reklamou je zde 

chápáno šíření reklamy tabákového výrobku za účelem jeho propagace a reklama, která se 

v přímé souvislosti nezmiňuje přímo o konkrétním tabákovém výrobku, avšak využívá 

jeho ochranné známky či jiného rysu, který je pro daný tabákový výrobek charakteristický. 

V případě zmíněné výjimky šíření tabákové reklamy musí být splněna podmínka, kdy 

v rámci této reklamy musí být obsaženo varování ve znění: „Ministerstvo zdravotnictví 

varuje: kouření způsobuje rakovinu“, přičemž rozsah varování musí být v rozmezí alespoň 

20 % reklamního sdělení a na zákonem uvedeném podkladu, pokud se jedná o písemnou 

reklamu. Všeobecně však tabáková reklama nesmí být cílená na osoby mladší 18 let, 
                                                 
55 Pro elektronické prostředky však platí zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, 
tedy tzv. antispamový zákon, který je rozebrán v kapitole 2.4.4 E-mail marketing. 
56 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). s. 209, 210 a NOVAKOVÁ, E., 
JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. s. 40-58. 
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takovéto osoby nesmí reklama zobrazovat v žádné situaci, a dále tabáková reklama nesmí 

nikoho vybízet ke kouření.  

Reklama na alkoholické nápoje nesmí vybízet k nadměrnému užívání alkoholických 

nápojů, jakýmkoliv způsobem kritizovat zdrženlivost vůči alkoholickým nápojům nebo 

hodnotit ironickým způsobem abstinenci, být cílená na osoby mladší 18 let, přičemž nesmí 

tyto osoby a ani osoby vyhlížející mladší 18 let v rámci reklamy zobrazovat při konzumaci 

alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prostředky a akce, které se týkají osob mladších 

18 let, a nesmí být užita v přímé nebo nepřímé souvislosti s řízením vozidla. Co se týká 

vlastností alkoholických nápojů, tak reklama nesmí vytvářet dojem, že obsah alkoholu 

v nápoji je jeho kladnou vlastností nebo že tento nápoj má léčebné, povzbuzující anebo 

uklidňující účinky, dále reklama nesmí tvrdit, že konzumace alkoholu vede k lepším 

tělesným, sexuálním výkonům či k většímu společenskému úspěchu. 

Reklama na humánní léčivé přípravky, která je zaměřená na širokou veřejnost, 

prezentuje ty léčivé přípravky, jež mohou být užity bez jakékoliv diagnózy, předepsaného 

lékařského předpisu nebo na základě poradenství s lékárníkem nebo praktickým lékařem. 

Předmětem této reklamy nesmějí být humánní léčivé přípravky, jež mohou být vydány 

pouze na lékařský předpis, humánní léčivé přípravky obsahující psychotropní a omamné 

látky. Tato reklama musí být koncipována tak, aby bylo zřetelně jasné, že se jedná                     

o humánní léčivý přípravek, musí obsahovat jeho název uvedený v rozhodnutí o registraci 

a výzvu k pročtení příbalového letáku, včetně dalších zákonem stanovených obsahových 

povinností. Reklama zaměřená na širokou veřejnost nesmí být cílena na osoby mladší 15 

let, nesmí doporučovat humánní léčivý přípravek s odkazem na doporučení vědců                  

a odborníků ve zdravotnictví (kteří by mohli díky svému společenskému statusu podpořit 

spotřebu humánních léčivých přípravků), také nesmí naznačovat žádným způsobem, že 

užití humánního léčivého přípravku nemá žádné nežádoucí účinky nebo že s vysokou 

určitostí se užitím zlepší zdravotní stav uživatele tohoto léčivého přípravku. Kromě dalších 

zákonem uvedených omezení tato reklama nesmí humánní léčivý přípravek označovat za 

potravinu nebo kosmetický přípravek nebo jeho složení označovat za čistě přírodního 

charakteru.  

Reklama propagující darování lidských tkání a buněk je zakázána v případě, kdy je 

šířena za účelem propagace slibující výhody, např. ve formě finanční odměny, a také 

tehdy, kdy se reklamní sdělení týká dostupnosti a potřeby lidských tkání a buněk, přičemž 

může sloužit k získání výhod ve formách peněžní odměny.  
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Reklama na potraviny nesmí vést v omyl o vlastnostech, množství, složení, původu, 

trvanlivosti, přisuzování jistých účinků potravinám, a jiných zákonem stanovených 

charakteristikách. Tato reklama nesmí vyvolávat takový dojem, že daná potravina je 

obohacena o zvláštní vlastnosti, přičemž ostatní podobné potraviny mají takovéto 

vlastnosti také, nesmí také doporučovat konzumaci potraviny s odkazem na klinické studie, 

které nejsou konkrétní. Potravinou je také doplněk stravy, avšak tento výrobek musí 

zřetelně a v případě psané reklamy i čitelně obsahovat označení „doplněk stravy“. Tatéž 

podmínka platí také pro potraviny pro zvláštní výživu. V rámci potravin řadíme také 

počáteční kojeneckou výživu a pokračovací kojeneckou výživu. Reklama na počáteční 

kojeneckou výživu musí obsahovat pouze ty údaje, jež jsou správné z hlediska vědeckého  

a věcného, přičemž nesmí obsahovat informaci, že se vyrovná mateřskému mléku nebo je 

také lepší. Reklama na oba typy kojenecké výživy musí obsahovat informace o způsobu 

užití, naopak nesmí obsahovat pojem humanizované a maternizované, což ve významu 

vyvolává působení proti kojení. Vždy tato reklama musí obsahovat upozornění, že matky 

mají dávat přednost kojení před takovými výrobky. Jak tomu již bylo u tabákové reklamy  

a reklamy na alkohol, tak i takováto reklama nesmí v sobě vyobrazovat kojence. Další 

omezení jsou uvedena v zákoně o RR.  

Reklama týkající se přípravků na ochranu rostlin musí obsahovat pouze ty údaje, 

které vycházejí z rozhodnutí o registraci, přičemž nezaregistrované přípravky nesmějí být 

uváděny v reklamě vůbec. Reklama na veterinární léčivé přípravky nesmí propagovat ty 

přípravky, které mohou být vydávány jen na lékařský předpis nebo takové, které obsahují 

psychotropní nebo omamné látky.  

Reklama na střelné zbraně a střelivo je všeobecně zakázána, dovolena je pouze 

v případě, že je šířena ve směru k odborníkům a podnikatelům, kteří podnikají nebo jsou 

z oblasti výroby a prodeje těchto nebezpečných produktů a to pouze na v zákonem 

stanovených formách. 

Reklama zaměřená na činnosti v pohřebnictví57 nesmí být doručována elektronickou 

poštou a jinou adresnou formou. Tato reklama může obsahovat pouze údaje týkající se 

firmy nebo provozovatele této činnosti, vymezení předmětu činnosti, adresu pro styk 

s klienty, telefon, fax, e-mailovou adresu, webovou adresu, logo a provozní dobu pro 

veřejnost.58  

                                                 
57 Mezi tyto činnosti patří: realizace pohřebních služeb, provádění balzamace a konzervace, provozování 
krematoria, provozování veřejného pohřebiště.  
58 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, článek II, §2-§5, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.2 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

 

Kromě zákona o RR existuje zákon o PRTV, který se blíže vztahuje na oblast TV. 

V tomto zákoně jsou vymezeny povinnosti vysilatelů TV při vysílání reklam a při 

zařazování reklam do programu, časový rozhlas reklamy a ustanovení týkající se reklamy 

na alkoholické nápoje.  

Provozovatele vysílání nesmí zařazovat do vysílání: 

• reklamy podporující chování, které ohrožuje morálku, zájmy spotřebitele, nebo také 

zdraví, životní prostředí a bezpečnost, 

• reklamy určené pro děti nebo ve kterých děti vystupují, přičemž reklama podporuje 

chování, které ohrožuje jejich mravní, fyzický nebo psychický vývoj, 

• reklamy, ve kterých se objevují moderátoři a redaktoři zpravodajských pořadů              

a pořadů s politicko-publicistickým charakterem, 

• reklamy týkající se náboženského vyznání, politického hnutí a politických stran, 

kandidátů na poslance, senátory, členy zastupitelstev samosprávných celků,  

• reklamy na tabákové výrobky, 

• diskriminující reklamy a to z důvodu rasy, pohlaví, jazyka, a dalších zákonem 

vymezených důvodů,  

• podprahovou reklamu a reklamu skrytou, 

• reklamu snižující lidskou důstojnost, 

• reklamy, které útočí na náboženství nebo politické smýšlení (ale také na jiné 

smýšlení). 

 

Zákon se také jako zákon o RR zabývá blíže reklamou zaměřenou na děti a mladistvé 

a ukládá konkrétní podmínky zákazů v reklamě. Reklama nesmí vybízet děti a mladistvé 

ke koupi produktu nebo služby, přičemž zneužívá jejich důvěřivosti a nezkušenosti,            

a vybízet děti a mladistvé k přemlouvání svých rodičů nebo osob jim blízkých, aby jim 

koupili reklamou nabízený produkt nebo službu. Reklama nesmí ukazovat děti a mladistvé 

v nebezpečných situacích, pokud k tomu nemá zvláštní důvod.  

Kromě dětí a mladistvých se zákon také blíže zaměřuje na reklamy na alkoholické 

nápoje, kde platí, že reklamy na tyto produkty nesmí být cíleny na mladistvé (a ani je 

nesmí zobrazovat v rámci reklamy), nesmí spotřebu alkoholu dávat do souvislosti se 

zvýšeným tělesným výkonem, společenským a sexuálním úspěchem, s řízením vozidel, 
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s tvrzením, jež říká, že konzumace alkoholických nápojů má stimulující, uklidňující nebo 

také léčebné účinky. Samozřejmě reklama na alkoholické nápoje nesmí nabádat 

k nadměrné konzumaci, nesmí kritizovat střídmost nebo abstinenci a také nesmí označovat 

jako kladnou vlastnost obsah alkoholu v nápoji.  

V rámci TV mají provozovatelé TV povinnost zajistit, aby reklama byla zřetelně 

oddělena od programu a to buď zvukově, obrazově nebo kombinací těchto způsobů, 

přičemž reklama musí být vysílána mezi pořady v blocích a v rámci vysílání by měla být 

reklama zařazována jen ve výjimečných situacích. V době od 6. hodiny ranní do              

22. hodiny večerní nesmí být do vysílání zařazovány reklamy na erotické výrobky              

a služby. Další omezení zařazování reklamy se týká bohoslužeb, kdy bezprostředně před 

nimi a bezprostředně také po nich nesmí být reklamy vysílány.  

V rámci vysílání programu může provozovatel TV zařadit reklamu pouze tehdy, 

pokud je pořad složený z částí nebo pokud obsahuje přestávky. Provozovatel TVs licencí 

může do televizních pořadů vkládat reklamy, pokud tím nenaruší hodnotu daného pořadu 

z hlediska jeho časového trvání, struktury a charakteru. Audiovizuální díla59 může 

provozovatel TV s licencí přerušit reklamou jen tehdy, pokud je délka trvání těchto děl 

delší než 45 minut60 a za podmínky, kdy reklama může být vysílána maximálně jednou 

během každých 45 minut trvání tohoto díla. U seriálů, dokumentárních a zábavných pořadů 

lze vložit reklamu za podmínky, kdy délka těchto pořadů je delší než 30 minut (a ne častěji 

než jen jednou během tohoto časového úseku) a zároveň musí být splněna podmínka, že 

„mezi dvěma po sobě následujícími přerušeními pořadu reklamou musí uplynout nejméně 

20 minut“.  

Provozovatel TV ze zákona nesmí zařazovat do vysílání reklamu vůbec, výjimkou je 

pouze případ, kdy podmínkou k získání práv pro vysílání události ze sportu nebo kultury je 

právě vysílání reklamy na tuto událost a to před a po vysílání takového události a během 

přestávek této události. Takováto reklama nesmí být delší než 0,5 % denního vysílacího 

času a v době od 19. hodiny do 22. hodiny nesmí reklama překročit limit 6 minut v rámci 

jedné hodiny vysílání. Provozovatel TV s licencí je také časově omezený při zařazování 

reklam do vysílání. Nesmí přesáhnout limit 15 % denního času vysílání a zároveň 

v průběhu jedné hodiny vysílání nesmí přesáhnout 12 minut.61 

 

                                                 
59 Jedná se zde o hrané filmy a filmy televizní, nikoliv o seriály, zábavné a dokumentární pořady.  
60 Včetně již zařazené reklamy. Jedná se o plánovanou délku pořadu.  
61 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, hlava 
IV., §48 - §53, ve znění pozdějších předpisů.  
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3.3 Etická samoregulace 

 

Etická samoregulace je postavena na principech přímé kontroly širokou veřejností             

a nezasahováním státních orgánů do její regulace. Subjekty reklamního průmyslu jsou 

zavázány dodržovat v rámci reklamní samoregulace, která je velmi flexibilním a účinným 

nástrojem, pravidla chování, která jsou stanovená v tzv. Kodexu reklamy (dále jen KR). 

Orgánem, jenž řeší stížnosti na určité reklamy a který KR vydal, je Rada pro reklamu (dále 

jen RPR).62 Samoregulační instituce vyzývají občany, aby si stěžovali na reklamy, které 

jim připadají neetické či nevkusné. Proto také stížnosti na reklamu může podávat 

kdokoliv.63 

RPR si dala cíl, že bude na území České republiky prosazovat jen tu reklamu, která 

je legální, pravdivá a čestná. Základními úkoly (kromě vydávání KR) RPR jsou: 

• prostřednictvím svého orgánu Arbitrážní komise dohlíží na dodržování KR, 

• vykonává osvětovou činnost, 

• hájí zájmy ze strany reklamního průmyslu,  

• podílí se na tvorbě zákonů týkající se oblasti reklamy a marketingové komunikace, 

• zastupuje členy v EASA64, 

• a vykonává další činnosti.  

 

RPR se zabývá stížnostmi na reklamu v různých oblastech jako jsou tisk či plakátové 

plochy, avšak pro účely této práce jsou pro nás důležité oblasti RI a reklama v TV, které 

také patří do pole působnosti RPR. RPR může zahájit proces, v němž projednává stížnosti, 

na základě přijatého návrhu ze strany veřejnosti nebo ze své iniciativy, pokud nabude 

přesvědčení, že konkrétní reklama odporuje nějakému ustanovení KR. 65 

 

3.3.1 Kodex reklamy 

 

KR ve své první části říká, že reklama nesmí vést k porušování právních předpisů          

a musí být v souladu s čestnou soutěží konkurentů. Reklama nesmí nabádat k nadměrnému 

plýtvání či spotřebě produktů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Kromě dalších 
                                                 
62 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). s. 221. 
63 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. s. 82. 
64 EASA je Evropská asociace samoregulačních orgánů, jejímž členem je Rada pro reklamu od roku 1995. 
65 Internetové stránky Rady pro reklamu. Dostupné z: <http://www.rpr.cz/cz/index.php> [cit. 12. března 
2010]. 
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požadavků reklama nesmí ohrožovat dobré jméno reklamy. Vymezuje zde také všeobecné 

zásady praxe v oblasti reklamy, kdy požaduje, aby reklama dbala na slušnost (reklama 

nesmí vést k snižování lidské důstojnosti), čestnost (reklama nesmí zneužívat neznalost             

a důvěřivost spotřebitelů, nesmí být podprahová a skrytá) a pravdivost (nesmí obsahovat 

klamavé údaje o prezentovaném produktu nebo službě, které mohou vyvolat např. takovou 

domněnku, která uvádí v omyl informace o místě původu daného produktu, reklama také 

nesmí sjednávat vlastní nebo cizí firmě či podniku prospěch na úkor druhého na základě 

obsažených klamavých údajů). Mezi další zásady patří mimo jiné i to, že reklama má 

zakázáno využívat motiv strachu, předsudky, pověry, násilí (nebo cokoliv, co by k násilí 

vedlo), a další zásady.  

V druhé části se zabývá konkrétními komoditami podobně jako zákon o RR. Jedná se                   

o reklamu na alkoholické nápoje, na potraviny a nealkoholické nápoje, děti a mládež, 

tabákovou reklamu, reklamu na léky, na zásilkový prodej a reklamu na loterie a jiné tomu 

podobné hry.  

Reklama na alkoholické nápoje nesmí vést k nadměrné konzumaci alkoholu, nemůže 

být založena na násilí, nesmí být cílena na osoby mladší 18 let (žádná osoba v reklamě 

nesmí vypadat mladší 25 let a musí být starší 25 let i reálně), nesmí být vysílána před, 

během nebo po takových televizních pořadech, které jsou určeny dětem. Reklama na 

alkoholické nápoje nesmí obsahovat grafiku, kreslené postavičky a ani jiné podobné 

prostředky v reklamě, jež by mohly vyvolat zájem dětí. Opět tato reklama nemůže být 

použita v souvislosti s řízením vozidla, nesmí vyvolávat dojem, že konzumace alkoholu má 

léčebné účinky, a mnoho dalších, které navazují na zákon o RR. 

Reklama týkající se potravin a nealko nápojů musí obsahovat jen pravdivé informace  

o výrobcích odpovídající skutečnosti, nikoliv nesmí vést ke klamání zákazníků. Tato 

reklama nesmí zpochybňovat zdravý a aktivní styl života a vyvážený způsob stravování. 

KR také uvádí, že „potraviny, které nejsou určeny k tomu, aby byly náhradou celého jídla, 

nebudou za takovou náhradu vydávány“.  

Reklama cílená na děti a mládež je v KR obsažena poměrně obsáhle. KR zakazuje 

reklamu, která by u dětí vyvolávala takový dojem méněcennosti ve vztahu k dětem druhým 

vyvolaný tím, že propagovaný produkt nevlastní. Reklama na čistící prostředky nemůže 

zobrazovat děti manipulující s těmito výrobky a nemůže ani děti zobrazovat v dosahu 

těchto prostředků bez dozoru dospělého. Totéž platí i pro léky, žíraviny či prostředky 

určené k dezinfekci. Takovéto opatření vyplývá z hlediska bezpečnosti, na které také KR 

dbá. Říká, že pokud v reklamě děti vystupují v situacích, tak jen takových, které jsou pro 
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ně bezpečné. Nesmí se tak objevovat při hrách na ulicích, které nejsou k tomuto účelu 

určené, atd. Reklamy na potraviny a nealkoholické nápoje nesmí obsahovat takové prvky, 

které by mohly vést k nevhodným stravovacím návykům dětí. KR uvádí i další podmínky 

týkající se reklamy zaměřené na děti a mladistvé. 

Tabáková reklama definuje konkrétně tabákový výrobek. Jedná se o cigarety, 

doutníky či různé druhy tabáků (např. dýmkové, šňupavé, apod.). Tato reklama nesmí být 

cílena na osoby mladší 18 let, a ani nesmí takovéto osoby v tabákové reklamě vystupovat 

(pouze osoby, které jsou starší 25 let a nebo se starší 25 let zdají), a nezletilé osoby nesmí 

ke kouření nabádat. Loga a značky na oblečení mohou být pouze na takovém, které je jen  

a pouze ve velikostech určených pro dospělé. Tabáková reklama nesmí vyvolávat dojem, 

že užití tabákových výrobků vede k relaxaci, lepším podnikatelským, sportovním nebo 

sexuálním úspěchům, atd. 

Reklama na léky může propagovat jen takové léky, které jsou registrovány v České 

republice a které jsou určené k volnému prodeji. Nesmí propagovat ty léčivé přípravky, jež 

obsahují psychotropní nebo omamné látky, také nesmí propagovat lék na základě toho, že 

je přírodního původu a tedy nepůsobí škodlivě na lidský organismus. Kromě jiných 

podmínek KR říká, že tato reklama musí obsahovat název léku, informace o jeho správném 

užívání, výzvu k pečlivému pročtení příbalového letáku, a jiné údaje. 

Reklamou na zásilkový prodej KR rozumí takovou reklamu, která přímo nebo 

nepřímo nabízí odeslání nebo doručení zboží objednávajícímu (tedy kupujícímu) na 

základě přijaté objednávky, která je provázena platbou úplnou nebo částečnou, a zároveň 

kupující nemusí před nákupem zboží prohlédnout. Povinnosti inzerentů spočívají v tom, že 

v inzerátu musí uvést jméno nebo firmu, adresu jejich sídla, případně pokud se liší od 

adresy sídla také kontaktní místo pro zákazníky, kde musí být odpovědná osoba starající se 

o dotazy zákazníků. Kromě dalších povinností obsažených v KR zaslané a objednané zboží 

musí odpovídat popisu v daném inzerátu. 

Reklama na loterie a jiné podobné hry musí být společensky odpovědná, nesmí 

vybízet k nadměrnému sázení, nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let (mohou se v ní 

objevovat pouze osoby starší 25 let, které také starší 25 let vypadají), nesmí vést 

k nelegálnímu sázení nebo takovému, které by „hráčům“ způsobilo společenskou nebo 

právní újmu. Tato reklama nesmí být umístěna v médiích, která jsou určena pro nezletilé.66 

 

                                                 
66 Kodex reklamy 2009. Dostupný z: <http://www.rpr.cz/cz/index.php> [cit. 18. března 2010]. 
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4. Regulace reklamy na Internetu a v televizním vysílání 

 

Internet je médium, na kterém lze nalézt snad veškeré informace (a nejen informace), 

na jaké si vzpomeneme. Získat to, co zrovna hledáme, můžeme jednoduše ihned po zadání 

klíčových slov v jakémkoliv vyhledávači. Některé WS nemají zrovna takový obsah, jaký 

by byl zákonný. Proto vznikají různé formy regulace na Internetu, které by takovým 

protizákonným nebo nepříznivým věcem zabránily. Totéž platí i pro RI. Dohlíží na ní 

nejen orgány států na úseku reklamy, ale také veřejnosti více či méně známá RPR, což lze 

také vidět na základě řešených stížností, jež jsou zveřejňovány na webových stránkách 

tohoto samoregulačního orgánu. 

 

4.1 Kauzy řešené Arbitrážní komisí Rady pro reklamu 

 

V roce 2009 Arbitrážní komise RPR zamítla stížnost fyzické osoby, která si 

stěžovala na reklamní sdělení, jenž jí bylo doručeno prostřednictvím elektronické pošty. 

Reklama na základě odkázání se na světovou krizi a z toho odvíjející se ekonomickou 

situaci lákala na alkoholický nápoj Berentzen Saurer Apfel a Puschkin za účelem navození 

se do lepší nálady. Reklama obsahovala také odkaz na webovou stránku, kde byl celý 

reklamní spot ve stylu oblíbených sportů jako snowboarding či skating a hudby v hip-

hopovém žánru.  

Stěžovateli se nelíbila celková designe reklamy, protože mu připadala, že je 

zaměřená na nezletilé osoby. Komentoval to tím, že prvky obsažené v této reklamě jsou 

aktuální pro nezletilé osoby, a také, že zde vystupují velmi mladé osoby.  

Arbitrážní komise se seznámila s tímto reklamním spotem a se stanoviskem 

zadavatele této reklamy (tedy společností Berentzen Distillers CR spol s.r.o.). Zadavatel ve 

svém vyjádření uvedl, že prvky užité v reklamě nejsou zaměřené na nezletilé, jelikož jsou 

to prvky obecně spojované s módním prožíváním volného času mladých lidí. Osoby, které 

jsou v reklamě zobrazovány, nejsou nezletilí, ale osoby, které mají blízko věku třiceti let. 

Zadavatel se také vyjádřil, že reklama neodporuje žádnému právnímu předpisu a ani KR. 

Cílem reklamy je navození se do přátelštější nálady v rámci sportovní atmosféry. Členové 

Arbitrážní komise také zjistili, že reklama odkazuje na webovou stránku 

www.pijtezodpovedne.cz, která obsahuje varování před nestřídmou konzumaci 
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alkoholických nápojů a je proti konzumaci alkoholických nápojů nezletilých. Na základě 

těchto skutečností členové Arbitrážní komise uznali reklamu za etickou a žádost zamítli. 67 

V dalším roce, tedy v současném roce 2010, se Arbitrážní komise zabývala stížnosti, 

ve které si fyzická osoba stěžovala na RI společnosti Voinet spol. s r. o.68, kde v rámci 

propagace svých produktu bylo součásti i heslo „žádné pink nebo modré chytáky“69. Podle 

stěžovatele zadavatel použil srovnávací reklamy, která je nepřípustná dle právních 

předpisů. Zadavatel se k této věci vyjádřil tak, že jde skutečně o srovnání produktů jiných 

konkurentů, avšak takovým způsobem, který je v souladu s právními předpisy. Reklama 

dle jeho vyjádření nezlehčuje nepravdivými údaji služby a ani podnik žádného soutěžitele 

a ani nevede k parazitování na dobré pověsti soutěžitele s cílem získání prospěchu pro svůj 

podnik.  

Členové Arbitrážní komise však považují uvedený slogan za nesporný, protože slovo 

pink a jeho vizuální zobrazení představuje společnost T-Mobile a slovo modré, včetně jeho 

vizuálního zobrazení, zase společnost O2 Telefonica. Proto tuto reklamu považují za 

srovnávací. Z pohledu KR tuto reklamu nepovažují za zcela v pořádku. KR obsahuje 

ustanovení o zvláštních požadavcích na reklamu, kde je řečeno, že reklama nesmí útočit na 

jiné produkty, inzerenty či reklamy a nesmí se snažit přímo a ani nepřímo tyto výrobky, 

inzerenty či reklamy diskreditovat. Reklama dále nesmí snižovat hodnotu produktů 

ostatních soutěžitelů a to ani náznakem. Reklama pak zvláště v rámci nepříznivého 

srovnávání nesmí obsahovat konkrétní produkt.  

Členové Arbitrážní komise uvedený slogan ohodnotili jako negativně podbarvený, 

jenž je v rozporu s ustanoveními KR. Proto stížnost fyzické osoby uznali a vyhovili ji, 

reklama tedy byla uznaná za neetickou.70 

 

4.2 Rozdíly v právní úpravě v oblasti reklamy pro Internet a televizní 

vysílání 

 
Abychom mohli zjistit, které z těchto dvou médií má větší možnosti pro šíření 

reklamy a obsahuje méně omezení, musíme porovnat právní problematiku s těmito médii 

spojenou.  
                                                 
67 Rozhodnutí Arbitrážní komise RPR Čj. 017/2009/STÍŽ. Dostupné z: <http://www.rpr.cz/cz/index.php> 
[cit. 20. března 2010]. 
68 Jedná se o telekomunikačního operátora. 
69 Slovo pink bylo zobrazeno růžově a slovo modré zase modře.  
70 Rozhodnutí Arbitrážní komise RPR Čj. 003/2010/STÍŽ. Dostupné z: <http://www.rpr.cz/cz/index.php> 
[cit. 20. března 2010]. 
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Tabulka 4.1: Rozdíly vycházející z právní úpravy pro reklamu šířenou v televizi a na Internetu 

Druh zákazu nebo opatření Reklama na Internetu Reklama v televizním vysílání 

Skrytá reklama zakázáno zakázáno 

Reklama založená na podprahovém 

vnímání 

zakázáno 

 
zakázáno 

Diskriminační reklama zakázáno zakázáno 

Reklama ohrožující mravnost, lidskou 

důstojnost, a obsahující násilí apod. 
zakázáno zakázáno 

Povinnost oddělovat reklamu od 

ostatních sdělení 
povinné povinné 

Reklama týkající se náboženského 

vyznání 
bez omezení zakázáno 

Reklama politických stran a 

politických hnutí, reklama zaměřená 

na kandidáty na poslance, senátory, 

členy zastupitelstev samosprávných 

celků… 

bez omezení zakázáno 

Tabáková reklama 

zakázána, ale povolena 

šířit mezi odborníky 

v oblasti tabákových 

výrobků 

výlučně zakázáno 

Reklama na alkoholické nápoje omezeno omezeno 

Reklama na léčivé přípravky omezeno omezeno 

Reklama, ve které vystupují 

moderátoři, hlasatelé a redaktoři 

zpravodajských a politicko-

publicistických pořadů 

bez omezení zakázáno 

Reklama na přípravky na ochranu 

rostlin 
omezeno omezeno 

Reklama na veterinární přípravky omezeno omezeno 

Reklama na potraviny, kojenecká 

výživu 
omezeno omezeno 

Zařazování reklam na erotické 

služby v době od 6. do 22. hodiny 
bez časového omezení zakázáno 

Časový rozsah trvání reklamy bez omezení omezeno 

Procentuální časový objem reklam 

v rámci jednoho dne 
bez omezení omezeno 

Pozn.: rozdíly jsou zobrazeny tučným písmem. Existují ještě další omezení nebo zákazy, které jsou však již 
pro obě média shodné. Viz kapitola č. 3. Právní úprava. 
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Věk
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32,5%

7,5% 1,3%

16 - 25

26 - 45
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61 a více

Pohlaví

41,25%

58,75%

muž žena

4.3 Reklama a její regulace dle výzkumu 

 

 V dotazníků 80 náhodným respondentům byly položeny otázky týkající se 

Internetu, reklamy a její regulace. Z 58,75 % odpovídaly ženy, muži pak oproti tomu 

zahrnovali 41,25 % vzorku. Nejvíce respondentů má nejvyšší dosažené vzdělání střední 

s maturitní zkouškou, tedy 86,3 %, dále s 6,3 % střední s výučním listem, 5 % 

vysokoškolské vzdělání a 2,5 % dotázaných má vzdělání základní. Respondenti se 

pohybují s 58,8 % v 16 až 25 letech věku, s 32,5 % v 26 až 45 let věku, 7,5 % má 46 až 60 

let a 1,3 % má více než 61 let. 

 
Graf 4.1 Věk respondentů            Graf 4.2 Pohlaví respondentů 

    

   Graf 4.3 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentům byly položena otázka, kolik času stráví na Internetu. Méně než 1 

hodinu stráví 11,3 %, 1 až 2 hodiny stráví 65 %, 3 až 5 hodin 15 % a více než 5 hodin 8,8 

%. Nejčastější činností je z 43,8 % hledání informací, z 28,8 % komunikace s okolím, 

zábava tvoří 15 %, 11,3 % je práce a 1,3 % vzdělávání.   

 

Nejvyšší dosažené vzd ělání

2,5% 6,3%

86,3%

5,0%
základní
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zkouškou
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Graf 4.4 Nejčastější činnost respondentů na Internetu    Graf 4.5 Jaký čas respondenti tráví na Internetu 

 

Při činnostech na Internetu uživatelé mohou shlédnout také reklamu, ale také 

reklamu můžou ignorovat. Respondenti z 58,8 % vnímají, ale nijak zvlášť se dále                      

o reklamu nezajímají, z 38,8 % reklamu úplně přehlíží a 2,5 % se o reklamu více zajímají. 

Abych srovnala účinnost reklamy v TV s RI, zeptala jsem se respondentů, která reklama na 

ně více působí. Z 86,3 % působí na respondenty televizní reklama více, 10 % říká, že 

televizní reklama není účinnější než RI a 3,8 % neví, která z reklam v těchto dvou médiích 

na ně více působí.  

 

Graf 4.6 Vnímání internetové reklamy respondenty      Graf 4.7 Reklama v TV versus reklama na Internetu 

 

 Na otázku, zda si respondenti myslí, jestli je RI a reklama v TV regulována stejně, 

53,8 % odpovědělo, že ne, 32,5 % ano a 13,8 % neví.  

 

  Graf 4.8 Pohled respondentů na právní předpisy v oblasti reklamy v TV a na  

  Internetu 
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nevím
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Reklama v TV je omezena na určitý časový interval a časový objem v rámci jednoho 

vysílacího dne. Podle 65 % respondentů by takového podobné omezení mělo platit i pro 

některé typy RI, 35 % říká, že by omezení platit nemělo nebo nemuselo. A jakým 

způsobem by 65 % respondentů chtělo takového omezení dosáhnout, aby bylo kvalitní        

a efektivní? 48,1 % by to řešilo novým právním předpisem, jenž by se zabýval jen a pouze 

RI, 46,2 % by novelizovalo aktuální zákon o RR a 5,8 % by opatření chtělo dosáhnout 

pouze nepsaným pravidlem, který by se uplatnil mezi subjekty na reklamním trhu.  

 

Graf 4.9 Měly by být typy reklamy na Internetu časově  
omezeny jako tomu je u reklamy v televizním vysílání? Graf 4.10 Jak lze daného omezení dosáhnout? 

 

Co se týká samotného obsahu televizní reklamy v porovnání s ostatními velkými 

médii, podle respondentů z 57,5 % je obsah reklamy v TV více omezován než např.            

u plakátů, 28,8 % netuší, jak by to mohlo být a 13,8 % si myslí, že obsah reklamy v televizi 

není více omezován než obsah u jiných médií.  

 

  Graf 4.11 Je obsah reklamy v televizi více omezován než u jiných 
  velkých médií (např. plakáty)? 
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Kromě přehledu právní regulace jsem zjišťovala také znalost respondentů v oblasti 

regulace mimoprávní. Nejznámější samoregulační orgán působící v České republice 

nazývaný RPR zná 30 % dotazovaných, 6,3 % sice RPR nezná, ale má ponětí                      

o mimoprávní regulaci, kdežto vysoký počet respondentů, přesněji 63,8 %, nezná ani RPR 

a ani neví vůbec, že existuje mimoprávní regulace reklamy. Ti, kteří znají RPR anebo vědí 

o mimoprávní regulaci reklamy si z 65,5 % myslí, že tato forma regulace reklamy je pro 

naši společnost prospěšná. Z 34,5 % nemají přehled o tom, zda pro společnost prospěšná je 

či nikoliv.  

 

Graf 4.12 Povědomí o Radě pro reklamu 
u respondentů       Graf 4.13 Je mimoprávní regulace prospěšná? 

 

RPR vydává KR, který představuje realizační nástroj etické samoregulace. 27,5 % 

respondentů ví, co je jeho obsahem, zbývajících 72,5 % nezná obsah tohoto kodexu, ale          

5 % respondentů ví, že KR existuje, naproti tomu zbývajících 67,5 % nikdy o KR 

neslyšelo. 

 
      Graf 4.14 Znalost respondentů Kodexu reklamy 
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 Při sledování a vnímání reklamy můžeme podle vlastního úsudku rozpoznat, zda 

nějaký prvek obsažený v reklamě je protiprávní anebo nám reklama může připadat 

nemravná. Na otázku, zda respondenti znají nějakou reklamu v médiích nebo venkovní 

reklamu, která jim připadá protiprávní a nemravná, odpovědělo 55 % dotazovaných, že 

neznají, 28,8 % reklamu znají a 16,3 % při sledování reklamy tyto faktory vůbec 

nevnímají.  

 
         Graf 4.15 Protiprávní nebo nemravná reklama v médiích nebo venkovní  
          reklama, kterou respondenti znají 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ti, kteří reklamu protiprávní znají, uvedli příklad takovéto reklamy. Nejvíce se 

objevil případ (uvedlo ho 7 respondentů) televizní reklamy na Fidorku, ve které 

vystupovala malá holčička s panenkou, která když viděla v projíždějícím autě osobu 

rozbalující čokoládový výrobek Fidorku, panenku po autě hodila, tím auto zastavila           

a Fidorku dané osobě vzala. Vše bylo s heslem: „Fidorka – když musíš, tak musíš“. Jeden 

dotazovaný uvedl, že mu vadí reklamy na alkoholické nápoje, jenž jsou vysílány v denním 

čase, jelikož je sledují i malé děti. V rámci venkovní reklamy 1 respondent uvedl, že mu 

připadá nemravná současná politická reklama, kdy se přední politici v ní navzájem urážejí.  

Co se týče Internetu a reklam v tomto médiu obsažených, 100 % respondentů si 

nevzpomnělo na žádnou RI, která by byla protiprávní anebo nemravná.  

 

     Graf 4.16 Protiprávní reklama na Internetu, kterou respondenti znají 
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V případě shlédnutí protiprávní reklamy, by 72,5 % celou věc nechalo na jiných 

lidech, 20 % by situaci nechalo také na ostatních, ale v případě, kdy by se protiprávní 

reklama dotýkala v negativním smyslu jejich osoby nebo jejich okolí, tak by danou věc 

dále řešili, v 6,3 % by se obrátilo se stížnosti na RPR a pouze 1,3 % by danou záležitost 

řešilo stížností na příslušným státním orgánu.  

 

  Graf 4.17 Reagování respondentů v případě shlédnutí protiprávní reklamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Při činnostech na Internetu respondentům ze 67,5 % vadí vyskakovací a blikající 

okna objevující se automaticky, aniž by na ně někdo bezprostředně předtím kliknul, 28,8 % 

dotazovaných vadí samospouštěcí video nebo audio reklama, 6,3 % vadí okrajová plocha 

kolem stránky na webu s reklamním sdělením, naproti tomu 18,8 % respondentům nevadí 

žádná forma RI.  

 
  Graf 4.18 Formy internetové reklamy, které respondentům při činnostech na  
  Internetu vadí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ti, kterým vadí jakákoliv výše uvedená forma RI, by tohle rádi z 78,5 % nějakým 
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je pro omezení daných forem reklamy, by navrhovalo z velké části, přesněji z 33,8 %, 

řešení prostřednictvím zavedení obecného pravidla mezi subjekty na internetovém 

reklamním trhu nebo z 23,1 % tvorbou nového zákona, který by danou problematiku 

upravoval. Některým dotazovaným, z 21,5 % je jedno, jakým způsobem by se provádělo 

omezení některých forem RI, avšak by byli rádi, kdyby se to uskutečnilo, jelikož jim vadí 

jistá míra agresivity internetové reklamy.  

   
  Graf 4.19 Jsou respondenti pro omezení některých forem internetové reklamy? 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Zjišt ění o reklamě a její regulaci 

 

Televize a Internet jsou bezesporu dvě velká média, prostřednictvím kterých se 

každým dnem setkáváme s reklamou. Na základě srovnání zákona o regulaci reklamy, 

který se vztahuje na všechna média a jiné prostředky, jakými lze reklamu šířit, např. 

venkovní reklamu, se zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který se 

na rozdíl od předchozího zákona vztahuje výlučně na vysílání v rozhlase a televizi, včetně 

úpravy reklamy v těchto médiích, jsem zjistila, že reklama na Internetu a v televizním 

vysílání je z velké části upravována a omezována stejně, což vyplývá ze zákona o regulaci 

reklamy, avšak reklama v televizním vysílání je omezena více a to zákonem o provozování 

rozhlasového  a televizního vysílání.  

 

Svobodnější médium 

 

Na základě sestavení tabulky 4.1 vznikají rozdíly, z kterých vyplývá, že 

„svobodnějším“ médiem pro šíření reklamy je Internet.  
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Rozdíly jsou následující:  

• tabáková reklama, která je pro televizní vysílání zakázána úplně, kdežto v rámci 

Internetu ji lze šířit pouze za předpokladu, že se vztahuje pouze na výrobce 

tabákových výrobků nebo odborníků z této oblasti. Dle mého názoru je takovéto 

omezení je prospěšné. Kdekoliv si přečtete nějakou informaci o vážných nemocech  

a jejich příčinách, dozvíte se, že kouření způsobuje rakovinu plic nebo k ní z velké 

části přispívá. Omezení také přispívá k dobré výchově dětí a mladistvých.  

• zobrazování moderátorů, hlasatelů a redaktorů politicko-publicistických pořadů           

a pořadů zpravodajských v reklamách. Tyto osoby mohou být bez omezení 

zobrazovány v reklamě na Internetu, zatímco v televizní reklamě se nesmí objevovat 

vůbec.  

• šíření reklamy týkající se politických stran a politických hnutí, kandidátů na 

poslance, senátory a členy zastupitelstev samosprávných celků a také reklamy 

týkající se náboženského vyznání. Takováto reklama je zakázána v televizním 

vysílání, naproti tomu není nijak omezena na Internetu. I z tohoto lze usoudit, že 

televize jako médium je jistě silnější při působení na vnímání adresátů reklamy než je 

tomu u reklamy na Internetu. Dle mého názoru při větším zájmu o tuto reklamu, 

kterou lze vidět na Internetu, může kdokoliv na základě vlastní vůle shlédnout, avšak 

šíření této reklamy v televizním vysílání by nebylo vhodné, jelikož příznivci 

televizního programu, který by takovouto reklamu odvysílal, by mohli být při svém 

rozhodování ve volbách více ovlivněni.  

• omezení týkající se časového rozvrhu reklamy, který platí pouze pro televizní 

vysílání, pro internetovou reklamu časové omezení neplatí. Myslím si, že zákonem 

stanovený časový interval v rámci vysílacího času je ideální, jelikož si uvědomuji, že 

komerční provozovatelé televizních vysílání potřebují získat peněžní prostředky pro 

svou další činnost a fungování. Naproti tomu zůstává otázka, jak by tomu mělo být        

u Internetu. Proto jsem zodpovězení nechala na náhodných respondentech v rámci 

výzkumu (viz příloha č.1: Dotazník).  

Na otázku, zda by respondent byl pro časové omezení u některých typů reklam na 

Internetu, odpovědělo kladně 65 % dotazovaných. Většina by toho dosáhla novým právním 

předpisem, který by se stejně jako zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, jenž se orientuje čistě na televizní (a rozhlasové) vysílání, zabýval pouze 

Internetem a jeho reklamou.  
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Právní regulace versus regulace mimoprávní 

 

Z hlediska znalosti právní regulace reklamy 53,8 % dotazovaných si myslí, že 

reklama v televizním vysílání a reklama na Internetu není stejným způsobem regulována         

a 57,5 % si myslí, že obsah televizní reklamy je regulován více než je tomu u ostatních 

velkých médií. Na základě tohoto lze usoudit, že široká veřejnost má jisté znalosti 

z problematiky regulování reklamy v médiích. Oproti tomu mimoprávní regulaci reklamy 

zná pouze 36,3 % (pouze 30 % zná Radu pro reklamu). Z toho plyne, že mimoprávní 

regulaci široká veřejnost z převážné většiny nezná a vžitou má spíše pouze regulaci právní.  

 

Efektivnější médium 

 

Efektivnějším médiem je myšleno takové médium, které působí aktivně vůči 

velkému množství populace a je relativně levné. Internetová reklama není příliš nákladná 

na tvorbu a její šíření, zatímco reklama televizní je dražší. Internetová reklama je nejvíce 

interaktivním médiem, může najednou oslovit velké množství potenciálních zákazníků, ale 

totéž může i reklama televizní. Na 86,3 % dotazovaných působí více reklama v televizním 

vysílání, kdežto internetové reklamy si všímá a vnímá ji pouze 61,3 %.  

Výsledek působení internetové reklamy je ovlivněn tím, že převážná část těch, kteří 

Internet pravidelně využívají, se nachází v věkovém rozhraní 16 až 25 let (přesněji             

58,8 %), dále s 32,5 % se respondenti nachází ve věku mezi 26 až 45 lety, s 7,5 % mezi 46 

až 60 rokem věku, nad 61 let se výzkumu zúčastnil pouze 1 respondent. Na základě toho 

lze vyvodit důsledek, že občané nad 61 let mají možnost shlédnout reklamu pouze 

prostřednictvím televizního vysílání, proto vychází nižší účinnost internetové reklamy. 

Z toho plyne, že reklama v obou médiích působí na širokou veřejnost převážně ve stejném 

poměru.  

Jelikož je internetová reklama levnější než televizní a z hlediska působení na její 

adresáty se jí vyrovná, považuji reklamu na Internetu za efektivnější.  
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5. Závěr 

 

 Tato práce pojednává o reklamě ve dvou aktuálně největších komunikačních médiích, 

jakými bezesporu jsou televize a Internet. Rozebírá charakteristiky Internetu a jeho 

uživatelů, jednotlivé formy internetové reklamy, včetně struktury reklamního 

internetového trhu. Nezapomíná však také na problematiku televizního vysílání. Rozebírá 

druhy televizního vysílání a státní orgán, který na činnost v tomto médii dohlíží. Reklamě 

je také věnována pozornost jak ze strany státu, tak ze strany samoregulačních orgánů, proto 

také práce poskytuje informace o regulování reklamy na Internetu a v televizním vysílání.  

 Cílem práce bylo zjistit, zda z hlediska právního regulování reklamy je svobodnějším 

médiem Internet nebo televizní vysílání, tedy kdo má volnější ruku pro šíření reklamy. Na 

základě porovnání rozdílů v právních úpravách určených pro tato média vyšel výsledek, že 

svobodnějším médiem v šíření reklamy je Internet.  

 Práce nabízela tři hypotézy. První hypotéza představovala zjištění, že 

z marketingového hlediska je efektivnějším médiem Internet. Jelikož náklady na vytvoření 

internetové reklamy se mohou pohybovat ve velmi nízkých částkách a zároveň na širokou 

veřejnost působí podobně jako televizní reklama, vychází hypotéza, že reklama na 

Internetu je z marketingového hlediska efektivnější. Druhá hypotéza se týkala cíle práce. 

Tvrdila, že tím svobodnějším médiem je Internet. Výsledky práce tuto hypotézu potvrzují. 

Poslední hypotéza říkala, že široká veřejnost je málo seznámená s právní regulací reklamy 

a spíše má vžitou její etickou samoregulaci. Na základě výzkumu ve formě dotazníku bylo 

zjištěno, že veřejnost zná z velké části právní problematiku, nikoliv mimoprávní regulaci 

reklamy. Proto se poslední hypotéza zamítá. 

Tato práce může sloužit k informovanosti široké veřejnosti k seznámení se 

s problematikou reklamy a jejího regulování, ale i jako příručka pro marketingové 

odborníky nebo pro začínající podnikatele, kteří si nejsou jisti, jakou formu reklamy v tom 

kterém médii zvolit.  

 

 

 

 

 

 


