
 

 

1 

Obsah 
 
 

1. Úvod ........................................................................................................... 3 

2. Reklama a její vývoj .................................................................................. 4 

2.1. Co je to reklama ................................................................................... 4 

2.2. Historický vývoj reklamy ....................................................................... 6 

2.3. Funkce a cíle reklamy .......................................................................... 8 

2.3.1. Informační funkce reklamy .......................................................... 10 

2.3.2. Formativní funkce reklamy .......................................................... 11 

2.3.3. Aktivizační funkce reklamy ......................................................... 12 

2.3.4. Cíle reklamy ................................................................................ 12 

2.4. Druhy reklamy z hlediska umístění .................................................... 12 

2.4.1. Televizní reklama a produkt placement ...................................... 13 

2.4.2. Rozhlasová reklama ................................................................... 15 

2.4.3. Tisková reklama .......................................................................... 16 

2.4.4. Internetová reklama a nevyţádaná reklama ............................... 17 

2.4.5. Venkovní reklama ....................................................................... 18 

2.4.6. Reklama v místě prodeje ............................................................ 18 

2.4.7. Propagační předměty ................................................................. 19 

3. Právní předpisy regulující reklamu ....................................................... 20 

3.1. Historický vývoj reklamy ..................................................................... 20 

3.2. Právní regulace reklamy a její nástroje .............................................. 23 

3.3. Zákon o regulaci reklamy ................................................................... 23 

3.3.1. Reklama zakázaná ..................................................................... 25 

3.3.2. Reklama s regulovaným obsahem .............................................. 26 

3.4. Zákon na ochranu spotřebitele .......................................................... 32 

3.4.1. Nekalé obchodní praktiky ........................................................... 32 

3.5. Soukromoprávní regulace reklamy v České republice ....................... 34 

3.5.1. Generální klauzule nekalé soutěţe ............................................. 34 

3.6. Soukromoprávní regulace reklamy ve Spolkové republice Německo 36 

4. Ekonomické aspekty reklamy v médiích ............................................... 39 

4.1. Efektivnost a účinky reklamy .............................................................. 39 

4.2. Základní metriky pouţívané v mediálním managementu ................... 40 

4.3. Výdaje na reklamu ............................................................................. 41 



 

 

2 

4.3.1. Výdaje na internetovou reklamu ................................................. 42 

4.3.2. Výdaje na reklamu v tisku ........................................................... 48 

4.3.3. Výdaje na venkovní reklamu ....................................................... 49 

4.3.4. Výdaje na televizní reklamu ........................................................ 50 

Seznam použité literatury .............................................................................. 53 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce .......................................... 56 

Seznam příloh ................................................................................................. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

1. Úvod  

 

 Neustálý rozvoj trţního hospodářství s sebou nese zvýšený zájem o 

téma reklamy, tu můţeme vnímat jako prostředek přeměnění výrobků ve 

značky a právě značky jsou dnes hodnotou společnosti. Cílem této práce je 

vytvořit dostačující soubor informací, který dá čtenářům jasný přehled o 

součastné podobě reklamy, právní regulaci reklamy a také jejich ekonomických 

aspektech v médiích a to zejména v podmínkách české společnosti. Zaměřím 

se na srovnání české a německé právní úpravy reklamy a jeho vyhodnocení a 

také na trend vývoje investic do reklamy, především do reklamy internetové. 

 Práce je rozčleněna do tří základních kapitol. První z nich se zabývá 

obecnou charakteristikou reklamy a také otázkou, co je to reklama, popisuje její 

historii od počátků starověku po současnost. Následně se věnuje funkcím a 

druhům z hlediska jejího umístění. Pro vznik této kapitoly byl dostatečný výběr 

literatury. K odpovědění na otázku, co je to reklama jsem ve své práci pouţila 

ustálenou definici, pouţívanou v marketingové praxi a také tu, která je daná 

zákonem a to zákonem o regulaci reklamy, o ochraně spotřebitele nebo tzv. 

mediálním zákonem. Z hlediska historie byl nejpřínosnější HORŇÁK, Pavel, 

Reklama.  

 Druhá část podrobně popisuje problematiku současného stavu 

legislativní úpravy reklamy v České republice. Vzniknout této kapitole pomohla 

kompilace odborných knih, zaměřených na právní úpravu reklamy v České 

republice. Prostor je zde věnován historickému vývoji práva souvisejícího 

s reklamou. Závěr druhé kapitoly je věnován německé soukromoprávní úpravě 

nekalé soutěţe, konkrétně klamavé reklamě. Nejlépe danou problematiku této 

kapitoly popisuje WINTER, Filip, Právo a reklama v praxi. 

 Poslední kapitola je zaměřena na ekonomické aspekty reklamy 

v médiích. Věnována bude měření efektivnosti reklamních sdělení a výdajům na 

reklamu. Zaměřím se v ní především na výdaje, které plynou do reklamy šířené 

prostřednictvím internetu. Literatura pro tuto část je čerpána z velké většiny 

z internetových zdrojů. Výborným průvodcem mi však byl POSTLER Milan, 

Média v reklamě. 
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2. Reklama a její vývoj 

 

2.1. Co je to reklama 

 

 Prvním důleţitým krokem je odpovědět si na otázku, co se pod pojmem 

reklama skrývá. Reklama je nedílnou a „nejhlasitější“ součástí marketingového 

mixu, ten je obecně povaţován za nástroj, prostřednictvím kterého je moţné 

zajistit bezprostřední tok myšlenek od výrobce zboţí, či poskytovatele sluţeb 

směrem ke spotřebiteli. Definovat reklamu je sloţité, protoţe záleţí na úhlu 

pohledu, ve kterém na reklamu nahlíţíte. Obecná definice říká, ţe reklamou 

rozumíme jakoukoliv placenou formu neosobní, masové komunikace nebo se 

také můţe jednat o jakoukoliv placenou formu neosobní prezentace a podpory 

myšlenek, zboţí nebo sluţeb konkrétním sponzorem, přičemţ sponzory 

nemusejí být pouze podniky a firmy, ale také muzea, kvalifikované osoby nebo 

například společenské organizace. Jejím cílem je informování spotřebitelů a 

ovlivnění jejich chování. Reklama můţe plnit ve stimulačním procesu různé 

úkoly, můţe se zaměřovat na různé cílové skupiny, domácnosti, výrobní 

podniky, sportovce, studenty, můţe působit celoplošně nebo jen v určitých 

oblastech.  

 Definice reklamy, která je zakotvena v zákoně 40/1995 Sb. o regulaci 

reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů uvádí, ţe 

reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména 

podporu spotřeby nebo prodeje zboţí, výstavby, pronájmu nebo prodeje 

nemovitostí, prodeje nebo vyuţití práv nebo závazků, podporu poskytování 

sluţeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.  

 Další oficiální pohled na reklamu zachycuje Etický kodex reklamy 

vydávaný Radou pro reklamu, ten stanovuje, ţe pro účely Kodexu se reklamou 

rozumí proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv 

podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehoţ 

účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboţí a sluţbách (dále jen 

„produkt“) i činnostech a projektech charitativní povahy. Přitom se jedná o 

informace šířené prostřednictvím komunikačních médií, kterými se pro účely 
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Kodexu rozumí televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk a 

neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakoţ i další 

komunikační prostředky umoţňující přenos informací. Reklamou dle této 

definice zpravidla není takový přenos informací, který by jinak reklamou byl, 

pokud prodejce výhradně označuje místo, kde výrobek nabízí spotřebiteli. 

 Reklama a její podoba je dána především postoji a názory spotřebitelů 

a příjemců reklamy. Aby dosáhlo reklamní sdělení očekávaného ohlasu, je 

třeba, aby vycházelo právě z očekávání adresátů. Jazyk reklam vyuţívá 

nadsázky, a jelikoţ propagované produkty bývají zobrazovány jako nejlepší, 

často se uţívá stupňování. Především v reklamních sděleních určených ţenám 

se objevují zdrobněliny a eufemismy. Uţívá se také ideálu krásy, jak je 

nejčastěji chápán, tedy spíše nejčastěji předkládán. Humorný či sexuální 

podtext, který se hojně pouţívá s dvojsmyslností, dokáţe snáze přitáhnout 

pozornost publika. Agenti vytvářejí reklamní jazyk, kterým zpětně ovlivňují 

mluvu recipientů. Jazyk tvoří podstatnou sloţku reklam. Reklama totiţ zasahuje 

hluboko do člověka ze všech stran. 1 

 Radikální změny v technologiích i médiích s sebou nesou vyšší počet 

kanálů, kterými se reklama můţe šířit, rozrůstají se však také oblasti 

ekonomického a společenského ţivota, jeţ reklamu vyuţívají. Současní 

teoretikové masové komunikace upozorňují na skutečnost, ţe dnešní reklamní 

diskurz proniká do oblastí, které v minulosti s reklamou spojovány nebyly. A tak 

je dnes běţné, ţe se pomocí reklamy neprodává pouze zboţí a sluţby, ale jsou 

pomocí ní nabízeny také hodnoty v podobě vzdělání nebo lidské činnosti, jako 

je zdravotnictví, věda a kultura. Reklama se pouţívá také k propagaci a 

budování politického přesvědčení. Je nástrojem k ovlivnění etických, sociálních, 

národních nebo občanských postojů, formuje ekonomické a ekologické 

poţadavky a vytváří naše globální pojetí světa. 2 

 V případě, ţe se reklamu podaří vhodným způsobem zpracovat, můţe 

dojít k tomu, ţe své příjemce zkulturní nebo u nich bude definovat jejich vkus. 

V dnešní moderní společnosti je však téměř nemoţné se reklamě vyhnout, 

                                                 

 
1 ŠILER, V. Etika reklamy. Ostrava: Scholaforum. 1996, 30 s. ISBN 80-86058-10-7 
2 ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině. Praha: Leda s.r.o. .2000, 260 s. ISBN 80-85927-75-6 
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pravdou ale je, ţe řada lidí se nechává reklamou bezhlavě manipulovat a to bez 

ohledu na jakoukoliv realitu. 

2.2. Historický vývoj reklamy 

 

 Slovo reklama pochází z latinského slova reklamare, coţ v překladu 

znamená znovu křičeti. Toto označení tedy vystihuje samotné počátky reklamy, 

kdy jediným prostředkem pro upoutání pozornosti byl lidský hlas jako přirozený 

komunikační prostředek mezi lidmi. V období neolitu, neboli mladší době 

kamenné vznikla potřeba upoutat pozornost, vyměnit či prodat produkty a to 

z důvodu nadvýroby. Docházelo k tomu, ţe lidé začali produkovat nebo 

pěstovat více, neţ bylo nutné k jejich vlastní spotřebě. 

 Podle většiny slovníků na celém světě vznikla reklama, jako šíření 

informací o výrobku s cílem prodat, v období rozkvětu samotného trhu a 

obchodu v antice. Stopy reklamy však můţeme najít jiţ ve starověké Číně, 

Babylonu, Mezopotámii či Egyptě. Jsou doloţeny nálezy archeologů a to 

v podobě tabulek, na kterých jsou záznamy o obchodnících a jejich 

produktech.3 První inzerát na světě se dochoval z doby starověku, konkrétně 

z doby 3000 let př. n. l., jednalo se o list papyru, na kterém byla vypsána 

odměna za nalezení ztraceného otroka. Další reklamní text se slovy „Já Rino 

z Kréty, na příkaz bohů, vykládám sny.“ se dochoval na tabulce z hlíny a to 

z doby o pět set let mladší. Tabulka byla nalezena na místech, kde se rozkládal 

staroegyptský Memfis. Významným dochovaným úkazem starověké reklamy 

jsou italské Pompeje. Láva, která město zalila, poslouţila jako dokonalý trezor 

pro starověké fresky. Dochovaná reklamní vyobrazení lákají zákazníky 

především na erotické sluţby. 

 Vyvolávači, kteří bývají povaţováni za předstupeň masové reklamy, 

poutali pozornost návštěvníků trhů svými nabídkami, informacemi o výrobcích, 

ale také doprovodnou hudbou, ať uţ se jednalo pouze o bubnování nebo hru na 

píšťalu. Starověká reklama obsahovala mimo vyvolávání jiţ také cechovní 

známky, kromě ohňů, které poutaly pozornost potenciálních zákazníků, se 

pouţívaly vývěsní štíty se symboly řemesel, nebo například nápisy kolem 

obchodních cest, či na zdech domů.  

                                                 

 
3
 HORŇÁK, P. Reklama. 1. vyd. Zlín: VeRBuM. 2010, 320 s. ISBN 978-80-904273-3-4 
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 Ve středověku se pravidelná místa obchodů a směn začala stávat místy 

pro pravidelné konání trhů, ať uţ se jednalo o trhy denní, týdenní, nebo o 

výroční jarmarky. Objevují se čím dál více obrázky, které byly určeny pro 

všechny, tedy i pro ty, kteří neuměli číst. Vyvolávači se začali sdruţovat do 

cechů specializujících se na určitý sortiment zboţí. 

 Velký zlom v pokroku reklamy znamenal v první polovině 15. století 

Gutenbergův vynález knihtisku. Škála prostředků, kterými se mohla reklama 

přenášet, se tak rozšířila o letáky, plakáty a o novinovou inzerci, která přetrvává 

ve specifické podobě aţ dodnes.4 V roce 1477 vnikl první reklamní plakát s 

textem: „Jestliže nějaká osoba, kněz nebo laik chce koupiti kopie dvou nebo tří 

liturgických knih upravených podle zvyklostí Salisbury Cathedral a tištěných 

takovým pěkným způsobem jako toto oznámení, nechť se dostaví do 

Westminster Abbey…“ William Caxton tímto nabízel své sluţby přetisku a 

kopírování knih. Samotný tisk dopomohl k rozšíření reklamy nejen ve smyslu 

kvantitativním, ale také kvalitativním či obsahovém. Hned od samého počátku 

vzniku periodického tisku, kterým je 17. století, se součástí novin stala reklama. 

V roce 1630 Francouz Théophraste Renaudot umístil první reklamní sdělení 

v novinách La Gazette. Současně se však s šířící se reklamou začala objevovat 

i její kritika. Reklama byla povaţována za něco nevhodného a nemravného. 

 Rozvoj moderní reklamy je spojen s průmyslovou revolucí, která 

přinesla reklamě masovost v pravém slova smyslu. Ve Spojených státech, které 

jsou povaţovány za kolébku reklamy, konkrétně ve Filadelfii, vznikla v roce 

1842 první reklamní agentura V. B. Palmer. Tato v roce 1849 vydala první 

vlastní reklamu, a od té doby je pouţíván název reklamní agentura. 

 Od poloviny 19. století se začínají objevovat barevné plakáty. 

Z významných tvůrců, kteří měli vliv v tomto odvětví je moţno jmenovat 

například Alfonze Muchu nebo Édouarda Maneta. V roce 1872 přišel američan 

Montgomery Ward s myšlenkou předvést zákazníkům zboţí v tištěné podobě, 

tedy formou katalogu. Poloţil tak základy dvou principů tištěné reklamy a to, ţe 

obrázková reklama znamená větší zisk neţ reklama obsahující pouze text, a 

zároveň, ţe barevná reklama je mnohem jistějším poutačem, neţ černobílá. 

Koncem devatenáctého století novinová reklama dostala současnou podobou, 

                                                 

 
4
 HORŇÁK, P. Reklama. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2010, 320 s. ISBN 978-80-904273-3-4 
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text se začal kombinovat s obrázky. Na sklonku vlády Františka Josefa I. 

V letech před první světovou válkou uţ bylo jasné, ţe se reklama stala silou, 

kterou jiţ nešlo podceňovat. Zájem o reklamu projevovali národohospodáři, 

výrobci a obchodníci, ale také sociologové a psychologové, v neposlední řadě 

také reformátoři. Na reklamu se nahlíţelo ze dvou stran, z jedné strany byla 

ceněna moţnost šířit jejím prostřednictvím osvětu a vzdělání, ale na druhé 

straně byla strašákem pro její snahu ovládat a usměrňovat myšlení a chování 

lidí. 5 

 Dalším důleţitým pokrokem v historii reklamy byl vznik nových 

mediálních nosičů, a to kina a rozhlasu na přelomu 19. a 20. století. U nás se 

první promítání filmu konalo v roce 1895 a pravidelné rozhlasové vysílání 

začalo v Praze 18. května 1923. Neméně důleţitým bylo zahájení televizního 

vysílání. Úplně první vysílání vůbec se datuje do roku 1932 v Londýně. Tehdejší 

Československo si na své první televizní vysílání muselo počkat ještě tři roky. 

Tedy aţ v roce 1935 fyzik Jaroslav Šafránek u nás předvedl první vysílací 

aparaturu. Toto mediální odvětví bylo na našem území zpomaleno druhou 

světovou válkou, a proto se v Československu pravidelně začalo vysílat teprve 

od února roku 1954. Od roku 1959 se součástí vysílání České televize stává 

právě také reklama, zprvu pouze v odpoledních hodinách, o sedm let později je 

její vysílání zařazeno také do večerního programu. V roce 1955 začal v České 

republice vycházet odborný časopis Reklama. 

 

2.3. Funkce a cíle reklamy 

 

 Při vymezování funkcí reklamy se setkáváme s problémem, který 

spočívá v tom, ţe jejím vysílatelem není pouze jeden člověk, který reklamě 

vtiskuje jasný záměr a konečnou podobu, reklama má vysílatelů hned několik. 

Kaţdý z nich tedy můţe mít svůj vlastní záměr, ten se můţe pohybovat na 

různých úrovních. Z tohoto pohledu můţeme rozlišit funkci, kterou reklama plní 

vzhledem k původci neboli zadavateli, k vysílateli, k adresátovi a ke 

                                                 

 
5
 VOŠAHLÍKOVÁ, P. Zlaté časy české reklamy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999, 230 s. ISBN 

80-7184-715-1 
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konkrétnímu příjemci. Kaţdý z nich můţe mít odlišný postoj, vkus či představy, 

proto konečná podoba reklamy vzniká jejich vzájemným souladem.6 

 Prvotní úlohou reklamy je ekonomická funkce, dalo by se říci, ţe 

reklama je přímo spojena s reprodukčním procesem. Díky ní totiţ dochází ke 

zvýšení efektivnosti při výrobě, oběhu produktu či sluţby a také při spotřebě. Při 

zvýšení efektivnosti v oběhu dojde k rychlejší cirkulaci výrobků, v souvislosti 

s tím se zvyšují moţnosti a objem výroby, sniţuje se prodělek ze skladování. 

Následkem je zrychlení prodeje produktu, coţ umoţní výrobci orientovat se na 

uspokojení potřeb zákazníků nebo případných spotřebitelů. Důleţité je znát 

poptávku po výrobcích, které dané nároky spotřebitele uspokojí. Na tomto místě 

je reklama schopna způsobit potřebu daného produktu dříve neţ dojde 

k ustálení poptávky celého obyvatelstva, tím pozitivně působí na vývoj celkové 

poptávky, která se tak formuje podle potřeb všech. Vlastnosti produktu jsou 

prostřednictvím reklamy schopny ovlivnit i racionálnější potřeby zákazníka, ten 

se dozví nejen o moţnostech vyuţití výrobku, ale zjistí, jakým směrem se vyvíjí 

nabídka zboţí. Důleţitým prvkem reklamy je, ţe vyvolává konkurenční boj mezi 

firmami, způsobuje to pozitivní aktivity v oblasti podnikání a celkovým 

důsledkem je ekonomický růst. Pro vysvětlení funkcí reklamy můţeme pouţít 

model AIDA7, který říká, ţe výchozím bodem je vyvolání zájmu o produkt, dále 

musí reklama vzbudit pozornost a vyvolat u spotřebitele touhu vlastnit nabízený 

výrobek, posledním bodem je pak nápomoc při samotném uskutečnění 

prodeje.8, 

 Podle knihy Contemporary Advertising má reklama šest hlavních 

účinků, prvním z nich je schopnost zvýšit hodnotu výrobku, druhým promítnutí 

reklamy do ceny výrobku, třetím zapůsobení na konkurenční vztahy, dalším 

účinkem je zvýšení poptávky po produktu, pátým je identifikace a odlišení 

nabízeného výrobku od jemu podobných nebo blízkých substitutů a posledním 

šestým účinkem je stabilizace trhu. 9 

                                                 

 
6
 ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině. Praha: Leda s.r.o., 2000, 260 s. ISBN 80-85927-75-6 

7
 AIDA je název pro účinný model stupňového působení propagace, který postupuje krok za 

krokem čtyřmi etapami. 
8
 HORŇÁK, P. Reklama. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2010, 320 s. ISBN 978-80-904273-3-4 

9
 ARENS, W. F.; BOVÉE, C. L. Contemporary Advertising. 5. vydání. Irwin (Burr Ridge, Ill.), 

1994, ISBN 025613412X 
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 Druhotnou úlohou reklamy jsou funkce mimoekonomické, které se 

zaměřují na podobu ţivota, tedy spočívají přímo v mimoekonomické propagaci. 

Můţe se jednat o starost o člověka, jeho kulturní vyţití, oblékání a také jeho 

hospodárné vyuţití volné času. Reklama je faktorem, který se spolupodílí na 

tvorbě a organizaci volného času. Vytváření volného času spočívá například 

v reklamách na domácí automaty a roboty, organizace pak v informacích o 

kultuře, které jsou přinášeny v reklamách na společenské akce, jako jsou různé 

koncerty nebo například předčítání hodnotné literatury. V péči o člověka se 

reklamy zaměřují na racionální výţivu a zdravou ţivotní správu. Ovlivňování 

ţivota diváků, posluchačů či čtenářů je však především zacíleno na hodnotový 

systém lidí a jejich chování. Prvotního účelu mimoekonomické funkce nabývá 

reklama také v oblasti společensko výchovné a to prostřednictvím sociální 

reklamy. Ta můţe propagovat cestovní ruch, součinnost mezi státy za účelem 

mírové dohody a podobně. Většina dnešních autorů pokládá za hlavní funkce 

reklamy tu informativní, přesvědčovací a připomínací. Podle autora knihy 

Reklama se však přikloním k rozdělení funkcí do čtyř kategorií a to informační 

funkce, formativní, aktivizační a zábavná funkce, ta je však pouze doplňujícím 

faktorem. Všechny tři základní funkce jsou značně propojeny a nelze 

vyzdvihovat ani jednu z nich, protoţe pracují v těsné návaznosti a vyplývají 

jedna z druhé navzájem. 10 

 

2.3.1. Informační funkce reklamy 

 

 Tato funkce je také prvotním cílem reklamy. Znamená to, ţe musí 

přinášet údaje, informace a případná poučení. Protoţe jen na základě nějakého 

sdělení směřujícího k recipientovi se můţe vyvinout vztah a komunikace mezi 

odesílatelem a tímto adresátem. Komunikace se spotřebitelem je v první fázi 

velmi důleţitá a to z toho důvodu, ţe díky ní přichází k informacím, ale hlavně 

vzniká jaká si formulace samotného spotřebitele. Ta spočívá ve vytváření 

postojů nebo názorů na daný propagovaný výrobek. Jakmile je daný subjekt 

obohacen o veškeré informace související s produktem, můţe se mezi ním a 
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autorem reklamy rozvinout potřebná komunikace, bez které by jen obtíţně 

mohlo dojít k interakci a zjištění potřeb a zájmů daného klienta či spotřebitele. 

Mezi informace, které mohou být sděleny reklamou, patří mimo jiné informace o 

nových výrobcích zaváděných na příslušný trh, o obměně cen, o inovaci 

spočívající v doplňkových sluţbách a v neposlední řadě v informaci instruktáţní 

či opravné. Informační funkce je tedy především důleţitá při zrodu výrobku a při 

stimulaci původní poptávky 

 

2.3.2. Formativní funkce reklamy 

 

 Formativní funkce plynule navazuje na první informační funkci. Dochází 

k ní ve chvíli, kdy adresát absorbuje do svého vědomí původní informace. 

Formování příjemce sdělením se děje v závislosti na změně potřeb, která je 

vyvolána v okamţiku přijetí informace. Recipient přehodnocuje své postoje 

zájmy, hodnoty, přesvědčení nebo také pocity. Tato funkce je nejvíce spjata 

s mimoekonomickým vnímáním reklamy. Formování není zacíleno na 

jednotlivce, ale na cílové skupiny. Celý tento akt probíhá za působení dílčích 

funkcí, jako je vzdělávací, estetická, etická nebo výchovná funkce. Vzdělávací 

úloha přímo vyplývá z  informační funkce. Reklama zvyšuje mnoţství informací, 

které případný spotřebitel vstřebává a také přidává na jejich kvalitě. Adresát je 

tedy poučován o aktuálním společenském dění a reklama tak nepřímo působí 

na jeho vzdělanost v pozitivním smyslu. Celkový efekt formativní funkce 

reklamy zdůrazňuje funkce výchovná. Estetická úloha je odvozena od umění, 

vychází ze skutečnosti, ţe většina propagačních nástrojů se svou dokonalostí 

umění přibliţuje, některé se uměním i stanou. Estetický účel je neobvykle 

důleţitý, ale vzhledem k cíli, který reklama má, by se neměl stát primárním. 

Uţitečnost, slušnost, poctivost a pravdivost jsou základní principy našeho 

morálního chování a právě ty jsou základem etické funkce. Pokud je tedy 

reklamní sdělení zpracováno podle daných norem a pravidel, jeho působení na 

cílovou skupinu popřípadě i jednotlivce můţe mít efektivní vliv. 11 

 

                                                 

 
11

 HORŇÁK, P. Reklama. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2010, 320 s. ISBN 978-80-904273-3-4 



 

 

12 

2.3.3. Aktivizační funkce reklamy 

 

 Aktivizační funkce se stává smyslem celého reklamního působení, ve 

své podstatě je konečným cílem činnosti, jedná se o schopnost reklamy vyvolat 

u adresáta danou zpětnou vazbu a vzbudit jeho společenské jednání. Následuje 

za jednou z dílčích funkcí a to je ta stimulační, kdy je spotřebitel vyzýván ke 

koupi. Aktivační tak plynule navazuje a rozumíme jí takovou činnost 

spotřebitele, která jiţ vede ke koupi reklamovaného produktu, vyuţití 

reklamované sluţby nebo osvojení si různých návyků, návštěvě kulturní akce a 

to v souladu s původním záměrem a cílem dané reklamy. 12 

 

2.3.4. Cíle reklamy 

 

 Mezi hlavní cíle reklamy patří například budování silné značky, zvýšení 

povědomí o značce a také zvýšení poptávky, posílení pozice na trhu a také 

posílení pozic finančních, vytváření pozitivní image, zlepšování jména a pověsti 

firmy, motivace vlastních pracovníků nebo zvýšení moţností distribuce a její 

rozšíření. Cíle reklamy musí vyplývat z předchozích rozhodnutí o cílových 

trzích, umístění se na trhu a marketingovém mixu. Cíl reklamy je určitý 

komunikační úkol, který má být dosaţen u určité skupiny cílových příjemců za 

dané časové období. Volba cíle by měla být zaloţena na pečlivé analýze 

současné marketingové situace.  

 

2.4. Druhy reklamy z hlediska umístění  

 

 S reklamou se setkávám denně v mnoha různých podobách. Druhy 

reklamy jsou rozmanité nejen svou formou, tvarem, ale především umístěním. 

Odesílatel reklamního sdělení by měl předem vědět, k jaké cílové skupině bude 

reklama směřovat. V této fázi je nejdůleţitější zaujmout spotřebitele. Daná 

reklama si musí vybudovat dobrou pozici mezi ostatními konkurenčními 

reklamami a vydobýt si adresátovu pozornost. Vzhledem k tomu, ţe na 
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případného zákazníka působí reklama ze všech moţných stran, postupem času 

si vytváří reklamní slepotu.13 Aby reklama svého adresáta oslovila, je nutné 

vybrat její správné umístění a to s ohledem na finanční stránku věci. Právě 

z hlediska umístění můţeme reklamu rozdělit do několika skupin. 

 

2.4.1. Televizní reklama a produkt placement 

 

 Kombinace pohyblivého obrazu a zvuku je z hlediska působení reklamy 

velmi efektivní, apeluje totiţ hned na dva smysly diváka. Kromě toho, ţe 

předává informační sdělení o daném produktu v podobě vlastností, ceny, 

kvality, výkonu, dostupnosti, záruky, bezpečnosti a podobně, vyvolává 

v příjemcích reklamního sdělení také představivost a působí na city. 

Emocionálně laděné reklamy sází na to, ţe emoce přetrvávají v paměti déle neţ 

argumenty, a tak se často můţeme setkávat s emocionálními apely ve formě 

humoru, strachu, vřelosti, erotiky. Především televizní reklamy dokáţí 

zasáhnout široké spektrum diváků. „Televizní reklama je nejsledovanějším, a 

pokud je velmi dobře připravena i vysoce účinným komunikačním prostředkem. 

Podle výzkumů sledovanosti jednotlivých médií sleduje libovolnou televizní 

stanici denně osm tisíc čtyři sta osob, což představuje pět a osmdesát procent 

naší populace.“14 

 V souvislosti s televizní reklamou se od poloviny roku 2010 můţeme 

setkávat s „jevem dříve nevídaným“ – s product placementem. Zákon č. 

132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně 

některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání) 

definuje podmínky propagace konkrétního výrobku v pořadu. Umístění produktu 

v podobě audiovizuálního obchodního sdělení, které spočívá v začlenění 

výrobku, sluţby, ochranné známky nebo zmínky o nich za úplatu nebo 

podobnou protihodnotu je moţné. Pokud o tom však budou diváci informováni. 
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§ 53a konkrétně stanovuje, ţe „Za (1) Umístění produktu v pořadech je 

přípustné pouze za a) v kinematografických dílech, ve filmech a seriálech 

vytvořených pro televizní vysílání nebo pro audiovizuální mediální sluţby na 

vyţádání, ve sportovních a zábavných pořadech, a to za podmínky, ţe se 

nejedná o pořady pro děti, nebo za b) v případech, kdy se neprovádí ţádná 

platba, ale pouze se bezplatně poskytuje určité zboţí nebo sluţby, zejména 

rekvizity nebo ceny pro soutěţící s cílem zařadit je do pořadu. Za (2) Pořady 

obsahující umístění produktu musejí splňovat tyto poţadavky a) jejich obsah a 

doba zařazení do vysílání nesmějí být ovlivněny tak, aby tím byla dotčena 

redakční odpovědnost a nezávislost provozovatele televizního vysílání, b) 

nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboţí nebo sluţeb, zejména 

zvláštním zmiňováním tohoto zboţí nebo sluţeb za účelem jejich propagace, c)  

nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Za (3) Pořady obsahující 

umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení 

reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně 

označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být 

ţádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Povinnost podle 

věty první se nevztahuje na pořady, které nevyrobil nebo jejichţ výrobu nezadal 

sám provozovatel televizního vysílání nebo osoba, která je ve vztahu k 

provozovateli televizního vysílání v postavení osoby ovládající nebo ovládané 

podle zvláštního právního předpisu11a). Za (4) Pořady nesmějí obsahovat 

umístění produktu, pokud se jedná o a) cigarety nebo jiné tabákové výrobky, 

nebo umístění produktu osob, jejichţ hlavním předmětem činnosti je výroba 

nebo prodej cigaret nebo jiných tabákových výrobků, nebo b) léčivé přípravky 

nebo léčebné postupy, které jsou v České republice dostupné pouze na 

lékařský předpis.“ 

 Ke způsobu zřetelného označování pořadů obsahujících product 

placement vydala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém jedenáctém 

zasedání doporučení pro provozovatele televizního vysílání. Kaţdý pořad 

obsahující product placement byl měl být označen piktogramem „PP“. Toto 

označení bude diváka informovat, ţe v rámci pořadu bude konzumentem 

komerčního sdělení ve formě prezentace konkrétního výrobku či sluţby s cílem 

ovlivnit jeho spotřebitelské chování. Doporučení dále stanovovalo, ţe po dobu 

prvních třech měsíců od zahájení vysílání pořadů s umístěnými produkty bude 
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provozovatel povinen doplňovat piktogram vysvětlujícím textem tohoto znění: 

„Tento pořad obsahuje komerční sdělení ve formě umístění produktu za účelem 

propagace zboţí či sluţeb.“ 15 

 Aby bylo minimalizováno riziko, ţe provozovatel bude své povinnosti 

obcházet tím, ţe text či piktogram bude uveden malým, nezřetelným písmem, 

nebo bude odvysílán tak rychle, ţe jej divák nestačí postřehnout, stanovila 

Rada minimální dobu, po níţ by text a piktogram měl být uveden a rovněţ 

velikost písma, jímţ by měl být napsán. Podle Rady se má piktogram v podobě 

písmen PP v bílém provedení na černém podkladu na obrazovce objevit při 

kaţdém svém uvedení po dobu minimálně pět sekund u pravého dolního rohu 

obrazovky a zabírat minimálně patnáct procent obrazovky. Praxe ukazuje, ţe 

například TV Nova piktogram PP sice zobrazuje, ale v poněkud jiné grafické 

podobě a také jej nezobrazuje při kaţdém výskytu umístění produktu, ale 

zpravidla na začátku pořadu. 16 

 

2.4.2. Rozhlasová reklama 

 

 Hlavním nedostatkem rozhlasu je, ţe působí jen na sluch, výrobek tudíţ 

nelze vizualizovat a proto je rozhlasová reklama pro některé produkty jako je 

například módní konfekce nevhodná. Na druhou stranu patří rádio mezi pruţné 

médium, jehoţ prostřednictvím lze informovat o výprodejích, mimořádných 

akcích či sluţbách. Dalšími výhodami jsou také geografická a demografická 

selektivita a cenová dostupnost oproti televizní reklamě. Geografická selektivity 

spočívá v regionálním nebo místním vysílání a demografická selektivita 

znamená, ţe rozhlasová reklama působí jak na mladé lidi tak i důchodce nebo 

třeba ţeny v domácnosti. Mezi pozitiva rozhlasové reklamy patří to, ţe jsme ji 

schopni vnímat při téměř jakékoliv činnosti a nepůsobí rušivým dojmem, který 

můţe vytvářet například reklama televizní. Další výhodou je její mobilnost, 

můţeme ji poslouchat v zaměstnání, doma nebo v autě. 
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http://www.rrtv.cz/files/pdf/Product%20placement_na%20web_pro%20diváky.pdf 
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2.4.3. Tisková reklama 

 

 Do tiskové reklamy zahrnujeme především inzerci v periodickém tisku, 

tedy v denním tisku a časopisech, ty splňují základní vlastnosti ţurnalistiky jako 

je aktuálnost, publicita, ale hlavně periodicita. Reklama v tisku působí vizuálně, 

prostřednictvím slova a obrazu, ať uţ se jedná o grafy, fotografie, náčrty nebo 

obrázky. Tato forma propagace patří k nejrozšířenějším a v marketingu bývá 

oceňován její dlouhodobý efekt, je tedy nejfrekventovanějším šiřitelem reklamy, 

za který se na celém světě vynakládá největší finanční částka. Je to také jeden 

z nejlevnějších způsobů, jak oslovit velký počet spotřebitelů. Přednosti tištěné 

reklamy spočívají v univerzálnějším vyuţití, není omezena jen na určité cílové 

skupiny nebo komodity, a ve vhodnosti pro předání věcných sdělení. Čtenář 

tisku si můţe sám určit, jaký čas bude sledování reklamy věnovat, oproti tomu 

například televizní reklama má přesně vymezený čas pro své reklamní sdělení 

a také bývá konzumována pasivně. Mimo to jsou tiskové prostředky velmi 

operativní, spočívá to v jednoduché výrobě a spolehlivé distribuci tisku. 

 K nejrozšířenější formě tiskové reklamy patří inzeráty. Inzerát je 

placenou verzí oznámení, který se rozšiřuje především prostřednictvím 

periodického tisku. Často dochází k chybné záměně reklamy se zmíněným 

inzerátem a to hlavně v případě plošné inzerce ve smyslu plakátů, ta je 

nápadně podobná reklamě. Inzeráty můţeme rozdělit na tři hlavní druhy, 

plošnou, drobnou a také článkovou inzerci. První z nich můţeme 

charakterizovat jako slovně obrazový inzerát, který se často ohraničuje 

rámečkem a nachází se na místě určeném právě pro tento typ sdělení, jinak se 

také nazývá jako inzerát plakátového typu. Drobná inzerce spočívá 

v občanských oznámeních, jako je například koupě, prodej, byty a podobně. 

Článková inzerce je pak z pravidla delším textem zpracovaným v novinářském 

ţánru, obohacená o fotografii, obrázek nebo kresbu. Někdy ji můţeme najít také 

bez jakéhokoliv oddělení od samotných redakčních materiálů. K tištěné formě 

reklamy patří také samozřejmě letáky, které většina z nás pravidelně nachází 

v poštovní schránce. 17 
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2.4.4. Internetová reklama a nevyžádaná reklama 

 

 Relativně novým fenoménem je internetová reklama, která se rozšířila 

s nástupem internetu. Toto nové komunikační médium nabízí kromě informační 

moţnosti také místo a prostor pro komunikaci se zákazníkem. Mezi nejznámější 

formy internetové reklamy patří bannerová reklama. Jedná se o obrázky či 

jednoduché animace obvykle ve formě blikajících prouţků, které jsou umístněné 

na hostitelském webu a odkazují na inzerenta, jeho produkty či sluţby. 

K ověření efektivnosti prouţkové reklamy na internetu se pouţívají tři kritéria. 

Prvním z nich je počet zobrazení daného banneru, dalším pak finanční výdaje 

na získání jednoho tisíce bannerů a posledním je číselná hodnota vyuţití 

prouţkové reklamy kliknutím na banner. 18 

 Steve Krug ve své knize Nenuťte uţivatele přemýšlet formuluje tři 

závěry v souvislosti s internetovou reklamou. „Texty na webu zásadně nečteme, 

nýbrž pouze skenujeme, vyhledáváme v nich slova a fráze, která považujeme 

za klíčová. Nehledáme nejvhodnější, nýbrž první postačující odkaz, je obtížné 

zvažovat, který z několika odkazů vede tam, kam potřebujeme, jednodušší je 

kliknout na první z nich a prostě to zkusit, buď to vyjde, nebo klikneme na 

tlačítko „Zpět“. Nezjišťujeme, jak věci fungují a jak je máme používat, snažíme 

se poradit si sami.“ 19 

 V souvislosti s internetovou reklamou a regulací reklamy je potřeba se 

zmínit také o tzv. spamu, tedy nevyţádaném masově šířeném reklamním 

sdělení prostřednictvím internetu. V § 2 zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci 

reklamy pod písmenem e) čteme, ţe je zakázáno „šíření nevyţádané reklamy, 

pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěţuje…“ Dále je 

stanoveno, ţe za reklamu, která obtěţuje, se povaţuje reklama směřující ke 

konkrétnímu adresátovi za podmínky, ţe adresát dal předem jasně a 

srozumitelně najevo, ţe si nepřeje, aby vůči němu byla nevyţádaná reklama 

šířena. 
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 Dalším právním předpisem, který řeší problematiku nevyţádané 

reklamy, je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Paragraf 96 

obsahuje ustanovení, podle kterého „je zakázáno prostřednictvím sítí nebo 

sluţeb elektronických komunikací nabízet marketingovou reklamu nebo jiný 

způsob nabídky zboţí nebo sluţeb účastníkům, kteří ve veřejném seznamu… 

uvedli, ţe si nepřejí být kontaktováni za účelem marketingu.“ Takové jednání je 

pak podle § 118 klasifikováno jako správní delikt a můţe být za něj uloţena 

pokuta aţ do částky 10 000 000 Kč. 

 

2.4.5. Venkovní reklama 

 

 Venkovní reklama v sobě zahrnuje poměrně pestrou škálu forem 

reklamních sdělení, se kterými se denně setkáváme. Jedná se zvláště o 

světelnou reklamu ve formě neonových nápisů či světelných tabulí, billboardy, 

vývěsní tabule a stojany před obchody, reklamní plachty umístěné na domech, 

reklamy umístěné na sloupech veřejného osvětlení, lavičkách, zastávkách MHD 

či odpadkových koších. Specifickou formou venkovní reklamy je tak zvaná 

mobilní reklama, která bývá umísťována na autech nebo prostředcích městské 

hromadné dopravy. Uţ jste se někdy setkali s chodícím mobilním telefonem 

nebo hamburgerem? Také to je forma venkovní reklamy, nese označení chodící 

reklama. Pokud chce někdo propagovat své výrobky nebo sluţby, outdoorová 

reklama můţe být efektivním prostředkem. Lidé se jí v podstatě nemají moţnost 

vyhnout, nejde totiţ zastavit ani vypnout. Odesílatel sdělení tak můţe 

jednoduše zacílit na poţadovanou cílovou skupinu zákazníků. Důleţitým 

faktorem je, ţe některé druhy této reklamy mají niţší pořizovací náklady. 

 

2.4.6. Reklama v místě prodeje 

 

 Ačkoli by se nám na první pohled mohlo zdát, ţe zákon o regulaci 

reklamy se týká jen tisku, televize a rozhlasu, není tomu tak. Podle zmíněného 

zákona se za reklamu povaţuje oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená 

zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnost. Za 

komunikační média se obecně povaţují prostředky umoţňující přenášení 
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reklamy, a ačkoli jsou to zejména periodický tisk a neperiodické publikace, 

rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, 

vysílání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, 

plakáty a letáky, nejsou to jen ony. Pod pojem reklama tudíţ spadají i 

marketingové praktiky prováděné v obchodech. Do oblasti reklamy v místě 

prodeje můţeme zahrnout hostesky provozující koutek s ochutnávkou zboţí, 

stojany na zboţí, obrazovky umístěné v prodejnách propagujících dané zboţí, 

oblečení prodavačů, samolepky na podlaze vedoucí naše kroky k regálům 

s určitým sortimentem, reklamní balónky a mnohé další činnosti nebo materiály 

podporující nákupní aktivity.  

 

2.4.7. Propagační předměty 

 

 Cílem reklamy bývá mimo jiné snaha dostat se do povědomí co 

nejširšího okruhu lidí. Vhodným nástrojem, jak se o to pokusit, je předání 

propagačního předmětu, který je potištěn logem firmy či značky, kterou daná 

společnost prodává. Mezi běţně pouţívané propagační předměty patří 

propisky, trička, čepice, přívěsky, USB flash disky, butylky, PVC tašky, batohy, 

deštníky, hrnky a skleničky, soupravy na víno, kalendáře, diáře a jiné 

kancelářské potřeby a mnoho dalších předmětů.  
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3. Právní předpisy regulující reklamu 

 

3.1. Historický vývoj reklamy 

 
 Celá staletí měl hlavní slovo na trhu ten, kdo byl schopen vyrobit co 

největší mnoţství produktu a zásoby se staly jeho bohatstvím. O úspěšnosti tak 

po celou dobu rozhodoval samotný výrobek. Na stejném principu fungovaly i 

právní předpisy, ty se týkaly pouze daného produktu, nebyly do nich začleněny 

prvky související s marketingovou komunikací. Přelom však nastává na sklonku 

19. a 20. století, kdy se díky zvýšení produktivity dostáváme do situace 

nadvýroby, čili ne vše, co producenti vyrobili, našlo své upotřebení. Tato situace 

se objevuje hlavně po 2. světové válce a dalo by se říct, ţe dnes je realitou. 

Bohatstvím jiţ není umění vyrobit, ale umění prodat. V této době se objevuje 

pojem marketing, který je ztělesněním umění prodat výrobek. K tomu, aby 

výrobci dobře prodali, co vyrobili, bylo a je nutné splnění čtyř prvků. Za prvé jde 

o samotný výtvor jejich snaţení, ten musí samozřejmě odpovídat svou kvalitou, 

za druhé je důleţitá jeho cena, ta nesmí být nepřiměřeně nízká, aby výrobce 

nebyl ve ztrátě, ale ani nepřiměřeně vysoká, aby neodradila případného 

zákazníka. Třetím prvkem je fungující distribuce, posledním patrně 

nejdůleţitějším prvkem je komunikace se zákazníkem neboli reklama. Reklama 

se stává od 19. století stejně významnou jako je daný produkt, ve 20. století 

pravděpodobně ještě významnější. Situace, která setrvávala po staletí a 

tisíciletí se tak výrazně změnila a projevila se také v právní úpravě. 

 Jedním z prvních právních předpisů zabývající se komunikací se 

zákazníkem u nás byl ten z roku 1895, který zakazoval předstírané výprodeje, 

byl to zákon č. 26/1895, který říkal, ţe je dovoleno zařizovat ohlášené veřejné 

výprodeje, aby zboţí nebo jiné movité věci náleţející k provozování některých 

ţivností, byly urychleně prodány v drobném prodeji. Ţadatel takového povolení 

byl povinen podat ţivnostenskému úřadu s příslušným místním působením 

písemnou ţádost, která musela obsahovat dané údaje. Označení mnoţství 

zboţí, které bude prodáváno, přesný údaj o místě, kde bude tento výprodej 

konán, doba po kterou se bude konat a také důvody výprodeje. Za ním 

následoval zákon o obchodu s potravinami a některými předměty uţitnými, ten 

byl přijat v roce 1896. Tento zákon jiţ okrajově souvisel s reklamou a je z něj 
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patrné, ţe za určitou reklamu se mohli nepoctiví prodejci dostat i do vězení. Od 

roku 1927 se u nás objevuje první zákon popisující nekalé soutěţní jednání, čili 

nepoctivý boj mezi prodejci, kteří tak soutěţí o přízeň zákazníků. K nám tento 

zákon týkající se problematiky nekalé soutěţe dorazil se značným opoţděním. 

Například ve Francii byl v roce 1888 zákon o nekalé soutěţi jiţ účinný, 

v sousedním Německu byl vydán zvláštní zákon v roce 1896. V Rakousku-

Uhersku se tedy do doby vydání zákona musela případná ochrana soutěţitelů 

odvíjet od různých ustanovení. Praxe, která vyplynula v souvislosti se 

zavedením zákona o předstíraném výprodeji, ukázala, ţe kreativita obchodníků 

v obcházení tohoto zákona nezná mezí, a proto se zákonodárci rozhodli 

přistoupit k zákonu o nekalé soutěţi úplně jinak. V daném zákoně se tak 

neobjevila definice kaţdé z nepoctivých metod marketingové komunikace, ale 

skutečnost, ţe se bude postupovat v kaţdém specifickém případě podle 

rozhodnutí soudu. Podobná ustanovení byla v té době přijímána ve všech 

sousedících zemích, došla tak k vybudování právní kategorie nekalé soutěţe, 

existující od této doby aţ odnes. Všechny předpisy, které následovaly, opisují 

vzor zákona č. 111 Sb. z. a n., vydaného 15. července 1927, ten se tak stal 

nadčasovým, poprvé se právě v tomto zákoně objevil také pojem nekalá 

reklama a to v paragrafu druhém. „Kdo veřejně učiní nebo rozšiřuje o poměrech 

vlastního nebo cizího podniku údaje, které jsou způsobilé oklamati, a zjednati 

tím podniku tomu na úkor jiných soutěžitelů přednost při soutěži, může býti 

žalován, aby se zdržel těchto údajů a odstranil závadný stav.“ 20 

 Ve válečném období bylo 24. března 1942 vydáno zvláštní nařízení, 

které se týkalo reklamy, jejího umístění a také typu. Podle tohoto předpisu 

nesměla reklama narušovat a hyzdit celkový ráz krajiny, budov a jejich okolí, 

nesměla také stát ve výhledu. Reklama dále nesměla ohroţovat veřejnou 

bezpečnost nebo bránit v plynulé dopravě. Reklamním zařízením se podle 

tohoto vyhlášení rozuměly reklamní tabule, nápisy anebo různá vyobrazení a 

znamení například na stromech nebo budovách. V neposlední řadě výkladní 

skříně a osvětlování za reklamním účelem. Aby tedy umístění reklamy bylo 

v souladu s podmínkami zákona bylo nutné tuto reklamu nahlásit stavebnímu 

úřadu a ţádat o povolení, s výjimkou reklamy, která měla být umisťována v 
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prodejnách nebo tam, kde se prodej odehrával. Stavební úřad si na vlastníkovi 

reklamy vyţadoval fotografie či náčrtek reklamy a podrobnou dokumentaci. 

V případě, kdy byla reklama v rozporu s pravidly stavebního úřadu, došlo 

k podstoupení povolení dalším příslušným orgánům, v případě ohroţení veřejné 

bezpečnosti příslušnému policejnímu úřadu, v případě narušení v dopravě 

podstoupil ţádost příslušnému dopravně policejnímu úřadu a tak dále.21 

Postupem času, významněji tedy aţ po 2. světové válce, se prosazuje v Evropě 

veřejnoprávní regulace. Do této doby byla klamavá reklama upravena 

v obchodním zákoníku, soukromoprávním předpisem. Reklama v období totality 

nezaznamenala velký vývoj a to hlavně z důvodu, ţe nebyla nutná, neexistoval 

totiţ trh ani s ním spojená soutěţ konkurentů o spotřebitele, tudíţ nebylo 

reklamy potřeba. Všechen rozvoj u nás začal aţ se změnou politickou, 

ekonomickou a právní, se svobodným povoláním. Cesta k regulaci reklamy byla 

v České republice poměrně zdlouhavá, ale na druhou stranu mohlo dojít 

k tomu, ţe byla tvořena na základě právních předpisů, které jiţ v sousedních 

státech fungovaly. Po určitých sloţitých těţkostech byl přijat zákon, který je 

alfou i omegou právní reklamy, tedy Zákon o regulaci reklamy, vydaný v roce 

1995. Vedle toho je velmi důleţitý předpis Zákon o rozhlasovém a televizním 

vysílání, který byl přijat v roce 2000 podle poslaneckého návrhu.  

 Zajímavostí však je, ţe v českém prostřední je nejúčinnější etická 

samoregulace reklamy, není to ani ta soukromoprávní, ani ta veřejnoprávní, ale 

regulace Radou pro reklamu. Vznikla v roce 1994, tato instituce je občanským 

sdruţením, které pečuje o etiku propagace, konkrétně reklamy. Zakladateli jsou 

nejvýznamnější organizace působící v reklamním průmyslu, jako například 

Asociace reklamních agentur. Rada pro reklamu jako nestátní, nezisková 

organizace nemůţe udělovat finanční pokuty nebo jiné sankce. Rada vydává 

pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení. V případě nerespektování jejich 

doporučujících rozhodnutí, můţe předat podnět příslušnému Krajskému 

ţivnostenskému úřadu k dalšímu řešení.  
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3.2. Právní regulace reklamy a její nástroje 

 

 Na regulaci reklamy můţeme nahlíţet z různých hledisek. Za prvé lze 

regulaci rozdělit na dvě části podle nástrojů, a to na regulaci právní a 

mimoprávní. Ta mimoprávní je označována také jako etická regulace. U právní 

regulace rozlišujeme podle základních nástrojů, které můţe právní řád pouţít, 

na regulaci veřejnoprávní a soukromoprávní. 

 Veřejné právo reguluje jevy, které mají dopad na všechny lidi. Sankce 

za porušení veřejného práva proto nastupuje z vůle některého státního orgánu, 

a to bez ohledu na vůli jiných osob. Naopak právo soukromé reguluje jevy, 

jejichţ dopad se týká jen některých konkrétních osob. Proto jen a pouze na nich 

záleţí, zda se případné nápravy svých porušených práv budou domáhat či ne.  

 Etika, která je náplní mimoprávní regulace, je zdaleka 

nejdiskutovanějším tématem. Není však přípustné, aby se etika směšovala 

s právem. Proto jediná moţnost jakési etické regulace je dobrovolná dohoda o 

dodrţování určitých principů, tzv. reklamní samoregulace. V této oblasti od roku 

1994 působí v ČR Rada pro reklamu, která byla zaloţena subjekty činnými 

v reklamním průmyslu. 22 

 Veřejnoprávní reklama je zabezpečována zákonem č. 40/1995 Sb., o 

regulaci reklamy, dále pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a 

dalším je tak zvaný mediální zákon, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. 

 

3.3. Zákon o regulaci reklamy 

 

 Zákon o regulaci reklamy není rozsáhlý, sankce za jeho porušování 

jsou velice vysoké, stávají se příjmem, který putuje do státní pokladny. 

Abychom mohli pracovat s touto úpravou, je pro nás klíčové pojmosloví, to musí 

vysvětlit základní názvy. Nejdůleţitější je samotná definice reklamy. Jedná se o 

oznámení, předvedení či jinou prezentaci, coţ znamená, ţe se jedná o sdělení, 
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které přesahuje soukromý rámec. Je to tedy cokoliv, co se jeví a co mohou 

lidské smysly postihnout.  

 Odstavec druhý se věnuje definici komunikačních prostředků, ty slouţí 

k šíření informací, jiţ v Listině základních práv a svobod je zakotveno právo na 

informace a současně právo poţadovat informace. Zákon označuje 

komunikační prostředky jako prostředky, kterými lze šířit reklamu, můţe se 

jednat například o maskoty, letáky, TV, a dále cokoli, co můţe být nosičem 

sdělení, tedy i fasády domů, movité předměty, auta, balóny, promítání na 

oblohu a tak dále. Třetí část definice se zaměřuje na informační sdělení, to je 

účelové, protoţe jeho cílem je podpora podnikatelské činnosti, například prodej 

nebo podpora v poskytování sluţeb, anebo propagace ochranné známky.  

 Pojem sponzorování se dostal do zákona aţ po novém miléniu, spočívá 

v aktivitě podobné reklamě, má jen lehce odlišnou formu. Jde o prezentování 

sebe sama, vlastní firmy či vlastních produktů v rámci nějakého nereklamního 

poskytování informací, to mohou být různé kulturní akce. Sponzor financuje 

něco, co není reklamou a jako protiplnění poţaduje, aby jeho financování bylo 

zmíněno, je tedy vyváţeno sebepropagací.  

 Důleţité je také vymezit si subjekty objevující se na reklamním trhu. 

Subjektem práva se stává ten, komu právo přizná právní subjektivitu a také ten, 

kdo je nositelem práv a povinností přiznaných normami práva. V souvislosti 

s reklamou tedy rozlišujeme mezi zadavatelem, zpracovatelem, šiřitelem a 

dalšími subjekty, mezi které můţe patřit spotřebitel, sdruţení spotřebitelů či 

subjekty dohlíţející na mediální trh. Dle § 1 odst. 4 z. č. 40/1995 Sb. se 

zadavatelem rozumí: „...pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, 

která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu.“ Zákon také 

obsahuje definici zpracovatele a to v § 1 odst. 5, který říká: „Zpracovatelem 

reklamy (dále jen "zpracovatel") je pro účely tohoto zákona právnická nebo 

fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu 

zpracovala reklamu.“ Nakonec zákon obsahuje definici pojmu šiřitel, jímţ se 

rozumí: „...pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která reklamu 

veřejně šíří.“ Aby mohla veřejná správa dozorovat nad dodrţováním povinností, 

došlo k vytvoření prostředku, který toto umoţní, jedná se o archivaci. 

Nejrozsáhlejší povinnost ohledně archivace má zadavatel reklamy, ten musí 

uchovávat ukázku či kopii kaţdé své reklamy po dobu pěti let od posledního 
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šíření, tedy pět let musí být zaloţen spis u podnikatele. V případě, ţe tuto 

povinnost zadavatel poruší, můţe za tento delikt dostat pokutu. Pokud je během 

těchto pěti let zahájeno správní řízení, reklama musí být archivována do konce 

ukončení sporu. Zadavatel tuto ukázku či kopii musí zapůjčit státnímu orgánu 

zdarma a musí mu na vyţádání sdělit údaje o šiřiteli a zpracovateli reklamy, 

jsou-li mu známy a dále musí sdělit všechny další potřebné údaje týkající se 

dané reklamy. Zpracovatel reklamy musí sdělovat údaje o zadavateli a šiřiteli 

reklamy, je-li mu znám. Šiřitel je povinen sdělit orgánům veřejné správy údaje o 

osobě, která si u něj zadala šíření reklamy.  

 

3.3.1. Reklama zakázaná 

 

 Zákonodárci přistoupili k regulaci dvěma způsoby, v první části 

reklamního zákona vymezili reklamu zakázanou a ve druhé části se pak zákon 

věnuje regulaci obsahu. Zákon o regulaci reklamy ve svém § 2 obsahuje 

obecné zákazy, kde uvádí reklamu buď úplně zakázanou, nebo přípustnou jen 

za určitých podmínek. „Zakazuje se reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů 

či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními 

předpisy.“ 23 Vztahuje se jak na komodity zcela vyloučené zákonem 

z obchodování, tak i na ty, které jsou vyloučeny jen v konkrétním případě, 

například reklamy na návykové látky. Další zakázanou reklamou je reklama 

zaloţená na podprahovém vnímání. „Zakazuje se reklama založená na 

podprahovém vnímání. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí 

reklama, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba 

vědomě vnímala.“ Další zakázanou formou, je skrytá reklama: „Takovou 

reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, 

že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena.“ Zákon 

o regulaci reklamy obsahuje také zákaz nevyţádané reklamy. „Zakazuje se 

šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud 

adresáta obtěžuje, na šíření reklamy elektronickými prostředky a jeho omezení 
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 § 2 odst. 1 písm. a) z.č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů  
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se vztahuje zvláštní právní předpis. Za reklamu, která obtěžuje, se považuje 

reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal 

předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla 

nevyžádaná reklama šířena.“ 24 V roce 2004 vešel v platnost zákon č. 480/2004 

Sb. o některých sluţbách informační společnosti a změně některých zákonů, 

který upravuje nevyţádaná obchodní sdělení šířená elektronickými prostředky. 

Do doby účinnosti tohoto zákonu upravoval tzv. spamming zákon o regulaci 

reklamy. Tento zákon však dnes upravuje jiţ jen nevyţádanou reklamu 

neelektronickou. S účinností od 1. 10. 2005 je zakázána reklama „šířená na 

veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem, než 

prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle 

zvláštního právního předpisu, stanoví-li tak obec svým nařízením vydaným v 

přenesené působnosti, v rozsahu uvedeném v odstavci 6,“ 25 kdy odst. 6 praví: 

„Obec v nařízení vydaném podle odstavce 1 písm. f) stanoví  

a) veřejně přístupná místa, na nichţ je reklama podle odstavce 1 písm. f) 

zakázána,  

b) dobu, v níţ je reklama podle odstavce 1 písm. f) zakázána, 

c) druhy komunikačních médií, kterými nesmí být reklama podle odstavce 1 

písm. f) šířena, popřípadě téţ 

d) akce, na něţ se zákaz šíření reklamy nevztahuje.“ 26 

Dále zákon o regulaci reklamy stanoví ţe: „Srovnávací reklama je přípustná za 

podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem.“  

 

3.3.2. Reklama s regulovaným obsahem  

 

Reklama na tabákové výrobky 

 Touto reklamou se rozumí jakákoli forma obchodního sdělení, jehoţ 

účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku. 
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 § 2 odst. 1 písm. e) z.č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
25

 § 2 odst. 1 písm. f) z.č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
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 § 2 odst. 6 z.č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
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Protoţe tabákové výrobky způsobují zdravotní problémy, jak aktivním tak i 

pasivním kuřákům, představují pro společnost riziko, a proto je jejich reklama 

zakázána. 

 Zákaz reklamy se nevztahuje na: 

a) oznámení určená výlučně profesionálům v oblasti obchodu s tabákovými 

výrobky, 

b) reklamu ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků, 

c) reklamu na tabákové výrobky v provozovnách, ve kterých se prodává nebo 

poskytuje široký sortiment zboţí nebo sluţeb, jedná-li se o reklamu umístěnou v 

té části provozovny, která je určena k prodeji tabákových výrobků,  

d)sponzorování motoristických soutěţí a sponzorskou komunikaci v místě 

konání, 

e) prodej publikací obsahujících reklamu na tabákové výrobky, které jsou 

publikované a tištěné v třetích zemích, pokud nejsou především určeny pro trh v 

České republice. 27 

 

Ad. a) Pokud je reklama šířená v odborném tisku, je tedy zaměřena na 

odborníky a profesionály (výrobce, obchodníky), pak je její funkce relativně 

málo škodlivá; to platí i pro letáky a plakáty pro odborníky a profesionály.  

Ad. b) Reklama se můţe nacházet tam, kde se tabákové výrobky prodávají, jde 

o jakousi minimální reklamu v tom smyslu, ţe bude přípustná pouze ve 

specializovaných prodejnách.  

Ad. c) Tabákové výrobky se prodávají i v prodejnách s širším sortimentem, tam 

můţe být reklama umístěna také, ale musí existovat oddělená část, kde se 

prodávají tabákové výrobky (nestačí pultík), musí se jednat o nějakou kóji, 

výklenek nebo speciální pult. 

Ad. d) Sponzorování motosoutěţí včetně tak zvané sponzorské komunikace na 

místě, jedná se například o prezentaci pomocí vzorků. Pokud jedna z těchto 

moţností probíhá na území Evropské unie nebo Evropského hospodářského 

prostoru má přeshraniční účinek, je zakázána. 
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 Zákon č 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ad. e) Publikace tištěné mimo Evropskou unii jsou přípustné jen pokud nejsou 

určeny hlavně pro trh Evropské unie.  

 Co do způsobu šíření platí obecná regulace, nesmí se jednat o skrytou 

či podprahovou reklamu. Regulován je také obsah, kaţdá reklama musí 

obsahovat toto varování: „Ministerstvo zdravotnictví varuje: Kouření způsobuje 

rakovinu.“, (je-li to tisková reklama, tak musí stát na bílém podkladě černým 

písmem podél spodního okraje a to v rozsahu nejméně 20 % plochy), černý tisk 

musí mít nejméně 80 % výšky bílého podkladu, sdělení musí být opravdu 

výrazné. Další důleţité pravidlo je zaměření, reklama na alkoholické nápoje 

nesmí být zaměřena na osoby mladší osmnácti let a rovněţ nesmí nabádat ke 

kouření slovy nebo jinou aktivitou. Zakázáno je také šíření tabákových výrobků 

za účelem propagace, tím je myšlena jakákoliv ochutnávka. 

 

Reklama alkoholických nápojů 

 Vzhledem ke společnosti je alkohol rovněţ škodlivou látkou. Objevují se 

však výsledky lékařského průzkumu, které potvrzují, ţe mírná konzumace 

alkoholu prospívá krevnímu systému. Regulace této reklamy má však opačný 

přístup, reklama je povolena, ale jsou v ní zákazy, které nesmí být porušeny. V 

České republice je jedno z nejliberálnějších prostředí, co se reklamy na alkohol 

týče.  

 Reklama na alkoholické nápoje nesmí: 

a) nabádat k nestřídmému uţívání alkoholických nápojů anebo záporně či 

ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrţenlivost, 

b) být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, 

které jako mladší 18 let vyhlíţejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů 

nebo nesmí vyuţívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let 

oslovují, 

c) spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být uţita v souvislosti 

s řízením vozidla, 

d) vytvářet dojem, ţe spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo 

sexuálnímu úspěchu, 
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e) tvrdit, ţe alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti či povzbuzující nebo 

uklidňující účinek anebo ţe je prostředkem řešení osobních problémů, 

f) zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje.28 

 

Reklama na léky a léčivé humánní prostředky 

 Pojem humánní léčivý přípravek je definován v z. č. 79/1997 Sb., o 

léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, kdy § 2 odst. 3 říká: „Humánním léčivým přípravkem se 

rozumí léčivý přípravek, který je určen k podání lidem a je registrovaný podle 

zvláštního právního předpisu.“ Zvláštní úprava, která blíţe definuje tento druh 

reklamy, říká, ţe za reklamu jsou povaţovány jakékoliv informace tedy i 

jakákoliv fakta, pobídky či přesvědčování, které jsou určené k podpoře 

předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby léků. Tím jsou tedy 

označeny všechny informace, byť mají zcela objektivní povahu. Za reklamu se 

nepovaţuje název léků a příbalový leták, korespondence odborníka k dotazu 

týkajícího se léku, za katalogy, ceníky a další obchodní sdělení, pokud 

neobsahují ţádnou informaci o vlastnosti léku. K  obecné definici reklamy léku 

se v zákoně připojuje neuzavřený výčet typických příkladů reklamních aktivit, 

jedná se například o návštěvy obchodního zástupce u lékaře nebo lékárníka, 

dodávání vzorků, podpora prodeje jako soutěţ, darování, pokud zástupci 

sponzorují lékařské kongresy, toto vše je povaţováno za reklamu. Reklama 

dále nesmí propagovat neregistrovaný lék, naopak informace uvedené v 

reklamě musí souhlasit s údaji, které jsou zaregistrovány v souvislosti s lékem. 

Reklama musí propagovat racionální uţívání léku.  

 Předmětem reklamního sdělení určeného široké veřejnosti podle § 5a 

odst. 1 mohou být humánní léčivé přípravky, které jsou podle svého sloţení a 

účelu uzpůsobeny a koncipovány tak, ţe mohou být pouţity bez stanovení 

diagnózy, předpisu nebo léčení praktickým lékařem, popřípadě na radu 

lékárníka. Z reklamy musí být patrné, ţe se jedná o lék, název musí být stejný 

jako v registraci, musí obsahovat správné pouţití léku a zřetelnou výzvu „Přečti 

si příbalovou informaci“. Reklama určená široké veřejnosti nesmí propagovat 
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 § 4 z. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,  
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
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léky s psychotropními či omamnými sloţkami, nesmí být zaměřena na osoby 

mladší patnácti let. Je patrné, ţe tato regulace je velmi rozsáhlá, 

pravděpodobně z důvodu omezit spotřebu léků jen na ty nejnutnější případy. 

 Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky dle § 5b 

odst. 1 zákona o regulaci reklamy, můţe být šířena pouze prostřednictvím 

komunikačních prostředků určených převáţně pro tyto odborníky. Povinný 

obsah reklamního sdělení za prvé oznamuje, ţe všechny informace musí být 

přesné, ať uţ v případě pouţívání odborných posudků či vyjádření. Za druhé je 

nutné, aby obsahovaly základní informace o daném léku. Potřebná je 

informace, zda se lék vydává na recept či bez receptu a poslední informací, 

která se musí objevit je skutečnost, zda je lék hrazen pojišťovnou plně, 

částečně nebo vůbec.  

 Zvláštní poţadavky jsou směřovány k výrobcům nebo prodejcům. 

Zákon upravuje jednu figuru obchodního zástupce, coţ je osoba, která nabízí 

léky a vyhledává odběratele. Jsou jasně stanoveny tyto povinnosti: U kaţdé 

návštěvy musí zástupce předat základní informace. Zpětná vazba, obchodní 

zástupce je povinen sdělit všechny údaje, které se od odborníků dozvěděl, 

účinky a to jak ţádoucí, tak i neţádoucí. Dále nesmí nabízet obchodní dary, 

pokud tak činí, musí mít nepatrnou hodnotu (do 1.500 Kč) a musí se týkat praxe 

daného lékaře či lékárníka (např. lékařská pomůcka).  

 Regulace reklamy v případě darování lidských tkání a buněk. Lidské 

ţivoty se jiţ dlouho zachraňují mimo jiného také tím, ţe se člověku implantuje 

lidský orgán a ještě déle se zachraňují ţivoty krevní transfúzí. Právo tedy 

zareagovalo. Nelze totiţ vyloučit, ţe se budou společností šířit sdělení, která 

budou v tomto směru vyzývat. Lidský zájem je zde jednoduše definován, heslo 

„Daruj krev“ je přípustné, ale zákon zakazuje reklamu, kdy je za tkáň nebo 

buňky nabízena jakákoliv odměna.  

 

Reklama zaměřená na potraviny a kojeneckou výživu 

 Potraviny můţeme definovat dle § 2 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., 

ve znění zákona č. 306/2000 Sb., jako látky určené ke spotřebě člověkem 

v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva a 

omamné nebo psychotropní látky.  
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 Obecná regulace klade důraz na jediný aspekt, a to je pravdivost 

reklamy, protoţe regulace zakazuje uvádět spotřebitele v omyl a to v několika 

aspektech týkajících se propagace potraviny: 

a) faktické a kvantitativní stránky dané potraviny (sloţení, trvanlivost, mnoţství), 

b) účinky a vlastnosti, které nevykazuje, 

c) vykazování zvláštních vlastností (pokud to jsou vlastnosti, které mají všechny 

podobné výrobky, 

d) cílená záměna potraviny za lék (výjimkou jsou suchary, které slouţí určitým 

lékařským účelům), 

e) doporučovaní potraviny s odkazem na nějaké nekonkrétní studie klinické 

povahy, 

f) uvádění potraviny jako „domácí“, „čerstvé“, „přírodní“ apod., coţ se vztahuje 

také na značky EKO/BIO, pokud není producent vybaven osvědčením, které se 

dá ověřit. 

 Definujme si také zákonem zmiňované potraviny pro zvláštní výţivu, 

jimiţ se podle vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní 

výţivu a způsobu jejich pouţití, ve znění pozdějších předpisů rozumí potraviny, 

které jsou určeny pro výţivové účely stanovené v této vyhlášce a uvádějí se do 

oběhu s označením účelu pouţití. Dětská a kojenecká výţiva se rozlišuje na 

počáteční kojeneckou výţivu, výţivu pro děti ve věku od čtyř do šesti měsíců, 

pokračující výţivu do jednoho roku a dětskou výţivu do tří let. Zákon o regulaci 

reklamy říká: „Reklama na počáteční kojeneckou výživu musí obsahovat pouze 

vědecké a věcně správné údaje, může být uváděna pouze v publikacích 

zaměřených na péči o kojence a ve vědeckých publikacích a nesmí vést k 

závěru, že počáteční kojenecká výživa je rovnocenná mateřskému mléku nebo 

je lepší.“ 29 Kojenecká výţiva je regulovaná s jednoznačným cílem, stát dává 

přednost přirozené výţivě, tedy kojení. Stát chce zdůraznit celospolečenský 

zdravotní aspekt. Počáteční výţiva v reklamě můţe být pouţita pouze 

v případě, ţe je spojena s informacemi, které byly dosaţeny na základě 

vědeckého výzkumu, a jedná se o údaje věcně správné. Z reklamy nesmí 

vyplynout, ţe je srovnatelná, či dokonce lepší a výţivnější neţ ta biologická 
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 § 5e, odst. 1 z. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
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v podobě mateřského mléka. Nesmí podněcovat k nákupu, zejména ne 

slevami, vzorky apod.  

 

Ostatní regulace reklamy dle zákona o regulaci reklamy 

 Zákon o regulaci reklamy obsahuje regulaci i dalších komodit, neţ jen 

výše uvedených. Ale jedná se o regulaci spíše okrajovou, protoţe tyto komodity 

ovlivňuje menší mnoţství spotřebitelů a nebo s nimi není spojeno přílišné 

společenské či zdravotní riziko a tudíţ nepotřebují tak rozsáhlou regulaci. Je to 

například reklama na sluţby v pohřebnictví (§ 6a), na přípravky na ochranu 

rostlin (§ 5g), na veterinární léčivé přípravky (§ 5h), střelné zbraně a střelivo (§ 

6) a doplňky stravy, které nesmí být neregistrovaným lékem. 

 

3.4. Zákon na ochranu spotřebitele 

 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele byl novelizován v roce 

2009, byla do něj zapracována direktiva Evropského společenství 2005/29 ES o 

tzv. nekalých obchodních praktikách. Direktiva má jednoznačný cíl, srovnat 

podmínky v ES, vznikla jako kompromis. Jednotná pravidla mají chránit 

spotřebitele a jeho ekonomické zájmy, protoţe právě ten je téměř vţdy 

postiţen, nicméně má také slouţit k ochraně soutěţitele a jeho investičních 

zájmů, aby investor v kaţdém státě ES byl ve stejném právním prostředí.  

 

3.4.1. Nekalé obchodní praktiky  

 

 Nekalé obchodní praktiky jsou nekalé proto, ţe narušují ekonomické 

chování spotřebitelů, tedy chování, které lze měřit ekonomickými měřítky a 

tento zákon drţí ochrannou ruku nad námi všemi, abychom byli ušetřeni 

takovýchto praktik a takovýchto způsobů chování prodejců výrobků a sluţeb, 

které na nás mohou mít ekonomický dopad. „Obchodní praktika je nekalá, je-li 

jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je 

způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní 

rozhodnutí, které by jinak neučinil. Je-li obchodní praktika zaměřena na 

spotřebitele, kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti nebo věku zvlášť 
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zranitelní, hodnotí se její nekalost z hlediska průměrného člena této skupiny; 

tím není dotčeno obvyklé reklamní přehánění.“ 30 Uţívání takových obchodních 

praktik při nabízení nebo prodeji výrobků a sluţeb je zakázáno. Nekalé praktiky 

se dělí na klamavé praktiky a agresivní praktiky, odděleny jsou z toho důvodu, 

ţe kaţdá z nich, je zaloţena na jiných negativních vlastnostech. Klamavé 

praktiky mají jakýsi racionální podklad a směřují na vědomí spotřebitele, ty 

agresivní mají víceméně emotivní základ, protoţe vyuţívají duševního 

rozpoloţení. 

 Klamavými praktikami se myslí veškeré způsoby oslovování dané 

cílové skupiny, přičemţ jsou spotřebitelé uváděni v omyl a vinou tohoto omylu 

se nerozhodují na základě relevantních informací, tedy informací, které jsou 

pravdivé a podstatné. Nejčastěji spočívá v pouţití nepravdivého údaje, 

popřípadě pravdivého, který však vzhledem k okolnostem můţe spotřebitele 

uvést v omyl. Můţe také souviset v zavádění nového produktu na trh, kde je 

zaměnitelný s jiným výrobkem podobného charakteru. Pokud by prodejce 

prohlašoval, ţe postupuje v souladu s Kodexem chování, ale realita by byla jiná, 

rovněţ se jedná o klamaní spotřebitele. V příloze č. 1 k tomuto zákonu jsou 

uvedeny typizované příklady klamavých obchodních praktik: „Obchodní praktiky 

jsou vždy považovány za klamavé, pokud podnikatel např.  

a) prohlašuje, že se zavázal dodržovat určitá pravidla chování (kodex chování) 

nebo že tato pravidla chování byla schválena určitým subjektem, ačkoli tomu 

tak není,  

b) neoprávněně používá značku jakosti nebo jiné obdobné označení,  

c) prohlašuje, že jemu, jeho výrobku nebo jím poskytované službě bylo uděleno 

schválení, potvrzení nebo povolení, ačkoli tomu tak není, nebo takové 

prohlášení není v souladu s podmínkami schválení, potvrzení nebo povolení.“ 

 Agresivní obchodní praktiky narušují moţnost svobodné volby 

spotřebitele, a to například obtěţováním nebo donucování včetně pouţití síly, 

nebo nějakým jiným nepatřičným ovlivňováním, jako je vyvolávání takových 

emocí, které člověka vedou k nechtěné koupi, a to s přihlédnutím ke všem 

okolnostem, mezi které patří čas, doba a místo. Okolností můţe být také 

způsob jednání, hrubý slovník, křik nebo zastrašování. Za agresivní obchodní 
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praktiku je povaţováno také zneuţití nepříznivé situace spotřebitele. V příloze 

č. 2 tohoto zákona jsou uvedeny typizované příklady agresivní reklamy: 

„Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel např. 

 a) vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu nebo místo, kde je 

nabízen nebo prodáván výrobek nebo poskytována služba, bez uzavření 

smlouvy, 

b) osobně navštíví spotřebitele v jeho bydlišti, ačkoli ho spotřebitel vyzval, aby 

jeho bydliště opustil a nevracel se, s výjimkou vymáhání splatných smluvních 

závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, 

c) opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, 

faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku, s výjimkou 

vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s 

příslušnými právními předpisy.“  

 

3.5. Soukromoprávní regulace reklamy v České republice 

 

 Podstatou soukromoprávní úpravy reklamy je princip, podle kterého 

musí samotný spotřebitel poţadovat ochranu svých práv a to v případech, kdy 

se cítí být poškozen. Nejdůleţitějším odvětvím, které je spojeno s reklamou, je 

právo soutěţní.  

 

3.5.1. Generální klauzule nekalé soutěže  

 

 Generální klauzule plní dvě základní funkce. Jednou z nich je, ţe uvádí 

nejobecnější podmínky, které musí být splněny vţdy, aby určité jednání mohlo 

být zařazeno pod některou z konkrétnějších skutkových podstat nekalé soutěţe. 

Postrádá-li určité jednání jen jedinou podmínku z generální klauzule, není 

moţné je označit jako nekalou soutěţ. Druhou z nich pak je, ţe pokud určité 

jednání nelze přiřadit pod konkrétní skutkovou podstatu nekalé soutěţe, ale 

jsou splněny podmínky generální klauzule, je moţné ji pouţít i samostatně.31 
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 Nekalou soutěţí se podle této generální klauzule českého obchodního 

zákoníku rozumí jednání v hospodářské soutěţi, které je v rozporu s dobrými 

mravy soutěţe a je způsobilé způsobit újmu jiným soutěţitelům nebo 

spotřebitelům. Nekalá soutěţ je zakázána. První podmínkou nekalosoutěţního 

jednání je, ţe se jednání uskutečňuje v hospodářské soutěţi. Druhou 

z podmínek je rozpor s dobrými mravy soutěţe. Pojem dobrých mravů soutěţe 

je pojmem odlišným od dobrých mravů obecně. Úprava nekalé soutěţe v 

obchodním zákoníku má zajišťovat čistotu, slušnost soutěţních postupů. Třetí 

podmínkou nekalosti jednání je způsobilost přivodit újmu jiným soutěţitelům 

nebo spotřebitelům. Nekalá soutěţ je ohroţovací delikt. Nekalé soutěţe se tedy 

nedopouští jen ten, kdo jiné soutěţitele (nebo spotřebitele) jiţ poškodil, ale 

kaţdý soutěţitel, který svým jednáním můţe jiným soutěţitelům nebo 

spotřebitelům přivodit újmu. 32 

 Klamavá reklama je jednou z forem nekalosoutěţního jednání. 

Dochází při ní k poškozování jiných soutěţitelů nebo spotřebitelů. První část 

uvádí, ţe jde o šíření údajů, o podniku nebo jeho výrobcích a výkonech, tyto 

údaje jsou způsobilé vyvolat klamnou představu, tím jsou schopny zajistit 

prospěch podniku v hospodářské soutěţi na úkor jiného soutěţitele nebo na 

úkor spotřebitelů. Musí být uvedeno, zda jde o veřejnou reklamu, jestli je šířena 

prostřednictvím médii. Další část se věnuje údajům, které mohou vyvolat 

klamavou představu a to v souvislosti s jejich šířením. Poslední část říká, ţe 

vyvolaná mylná představa můţe přinést nekalosotěţiteli hospodářský prospěch, 

v podobě zvýšení trţeb, musí to být však na úkor jiného soutěţitele nebo na 

úkor spotřebitele. Zákon upřesňuje, ţe klamavou reklamou můţou být pravdy 

vyvolávající omyl a šíření můţe být jakékoliv. Prospěch můţe mít jakoukoliv 

povahu, i zviditelnění se na trhu, úkor spočívá i jen ve zklamání spotřebitele. Lţi 

a polopravdy, pravdy, výhodné nabídky, které výhodné nejsou. Šíření je sdělení 

nad rámec soukromého názoru. 

 Srovnávací reklama, klíčem k jejímu uchopení je, ţe z dané reklamy 

musí být jasně patrno, řečeno, nebo v obrazové reklamě sděleno pohybem 

(video), ţe jde jasně o srovnávání dvou daných výrobků. Pokud výslovně nebo 

nepřímo identifikuje jiného spotřebitele nebo jeho výrobky a sluţby. Jedná se o 
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nejmladší skutková podstatu. Opačná je pak charakteristika, jak má srovnávací 

reklama vypadat, nikoliv, co nesmí. Srovnávací reklama je přípustná v případě, 

ţe srovnává stejné zboţí a sluţby s ohledem na jejich účel pouţití, vzhledem 

k čemu jsou potřebné. Nejedná se pouze o totoţné produkty, ale také o 

produkty, které jsou vyuţívané pro stejnou nebo podobnou potřebu. Srovnávání 

musí být objektivní a ověřitelné. Je třeba, aby bylo ve srovnávací reklamě 

pouţito více základních znaků. Jeden znak pro dané srovnávání můţe být 

pouţit pouze a jen výjimečně. Znaky, které budou pouţity při srovnávání, musí 

být důleţité, relevantní, ověřitelné a charakteristické pro dané srovnávané 

produkty nebo sluţby, můţe se jednat také o cenu, v případě, ţe takovou 

vlastnost daný předmět má. Nevede k vyvolání záměny na trhu. Srovnávací 

reklama nesmí být klamavá, nebo nesmí vyuţívat praktik klamavé reklamy. 33 

 Jakékoli srovnání odkazující na zvláštní nabídku musí jasně a 

jednoznačně uvést datum, ke kterému tato nabídka končí, nebo musí uvést, ţe 

bude ukončena v závislosti na vyčerpání zásob nabízeného zboţí nebo sluţeb. 

Jestliţe zvláštní nabídka nezačala ještě působit, musí soutěţitel také uvést 

datum, jímţ začíná období, v němţ se uplatní zvláštní cena nebo jiné zvláštní 

podmínky. 

 Procesní úprava pak směřuje do oblasti občanského soudního řízení. 

Osoby, jejichţ práva byla porušena nebo ohroţena, se mohou proti rušiteli 

domáhat, aby se tohoto jednání zdrţel a odstranil závadný stav. Mohou také 

poţadovat přiměřené zadostiučinění, které můţe být poskytnuto v peněţní 

náhradě škody a vydání bezdůvodného obohacení. Výše uvedené nároky můţe 

uplatnit také právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěţitelů nebo 

spotřebitelů. 34 

 

3.6. Soukromoprávní regulace reklamy ve Spolkové republice 
Německo 

 

 Pro srovnání regulace reklamy v oblasti soukromoprávní jsem si 

vybrala Spolkovou republiku Německo a to z toho důvodu, ţe teoretické analýzy 
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o nekalé soutěţi, ovlivnili právě němečtí právní vědci, kteří jako první vytvořili a 

formulovali význam nekalé hospodářské soutěţe. Jejich úprava je zaloţena na 

zvláštním právním předpisu. Názvu „Právo proti nekalé soutěţi“ odpovídá 

německý překlad „Das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, můţeme se 

však setkat i s pojmem „Lauterkeitsrecht“, který se však pouţívá pouze v úzkém 

a specifickém právním kontextu. 35 

 Tím základním nařízením je v Německu zákon proti nekalé 

hospodářské soutěţi.36
 V platnost vstoupil v roce 2004, měl představovat 

podstatnou obměnu v dané oblasti, vzhledem k implementaci směrnice 

2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách se o něm často mluví jako o 

převedeném zákonu. Nicméně, ve skutečnosti přebírá pouze základní 

koncepce.37 Souvisejícími předpisy jsou zákon o slevách a zákon o značkách. 

Nekalá reklama zde není samostatně upravena, je však součástí obecnějšího a 

širšího pojmu klamavé údaje.38
 Rovněţ jako v české právní úpravě, tak i v té 

německé, se objevuje generální klauzule, a to v § 3 UWG. Klamavými údaji 

mohou být podle tohoto paragrafu ty, které uvádějí nepravdivé informace 

například o původu a výrobě nebo ceně produktů. Takovýmto objektem mohou 

být způsoby odběru produktů, samotný nákup těchto produktů, důvod či účel 

prodeje, zásoby nebo ceníky. Podobně jako v českých úpravách je i tato 

německá úprava pouze názorná, tedy seznam není konečný. Údaji se podle 

tohoto ustanovení rozumí výroky, u kterých je moţné přezkoumat jejich 

obsahovou formu. Klamavými údaji se pak rozumí ty, které jsou způsobilé uvést 

spotřebitele v omyl. Opět je zde podobný úkaz, který se objevuje jak v české, 

tak německé úpravě a to, ţe stačí pouze případné nebezpečí, ţe spotřebitel 

bude uveden v omyl. Je však nutné toto nebezpečí posuzovat objektivně. 

„Zákon rozlišuje soukromoprávní a trestněprávní delikty v důsledku sdělování 

klamavých údajů. § 3 UWG je svou povahou soukromoprávního charakteru a 

vyplývají z něj podle toho i možné nároky spotřebitele, které jsou obdobné 
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české právní úpravě.“ 39 Velmi podstatným je § 13 UWG, ten místním 

spotřebitelům přiznává právo na odstoupení od smlouvy v případě, ţe jsou mu 

podány klamné údaje, popřípadě údaje pravdivé, které jsou však spotřebiteli 

sděleny takovým způsobem, ţe u něho klamnou představu vyvolají.  

 Německý spotřebitel je kromě § 3 a § 4 chráněn v rámci UWG dále 

mnohými zákazy, redukcí konkrétních způsobů reklamy nebo propagace. 

(„Například jde o zákaz reklamy s odkazem na předchozí původ zboží 

z konkursní podstaty, zákaz reklamy, ve které se firmy prezentují finálnímu 

spotřebiteli jako výrobce nebo velkoobchodník, zákaz prodeje na nákupní 

kupóny, trestněprávní zákaz poskytování výhod zákazníkům za zajištění dalších 

zákazníků.“ 40) 

 Kontrolou nad dodrţováním tohoto zákona se v Německé spolkové 

republice zabývají osoby a organizace, dané § 13 UWG. Svou ochranu 

uplatňuje především samotný spotřebitel, odborné svazy k tomu určené dále 

spotřební organizace, průmyslová a obchodní komora, jakoţ i řemeslnická 

komora.41 

 Závěr: Předcházející interpretace nasvědčuje tomu, ţe na rozdíl od 

českého práva není v tom německém ošetřen institut nekalé soutěţe v rámci 

obchodního zákoníku nebo jiného zákona, nýbrţ pouze zvláštními předpisy. 

Nejdůleţitější je tedy z těchto předpisů v současnosti zákon na ochranu proti 

nekalé soutěţi UWG. Nynější česká modifikace nekalé soutěţe by se dala 

označit za nemoderní a zastaralou, vzhledem k té německé. Tento problém by 

se dal vyřešit přijmutím samostatného zákona o nekalé soutěţi, tento způsob by 

však nebyl nový, jednalo by se tak o opakování právní úpravy z roku 1927. 

Hlavní inspiraci bych hledala v nové německé generální klauzuli, která na rozdíl 

od té naší jiţ upustila od zaběhnutého pojmu „dobré mravy“ a vystačí si se 

zákazem nekalé soutěţe  
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4. Ekonomické aspekty reklamy v médiích 

 

 Potřeba a nutnost médií je v dnešní době neoddiskutovatelná. Pokud si 

poloţíme otázku proč je tomu tak, jednu z moţných odpovědí lze hledat ve 

skutečnosti, ţe ţijeme v informační společnosti, kde jejich rostoucí důleţitost 

učinila z informací důleţitý ekonomický statek, přičemţ producenty tohoto 

statku se stala převáţně média. Tento statek je však stěţí definovatelný. 

Ekonomická hodnota informace vyplývá z několika faktorů. Jednak jsou to 

náklady na její distribuci čili přenos od producenta ke konzumentovi a jednak z 

její vyuţitelnosti příjemcem. Její vyuţitelnost je totiţ pro kaţdého jiná a tudíţ ji 

nelze přesně ohodnotit. Proto se v ekonomických modelech s informací jako 

měřitelným statkem příliš nesetkáváme. 

 Prvotním smyslem existence majority komerčních médií je dodávat 

určitým subjektům pozornost svých obecenstev. Subjektů, které o tuto 

pozornost mají zájem, je velká spousta, nicméně převáţná část z nich tuto 

pozornost pouţívá k propagaci nějakých produktů či sluţeb. Média jsou tedy 

šiřiteli propagačního poselství. Podle definice Milana Postlera je propagační 

poselství „myšlenkový obsah informace, která je předmětem komunikace“. 

Média umoţňují přenos propagačních poselství na určité místo a v určitém čase 

určitým druhům publik, působí tedy na dvojím trhu. Na jedné straně prodávají 

mediální produkt publiku a na straně druhé prodávají pozornost svých publik 

inzerentům. Tento proces v praxi většinou neprobíhá přímo, ale je realizován 

skrze několik zprostředkujících subjektů jako jsou reklamní a mediální agentury 

na jedné straně a distributoři mediálního produktu na straně druhé. 42
 

 

4.1. Efektivnost a účinky reklamy 

 

 Pro hodnocení efektivnosti reklamy je důleţité vysvětlit si základní 

pojmy, je třeba znát význam slova efektivnost, účinek a také bychom si měli 

stanovit jednotlivé fáze komunikačního působení. Důleţitým prvkem pro 

stanovení úspěšného průběhu komunikačního sdělení je nutná dobrá znalost 
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adresáta. Je nutné stanovení cílové skupiny, její charakteristiky jsou určující pro 

vývoj informačního sdělení. Kaţdý, kdo investuje do reklamní propagace, ať uţ 

svého výrobku, nabízené sluţby či své firmy, chce znát efekt, který mu tato 

investice přinese. K posuzování účinnosti reklamy existuje řada kritérií. 

Samotný výzkum reklamy se provádí jiţ od začátku 20. století, v dnešní době 

by však zjišťování efektivity reklamy mělo být samozřejmou součástí.43  

 Důleţitost komplexní efektivity potvrzuje také soutěţ EFFIE, jedná se o 

zkratku slova Effectiveness, tedy efektivnost a označuje soutěţ o nejefektivnější 

reklamu. V dvoukolovém rozhodování porota posuzuje měřitelné a prokazatelné 

výsledky kampaní ve vztahu k zadaným cílům a hodnotí účinnost kampaní v 

poměru k vynaloţeným prostředkům. Podle mezinárodního průzkumu reklamy 

(GWA) je Effie nejprestiţnější soutěţí v oblasti komerčních komunikací. Koná 

se ve více jak třiceti vyspělých zemích světa a má i dva nadnárodní formáty. V 

České republice byl uspořádán první ročník v roce 1997.44 

 

4.2. Základní metriky používané v mediálním managementu 

 

 Abychom mohli porovnávat účinnost jednotlivých médií navzájem mezi 

sebou, a to hlavně z důvodu vhodnosti vyuţití pro konkrétní reklamní kampaně, 

byly vyvinuty základní metriky neboli ukazatele, které jsou dnes běţně 

pouţívané v mediální praxi. Je důleţité si vysvětlit nebo znovu připomenout 

pojem cílová skupina (CS), jedná se tedy o označení pro určitý segment 

populace, kterou chce inzerent zasáhnout svým sdělením podle předem daných 

sociodemografických charakteristik. 

 Rating je procentuální částí cílové skupiny sledující či poslouchající 

médium, program nebo spot v určitém předem definovaném časovém úseku. 

Součet ratingů v kampani tvoří celkové GRPs kampaně. 

 GRP neboli Gross Rating Points, jedná se o kaţdé procento cílové 

skupiny, které bylo zasaţeno daným sdělením. Jedná se o kumulovananou 

veličinu, tedy jednotlivé sumy sčítáme. Pokud tedy budeme vysílat dva spoty, 
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přičemţ první z nich bude mít 10 % sledovanost v cílové skupině a druhý 15 % 

sledovanost, dostáváme 25 GRP. 

 Reach označuje celkovou část cílové skupiny, zasaţenou reklamním 

sdělením a to i kumulativně a Net Reach45 označuje procento cílové skupiny, 

zasaţené alespoň jedním sdělením. 

 CTP neboli Coast per Thousand, jedná se o cenu za tisíc kontaktů CS 

za dané období, cena za jeden bod, procento cílové skupiny se nazývá CPP čili 

Cost per Point. Vyuţívá se k porovnávání efektivnosti. 

 Frekvence označuje, kolikrát byla cílová skupina sdělením zasaţena. 

Efektivní frekvence označuje úroveň kontaktů se sdělením, při které se 

dosahuje optimálního výsledku. Opět se vyjadřuje kumulativně. 

 Share je podílem cílové skupiny, média nebo produktu na celkové 

sledovanosti, GRP, inzerci za určitý časový úsek. 46 

 Afinita je poměr ratingů cílové skupiny k základní populaci za období 

určující vhodnost daného média pro zvolenou cílovou skupinu. Určuje, jak 

zvolená cílová skupina preferuje dané médium oproti zbytku populace. Jedná 

se o základní ukazatel efektivnosti reklamní kampaně. 

 ATS, Average Time Spent, čas, který průměrný jedinec z dané cílové 

skupiny strávil sledováním média, kanálu či pořadu.47 

 

4.3. Výdaje na reklamu 

 

 Různorodost v informacích uváděných individuálními studiemi můţeme 

připsat za prvé tomu, ţe způsoby jejich měření nejsou sjednoceny, proto tedy 

dochází k odlišné metodice při měření a za druhé, ţe jejich zpracovatelé nemají 

moţnost přístupu ke všem potřebným datům, a proto musí do výsledku 

zahrnout i částečné odhady. Podle této studie bylo celkem do reklamy za rok 

2010 investováno přes 60 miliard korun.  
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 Net Rach 86 % znamená, ţe 86 % dotyčné cílové skupiny dotyčné kampaně viděli alespoň 
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 V praxi se sledují Share of Spand a Share of Voice 
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 POSTLER, M. Média v reklamě. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003, 104 s. 
ISBN80 80-245-0629 



 

 

42 

 Celkové rozloţení výdajů na reklamu v České Republice vypadalo 

v roce 2010 podle grafu číslo 7 následovně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDRUŢENÍ PRO INTERNETOVOU REKLAMU, Tisková zpráva – Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský 

rok, Praha, leden 2011, [citováno 10. 4. 2011]. Dostupné z: http://www.spir.cz/tz-internetova-reklama-hlasi-77-mld-

korun-za-lonsky-rok 

 

 „Ze statistik a srovnání je evidentní, že internet si ze všech mediatypů 

dokáže prakticky jako jediný udržet výraznou dynamiku rozvoje. Čísla popisující 

reklamní trh tak jen potvrzují, jak dramaticky se proměňují preference uživatelů 

a také inzertní preference zadavatelů. Tento trend by měl nadále pokračovat“, 

okomentoval výsledky průzkumu předseda SPIR Ján Simkanič. 

 

4.3.1. Výdaje na internetovou reklamu 

 

 Od domácích zadavatelů reklamy inkasoval internet celkem 7,7 miliard 

korun. Internetová reklama si tak co do výše investic jako do média, stála v roce 

2010 v České republice se svými 12,8% na třetím místě. Pro letošní rok 2011 je 

http://www.spir.cz/tz-internetova-reklama-hlasi-77-mld-korun-za-lonsky-rok
http://www.spir.cz/tz-internetova-reklama-hlasi-77-mld-korun-za-lonsky-rok
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pak provozovately internetových médií odhadován meziroční nárůst mezi roky 

2010 a 2011 ve výši 24%. Celkový příjem se dá rozdělit na tři základní poloţky, 

příjem za plošnou display reklamu, kde domácí inzerenti v loňském roce 

investovali přes 4,2 miliardy korun, dále následovala reklama v katalozích, 

investice do tohoto druhu představovala zhruba 1 miliardu korun a to 

v ceníkových cenách, kdy se nebere ohled na mnoţstevní a jiné slevy. V PPC 

systémech48 se jednalo o částku téměř 2,2 miliard korun v reálných cenách. 

 Podíl internetu jako mediatypu tak dosáhl téměř 13 % na celkových 

investicích do reklamy za rok 2010 u nás a je na třetím místě za televizí a 

tiskem. Vyplývá to z průzkumu realizovaného nezávislou výzkumnou agenturou 

Factum Invenio, která byla zpracována pro Sdruţení pro internetovou reklamu.  

 Většinu zaujímá plošná inzerce, která je u zadavatelů, alespoň podle 

ceníkových cen, stále na prvním místě. Podle odhadů členů Sdruţení pro 

internetovou reklamu se opět ani letos podíl jednotlivých forem inzerce 

významně měnit nebude.  

 

 Absolutní výkony jednotlivých typů inzerce a jejich rozloţení v loňském 

roce 2010 ukazuje graf číslo 1. 

 

 

 

 

 

 

. 
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 Odhady výše uvedeného průzkumu se dotýkají i roku 2011 a jsou 

vyjádřeny v následujícím grafu číslo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDRUŢENÍ PRO INTERNETOVOU REKLAMU, Tisková zpráva – Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský 

rok, Praha, leden 2011, [citováno 10. 4. 2011]. Dostupné z: http://www.spir.cz/tz-internetova-reklama-hlasi-77-mld-

korun-za-lonsky-rok 

 

 Velikost objemu financí, které plynou do internetové reklamy, kulminuje 

hlavně v období posledních dvou měsíců kalendářního roku, a to kvůli 

Vánocům, kdy si lidé pořizují veškeré druhy zboţí a sluţeb v mnohem větší 

míře a reklama, jako komunikační prostředek v obchodním procesu, musí 

poptávku stimulovat a zajišťovat tak konkurenceschopnost firmy na trhu.  

 Celkové mnoţství inzerce za uplynulý rok 2010 je tvořeno částkami, 

jejichţ měřením se zabývá projekt AdMonitoring, který eviduje propagace 

plošné inzerce (tzv. display reklamy) v klasických formátech. Výkony ostatních 

podob reklamy na internetu, které představují nestandardní display, PPC a 

katalogové reklamy se vyvinuly na základě podloţených výkonů jednotlivých 

poskytovatelů významu, agentur a provozovatelů PPC systémů, které spadají 

pod výzkumnou agenturu Factum Invenio.  

 

Tabulka číslo 1: Jednotlivé formy internetové inzerce v roce 2010 a odhad pro 

rok 2011 

 

http://www.spir.cz/tz-internetova-reklama-hlasi-77-mld-korun-za-lonsky-rok
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                                      Podíl 2010  2011 (odhad)  Y2Y % 2011/2010 

(odhad)  
Standardní*  4 172 690 544 Kč  5 191 333 426 Kč  24,4%  

Nestandardní*  376 342 348 Kč  511 080 470 Kč  35,8%  

Katalog*  985 444 708 Kč  1 119 077 398 Kč  13,6%  

PPC**  2 181 976 244 Kč  2 762 909 674 Kč  26,6%  

CELKEM  7 716 453 844 Kč  9 584 400 968 Kč  24,2%  

* ceníkové ceny (gross)  ** reálné ceny (net net)  
Zdroj: SPIR, FI, leden 2011  

 

 Analýza, která se zabývá meziročním plánováním tempa růstu podle 

druhu internetové inzerce je vidět v grafu číslo 3. Pro letošní rok se očekává 

nejrozsáhlejší růst nestandardní reklamy, ta však oproti loňskému předpokladu 

šla nepatrně dolů. Porovnání proinzerovaných absolutních částek podle typu 

inzerce v roce 2009, 2010 a odhadovaném letošním roce je znázorněno v grafu 

číslo 4.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDRUŢENÍ PRO INTERNETOVOU REKLAMU, Tisková zpráva – Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský 

rok, Praha, leden 2011, [citováno 10. 4. 2011]. Dostupné z: http://www.spir.cz/tz-internetova-reklama-hlasi-77-mld-

korun-za-lonsky-rok 

 

 V uplynulém roce se lehce sníţil podíl standardní display reklamy z 

57% na 54% a naopak se zvýšil podíl PPC reklamy z 25% na 28%, jak ukazuje 

graf číslo 5. Reálný meziroční růst 20,5% celkových výdajů do internetové 

reklamy v roce 2010 předčil očekávání, neboť vloni dotazovaní odhadovali růst 
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jen 17,7%. Pro součastný rok je opět předpovídán vzestup celkových nákladů, a 

to ve výši 24 %, jak ukazuje graf číslo 6.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDRUŢENÍ PRO INTERNETOVOU REKLAMU, Tisková zpráva – Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský 

rok, Praha, leden 2011, [citováno 10. 4. 2011]. Dostupné z: http://www.spir.cz/tz-internetova-reklama-hlasi-77-mld-

korun-za-lonsky-rok 

 

 Podle tiskových zpráv společnosti Mediaresearch, která se zaměřuje 

svým výzkumem na marketingovou a mediální oblast, se strhnul na přelomu 

roku 2010 a 2011 boj o prvenství mezi internetovými vyhledavači Seznam.cz a 

Gogole Czech Republic. Společnost Admosphere, dceřiná společnost, firmy 

Mediaresearch, která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, 

tisku, rozhlasu a v neposlední řadě na internetu, tuto situaci zachytila 

prostřednictvím monitorování reklamních investic obou konkurentů. Za období 

mezi listopadem 2010 aţ lednem 2011 utratil Seznam.cz za reklamní aktivity 

více neţ 54,6 milionů korun. Vydal se přitom cestou silné televizní kampaně, na 

kterou uvolnil 46,6 milionů korun, ta byla podpořena reklamou v tisku, na tu byla 

vynaloţena částka 7,7 milionů korun. Google Czech Republic své celkové 

výdaje rozprostřel mezi televizní, kam investoval 23,2 milionů korun a mezi 

internetovou reklamu, do které vynaloţil částku ve výši 12,2 milionů korun. 

V lednu 2011 pak výrazně posílil své investice i na poli outdoorové reklamy, kde 

vloţil 4 miliony korun. Celkem v tomto období Google proinvestoval 41,4 milionů 
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korun. Česká republika se v tomto ohledu stává výjimkou, protoţe ve většině 

ostatních zemí je Google jasným lídrem na trhu. 

 

 Graf číslo 8: Seznam.cz vs Google Czech Republic a jejich investice do 

reklamy za období od listopadu 2010 do ledna 2011 

 

NETMONITOR, Tisková zpráva Mediaresearch, a.s., Praha, 23. 2. 2011, Souboj o prvenství mezi internetovými 

vyhledávači z pohledu reklamních investic, [citováno 15. 4. 2011], Dostupné z: www.netmonitor.cz 

 

 Podle společnosti Mediaresearch provádějící monitoring návštěvnosti 

internetových serverů, které jsou do tohoto projektu zapojeny, navštívilo v únoru 

tyto 5,86 milionů uţivatelů z České republiky, kteří zobrazili 7,25 milionů 

stránek. Bylo zjištěno, ţe ve srovnání s lednem roku 2011 byl únor 2011 slabší 

o necelých 10%. Leden je povaţován za jeden z nejsilnějších měsíců, co se 

návštěvnosti týče. Dále z průzkumu vyplývá, ţe internetoví uţivatelé strávili 

v únoru letošního roku na internetu v průměru 27 hodin a 6 minut, během 

kterých zobrazili 7,25 miliardy webových stránek. Na rozdíl od ledna 2011 

strávili uţivatelé na českém internetu o dvě hodiny a sedmnáct minut méně 

http://www.netmonitor.cz/
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času a zobrazili o 9,59 % stránek méně. Sníţení návštěvnosti při meziměsíčním 

srovnání není překvapivým zjištěním vzhledem k tomu, ţe je únor kratším 

měsícem, a ţe data porovnáváme s lednem, který bývá z hlediska návštěvnosti 

povaţován za jeden z nejsilnějších měsíců v roce. Názorně to vyplývá také 

z tabulky číslo 2.50 

 

Tabulka číslo 2: Základní statistiky návštěvnosti – meziměsíční srovnání 

Ukazatel  Leden 11 Únor 11 
Změna 

Absolutní Relativní 

Reální uţivatelé z ČR 5 873 635 5 857 421 -16 214 -0,28% 

Počet zobrazených 

stránek z ČR 7 939 961 192 7 245 152 461 -694 808 731 -9,59% 

Průměrně strávený 

čas (ATS) 29:24:16 27:06:51 2:17:25 -8,45% 

Zdroj: NetMonitor – SPIR – MEDIARESEARCH & Gemius, leden 2011, únor 2011 

 

NETMONITOR, Tisková zpráva Mediaresearch, a.s., Praha, 28. 3. 2011, [citováno 15. 4. 2011], Dostupné z: 

www.netmonitor.cz 

 

4.3.2. Výdaje na reklamu v tisku 

 

 Na reklamu šířenou prostřednictvím tisku bylo minulý rok v České 

republice vynaloţeno 18,39 miliard korun, čili zaujímá zhruba 30% podíl na 

celkových výdajích na reklamu. Z tiskových zpráv Sdruţení pro internetovou 

reklamu vyplývá, ţe investice do reklamy v tisku mají sestupný charakter, 

celková částka vynaloţená do tohoto druhu média za rok 2009 činila 23,69 

miliard korun a zaujímala na celkových investicích téměř 36% podíl.51 Naopak 

podle společnosti Kantar Meadia, inzerce v tisku za rok 2010 oproti roku 2009 

nepatrně stoupla. Zvýšil se také počet inzerátů a inzerentních stran. Nejvyšších 

příjmů z reklamy dosáhla za rok 2010 společnost RINGIER AXEL SPRINGER 

CZ, která si oproti roku předcházejícímu polepšila, v roce 2009 se umístila na 
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druhé příčce a prohodila si tak pozici s vydavatelstvím MAFRA. Stejnou, tedy 

třetí pozici jako v roce 2009 si udrţela společnost VLTAVA LABE PRESS.52 

Pokud bychom uvaţovali o zadání inzerce do tisku, bude pro nás mít velkou 

vypovídající hodnotu čtenost zvaţovaných médií. Tento problém lze snadno 

vyřešit, společností, které se zabývají průzkumem čtenosti je více, vybrala jsem 

však výsledky společnost Mediafish, podle které první příčky za rok 2010 ve 

čtenosti dosáhl stejně jako v tom předchozím roce deník Blesk, a to s 1,4 

miliony čtenářů. Ostatní deníky zaznamenaly v meziročním srovnání pokles. 

Seskupení regionálních Deníků obsadilo druhou pozici s 0,9 miliony a MFDnes 

třetí s 0,85 miliony čtenářů. Čtvrtou pozici si stále drţí Právo s 0,42 miliony 

čtenářů, které rovněţ zaznamenalo pokles svých čtenářů. Čtenost deníku Metra 

je 368.000 čtenářů. Ekonomický deník E15 měl čtenost 56 tisíc čtenářů. 53 

 

4.3.3. Výdaje na venkovní reklamu 

 

 Venkovní reklama byla ještě v půli roku 2006 jediným odvětvím reklamy 

v České republice, které nemělo své efektivní měření. V říjnu téţe roku pak 

Asociace venkovní reklamy (AVR) sestavila komisi pro výzkum. Jak je však 

z následujícího textu patrné došlo v minulém roce 2010 k rozporu mezi členy 

AVR a byla zaloţena asociace další. „Česká venkovní reklama bude mít zřejmě 

další profesní sdružení. Na scéně se totiž objevila Česká asociace venkovní 

reklamy (ČAVR). Vznik asociace ale doprovází řada nejasností. Spekulace, že 

za sdružením stojí společnosti, které se stávající AVR nechtějí spolupracovat, 

totiž News Outdoor, JCDecaux a EuroAWK, totiž nevyvrátil žádný z čelních 

představitelů zmiňovaných firem. Přestože oddělení registrací Ministerstva 

vnitra ČR dosud žádnou Českou asociaci venkovní reklamy nezaregistrovalo a 

ani nemá podklady pro registraci, oznamuje ČAVR zahájení činnosti. Na otázku 

Strategie, jaké cíle bude ČAVR sledovat a zda za projektem skutečně stojí, 

odpověděl Filip Kec, ředitel News Outdoor, že veřejnosti budou informace 
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poskytnuty včas a že projekt ČAVR není s News Outdoor spojen. „Zatím 

nevíme nic oficiálního, zjišťujeme informace o sdružení,“ reagoval na stejnou 

otázku Marek Pekárek, ředitel BigBoard Praha a člen konkurenčního sdružení 

AVR.“ 54 Toto jsou veškeré dostupné informace, které je moţné zjistit, oficiální 

internetová stránka Asociace venkovní reklamy obsahuje pouze kontaktní údaje 

a Česká asociace venkovní reklamy z neznámých důvodů ani oficiální stránky 

zaloţeny nemá. Rozhodla jsem se tedy pro získání dalších informací ať uţ o 

výši investic či o měření efektivnosti oslovit Mgr. Alexandra Kříţka, mluvčího 

Asociace venkovní reklamy České republiky a to prostřednictvím elektronické 

pošty, jediného dostupného kontaktu, bohuţel mi však na poloţené otázky 

ţádná odpověď během 14 dní nepřišla. 

 

4.3.4. Výdaje na televizní reklamu 

 

 Jediné volně dostupné informace o investicích do televizní reklamy na 

českém trhu jsou obsaţeny ve zmiňovaných studiích. Především v tiskové 

zprávě Sdruţení pro internetovou reklamu. Z výsledků průzkumu vyplývá, ţe 

vklady do televizní reklamy jsou stále na prvním místě, za loňský rok bylo do 

reklamy v televizi investováno 26,2 miliardy korun. Zaujímá tak podíl 43% 

z celkového trhu.55 Přístup k dalším detailním datům je však zpoplatněný a 

vzhledem k předchozí zkušenosti se jiţ o získávání dalších informací 

nepokouším. 

 Sledovaností českých televizí se zabývá Asociace televizních 

organizací, ATO, hlavním předmětem činností je tedy ochrana a realizace 

společných zájmů členů sdruţení spočívající zejména v zajišťování společného 

elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV 

metrů. Pravidelně informuje o vývoji sledovanosti na svých stránkách. O 
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výsledcích měření sledovanosti za uplynulý měsíc březen 2011 se můţeme 

přesvědčit v grafu. 56 

 

Graf číslo 9: Share televizních stanic za březen 2011 v kategorii dospělí 15+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků průzkumu Asociace televizních organizací 
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ASOCIACE TELEVIZNÍCH ORGANIZACÍ, ato.cz,[citováno 20. 4. 2011]. Dostupný z: 
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5. Závěr 

 

 Tato diplomová práce se zabývá fenoménem dnešní doby. Reklama 

nás obklopuje na kaţdém kroku a vyhnout se jí je téměř nemoţné. V některých 

situacích a případech se však proti ní potřebujeme i bránit, proto je dobré znát 

její meze a zákony, které překročení těchto mezí formulují a říkají nám, kde 

reklama zašla aţ příliš daleko. Cílem mé práce bylo seznámit čtenáře nejen 

s vývojem, funkcemi a prostředky šíření, ale hlavně s právní regulací reklamy. 

Jako přínos vnímám srovnání německé klamavé úpravy a výchozí moţnost, jak 

postupovat v obměně naší legislativy. Díky tomu, by česká regulace reklamy 

mohla působit mnohem efektivněji. Zajímavostí je hlavně trend vývoje investic 

do internetové reklamy, tento jev jsem mohla podrobněji prozkoumat hlavně 

díky detailním podkladům, které volně zprostředkovává Sdruţení pro 

internetovou reklamu. Jedná se o jeden z mála mediatypů, u kterého je 

nabízeno podrobné zpravodajství o investicích do reklamy. Důleţitým faktem je, 

ţe se jedná o nejrychleji se rozvíjející oblast, která postupně ukrajuje větší a 

větší podíl na trhu ostatním médiím.  

 Pokud bych měla zhodnotit jednotlivé kapitoly, tak první z nich pojednává 

o reklamě jako takové, hledá odpověď na otázku co je to vlastně reklama, 

pokud čtenář pozorně kapitolu pročte, záhy si na tuto otázku dokáţe odpověď. 

Seznámí se v neposlední řadě také s tím, jaké má reklama hlavní funkce, ţe se 

jedná především o informační sdělení, které má následně formovat postoj 

příjemce a navést ho k samotné koupi nebo vyuţití sluţeb v závislosti na tom, 

co reklamovala. Také se dozví, jaké nejběţnější metody šíření reklamy se 

v České republice pouţívají, jejich nevýhody i výhody.  

 Druhá, stěţejní kapitola se týká právní úpravy, jak uţ bylo několikrát 

zmíněno. Vzhledem k tomu, ţe v reklamě působí ještě jeden regulační systém, 

který se však netýká práva, rozhodla jsem se ho alespoň v malém měřítku 

přiblíţit prostřednictvím přílohy a uvedu jej na příkladu etického kodexu, který 

sestavila Rada pro reklamu.  

 Poslední část věnována ekonomickým aspektům podrobně čtenáři 

vysvětlí, jakým způsobem se dá měřit efektivnost reklamy a také kolik se za její 

vysílání, pouštění či přečtení vynaloţilo peněz za minulý rok 2010, pro některé 

můţe být tato suma poněkud překvapující. 
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