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1 Úvod 

V dnešní době uţ si asi jen těţko dokáţeme představit ţivot bez reklamy. Jsme na 

ni zvyklí, moc nad ní nepřemýšlíme, setkáváme se s ní téměř všude, stala se nedílnou 

součástí moderního světa. Moţná se někdy rozčilujeme, kdyţ přeruší náš oblíbený pořad 

v tom nejlepším, pobouří nás svým obsahem nebo se nám kaţdý den dere do schránky a 

poukazuje na věci, které nás vůbec nezajímají a vůbec je nechceme.  

Reklama ale není špatná. Je to jen prostředek, který zajišťuje komunikaci mezi 

zadavatelem a příjemcem. Je zdrojem financí většiny soukromých médií, a tak se 

nemůţeme divit, ţe se vyskytuje v takové míře, nebo ţe vůbec existuje. Co můţeme 

hodnotit jako špatné, je způsob její prezentace či obsah, který občas překračuje stanovené 

etické hranice. Tyto pomyslné hranice stanovuje zákon, který předkládá pravidla, kterými 

se reklamní agentury musí řídit. Dohled nad nimi drţí nestátní organizace Rada pro 

reklamu, jejímţ úkolem je zajišťovat čestnou, pravdivou a decentní reklamu a kromě toho 

prosazovat samoregulaci reklamy, na které se můţe podílet jakákoli fyzická či právnická 

osoba nebo státní orgán. Důleţité především je, umět etickou stránku správně vyhodnotit. 

V některých případech jako je např. reklama na tabák, panuje víceméně jednotný názor o 

její škodlivosti, a proto také platí ohledně tabákových výrobků poměrně tvrdý zákon se 

spoustou omezení. Na druhou stranu u alkoholu jsou pravidla docela benevolentnější a 

někdo se můţe ptát: „Proč?“. Ale kaţdé právo se vyvíjí a třeba se časem dočkáme i toho, 

ţe se jednou s reklamou na alkohol nesetkáme vůbec. A právě takové a podobné otázky 

jsou předmětem reklamní etiky, která je i tématem mé bakalářské práce, přesněji teda Etika 

v reklamě. Toto téma se mi zalíbilo z toho důvodu, ţe často pracuji jako promotérka u 

různých reklamních agentur a tato problematika je mi docela blízká.  

Mým cílem práce je poukázat na to, ţe reklama není dobrá ani špatná, záleţí jen na 

reklamních tvůrcích, jestli pravidla přijmou za svá, na Radě pro reklamu, jak pečlivě se 

svého úkolu zhostí a v neposlední řadě také na příjemcích reklamního sdělení – tedy 

lidech, na kolik se nechají reklamou ovlivnit, zmanipulovat či pohoršit.  

Druhá kapitola se zabývá etikou a reklamou obecně, vysvětluje a přibliţuje tyto 

základní pojmy tak, aby pomohly k snazšímu pochopení dalšího textu. V poslední části 

této kapitoly, která se jmenuje Etika, reklama a jejich souvislost se snaţí nastínit tuto 
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problematiku, seznámit s pravidly regulace reklamy v České republice a taky s některými 

typy zakázaných reklam. 

Třetí kapitola zkoumá, jak se daří reklamní prohřešky regulovat v praxi, pro 

představu uvádí analýzy některých kauz, které Rada pro reklamu řešila a označila je za 

neetické. Zabývá se reklamou, hlavně co se týče jejího obsahu a prezentace a tématy jako 

alkohol, tabákové výrobky a léky. Snaţí se na věc dívat objektivně, srovnává názory a 

dává proto prostor oběma stranám. 

Čtvrtá kapitola přináší zpracování řešené problematiky tak, jak bych ji pouţila 

v médiích. Obsahuje rozhovor s generálním ředitelem Rady pro reklamu Ladislavem 

Šťastným, článek o reklamě do magazínu, který se zabývá médii, reklamou a marketingem 

a názory respondentů na zajímavé otázky týkající se reklamy. 
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2 Etika, reklama a jejich souvislost 

2.1 Etika 

„Etika je naukou o lidských záměrech a jednání z hlediska dobra a zla, o štěstí a 

smyslu ţivota.“
1
 

Etika bývá označována za nauku o morálce. „Toto slovo je odvozeno ze starořeckého slova 

éthos a má 3 výrazy:                1)bydliště, byt nebo vlast, 

                                                 2)zvyk, mrav, ţivotní způsob, 

                                                 3)charakter, mravnost, morálka.“
2
 

Z překladu slova etika, snadno zjistíme, ţe jde o pojem, který je příbuzný 

s výrazem morálka. Morálka je zase odvozena od slova mos, který znamená mrav, předpis 

nebo vlastnost. Morálka a etika ale neznamenají totéţ: „Morálka je soustava pravidel 

lidského jednání, etika je filosofická disciplína, která tato pravidla zkoumá. Můţeme se 

rovněţ setkat s pojetím, které slovem morálka nazývá ţivotní praxi a etikou nazývá reflexi 

této praxe. Je vhodné dodat, ţe slovo morálka se však více pouţívá v církevní terminologii 

a to v souvislosti s normami Bible, a ţe etika se opírá více o přirozený rozum a 

zkušenost.“
3
 

V etice existují 4 základní přístupy: 

a) DESKRIPTIVNÍ ETIKA 

b) NORMATIVNÍ ETIKA 

c) METAETIKA 

d) APLIKOVANÁ ETIKA 

Deskriptivní etika „popisuje mravní rozhodnutí a hodnoty, které zastává konkrétní 

společnost. Dalo by se například říci, ţe některé společnosti povolují polygamii, zatímco 

jiné nikoli, nebo ţe v některých společnostech se za určité zločiny uděluje trest smrti. 

                                                           
1
 VANĚK, J. Principy obecné, ekonomické a informační etiky, 2005, s. 10. 

2
 BLÁHA, J., DYTRT Z. Manažerská etika, 2009, s. 15. 

3
 PŘÍKASKÝ, J. Učebnice základů etiky, 2000, s. 8. 
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Klíčovým rysem deskriptivní etiky je skutečnost, ţe se nesnaţí zjišťovat, co je a není 

správné, pouze popisuje danou situaci.“
4
 

Normativní etika „zkoumá normy, jimiţ se ve svém mravním rozhodování lidé řídí a 

zabývá se otázkami jako - co by „měl“ člověk dělat. Normativní etika jde o krok dál neţ 

deskriptivní. Ta by například uvedla jen počet potratů, které byly v dané společnosti 

provedeny. Normativní etika se navíc ptá: „Je vůbec správné jít na potrat?“.“
5
 

Metaetika „zabývá se rozborem etických pojmů, zkoumá především jazyk etiky, např. 

jaký je význam slov dobrý, hodnotný, správný.“
6
 

Aplikovaná etika „nikdo by se o etiku nezajímal, kdyby v ţivotě neexistovaly problémy, 

které vybízejí k vyjadřování a zkoumání mravních rozhodnutí a hodnot. 

K nejvýznamnějším oblastem aplikované etiky dnes patří etika ţivota a smrti, lékařská 

etika, etika sexuality a vztahů, bioetika, právní etika, etika ţivotního prostředí a obchodní 

etika.“
7
 

„Významem etiky je objevit, podle čeho poznáme, zda je naše jednání mravně 

hodnotné, nebo není; jinak řečeno, zdali je v souladu s mravními pravidly, nebo jim 

odporuje. Hlavní úlohu ale etika hraje při utváření charakteru, při výchově dětí i dospělých. 

Pomáhá nám totiţ při vytváření postojů a v rozlišování dobra a zla.“
8
 

Pro etiku ale platí, ţe nerozhoduje za nás. Volba toho, jak se budeme chovat, leţí 

jen a jen na nás samotných. Etika nám pouze můţe pomoci pochopit zvolit správný a 

zodpovědný postoj. Proto existují obecné mravní normy, které vymezují naše jednání. 

„Jejich hlavní účel je v tom, ţe pomáhají stanovit, zda je naše jednání dobré nebo špatné.“
9
 

Pro představu, jak funguje etika, si uveďme příklad: Fotbalový trenér nechal hráče sedět na 

lavičce a dotyčný i ostatní povaţují toto rozhodnutí za neobjektivní. Jeho jednání tak 

                                                           
4
 THOMPSON, M. Přehled etiky, 2004, s. 12. 

5
 Tamtéž 

6
 BLÁHA, J., DYTRT, Z. Manažerská etika, 2009, s. 16. 

7
 THOMPSON, M. Přehled etiky, 2004, s. 13. 

8
 PŘÍKASKÝ, J. Učebnice základů etiky, 2000, s. 8-9. 

9
 Tamtéž, s. 11. 
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vzbudí pocit nespravedlnosti. Co v nich vyvolalo tento pocit?  Proč nemůţe trenér postavit 

do hry například jen ty, kteří jsou vyšší 180 cm? Tyto pocity křivdy v nás vznikají, protoţe 

existují psaná nebo nepsaná pravidla upravující naše jednání. A naše jednání s těmito 

pravidly poměřujeme. V tomto případě většina fotbalistů zná pravidla trenérova 

spravedlivého rozhodování, např. ţe na hřiště mají nastoupit ti, kdo si to zaslouţí hrou 

nebo docházkou. Můţeme najít ale i sporné příklady, např. nasadit do hry hráče, který 

nebyl na tréninku z důvodu nevolnosti? Podle těchto norem je pak poměřováno konkrétní 

jednání. 

„Z uvedeného příkladu vyplývají některé otázky: 

 Odkud se pravidla a normy berou, kdo je stanovuje? 

 Lze tyto normy nějak zdůvodni nebo nezvratně dokázat? 

 Jak to, ţe na některých normách se lidé shodnou a na jiných ne? 

Na většinu těchto otázek nemůţeme dát vyčerpávající a konečnou odpověď. Přesto 

se právě etika o odpovědi na tyto otázky pokouší.“
10

 

Takovým zlatým pravidel, které stojí na vrcholu, je morální zásada: Nečiň druhým 

to, co nechceš, aby oni činili tobě. A tak si člověk uvědomuje, ţe není středem všeho dění 

a to, co ţádá pro sebe, chtějí i druzí. 

„Přirozený mravní zákon říká, jak má člověk jednat, aby byl ve shodě se svou přirozeností 

a s jejími cíly. Tyto cíle jsou 3: 

1. zachování sebe, 

2. zachování rodu, 

3. sklon k dobru, poznání pravdy, ţivot ve společenství, vztah k přesaţným 

skutečnostem. 

První dva cíle platí i pro zvířata, třetí pouze pro lidi. Zvířata nemají morálku, člověk však 

ano. Jen člověku je dán rozum a s ním je mu dána i schopnost poznávat dobro a odlišovat 

je od zla, ba co ví, to dobro konat. 

                                                           
10

 BUREŠ, R. Základy etiky, 1994, s. 3. 
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Normy, které jsou společensky prospěšné, mohou získat podobu zákona. Zákon je 

rozumná norma, která má na zřeteli obecné dobro. Jedním z nejstarších dochovaných 

zákoníků je Chammurapiho zákoník (kodex), který se snaţil řešit právní otázky 

v Babylónu. Velmi propracovaný systém nalezneme ve starověkém Římě, ale největší vliv 

na utváření zákona v našich zemích mělo křesťanství. Je všeobecně rozšířený názor, ţe 

Desatero se týká pouze věřících lidí. Zkušenost ale ukazuje, ţe má širší – obecnou 

platnost.“
11

 

Pojem, který se úzce pojí s morálkou a etikou je svědomí. Odpověď na otázku: „ co 

je to svědomí“ se snaţili najít mnozí, například staří Řekové, Kant či Darwin. Podle 

Aristotela je svědomí „praktický úsudek, kterým člověk poznává, zda konkrétní jednání, 

které zamýšlí vykonat nebo právě uskutečňuje nebo uţ provedl, je mravně dobré nebo 

špatné.“
12

 

Právě Aristoteles se spolu se Sókratem a Platónem řadí mezi nejstarší dochované 

autory, kteří se zabývali etikou uţ jako vědní disciplínou. Jako další významné osobnosti, 

které se jí zabývaly, můţeme uvést Tomáše Akvinského, Thomase Hobbse, Davida Huma, 

Immanuela Kanta, Friedericha Nietzscheho, Sigmunda Freuda a mnoho dalších. 

Ačkoli existují přirozené normy, ale i zákony za jejichţ porušení hrozí tresty či 

pokuty, stejně dochází k činům, které nejsou ve shodě s obecně uznávanými pravidly. Je to 

dáno tím, ţe kaţdý má jinak vyvinutý smysl pro spravedlnost, odlišné hranice a svědomí. 

Záleţí jen a pouze na jedinci, jak moc se s pravidly ztotoţní a přijme je za své. A musíme 

ještě pamatovat na to, ţe ne všechny kultury mají stejné etické zásady, a co je u nás 

povaţované za normální a morální, můţe na jiném kontinentě hrubě porušovat dané zvyky 

či normy, např. obyvatelé Turecka, Polska nebo Spojených států budou mít různé názory 

na to, co je etické a co ne. 

 

 

 

                                                           
11

 PŘÍKASKÝ, J. Učebnice základů etiky, 2000, s. 37-40. 

12
 Tamtéž, s. 43 
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2.2 Reklama 

Reklama má spoustu moţností prezentovat svá sdělení a obklopuje nás doslova ze 

všech stran, nemusíme se vůbec snaţit, abychom s ní přišli do styku. Najdeme ji v kaţdém 

masovém médiu, na velkých billboardech rozestavěných okolo silnic a dálnic, na 

světelných reklamních tabulích, na letácích, které nám chodí přímo do domu a jako 

reklamu můţeme povaţovat i samotné obaly produktů, které uţ dnes nemají jen funkci 

ochrannou. 

 „Slovo reklama pochází z latiny (re-clamo = vyvolávat, křičet, často za účelem 

někoho od něčeho odvrátit) a označuje vyvolávání trhovců nabízejících své zboţí a 

snaţících se odlákat zákazníky konkurenci.“
13

 

Máme mnoho definic, které pojem reklama vysvětlují, protoţe často ani reklamní 

profesionálové se na její definici nemohou shodnout. Český zákon č. 40/1995 Sb., o 

regulaci reklamy říká, ţe: „Reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí přesvědčovací 

proces, kterým jsou hledáni uţivatelé zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či hodnot 

prostřednictvím komunikačních médií.“
14

 

G. J. Tellis, známý profesor marketingu na univerzitě v Los Angeles, popisuje 

reklamu jako: „sdělení firemní nabídky zákazníkům prostřednictvím placených médií.“
15

 

M. Pravdová píše, ţe „podle sociologů je reklama definována jako praktika 

upozornění veřejnosti na určitý výrobek nebo sluţbu s cílem přimět ji k nákupu nebo 

investici“.
16

 

A ještě si uvedeme pohled lingvisty, který definuje reklamu jako: „veřejné neosobní 

sdělování slouţící firmě jako nástroj marketingu a zaměřené na šíření informací o 

předmětu marketingového působení s cílem dosáhnout dlouhodobé nebo trvalé změny 

povědomí adresátů o tomto předmětu nebo ovlivnit dlouhodobě jejich postoje a chování 

                                                           
13

 ŠILER, V. Etika reklamy, 1996, s. 4. 

14
 WINTER, F. Reklama a právo, 2001, s. 59. 

15
 TELLIS, G. Reklama a podpora prodeje, 2000, s. 24. 

16
 PRAVDOVÁ, M. K povaze reklamního diskurzu,  Naše řeč , 2002, roč. 85 č.4, s. 177-189. 



 14     

  

vůči němu, a to s vyuţitím kanálů (především médií), které si  příslušná firma zjevně 

platí.“
17

 

„Obecně je ale všem definicím společné, ţe jde o komunikaci mezi zadavatelem a 

příjemci reklamy, prostřednictvím média s komerčním cílem. Rolí reklamy je informovat, 

přesvědčovat a prodávat.“
18

  

Po celou dobu zde zatím rozebíráme problematiku reklamy, ale podle profesionálů 

je reklama jen jakousi podmnoţinou komerčních komunikací, které se rozdělují do 5 

forem: 

 „reklama, tj. obchodní sdělení, jehoţ obsah stanoví sám zadavatel (či jeho agent), 

odpovídá za ně a pro jeho šíření si najímá média, 

 sponzorství, tj. konání dobra s cílem vylepšit svou pověst, 

 direct marketing, nebo-li přímá reklama, přímý prodej, 

 podpora prodeje, tedy technika zvyšující prodej nestandardní okamţitou pobídkou 

spotřebitele (například spotřebitelskou soutěţí), 

 publicita (public relations), coţ je opět šíření obchodních sdělení, ale s tím, ţe jejich 

obsah stanoví samo médium a také za něj odpovídá.“
19

 

Většině lidí, zákonodárcům a i právníkům všechny tyto formy splývají v jedno 

slovo – reklama, a proto i já budu toto slovo pouţívat, míněno pro všech 5 forem 

komerčních komunikací. 

Jak uţ jsme řekli, reklama má za úkol hlavně informovat a přesvědčit spotřebitele 

ke koupi určitého výrobku či sluţby. Existují ale ještě i další druhy reklamy jako 

náboţenská, politická nebo sociální. Náboţenská reklama nás má přesvědčit o různých 

idejích a ideologiích, politická se snaţí propagovat politiky, politické strany nebo jejich 

                                                           
17

 ŠEBESTA, K. Reklama jako funkční styl?, citováno dle Pravdová M.: K povaze reklamního diskurzu,  Naše 
řeč , 2002, roč. 85 č.4, s. 177-189. 

18
 VYSEKALOVÁ, J. MIKEŠ, J. Reklama – Jak udělat reklamu, 2007, s. 15. 

19
 WINTER, F. Reklama a právo, 2001, s. 9. 
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volební programy a ta sociální nás upozorňuje na charitativní akce nebo jako výstraha před 

škodlivými látkami a alkoholickými nápoji.  

V dnešní době kdy je na reklamním poli obrovská konkurence, se agentury musí 

velmi snaţit, aby zaujaly diváka, čtenáře, spotřebitele. Někdy ale zaujmout nestačí. 

„Kreativita sice vede k umělecké kvalitě reklamy, k získání cen, k vítězství v soutěţích, ale 

úspěšnost reklamy ještě zajistit nemusí. Reklama je tvořena primárně pro zvýšení zájmu o 

produkt, sluţbu, apod. Pokud k tomu nedojde, pokud je produkt zaměnitelný s jiným svého 

druhu, reklamu jako úspěšnou hodnotit nelze. Její zadavatel peníze vydal nadarmo, nebo 

dokonce jimi přispěl na financování produktů konkurenčních (např. jestliţe reklama na 

pizzu vyvolá chuť si ji koupit, ale konzument si nezapamatuje konkrétní druh, koupí 

jakoukoli, tedy i od konkurence).“
20

 

 

2.3 Souvislost etiky a reklamy 

Reklama má velký vliv na vývoj společnosti a přináší tedy s sebou spoustu otázek 

týkajících se dodrţování etiky a pravidel, a protoţe je nám vţdy a všude na očích, stává se 

tématem velmi kontroverzním. Lidé se víceméně rozdělují do dvou skupin: ti co vnímají 

reklamu jako správnou a neoddělitelnou součást naší doby a odpůrce reklamy, kteří 

povaţují reklamu za negativní činnost, jeţ nás nutí kupovat věci, které vlastně vůbec 

nechceme a nepotřebujeme. 

Etická problematika tvorby a prezentací reklam je dnes povaţována za velmi 

závaţnou, třebaţe tento jev není ničím novým.  

„V reklamě rozlišujeme 3 základní problémové okruhy: 

1)problém ospravedlnění existence reklamy vůbec, 

2)problematičnost obsahu reklam 

3)otázky způsobu jejich prezentace“
21

 

                                                           
20

 SRPOVÁ, H. Od informace k reklamě, 2007, s. 28. 

21
 VANĚK, J. Principy obecné, ekonomické a informační etiky, 2005, s. 215. 
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Problém existence reklamy je v tom, ţe vnímá roli člověka pouze jako 

spotřebitele a konzumenta. Reklamy nám navozují pocity, ţe pokud si tu či onu věc 

nekoupíme, budeme chápáni jako „outsideři“ a nezačleníme se správným způsobem do 

společnosti. A co hůře, nejen dospělí, ale uţ i děti se doţadují určitých produktů a své 

poţadavky zdůvodňují pod vlivem reklamních sloganů. Na druhou stranu lidé, kteří pracují 

v reklamě, přichází se svým argumentem, ţe rádio nebo televizi stačí při reklamních 

spotech jen přeladit či přepnout. Navíc pro soukromá masová média jsou reklamy hlavním 

zdrojem příjmů a tu širokou škálu zboţí si uţ těţko dokáţeme představit bez nějakého 

upozornění. „A všechny výzkumy ve vyspělých státech jednoznačně dokumentují, ţe 

občané chápou poslání reklamy, ţe se stala součástí jejich potřeb a práv a ţe jim nevadí.
22

 

Problémem obsahu reklam je fakt, ţe uţ jde spíše o propagaci určitého výrobku 

nebo sluţby s cílem zisku bez ohledu na její pravdivost neţ o zveřejnění informace, kterou 

by nám měla přinést. „Praktik i teoretik D. Ogilvy si stěţuje na to, ţe reklama neposkytuje 

dostatek informací. Ve své knize píše: Po šest měsíců jsem pročítal všechny inzeráty na 

auta ve snaze získat informace. Jediné, co jsem našel, byly hloupé slogany a nabubřelé 

obecnosti. Výrobci předpokládají, ţe se nezajímáte o fakta. Účelem reklamy je, aby získala 

ovace, kdyţ ji promítnou na plátno při nějaké prodejní konferenci.“
23

 

Mnohé reklamy zase vyuţívají prvků (sexu, nahoty), které s daným tématem vůbec 

nesouvisí, reklamy na alkohol zase mnohdy porušují dané pravidla, které udávají, v jaké 

podobě mohou existovat. 

Etickým problémem způsobu prezentace je agresivita reklamy, která nás stíhá na 

kaţdém kroku a vede aţ do našeho soukromí. Ohleduplným způsobem bychom se měli 

dovídat jen takové informace, o které máme zájem. 

 

2.4 Právní regulace reklamy v České republice: 

Regulace reklamy v ČR vychází ze dvou okruhů: veřejného a soukromého práva. 

Nástroje veřejnoprávní regulace jsou především:  

                                                           
22

 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama – Jak udělat reklamu, s. 19. 

23
 OGLIVY, D. O reklamě, 1996, s. 216. 
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 zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který stanoví zejména obecné poţadavky 

na reklamu a výslovně omezuje reklamu tabákových výrobků, alkoholu, léků, 

potravin, zbraní a pohřebních sluţeb.  

 A dále je to zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání.  

Jedny z nejdůleţitějších předpisů soukromého práva jsou:  

 obchodní zákoník, č. 513/1991 Sb., zejména § 41 aţ 54, upravující nekalou soutěţ 

 a občanský zákoník, č. 40/1964 Sb., zejména § 9 aţ 11, zakotvující tzv. ochranu 

osobnosti.
24

 „Rozdíl mezi soukromým a veřejným právem je takový, ţe veřejné 

právo reguluje a má regulovat jevy, jejichţ dopad se týká (jakoby) všech lidí. 

Sankce za porušení veřejného práva nastupuje či by měla nastoupit z vůle nějakého 

státního orgánu, a to bez ohledu na vůli jiných osob. Na druhé straně právo 

soukromé reguluje jevy, jejichţ dopad se týká jen některých konkrétních osob, 

například určitého konkurenta či určitého spotřebitele. Na nich – a pouze na nich – 

také záleţí, zda se případné nápravy svých porušených práv budu domáhat či ne.“
25

 

Kromě těchto dvou pramenů drţí nad reklamou dozor ještě tzv. samoregulace, která 

ale nemá nic společného s právem a zákony. Samoregulací se zabývá Rada pro reklamu a 

opírá se o Kodex reklamy, který je vzhledem k jeho rozsahu vloţen do přílohy (příloha č. 

1), ale některé jeho specifické části budou rozvedeny později. Jak píše F. Winter ve své 

publikaci Právo a reklama v praxi, je tato etická samoregulace velmi výhodná v rychlosti a 

operativnosti jejího rozhodování, velkou nevýhodou je však to, ţe jde o podnik soukromý a 

rozhodnutí jsou nevynutitelná.
26

 Nicméně můţeme říct, ţe tyto 3 prvky tvoří dohromady 

jakýsi dohled nad reklamním trhem v České republice. 

Proti neduhům reklamy byl zaveden Mezinárodní kodex pravidel etiky 

v reklamě, který byl poprvé vydán v roce 1937 a od té doby prošel několika úpravami. 

Jeho poslední verze byla schválena roku 1986 v Paříţi radou Mezinárodní obchodní 

                                                           
24

 WINTER, F. Právo a reklama v praxi.  

25
 WINTER, F. Reklama a právo, 2001, s. 9. 

26
 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. 
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komory. Pravidla jsou v podstatě zpracována jako nástroj sebekázně a současně jsou 

určena pro soudy, které k nim mohou přihlédnout v rámci aplikovaného práva.
27

 V České 

republice dohlíţí na dodrţování těchto pravidel právě Rada pro reklamu, jeţ je 

dobrovolným sdruţením reklamních agentur, médií a zadavatelů reklam. 

V České republice Rada pro reklamu doplnila tento kodex ještě o další podrobnosti 

a rozvádí do detailů hlavně části vztahující se k problematice dětí, alkoholu a léků.  

 

2. 4. 1 Rada pro reklamu 

Ještě neţ začneme popisovat některé typy nedovolených reklam, podíváme se na to, 

co to přesně Rada pro reklamu je, jak funguje a co je jejím cílem. 

„Rada pro reklamu (dále jen RPR) vznikla za účelem prosazování samoregulace 

reklamy. Hlavním cílem Rady pro reklamu je zajišťovat a prosazovat na území České 

republiky čestnou, legální, pravdivou, a decentní reklamu.“
28

 

Samoregulace znamená, ţe stát ani ţádné jeho instituce reklamu neregulují, je to 

právě reklamní průmysl, kdo vytváří pravidla pro regulaci reklamy, která jsou obsaţena 

v Kodexu reklamy. Samoregulace nenahrazuje legislativu, pouze ji doplňuje o etická 

pravidla, na která se právo nevztahuje. 

Jak se můţeme dočíst na internetových stránkách, RPR se nezabývá všemi oblastmi 

reklamy. „RPR se nezabývá reklamou volební, reklamou politických stran ve všech jejích 

formách a rovněţ se nezabývá stíţnostmi, v nichţ převaţují právní výhrady nad 

etickými.“
29

 

RPR je nestátní, nezisková organizace a nemůţe proto udělovat ţádné pokuty. 

V jejích pravomocích je pouze vydávání rozhodnutí, která mají formu doporučení. Pokud 

dojde k jejich nerespektování, můţe RPR předat věc Krajskému ţivnostenskému úřadu 

k dalšímu řešení, který má pravomoc udělovat sankce. Mezi hlavní orgány RPR patří 

                                                           
27

 Mezinárodni kodexy pravidel etiky v reklamě. Česká obchodní a průmyslová komora, 1993. 

28
 Rada pro reklamu [online]. Praha: RPR, 2005 [cit. 2011-02-23]. Dostupné na WWW: 

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

29
  Tamtéž 

http://www.rpr.cz/cz/profil.php
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Arbitráţní komise, jejímiţ členy je 13 nezávislých expertů, kteří jsou pověření úlohou 

posuzovat stíţnosti na neetické či neslušné reklamy. Členové jsou zadavatelé reklam, 

agentury, média a významní právní odborníci, specializující se na oblast reklamy a od roku 

2001 také sexuolog a psycholog. 

„Tzv. rozhodovací proces je zahájen v případech: 

 obdrţí-li stíţnost na konkrétní reklamu (stíţnost můţe podat jakákoliv fyzická či 

právnická osoba nebo státní orgán) 

 z vlastního podnětu, pokud Rada nabude přesvědčení, ţe konkrétní reklama můţe 

porušovat některá ustanovení Kodexu reklamy.“
30

 

Vyhodnocení stíţností v písemné podobě, které vydává Arbitráţní komise, se 

nazývají „nálezy“. 

Aby se předcházelo pozdějším zbytečným problémům, byl vytvořen systém Copy 

Advice, který má za úkol na přání zadavatele reklamy posoudit etickou nezávadnost 

kampaně ještě před tím, neţ je nasazena. Návrh či jiţ hotová reklama před jejím spuštěním 

je posuzována na základě Kodexu a funguje jako prevence. Po posouzení můţe dojít ke 

dvěma různým závěrům a to: 

1. „Negativní stanovisko Copy Advice – návrh reklamy, příp. reklama je v rozporu s 

platným etickým Kodexem reklamy. O stanovisku bude ţadatel neprodleně 

informován. Případné zveřejnění reklamní kampaně, na kterou bylo vydáno 

negativní stanovisko Copy Advice, je plně na zodpovědnosti zadavatele. Pokud 

Rada pro reklamu obdrţí stíţnost na takovou reklamu, bude se jí zabývat jako 

běţným podnětem. Je pravděpodobné, ţe arbitráţní komise rozhodne o takové 

stíţnosti v souladu s vydaným stanoviskem Copy Advice. 

2. Pozitivní stanovisko Copy Advice – návrh reklamy, příp. reklama je v souladu 

s platným etickým Kodexem reklamy. O stanovisku bude ţadatel informován. 

Pokud Rada pro reklamu obdrţí stíţnost na takovou reklamu, bude se jí zabývat 

jako běţným podnětem, protoţe při posuzování musí vzít v úvahu způsob, místo a 

                                                           
30

 Rada pro reklamu [online]. Praha: RPR, 2005 [cit. 2011-02-23]. Dostupné na WWW: 

http://www.rpr.cz/cz/profil.php. 
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další okolnosti uveřejnění reklamy. Vydané stanovisko Copy Advice se při 

projednávání bude brát v potaz.“
31

 

 

2.5 Některé typy zakázaných reklam 

Podle zákonu o regulaci reklamy
32

 veřejného práva se zakazuje například: 

 reklama zaloţená na podprahovém vnímání, 

 reklama skrytá, 

 reklama na alkohol, 

 reklama na tabákové výrobky, 

 reklama na léčiva. 

A soukromé právo (obchodní zákoník)
33

 vytváří pravidla pro nekalou soutěţ, která 

je definována jako „jednání v hospodářské soutěţi, které je v rozporu s dobrými mravy 

soutěţe a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěţitelům nebo spotřebitelům.“
34

 Do nekalé 

soutěţe, která je také zakázaná, se počítá například: 

 reklama klamavá, 

 reklama srovnávací. 

 a další. 

 

Podprahová reklama je zaloţena na teorii, ţe je to jakési sdělení, které je 

obsaţeno v reklamě, ale my ho nedokáţeme vědomě vnímat, protoţe je skryto. Americký 

autor G. J. Tellis vysvětluje podprahovou reklamu jako: „poselství obsaţené 

                                                           
31

 Rada pro reklamu [online]. Praha: RPR, 2005 [cit. 2011-02-23]. Dostupné na WWW: 

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

32
  č. 40/1995 Sb. 

33
 č. 513/1991 Sb. 
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 WINTER, F. Reklama a právo, 2001, s. 47. 
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v přesvědčovací reklamě, které je těsně pod prahem vnímání a je zasazeno do materiálu, 

který lze vnímat.“
35

  

Ačkoli je u nás tato forma reklamy zakázaná, její účinnost je velmi zpochybňována. 

V 50. letech provedl J. M. Vicary pokus, na jehoţ základě dokázal účinnost podprahové 

reklamy. Na druhou stranu se uţ nikdy při podobných pokusech toto tvrzení pořádně 

nepotvrdilo. Navíc pokud by podprahová reklama opravdu fungovala takto jednoduše, 

kaţdý by raději vyuţívali tento přístup a lidé by se dali snadno přesvědčovat k tomu, aby 

třeba nebrali drogy, nepodváděli, nekradli atp. 

Skrytá reklama se vyznačuje tím, ţe si při její prezentaci nejsme jisti, zda jde o reklamu 

či ne. Je to dáno hlavně tím, ţe není řádně označena. Tuto reklamu můţeme nejčastěji najít 

v tisku a televizi ve formě reportáţe, rozhovoru nebo zpravodajství. 

Reklamou na alkohol, tabákové výrobky a léčiva se zabýváme v této práci později. 

 Klamavá reklama „Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, 

 jeho výrobcích, či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím 

vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěţi prospěch na úkor jiných 

soukromých spotřebitelů.“
36

 Klamavé reklamě jde tedy o to, ţe zadavatel se snaţí pomocí 

různých „lstí“ a neúplných informací přesvědčit spotřebitele ke koupi jeho produktu, 

vyuţití jeho sluţby nebo alespoň navštívení prodejny. A člověk často aţ ve finálním kroku 

zjistí, ţe se nechal napálit na reklamní trik.  

 

Měli bychom si ale uvědomit, ţe i pravdivá reklama můţe být klamavá a někdy 

můţe platit i tvrzení, ţe čím více je reklama pravdivá, tím více je klamavá.  Ukaţme si to 

na příkladu: „Označíte-li váš chleb nápisem „Náš chléb je zcela bez chemických látek!“, 

jde o údaj pravdivý, ale současně klamavý, protoţe i všechny ostatní chleby jsou zcela bez 

chemických látek. A naopak: sloganu „Po našich uzeninách se budete vznášet v nebi“ 

samozřejmě nikdo nevěří, a proto, byť jde o údaj věcně zcela nepravdivý, není ani trochu 

klamavý.“
37

 

                                                           
35

 Tellis, G. Reklama a podpora prodeje, 2000, s. 148. 
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 WINTER, F. Reklama a právo, 2001, s. 48. 
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 WINTER, F. Právo a reklama v praxi, s. 192. 
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Srovnávací reklama porovnává značku s konkurentem. V českém zákoně je její definice 

uvedena takto: „Srovnávací reklamou je jakákoli reklama, která výslovně nebo i nepřímo 

identifikuje jiného soutěţitele anebo zboţí nebo sluţby nabízené jiným soutěţitelem.“
38

 

Zvláštností srovnávací reklamy je to, ţe je ve své podstatě zakázaná, ale pokud jsou 

splněny všechny (8) podmínky uvedené v zákoně, je povolena. „Od reklamního srovnávání 

je také třeba odlišit srovnávání vědecké či spotřebitelské, které je často námětem různých 

spotřebitelských časopisů. Takové jednání, nesleduje-li soutěţní cíle, nepodléhá regulaci 

právem nekalé soutěţe. Neupravené, pravdivé a úplné výsledky takových testů spolu 

s uvedením pramene a srovnávaného hlediska mohou být podle názoru autorů uţity i 

v reklamě a měly by být jistou zárukou, ţe srovnání splňuje výše uvedená kritéria.“
39

 

 

3 Dodrţování reklamní etiky v praxi 

V předchozí kapitole je vysvětleno fungování regulace reklamy, kdo dohlíţí na 

dodrţování etických pravidel a co je vlastně povaţováno za neetické. V této části své práce 

bych se ráda zaměřila na to, jak se reklamním agenturám a vůbec všem těm, kdo mají 

s výrobou reklam něco společného, daří Kodex reklamy uplatňovat v praxi. 

Jak je psáno na začátku, problém etiky v reklamě vidíme v těchto třech bodech: 

1) ospravedlnění existence reklamy vůbec 

2) problematičnost obsahu reklam 

3) otázky způsobu jejich prezentace 

V praktické části práce se pokusme tohoto členění drţet. Nejdříve se tedy zaměříme 

na problematiku existence reklamy, kolik peněz se kaţdoročně do reklamy dává, jak ji 

vnímají příznivci a odpůrci.  
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3.1. Existence reklamy 

Kaţdý člověk má na reklamu svůj názor. Reklamní tvůrci si o ní budou asi myslet 

úplně něco jiného neţ běţný občan či její odpůrci. S tím, jak se v 19. a 20. století změnila 

situace a začala převaţovat nabídka nad poptávkou, lidé přirozeně museli přijít na to, jak 

své produkty prodat. A tak vzniká reklama. Představme si situaci, ţe jste výrobce 

kuchyňských potřeb. Vaše výrobna produkuje skvělé příbory, naběračky a ostatní 

nezbytnosti, ale nikdo o vás neví. Na trhu tak nemáte ţádnou šanci uspět. Pokud se na 

problém díváme z tohoto hlediska, nemůţeme reklamě víceméně nic vytknout. Problém 

nastává ve chvíli, kdy se z původní informativní funkce stává funkce manipulativní, kterou 

dnes spousta reklam vyuţívá. Reklamy nám vnucují věci, které nechceme a 

nepotřebujeme, vnucují nám představy, ţe můţeme dosáhnout vítězství, štěstí nebo krásy, 

stačí si jen dojít do obchodu, zvednout telefon nebo připojit na internet. Velcí teoretikové 

tohoto oboru se shodují, ţe reklama prodává model štěstí. V  televizních reklamách jsou 

všichni krásní, usměvaví, přátelští, zamilovaní, byty jsou obrovské a nádherné, vţdy 

usměvavé maminky pouhým jedním pohybem ruky odstraní i tu největší mastnotu ze 

špinavých hrnců a takhle bychom mohli pokračovat ještě dlouho. O. Toscani, známý 

italský fotograf, který řadu let pracoval pro firmu Benetton, je dnes velkým odpůrcem 

reklamy. Ve své knize Reklama je navoněná zdechlina píše o „zločinech“, kterých se 

reklama dopouští. Jedním z nich je „zločin lţi“. O. Toscani říká, ţe reklama „neprodává 

zboţí ani myšlenky, ale šlágrový, hypnotický model štěstí. Reklama nabízí naším touhám 

podprahový svět, v němţ je dáno, ţe mládí, zdraví, muţnost či ţenskost závisejí na tom, co 

kupujeme. Přináší svět plný rad: padají ti vlasy, protoţe nepouţíváš tuhle vodičku se 

zvláštními „přírodními výtaţky“, krvácejí ti dásně a nejsou „jak z betonu“, protoţe sis 

špatně vybral zubní pastu.“
40

 Tyhle a podobné věty nás ovlivňují dnes a denně. Člověk uţ 

začíná mít pocit, ţe bez těch věcí, které se mu nabízí, nemůţe se stát úspěšným člověkem 

začleněným do moderní společnosti. 

Podívejme se ale na problém i z druhé strany. D. Ogilvy, tvůrce řady úspěšných 

reklamních kampaní, naopak říká: „Jen málo z nás reklamních pracovníků v noci nespí 

z pocitu viny z toho, jak si vyděláváme na ţivobytí. Necítíme se jako „podvratné ţivly“, 

kdyţ děláme reklamu na zubní pastu. Kdyţ ji uděláme dobře, děti moţná nebudou muset 
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tak často k zubaři. Necítil jsem se jako „ďábel“, kdyţ jsem psal inzeráty pro Portoriko. 

Pomohly přilákat průmysl a turisty do země, která se po 400 let nacházela na pokraji 

hladomoru. Levicoví ekonomové tvrdí, ţe reklama vede lidi k tomu, aby vyhazovali peníze 

za věci, které nepotřebují. Kdo jsou tito elitáři, ţe rozhodují o tom, co potřebujete a co ne? 

Zdá se, ţe tito kalvinističtí učenci nevědí, ţe kupování věcí můţe být jedním 

z nejnevinnějších potěšení, jaké ţivot nabízí, ať uţ ty věci potřebujete nebo ne.“
41

       

Druhý argument, s kterým odpůrci reklamy často přichází, je to, jak obrovské 

finanční sumy bývají vynakládány na reklamní tvorbu. O. Toscani to nazval „zločinem 

nesmírného plýtvání prostředky“ na vytvoření falešného světa, kde se radostně „hupsá a 

kvičí“. 

Pro představu jsem na internetových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání našla informace o tom, v jakých číslech se reklama v České republice v posledních 

letech pohybuje (viz. tab. 3.1). 

Tab. 3.1 Odhad reklamních investic (v mil. Kč) 

    2007 2008 2009 2010 

Tisk 8 680 8 550 5 470 4 490 

Televize 10 750 11 490 8 390 7 300 

Rádio 2 270 2 270 1 770 1 500 

Outdoor 2 750 2 910 2 430 1 940 

Internet 2 800 3 420 3 420 3 250 

Kino 80 70 20 20 

Celkem 27 330 28 710 21 500 18 500 

Zdroj: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
42

 

 

Jak si můţeme všimnout, v roce 2009 a 2010 jsme oproti předchozím rokům 

zaznamenali značný pokles reklamních investic. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

sama uvádí, ţe je to dáno ekonomickou krizí, která se nevyhnula ani tomuto oboru. Druhá 

tabulka nám ukazuje, která média mají největší podíl na reklamních investicích (viz. tab. 

3.2). 
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Tab. 3.2 Podíl jednotlivých mediatypů na reklamních investicích v r. 2009 (v %) 

Médium Podíl  

Televize 39,5 

Tisk 24,2 

Internet 17,6 

Outdoor 10,5 

Rádio  8,1 

Kino 0,1 

Zdroj: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
43

 

Skoro se 40% vede televize, pak tisk a internet. Nicméně kaţdým rokem více a více 

roste síla právě internetu. I přes krizi se však i nadále do reklamy investuje spousta peněz. 

V březnu tohoto roku zveřejnil týdeník Ekonom, ţe „letos poprvé by měl celosvětový 

objem reklamy přesáhnout 500 miliard dolarů, z toho nejvíce peněz na reklamu se vydá 

v USA a letos by to mělo být 148 miliard dolarů“.
44

 A O. Toscani říká: „Kdo financuje 

všechny tyto kampaně? Jsou to spotřebitelé. Obrovský vklad do reklamy je začleněn do 

ceny výrobku. Reklama je hlavní nepřímou daní!“ V. Šiler je také tohoto názoru: 

„Neetické je to, ţe náklady na reklamu, byť i eticky správnou, se ve firemním účetnictví 

započítávají do nákladů, čímţ se promítnou do ceny a zákazník je pak nucen platit za 

reklamu, kterou si neobjednal.“
45

 

Naproti tomu reklamní odbornice J. Vysekalová ve své knize píše: „ V USA mají 

jednotlivé státy své vlastní zákony o reklamě. V jednom státu můţete propagovat brýle a 

kontaktní čočky, v sousedním nikoliv. Zkuste si tipnout, v kterém státu je oční optika 

levnější. Ovšem, v tom prvním. Prodej takového zboţí pouze za pomoci osobního 

přesvědčování je daleko draţší. Svět masové výroby a masové spotřeby si bez reklamy 

nelze představit.“
46
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3.2 Problematičnost obsahu reklam 

U problematiky obsahu reklam nejde jen o to, zda je reklama pravdivá. RPR řeší 

hlavně stíţnosti, které se týkají převáţně reklam na alkohol, léky, reklamy klamavé apod. 

Bohuţel zde nastává velká překáţka v posuzování, co je a není etické z důvodu 

toho, ţe kaţdý jedinec má na to jiný názor. Takovým příkladem nám můţe být uţ 

zmiňovaný O. Toscani. Ten je ve světě znám pro své odváţné a kontroverzní fotografie 

především pro značku Benetton. Diskutovalo se hlavně o jeho fotografiích zaměřených na 

boj proti anorexii, AIDS nebo rasismu, které byly v mnoha zemích pro svou 

kontroverznost zakázány a jinde zase vystaveny v muzeích. 

Na fotografii O. Toscani zachytil svou přítelkyni – modelku, která trpěla anorexií, 

na další z fotografií je černošská ţena kojící bělošské dítě. Tyto fotografie a mnoho dalších 

vyvolaly ve světě spoustu diskuzí. Já osobně je povaţuji za výborný nápad a výstrahu, 

která můţe lidi přimět zamyslet se nad tématy anorexie, rasismus a nemoci. Myslím si, ţe 

můţou pomoci tomu, aby lidé více začali dbát o své zdraví. Mysleli na to, aby pouţívali 

prezervativ při sexu s náhodným partnerem, nebo aby se nenechali ovlivnit vychrtlými 

modelkami v reklamách, které jsou často ještě počítačově upravené. Všechny ty 

čtrnáctileté dívky s velikostí XS, které můţeme vidět v časopisech a na velkých plakátech 

módních butiků nás nutí vypadat jako ony, hladovět a podřizovat se tomu, co si ţádá doba. 

A právě O. Toscani se snaţí vyjádřit, ţe tak to není správně, ţe tohle „začleňování se do 

úspěšné společnosti“ můţe vést aţ ke smrti (modelka později opravdu zemřela). O. 

Toscani se také snaţí upozornit na to, ţe lidé nemocní AIDS mohou ţít svůj ţivot důstojně. 

Na fotografii z roku 1992, které dal námět, je zachycen D. Kirby – muţ umírající na AIDS 

v otcově náručí. O. Toscani umístil tyto plakáty po celém světě, aby bojoval proti 

diskriminaci nemocných na AIDS, aby předvedl, ţe nemocný můţe zesnout obklopen 

rodinou, aniţ je nakazí. Ale po světě se přesto zdvihla bouře protestů, ale také 

protichůdných názorů a ohromení. To dokazuje, ţe kaţdý se na různé věci dívá jinak. 
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3.2.1 Sexismus v reklamě 

Aby se lépe posuzovalo co je neetické, vznikl etický Kodex reklamy a Arbitráţní 

komise sloţená z odborníků z různých odvětví. Jako příklady toho, jak Komise vnímá 

etiku, vybereme si pár reklam z posledních let, které byly posouzeny jako nevhodné. 

Jako první uvedeme reklamu firmy Auto Pokorný, jejíţ etický prohřešek řešila 

RPR v roce 2009. Stěţovatelem byla nezisková organizace NESEHNUTÍ, která sdruţuje 

dobrovolníky a zabývá se ochranou ţivotního prostředí a lidských práv, sídlo má v Brně.  

Na billboardu propagujícím ojeté vozy firmy Auto Pokorný byla zobrazena ţena 

jen ve spodním prádle a pod ní nápis: „Madame Mégane d’Espac, rozvedená 51 let. 

Nebojte se ojetých vozů od nás.“  

Jako předmět stíţnosti bylo uvedeno, ţe způsob prezentace ţenského těla bez 

předmětné souvislosti s produkty a sluţbami je neetický a reklama je uráţlivá vůči starším 

ţenám kvůli vyuţívání aspektu věku jako atributu v zesměšňujícím kontextu. 

Rozhodnutí: reklama je neetická 

Odůvodnění: 

 Arbitráţní komise posoudila, ţe opravdu neexistuje ţádná přímá souvislost mezi 

produktem a pouţitím lidského těla, a ţe tedy reklama porušuje Kodex reklamy. Dále 

uvádí, ţe bylo nevhodně pouţito i médium – tedy billboard, který tuto komunikaci 

zprostředkovává všem a není zaměřeno na určitou cílovou skupinu. 

Reklama na ojeté vozy porušuje poţadavek slušnosti, který česká Rada pro reklamu 

ve svém Kodexu rozvedla a k vysvětlení, ţe reklama nesmí být v rozporu s obecně 

uznávanými normami, doplnila: „Prezentace lidského těla musí být uskutečňována s plným 

zváţením jejího dopadu na všechny typy čtenářů a diváků. Porušení Kodexu budou 

posuzována s ohledem na celkový kontext, vztah reklamy k produktu, zvolenou cílovou 

skupinu a pouţitá média.“
47
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Ačkoli tato reklama můţe působit vtipně a zajímavě, pokud se na to podívám 

z pohledu ţeny, musím souhlasit s tím, ţe reklama je spíše uráţlivá a nebylo by mi moc 

příjemné, kdyby mne v budoucnu někdo přirovnával k ojetému vozu. Na druhou stranu 

z pohledu muţe a navíc muţe české povahy, která nám nebrání dělat si legraci téměř 

z ničeho, musím uznat, ţe je tento billboard přinejmenším poutavý. 

 

3.2.2 Alkohol v reklamě 

Jako velmi problematická se jeví otázka související s reklamou na alkohol, tabákové 

výrobky a léky, která je u nás povolena, ačkoli je omezena. V české verzi Kodexu 

reklamy jsou věnované samostatné úseky ochranných omezení právě reklamě na alkohol, 

tabák a léky. 

U alkoholu se omezení týkají například toho, ţe nesmí být propagována 

nezodpovědná konzumace, nesmí být zobrazováno násilné nebo protispolečenské chování, 

osoby v reklamě se nesmí jevit jako opilé, herci musí být starší 25 let a musí také starší 25 

let vypadat (pozor, na rozdíl od Kodexu zákon udává věkovou hranici 18 let). Co se dále 

týče mladistvých, jsou dány normy, kdy se reklamy na alkohol mohou vysílat, na jakých 

místech nemohou viset reklamní billboardy apod. Reklama nesmí spojovat konzumaci 

alkoholu s řízením vozidel a s činnostmi, které vyţadují střízlivost. Je zakázáno zobrazovat 

alkohol jako lék, povzbuzující či uklidňující prostředek k řešení problémů. Alkohol nesmí 

podávat obrázek, ţe jeho konzumace můţe pomoci v sexuální, sportovní či jiné výkonnosti 

nebo vést ke společenskému či hmotnému úspěchu. Poslední ustanovení týkající se 

reklamy na alkohol se týká náboţenství, je zakázáno vyobrazovat poţívání alkoholických 

nápojů v blízkosti posvátných míst a hřbitovů nebo lidmi, kteří mají z náboţenských 

důvodů alkohol zakázaný. 

V roce 2007 se Arbitráţní komise zabývala reklamou na hořký bylinný likér 

Berentzen, jejímţ zadavatelem je firma Berentzen Distillers CR spol. s.r.o. Stěţovatelem 

byly soukromé osoby a médiem, které reklamu uveřejňovalo, byla televize. Reklama 

začíná záběrem, kdy mladý muţ vejde do klubu a zamíří k baru. Tato jeho činnost je 

doprovázena slovy: „kdyţ prší a svět vám připadá zlej, rozejde se s váma holka, i ta druhá 
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a nic se vám nechce, potřebujete někoho nebo něco, co vás podrţí - kámoše. Berentzen 

Fernet premium...Kamarád do deště.“ 

„Podle stěţovatelů je hlavním obsahem navodit představu o tom, ţe pokud se vám v 

ţivotě nic nedaří (opustí vás všechny přítelkyně a všechno je špatně), je tady váš nejlepší 

kamarád, a to alkohol, v tomto případě výše zmiňovaná značka. Reklama propaguje 

konzumaci návykových látek, alkoholu, jako něčeho, co vám pomůţe v obtíţné ţivotní 

situaci, kdyţ uţ nevíte jak dál a propaguje tak jednak neúčinný a jednak zdravotně a 

společensky škodlivý způsob řešení osobních problémů. Reklama neetickým způsobem 

pracuje s odkazem na film, Kamarád do deště, kde se ovšem jednalo o kamaráda 

lidského.“
48

  

Rozhodnutí: reklama je neetická 

Odůvodnění:  

„Způsob zpracování, naléhavost reklamního sdělení, jakoţto i vysoká nebezpečnost 

spojování osobních problémů člověka s moţností zcela či částečně je řešit za pomoci/ve 

spolupráci s alkoholem vylučují, aby zkoumaný reklamní spot mohl být povaţován za 

reklamní nadsázku. Arbitráţní komise RPR v této části uzavírá, ţe povaţuje za zjevně a 

vysoce neetickou komunikaci reklamního sdělení, ţe alkohol můţe být prostředkem 

k řešení osobních problémů, a ţe vztah mezi spotřebitelem a alkoholickým výrobkem 

můţe být přirovnáván ke kamarádskému vztahu mezi lidmi.  

Kodex reklamy RPR v části I, kapitole 1, článek 3.2 stanoví, ţe reklama musí být 

slušná, čestná a pravdivá a dále, ţe musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči 

spotřebiteli i společnosti. 

Výše citovaný Kodex dále v části II, kapitole jedna, v čl. 1.1. a 5.1. stanoví další 

podmínky pro reklamu alkoholických nápojů. Arbitráţní komise je přesvědčena, ţe 

zkoumaná reklama je v hrubém rozporu jak s obecnými podmínkami pro etickou reklamní 

praxi, tak s podmínkami zvláštními tak, jak je prosazuje Rada pro reklamu. Proto rozhodla 

tak, jak je výše uvedeno.“
49
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Já osobně ji shledávám jako jednu z mála českých reklam, které tak hrubým a 

jasným způsobem porušily etický kodex. Tvůrci se ani nesnaţili skrýt to, ţe nabádají 

spotřebitele, aby utišili své problémy v alkoholu. A to mě přivádí k myšlence, jestli by 

reklamy na alkohol neměly být zakázány stejně jako reklamy na tabákové výrobky. Jde 

přece o podobný sortiment, který můţe vést k návyku a třeba i k předčasné smrti. 

Například i přesto, ţe Francie je velmi známá kulturním pitím vína, má jedny 

z nejpřísnějších pravidel týkajících se reklamy na alkohol. Propagace alkoholu v televizi je 

tam zcela zakázána.  

 

3.2.3 Tabák v reklamě 

Podle § 3 odst. 1 zák. č.  40/1995 Sb., o regulaci reklamy: „Reklama na tabák a 

tabákové výrobky a rovněţ sponzorování, jehoţ účelem nebo přímým či nepřímým 

účinkem je reklama na tabákové výrobky, jsou zakázány, pokud není dále stanoveno 

jinak.“ 

Zákaz reklamy se nevztahuje na některé případy, to jsou například: 

reklamu v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo 

jiných tiskovinách nebo v elektronických prostředcích určenou výlučně profesionálům 

v oblasti obchodu s tabákovými výrobky; reklamu ve specializovaných prodejnách; 

reklamu v provozovnách, jedná-li se o reklamu umístěnou v té části provozovny, která je 

k prodeji tabákových výrobků určena; sponzorování motoristických soutěţí a další. 

Navíc je u povinností uvést v reklamě zřetelné varování tohoto znění:  

„Ministerstvo zdravotnictví varuje: kouření způsobuje rakovinu. Text varování 

s úvodní větou musí být uveden na bílém podkladu uspořádaném podél spodního okraje 

reklamní plochy v rozsahu nejméně 10% plochy, a to černým velkým tučným písmem o 

výšce nejméně 80% výšky bílého podkladu.“
50
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3.2.4 Léky v reklamě 

U stanov Kodexu reklamy na léky, která je obsaţena v kapitole V., je zajímavé si 

povšimnout hlavně článků 4., 6. a 7., kde se píše, ţe „reklama nesmí obsahovat údaje 

vedoucí k mylnému hodnocení vlastního zdravotního stavu nebo dojmu, ţe pouhým 

uţíváním léčivého přípravku nebo prostředku zdravotnické techniky lze ovlivnit zdravotní 

stav spotřebitele a v reklamě nesmí vystupovat osoby, které vzhledem ke svým funkcím či 

pracovnímu zaměření mohou ovlivnit spotřebu léčivých přípravků nebo prostředků 

zdravotnické techniky“.  

Nejen televizní reklama je však přeplněna reklamami na léky, doplňky stravy či 

hubnoucími koktejly a prášky, které propagují čiperní starci a zhubnoutvší ţeny, kteří vám 

budou tvrdit, ţe jediné co musíte udělat, abyste byli jako oni, je koupit si ten či onen 

přípravek. Anebo vám zaručenou účinnost budou propagovat „doktoři“ v bílých pláštích, 

kteří mají mnohdy daleko od této ušlechtilé profese.   

Jako příklad z oblasti reklamy na léky a doplňky stravy bych uvedla televizní 

reklamu, kterou RPR v roce 2008 označila za neetickou. Jedná se o reklamu na doplněk 

stravy SlimCup, jejímţ výrobcem je firma Wallmark a stěţovatelem se v tomto případě 

stala soukromá osoba. 

V televizním spotu se uvádí slogan: „Hubněte bez jo-jo efektu“, který je podle 

stěţovatele zavádějící a znevaţuje to nejdůleţitější pro redukci váhy, coţ je cvičení a dieta. 

A dále stěţovatel jako absurdní a neetický vnímá kontext, který reklama navozuje: 

„hubněte přirozeně – hubněte s přípravky – nehubněte dietou a cvičením“. 

Rozhodnutí: Reklama je neetická. 

Odůvodnění:  

„Členové Arbitráţní komise se v diskuzi zaměřili především na otázku, zda tato 

reklama neznevaţuje cvičení a dietu, jako přirozené cesty k dosaţení redukce váhy a zda 

nebyla porušena společenská odpovědnost zadavatele. Arbitráţní komise shledala problém 

zejména v motivu srovnávání cvičící a úspěšné aktérky (konzumuje SlimCup) a rovněţ 

cvičící, ale neúspěšně hubnoucí aktérky (bez SlimCupu). V tomto Arbitráţní komise 

shledala prvek společenské nezodpovědnosti reklamy. V souladu s některými předchozími 

judikáty v obdobných kauzách Arbitráţní komise téţ dala stěţovateli za pravdu v tom, ţe 
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reklama můţe na spotřebitele působit klamavě, a to tvrzeními o jo-jo efektu a dále 

tvrzeními o sníţení energetické hodnoty jídla.“
51

 

Tato reklama mi jako mnoho jí podobných připadá velmi nevhodná. V dnešní době 

kdy se skoro všichni odborníci na výţivu shodují na tom, ţe jediné, co nám můţe trvale 

pomoci k redukci váhy je zdravá, pravidelná strava a pohyb, je pro mne tento přípravek jen 

dalším produktem, který z nás má vytáhnout peníze a těţit na jednom z největších 

problému současné moderní doby – obezitě. 

 

3.3 Otázky způsobu prezentace reklamy 

Máme na mysli agresivitu reklamních sloganů a obrazů, která je přítomna všude 

kolem nás a my se jí těţko můţeme bránit. Přesto zákon reguluje alespoň tzv. nevyţádanou 

reklamu. Zákon se týká hlavně klasických neadresných zásilek, jimiţ se rozumí letáky, 

které nám chodí do schránek nebo různé tiskoviny, které jsou nám nabízeny na ulici či 

přímo umístěny za stěrače našeho auta a také elektronických reklam, hlavně tedy emailů, 

sms zpráv, faxů apod. 

Co se týče neadresné reklamy, je zákon docela jasný. Reklama je povolena 

v případě, ţe adresát s ní souhlasí. Pokud si tedy nepřejete dostávat letáky a jiné inzerce, 

stačí na schránku nalepit nápis – reklamu ne. Letáky, které dostáváme na ulici zase 

odmítnout. Některé obce mají navíc svůj systém regulace venkovní reklamy. Aby se firmy 

vyhnuly nepříjemnostem, měly by si předem zjistit, zda jejich město nemá nějakou 

vyhlášku, která reguluje šíření reklamy na veřejnosti. 

U elektronické reklamy jsou pravidla trochu jiná. „Podle zákona lze obchodní 

sdělení (není pouze reklama) elektronickými prostředky šířit jen s předchozím souhlasem 

adresáta anebo při vyuţití nepočetných výjimek. Tomuto reţimu se říká „opt-in“ a 

označuje obecně povinnost šiřitele mít předem souhlas adresáta se zasláním obchodního 

sdělení. Výjimky, kdy lze zasílat obchodní sdělení bez zvláštního předchozího souhlasu 

jsou dvě: obchodní sdělení zasílaná bývalým či současným zákazníkům a obchodní sdělení 
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zasílaná příslušníky tzv. regulovaných profesí. Přičemţ obchodní sdělení pro tzv. 

regulované profese je zcela bezvýznamná, jelikoţ platí v souladu s § 7 (tedy opět se 

souhlasem adresátů!).“
52

 

Dozor nad tímto zákonem vykonává Úřad na ochranu osobních údajů a sám nabádá 

adresáty, aby podávali stíţnosti, pokud se někdo dopustí porušení toho zákona. Zajímavostí 

je, ţe pokuty dosahují výše aţ 10 000 000 Kč a stávají se tak velkou hrozbou pro hříšníky. 

 

3.3.1 Oblíbené reklamy 

Pozastavme se ještě nad některými reklamami, které vzbudily velké ohlasy a staly 

se mezi lidmi velmi oblíbeny a dokonce aţ zlidověly. První takovou reklamou, kterou znají 

snad všichni, a která je nejčastěji zmiňována, je reklama na Kofolu. Jistě si všichni 

pamatují malou holčičku s tatínkem, jak jdou do lesa řezat vánoční stromeček. A dívenka 

nemusí čekat celý den, aby viděla prasátko. Tato reklama je ukázkou toho, ţe reklamy 

nemusejí být lidem vţdy protivné, a dokonce i kdyţ jsou zaměřeny na všechny věkové 

kategorie. Není ale tato reklama také neetická? Svým způsobem zobrazuje krádeţ, i kdyţ 

je to jen řezání stromečku v lese. Navíc při této krádeţi asistuje malé dítě. 

Jinou oblíbenou byla reklama na Fernet Stock. Zobrazovala partnerskou dvojici na 

dovolené u českého rybníka. Ţena si neustále na něco stěţovala, aţ ji muţ vypustil jako 

nafukovací lehátko. Toto bylo doprovázeno slovy: „V ideálním světě můţete ţenu 

vypustit, v reálném světě musíte občas vypustit vy. Fernest Stock – i muţi mají své dny.“ 

Tato reklama sází na humor, který umí Češi ocenit. Tím ţe je to reklama na tvrdý alkohol, 

kterému holdují spíše muţi, dovolili si tvůrci pouţít motivu – věčně nespokojená ţena a 

chudák muţ, který za všechno můţe. Já osobně reklamu povaţuji za povedenou, i kdyţ 

chápu, ţe hodně ţenám můţe připadat poniţující a nevhodná. Navíc slovní spojení „i muţi 

mají své dny“, poukazující na jisté dny v měsíci, kdy NĚKTERÉ z ţen mohou být 

přecitlivější, můţe být pro některé uráţející. 

Není to tedy tak, ţe skoro v kaţdé reklamě je nějaký prvek, který by se někomu 

nemusel líbit a mohl by mu připadat neetický, nevhodný, navádějící či vulgární? Podle 
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mého názoru by se v reklamě měly regulovat opravdu jen ty závaţné prohřešky a raději 

nechat reklamním tvůrcům volnější ruku a třeba se i u reklamy pobavit, neţ se u televize (a 

nejen u ní) rozčilovat, ţe uţ tam je zase reklama a ještě k tomu nudná. 

 

4 Vyuţití řešené problematiky v médiích 

4.1 Jak vnímají reklamu spotřebitelé? 

Abych zjistila, jaký názor mají na reklamu lidé, vytvořila jsem dotazník. 

Odpovídající byli předem upozorněni, ţe pod pojmem reklama se zde rozumí všechny 

komunikáty, tedy od televizní reklamy, přes rozhlasovou, novinovou, letáky, billboardy, 

apod. Otázky byly následující: 

1. Jaký je váš názor na reklamu? 

2. Napadá vás nějaká reklama, která vás pobouřila svým obsahem (byla příliš 

sexistická, klamavá, uráţející, nepravdivá, nevhodná pro děti, apod.)? 

3. Je nějaká reklama, která vás naopak mile překvapila a zaujala? 

4. Myslíte si, ţe reklamy mohou mít vliv na chování a jednání člověka?  

5. Věříte reklamám a tomu, co se v nich prezentuje? 

6. Povaţujete reklamy na alkohol za nebezpečné? 

7. Byli byste pro jejich zrušení? 

8. Necháváte se ovlivnit reklamou? (Kupujete výrobky, které vidíte v televizi, slyšíte 

o nich v rádiu, vidíte je v letácích, na billboardu?) 

9. Přiměje vás reklama k nákupu výrobku, pokud ho prezentuje vaše oblíbená 

celebrita? 

10. Jaký je Váš názor na reklamy: Nemyslíš, zaplatíš od ministerstva dopravy? 

11. Souhlasíte spíše s tvrzením, ţe reklama nám lţe, manipuluje s námi a nutí nás 

kupovat věci, které nepotřebujeme, nebo spíše je uţ součástí našeho konzumního 

světa, jsme na ni zvyklí a dokáţeme jí odolat? 
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                                Jiří Zaoral, 23 let, Frýdek-Místek, student 

1. I kdyţ je mnohdy otravná, patří k tomuhle světu. 

2. Nemám rád reklamy na Lidl. To ţe výjimeční lidé nakupují v Lidlu mi přijde jako 

hloupá manipulativní blbost. Určitě by se našly další, ale konkrétně si teď 

nevzpomenu. 

3. Líbí se mi reklamy na auta, např. na Škodu Fabiu RS. 

4. Určitě reklamy ovlivňují člověka denně, viz. Český sen. 

5. Občas reklamě věřím, ale spíš kdyţ je na něco co uţ znám a pouţívám. 

6. Ne, záleţí na rodičích ne na reklamě, jestli alkohol ohroţuje děti. 

7. Rozhodně ne. 

8. Určitě to do jisté míry podvědomě člověka ovlivní, kdyţ ji opakovaně vidí. 

9. Asi ne, např. Actimel jsem pil ještě dřív, neţ na něj dělala reklamu M. Sáblíková. 

10. Perfektní, rázné, šokující, pravdivé. 

11. Myslím si, ţe je součástí našeho světa… kaţdý má mozek a dokáţe posoudit, zda 

nabízený produkt upotřebí či ne. 

 

 

                                Veronika Antalová, 22 let, Frýdek-Místek, student 

1. Chytrý marketingový tah, jak zvýšit prodej. Nejsem proti reklamě, ale v dnešní 

době je jí aţ moc, vadí mi reklamy především v rádiích. Upozornění na akce, které 

probíhají, to mi nevadí, ale tím myslím akce jako výstavy, co se hraje v kině, co se 

děje na horách, koncerty, ale ne kolik stojí banány a kde koupím levné plastové 

okna - to do rádia nepatří. 

2. Jako klamavou reklamu povaţuji reklamy na jogurty Dobrá máma nebo Joggobella, 

ve kterých má prý stát lţička. Vídám ale i hodně sexistických reklam, např. na 

alkohol. Jako nepravdivou a klamavou reklamu beru i billboardy politiků 

v předvolební kampani.  
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3. Kofola má hezké reklamy. 

4. Určitě, díky reklamě lidé touţí po věcech, na které třeba nemají finančně, ale je to 

trend, tak si na ně i půjčí a to má pak hrozné dopady. A reklamy „Nemyslíš -  

5. nevěřím, reklama je klam, je malé procento zaplatíš,“ zase podporují k 

ohleduplnější jízdě a moţná donutí ty, kteří se nikdy nepoutali, znovu se v autě 

připoutat atd. 

6. Většině reklam, kterým věřím. 

7. Ne, nepovaţuji, kdyţ se nad nimi zamyslím, nevzpomínám si na ţádnou, která by 

mě pobuřovala, uráţela. 

8. Ne. 

9. Určitě se mi to stalo, ale uvaţuji nad tím, co se mi líbí a co potřebuji. 

10. Ne, to si nemyslím, ale má to určitý efekt, to nepopírám. 

11. Výborná věc, více, častěji a ještě názorněji by se lidem mělo ukazovat, ţe kdyţ 

usednou za volant, tak na sebe berou větší odpovědnost neţ při chůzi po chodníku. 

12. Je to uţ součást, umí manipulovat. Záleţí na lidech, na člověku samotném, jak 

dokáţe zhodnotit to, co vidí v reklamě a na kolik věří, tomu co kupuje.              

                           

 

                              Jiří Pavlík, 27 let, Frýdek-Místek, informatik 

1. Komplikovaný dotaz, osobně mi vadí, ţe za nechtěnou reklamu vlastně platím, ať 

kupuji jakýkoli výrobek. Vidím budoucnost v reklamě cílené, kterou třeba Facebook  

zvládá. 

Taky mi v ní třeba vadí, ţe nefunguje postiţitelnost za klamavou reklamu, kolikrát tam 

jsou takové plky, ţe mám chuť po nich hodit vajíčko. 
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2. Sexistická reklama je dnes skoro všude, nemyslíte? Na TV moc nekoukám a z reklam 

přepínám jinam, třeba na ÓČKO. Ale nemám rád ty klamavé reklamy typu Tele-

Shopping.   

3. Zábavné/nápadité/zajímavé reklamy má třeba Vodafone anebo Hornbach. 

4. Na některé hloupé lidi/ovce a důchodce určitě ano. 

5. Většinou je ignoruji, pokud mě náhodou něco zaujme, kdyţ třeba něco sháním, tak si o 

tom pak zjistím na internetu, nebo hledám recenze apod. 

6. Ne, pokud se chce člověk napít, tak k tomu nepotřebuje reklamu a abstinenta to taky 

nepřesvědčí. 

7. Ne. 

8. Ano, co se týče nějakého jaru nebo gelu na praní. V tom se nevyznám a tady slyším na 

ty známé značky - chlap ztracený v domácnosti. 

9. Tak to vůbec ne, neuznávám ţádné celebrity. 

10. Výborné, zastrašení můţe být metoda, kdy někteří si můţou uvědomit rizika, nad 

kterými se dosud nepozastavili. 

11. Nemusí vţdy lhát, ale jsem osobně k tomu vţdy skeptický. Já ji ignoruju do doby, neţ 

sháním výrobek/produkt z dané oblasti. Hodně se teď rozmáhají různé stránky typu 

SLEVOMAT, které fungují na tom principu, ţe si člověk kupuje věci/sluţby,které 

nepotřebuje, takţe ANO. 

 

                      

                             Petra Chomová, 22 let, Havířov, studentka 

1. Myslím si, ţe reklama je dnes nedílnou součástí všech médií. Někdy je sice otravná, 

tím, ţe je všudy přítomná, ale nedokáţu si představit, ţe by dnes, v konzumním 

světě chyběla, ale nejlepší reklamou jsou spokojení zákazníci. 

2. Ano, reklamy na prací prášky mi přijdou poniţující a klamavé. 
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3. Reklamy na Coca-Colu, Kofolu a některé z reklam na alkohol se mi zdají originální 

a vtipné. A také reklamy na pivo Heineken jsou úţasné. 

4. Ano, myslím si, ţe hodně ovlivňují ty, co je sledují. 

5. Věřím jen do určité míry, kromě kosmetických přípravků, tomu nevěřím vůbec. 

6. Ne, myslím si, ţe za tenhle problém reklama nemůţe. 

7. Určitě ne. 

8. Ano, podvědomě mě nejspíš ovlivňují. 

9. Ano, mám chuť ten výrobek také vyzkoušet. 

10. Ukazuji realitu, jsou uţitečné, dávala bych je častěji, moţná bych ještě o chlup 

přitvrdila a přidala více faktů v číslech (rychlost vozidla, síla působící na 

nepřipoutané tělo, brzdná dráha). 

11. Myslím si, ţe obě tvrzení jsou v podstatě pravdivé, jen záleţí na člověku, do jaké 

míry se reklamou nechá ovlivnit. 

 

4.2 Češi požadují vtipné reklamy, Švédové zase feministický přístup aneb 

„Co nám vadí na reklamě?“ 

Tak jako technologie směřují a posouvají se dopředu, tak i reklama zaznamenává 

určité posuny a vývojové tendence. Po roce 1989 se u nás objevila komerční reklama, která 

byla ve své podobě dříve známá pouze v západních zemích. Naše společnost na ni ale 

nebyla vůbec připravená. Reklama za totalitního reţimu v podstatě neexistovala, protoţe 

nebyl trh. Existovala jen jakási parodie na skutečnou reklamu a ty byly většinou stejně jen 

prostředkem politické a ideologické propagandy nebo taková, ţe jí lidé nebrali vůbec na 

vědomí. Po revoluci se ale mnohé změnilo, lid zaplavila hromada různorodé reklamy, na 

kterou nebyli zvyklí, neuměli se jí bránit a dokonce se objevovala taková, která byla na 

západě uţ dávno zakázaná. Začaly se tedy vytvářet první obranné mechanismy, kodexy a 

regulace. Takovou ochranu v současné době zajišťuje jednak zákon, a to hlavně zákon č. 

40/1995 Sb. o regulaci reklamy, dále také obchodní a občanský zákoník a etický Kodex 
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reklamy, který vytvořila Rada pro reklamu, nezisková organizace, která dohlíţí na 

dodrţování etické podoby reklam. Regulace se týká například reklam na alkohol, tabák, 

léky, osob a dětí v reklamě, dále se zabývá skrytou reklamou, klamavou apod. Je ale jasné, 

ţe tyto pravidla se vyvíjela a nadále vyvíjí a tedy co si reklamní agentury mohly dovolit 

dříve, uţ platit nemusí. Tak třeba tahle reklama kdysi visela na billboardech, dnes uţ by jí 

to ale neprošlo, zákon totiţ zakazuje venkovní reklamu tabáku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://lalinka.webz.cz/ 

 

Dalším takovým příkladem by mohly být reklamy na cigarety Marlboro, kde nás 

snad kovbojové zasazeni do nádherné přírody mají přesvědčit, ţe kouřením dosáhneme 

slastného pocitu volnosti, tak jako bychom i my byli na divokém západě.  

Reklama na alkohol to u nás také nemá lehké, i kdyţ pravidla omezující tabákovou 

reklamu jsou stále více kontroverzní. K nejvíce kritizovaným patřily v minulosti reklamy 

se Sagvanem Tofim a jeho kamarádem do deště a druhá pak o páru u Lipenské nádrţe, kdy 

muţ uţ nemůţe vydrţet naříkání své přítelkyně a vyfoukne ji jako nafukovací lehátko. Oba 

spoty má shodou okolností na svědomí značka Fernet. Zatímco první z nich byla shledána 

neetickou, druhá tento nátlak ustála a dál jsme ji mohli vídat v televizi. 

http://lalinka.webz.cz/
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A na jaké druhy reklam si lidé nejvíce stěţují? Co se týče roku 2010, přišlo celkem 

31 stíţností na porušení spotřebitelských práv, 17 stíţností na zavádějící, klamavou nebo 

srovnávací reklamu, 3 na reklamu na alkohol a 2 na sexismus.  

Typickým příkladem klamavé reklamy je, kdyţ jsou na leták či jiný komunikát 

umístěny produkty s výrazně nízkou cenou a cílem nalákat zákazníka do prodejny, ten ale 

později zjistí, ţe tam uvedené zboţí vůbec není k dostání. Druhým takovým příkladem 

můţe být leták jedné polské prodejny prodávající nábytek. Ten nám minulý týden přišel do 

schránky, byl celý v češtině a nabízel velmi vkusné předměty za nízké ceny. Uţ jsme skoro 

plánovali, ţe se tam zajedeme podívat, ale nejbliţší prodejna byla v Polsku, coţ od nás 

samozřejmě není daleko. Pak jsem si ale náhodou všimla poslední věty napsané velmi 

drobounkým písmem: „Uvedené ceny jsou ve zlotých“. Opravdu chytrý tah. 

Reklama, která v minulosti porušila práva spotřebitele, byla například reklama na 

vakcínu proti rotavirům - Rotarix, ve které byla poslední věta malého dítěte: „Mami, a 

postaráš se o mě?“ shledána neetickou s tím, ţe můţe být vnímána jako citové vydírání 

s pouţitým motivem strachu. 

Zajímavé také je, ţe ačkoli se Evropská unie snaţí co nejvíce legislativu 

v jednotlivých zemích Evropy přiblíţit, co se týče reklamy, zatím se jí to moc nedaří a tak 

v kaţdé zemi můţeme pozorovat jisté odlišnosti. Pokud byste třeba ve Francii chtěli 

zapůsobit reklamou v jiném jazyce neţ francouzském, narazíte na odpor. A přestoţe je 

Francie proslulá pitím vína, má ty nejpřísnější předpisy o reklamě na alkohol, které musí 

dokonce obsahovat varování o škodlivosti, tak jak ho známe u nás na krabičkách od 

cigaret. Další příklad tentokrát ze Švédska dokazuje rčení „jiný kraj, jiný mrav“. Na 

plakátě s reklamou na barvy je zobrazena ţena a u ní nápis: „Špatná zpráva? Ona chce, 

abyste vymaloval chodbu. Dobrá zpráva? S naší barvou to stačí natřít jen jednou“. Ţe na ní 

nevidíte nic neetického? To si ale ve Švédsku nemyslí. Tam byla totiţ zakázána, protoţe 

Švédská ţena by se poníţeně muţe neptala, vymalovala by si sama. Britové a Češi se 

údajně za reklamu stydí a jsou ochotni ji přijmout pouze s jistou ironií a humorem. Jako 

příklad bychom si mohli uvést oblíbenou reklamu - nereklamu na Vodafone: „Mohli jsme 

vám natočit normální vánoční reklamu. A krásnou! Umělý sníh, falešní sobi a nějaká ta 

vábnička pro nové zákazníky. Ale my jsme řekli ne.“ Pamatujete? Taky Vám připadala 

docela vtipná a ne aţ tak hrozná jako ostatní reklamy? 
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Některé reklamy nás mohou pobavit, jiné zase rozčílit svou jednoduchostí a 

hloupostí, ale ať uţ ji vnímáte jakkoli, neměli byste ty, co vám připadají nevhodné a 

uráţející nechat jen tak bez povšimnutí, zvláště pokud se nachází v blízkosti vašeho 

bydliště. Moţná si říkáte, ţe to za vás udělají jiní, ale moţná taky ne. Neváhejte proto, a 

pokud narazíte na billboard či jiný komunikát, který je pro vás nepřijatelný (například jako 

na obrázku dole), kontaktujte Radu pro reklamu, která věc posoudí a popřípadě nechá 

zadavatele reklamu odstranit. 

 Autor: Tereza Dibonová 

 

 

 

 

 

 

 

                Zdroj: http://www.canik.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canik.cz/
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4.3 Rozhovor 

Ladislav Šťastný: „Na reklamní vysílání se dívat 

vydrţím.“ 

 

V dnešní době, kdy reklama má obrovskou moc a stíhá nás doslova na kaţdém 

kroku, je důleţité, aby fungovala nějaká regulace – zbraň, která by nás a naše děti 

ochránila před jejími škodlivými účinky. A z tohoto důvodu vznikla Rada pro reklamu, 

nezisková organizace, která se snaţí zabránit porušování etiky reklamy. Na otázky jakým 

způsobem tato Rada pracuje, jsme se zeptali jejího výkonného ředitele Ladislava 

Šťastného. 

1. Kolik stíţností na reklamy dostáváte průměrně v jednom měsíci? 

Počet stížností se měsíc od měsíce mění. Jsou kampaně, které vyprovokují více 

stěžovatelů, na některé reagují pouze jednotlivci. Některé stížnosti RPR odmítne, 

protože stížnost nesměřuje proti komerční komunikace ve smyslu definice reklamy 

podle Kodexu, nebo proto, že jde evidentně o spor dvou soutěžitelů, který nepoškozuje 

zájmy spotřebitele.  V průměru projednává Arbitrážní komise 10 – 15 stížností měsíčně. 

2. Vyhledáváte vy sami (členové RPR) nevhodné reklamy nebo se spíše spoléháte 

na „prostředníky“ zvenčí? 

Základním podnětem pro rozhodovací proces před Arbitrážní komisí je stížnost. Na 

rozdíl od některých samoregulačních organizací ve větších státech EU není RPR 

vybavena tak, aby mohla plošně monitorovat celou reklamní scénu. Některé prohřešky 

proti základním principům etiky jsou však natolik flagrantní, že RPR rozhoduje i bez 

stížnosti. V poslední době se to týkalo především využití nositelů veřejné autority pro 

účely reklamy. To není možné, i kdyby s tím tento činitel souhlasil. 

3. Kterých typů reklam se tyto stíţnosti nejčastěji týkají? 

Na to jsem již částečně odpověděl v předchozí části. Další oblastí, kdy se RPR zapojuje 

do rozhodovacího procesu z vlastní iniciativy, jsou reklamy na alkoholické nápoje. 
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4. Jakým způsobem a jak často probíhá zasedání Arbitráţní komise? Kolik členů 

se musí shodnout, aby byla reklama povaţována za neetickou? 

Sejít se musí nadpoloviční počet hlasujících členů AK (7). Členy AK jsou i členové bez 

hlasovacího práva, kteří diskuzi obohacují v oblasti specializovaných profesí (právo, 

psychiatrie, atd.). Nález AK je přijat nadpoloviční většinou přítomných členů z této 

usnášeníschopné většiny. AK se schází na pravidelných měsíčních jednáních, některé 

kauzy, které jsou urgentní, se řeší per rollam, tedy on-line komunikací. Ta probíhá 

poměrně produktivně a promptně, takže rozhodnutí AK je k dispozici v řádu několika 

(2-3)dnů. 

5. Jak často je zadavateli reklam vyuţívaná sluţba COPY ADVICE? Můţete říci, 

ţe se díky ní podařilo předejít nevhodným reklamám a ušetření peněz? 

S politováním musíme konstatovat, že přes veškerou propagaci tohoto nástroje pre-

clearingu není Copy Advice vyžíván v dostatečné míře. Jde přitom o ideální způsob, jak 

předcházet možným konfliktům s normami Kodexu reklamy a jak se vyhnout 

rozhodčímu řízení. Je ideální, pokud se zadavatel / agentura obrátí na RPR ještě před 

vlastní exekucí reklamy. Zásahy do již natočeného TV spotu jsou velmi komplikované a 

výrobu zdražují. AK je schopna posoudit soulad, či konflikt s Kodexem reklamy i 

prostřednictvím story-boardu. Jde sice o placený servis, pro členy RPR však 

nepředstavuje žádnou finanční zátěž a i nečlenové RPR si tuto službu mohou jistě 

dovolit. 

6. Kolik tato sluţba stojí? 

Tato služba stojí 3.000 Kč pro členy a 6.000 Kč pro nečleny RPR. 

7. Všimla jsem si, ţe v zákonu o alkoholických výrobcích je psáno, ţe aktéři 

v reklamě na alkohol musí být starší 18 let, naproti tomu v Kodexu reklamy je 

tato hranice 25 let. Proč není tato hranice stejná a co tedy platí? 

Kodex reklamy RPR přijal přísnější variantu. Ta je totožná s požadavky, které na 

reklamu na alkohol kladou ve všech partnerských organizacích EASA (European 

Advertising Standards Alliance)a kterou uplatňuje ve svých kodexech komerční 

komunikace i většina výrobců alkoholických nápojů. Aktéři v těchto reklamách musí být 

nejen starší 25-ti let, ale musí i jako starší 25-ti let vypadat. Zadavatelé i agentury 
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tento požadavek většinou akceptují a počet stížnosti na věk lidí, kteří v těchto 

reklamách vystupují, se v poslední době snižuje. 

8. Zajímalo by mne, jestli kdyţ se díváte na televizi, přepínáte na jiný kanál, 

kdyţ začne reklamní spot? 

V nedávné době jsem odpovídal na podobný dotaz specializovaného rozhlasového 

pořadu. Tazateli šlo zejména o nastavení hlasitosti komerčního vysílání. Na jedné 

straně jsem musel konstatovat, že výrazné zvýšení úrovně zvuku není – možná 

s podivem – předmětem stížností diváků. Zároveň se však domnívám, že u mnoha lidí to 

vyvolává potřebu kanál přepnout, či zvukově upravit, což mi – z hlediska poslání 

reklamy – přijde kontraproduktivní. To je však otázka pro zadavatele / agentury a TV 

stanice. Vzhledem k určité profesní deformaci se na reklamní vysílání dívat vydržím. 

Děkuji moc za spolupráci, Tereza Dibonová. 
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo dokázat, ţe reklama není dobrá ani špatná, ale ţe je 

jen prostředníkem mezi zadavatelem a příjemcem. 

 Nejdříve jsem čtenářům přiblíţila reklamu a etiku obecně, šlo mi o to, aby čtenáři 

nejprve získali jakýsi všeobecný přehled o základních pojmech a otázkách této tematiky a 

mohli se tak v dalším textu lépe orientovat. Problematiku etiky reklamy jsem se snaţila 

podat z obou stran, tzn. jak z pohledu reklamních odpůrců, tak i jejích tvůrců. Vybírala 

jsem si osobnosti, které mají k tématu co říci. V mé práci se objevují např. komentáře 

známého reklamního tvůrce D. Ogilvy nebo proslulého fotografa O. Toscaniho. Mým 

záměrem bylo přednést jejich nejzajímavější myšlenky a vysvětlení, proč zaujímají právě 

takovýto postoj k reklamě. Popsala jsem také činnost Rady pro reklamu, základní 

ustanovení Kodexu reklamy, jednotlivé typy nedovolených reklam a některé z kauz 

řešených pro jejich neetičnost tak, aby čtenáři pochopili problematiku nevhodných reklam 

a fungování jejich regulace. Praktická část je zajímavá tím, ţe se díky dotazníku můţeme 

dozvědět, jak se na svět reklamy dívají její příjemci, tedy obyčejní lidé, zjistit jejich 

postoje a stanoviska, přečíst si, které reklamy se jim líbí či nelíbí a jestli se nechávají 

reklamou přesvědčit. A v rozhovoru se můţeme dozvědět něco málo o práci Rady pro 

reklamu přímo od jejího generálního ředitele Ladislava Šťastného. 

Na reklamu bychom se měli dívat jako na něco, co nám můţe pomoci při 

rozhodování, který produkt či sluţbu si vybrat nebo třeba v případě varovných reklam jako 

na něco, co můţe pomoci dobré věci. Na druhou stranu pokud se nám zdá, ţe reklama 

přesahuje stanovené meze, neměli bychom ji jen tak nečinně přehlíţet a stěţovat si pouze 

přátelům či rodinně o tom, jak je ta reklama vtíravá a klamavá, měli bychom vyuţít 

moţnosti samoregulace a zapojit se do boje, kdyţ máme tu moţnost.  

Řešení jak se bránit neetičnosti reklam vidím hlavně v samoregulaci. Společnost by 

ale měla být o této moţnosti lépe obeznámena. Bylo by pak moţná lehčí podchytit většinu 

nevhodných a morálně nepřijatelných reklam. Další ale zato asi hůře proveditelné řešení by 

mohlo být zvýšení sankcí při porušení pravidel a také zlevnění či větší zaměření se na 

sluţbu COPY ADVICE, která posuzuje etičnost reklam ještě před jejím uveřejněním či 

výrobou. 



 46     

  

Ať uţ tak či tak, kaţdý člověk je jedinec s vlastním názorem a rozumem a měl by 

sám umět posoudit dobré od špatného, uvaţovat nezávisle a racionálně a nést za sebe 

osobní zodpovědnost. 
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