
Příloha č. 1 

Mezinárodní kodex reklamy 

Oblast pravidel reklamy se vztahuje na veškeré výrobky, služby a výhody včetně jména 

firmy a musí je respektovat všichni, kdo se zabývají reklamou, ať jde o prodávající, agentury 

nebo jiné osoby činné v reklamě nebo reklamních médiích. 

S ohledem na rozdílnou povahu různých sdělovacích médií, nemusí být způsob reklamy 

v jednom médiu přijatelný i pro jiný. Pravidla se týkají veškerého obsahu reklamy včetně 

všech slov a čísel, vizuálního předvádění, hudebních a zvukových efektů.
1
  

Základní principy  

Veškerá reklama se musí podřizovat zákonům, musí být decentní, čestná a pravdivá. Musí být 

koncipována s pocitem společenské odpovědnosti a musí být v souladu se zásadami poctivé 

soutěže, obecně platnými v obchodních vztazích.  

Pravidla: 

1. Slušnost 

Sdělení nebo prezentace nesmí být v rozporu s obecně uznávanými normami. 

2. Poctivost 

Nesmí docházet ke zneužití důvěry nebo těžení z nedostatku zkušeností či znalostí 

spotřebitele, dále vyvolávání pocitu strachu, využívání pověr, zakázány jsou přímé i 

nepřímé pobídky k násilí a reklama nesmí povzbuzovat k žádné diskriminaci založené na 

rase, náboženství nebo pohlaví. 

3. Pravdivost 

Reklama nesmí používat nic, co by spotřebitele uvedlo v omy, zejména pokud jde o: 

charakteristiku výrobku, hodnotu a cenu, další platební podmínky jako je nájem, leasing 

apod., dodání, výměnu, vrácení, opravu a údržbu, záruční podmínky, autorské právo a 

duševní vlastnictví,homologaci a úřední schválení, rozsah použití prostředků na 
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dobročinné účely. Dále nesmí reklama neoprávněně používat výsledky výzkumu a citáty 

z vědeckých a technických děl. U statických údajů se nesmí přehánět jejich skutečný 

význam a jsou zakázány vědecké výrazy, které nemají přímý vztah k předmětu reklamy a 

předstírají vědecký základ. 

4. Srovnávání 

Údaje se musí opírat o skutečnost, kterou lze ověřit a musí být vybrány čestným 

způsobem. 

5. Dobrozdání 

Nejsou dovolena žádná dobrozdání ani doporučení, která nejsou pravdivá, a která 

nevychází z vlastní zkušenosti osoby, která je podává. Dále nesmí být zastaralá a 

nepatřičná. 

6. Poškozování pověsti 

Je zakázáno jakkoli poškozovat pověst, výrobek nebo činnost podniku. 

7. Ochrana soukromí 

Reklama nesmí představovat určitou osobu anebo se na ni odvolávat bez jejího 

předchozího souhlasu. 

8. Využívání goodwillu 

Nesmí být neoprávněně používán název nebo znak jiného podniku, společnosti či 

instituce. Reklama také nesmí těžit z věhlasu, který se vztahuje ke jménu určité osoby, ke 

značce nebo symbolu jiného podniku nebo jiného výrobku, ani z jejího postavení, 

získaného reklamní kampaní. 

9. Napodobování 

Je zakázáno napodobovat jiné zadavatele reklamy v případech, kdy by to mohlo vést 

k mylnému nebo klamnému dojmu. 

10. Rozpoznání reklamy 

Reklama musí být jasně poznatelná bez ohledu na použitou formu nebo médium. 



11. Ohled na bezpečnost 

S výjimkou výchovných nebo společenských důvodů nesmí reklama předkládat popis 

nebezpečných návodů nebo situací v nichž není respektována bezpečnost.  

12. Děti a dospívající 

Nesmí se využívat přirozené důvěřivosti dětí nebo nedostatek zkušeností dospívajících a 

ani vystavovat zkoušce jejich oddanost. Reklama obracející se na děti nesmí obsahovat 

sdělení a ani vizuálně předvádět to, co by jim mohlo způsobit duševní, morální nebo 

fyzickou škodu. 

13. Odpovědnost 

Toto pravidlo v podstatě zavazuje všechny zadavatele reklam, agentury, vydavatele a 

organizátory akcí k povinnosti dodržovat tento kodex. 

A dále tam patří speciální ustanovení, jejichž účelem je zpestření příslušných článků 

těchto pravidel. 

1. Záruky 

Toto ustanovení popisuje pravidla v reklamě při využití odkazu na záruku.  

2. Spotřebitelský úvěr, půjčky, úspory a investice 

Reklama by neměla uvést spotřebitele v omyl, co se týče druh a délku úvěru, podmínek 

splácení apod. 

3. Nevyžádané zboží 

Týká se hlavně nekorektního prodeje zboží, které nebylo spotřebitelem vyžádáno. 

4. Systém franšízy 

Reklama, v níž majitel koncese (franšízy) hledá partnery, kterým by poskytl své 

oprávnění, nesmí přímo či nepřímo vést k omylu, v otázce zajištění pomoci, 

pravděpodobného výdělku nebo požadované investice a rozsahu práce. 

5. Paralelní dovozy 



Neměly by vznikat nedorozumění ohledně charakteristiky obdobných výrobků nebo 

služeb. 

6. Toxické a hořlavé výrobky 

Toxické nebo hořlavé výrobky, které nejsou snadno rozpoznatelné musí uvádět možné 

nebezpečí, které představují. 

A k tomu ještě pravidla chování, která se blíže vztahují k reklamě určené dětem. 

1. Identifikace 

Pokud existuje nějaké riziko, že nebude rozlišena reklama od redakční nebo programové 

části, musí být výrazně odlišena slovem REKLAMA nebo jiným výslovným způsobem. 

2. Násilí 

Reklama nesmí budit dojem, že podporuje násilí nebo činy, které mohou být v rozporu se 

zákonem nebo pravidly společenského chování dané země. 

3. Společenské a morální hodnoty 

Výrobek nesmí budit dojem, že pouhé jeho vlastnictví přinese dítěti výhodu fyzickou, 

sociální nebo psychologickou. 

4. Bezpečnost 

Reklama nesmí obsahovat žádné oznámení ani vizuální provádění, které by podněcovalo 

děti k účasti v nebezpečných situacích nebo je povzbuzovalo ke styku s neznámými 

osobami nebo návštěvě neznámých a nevhodných míst. 

5. Nátlak na jinou osobu 

Reklama nesmí přímo podněcovat děti k přesvědčování jiných osob, aby zakoupily 

výrobek, který je předmětem reklamy. 

6. Pravdivost 

Nesmí dojít ke klamání dětí, co se týče dimenze, hodnoty, délky užívání a skutečných 

vlastností výrobků. 

7. Cena 



Údaje o ceně nesmí být podávány tak, aby použitím slova pouze vyvolaly u dětí mylnou 

představu o skutečné hodnotě výrobku. Reklama nesmí v žádném případě šířit myšlenku, 

že výrobek je dostupný pro každý rodinný rozpočet. 

 


