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1 Úvod 

Reklama a média – partnerství, ve kterém jeden bez druhého nedokáže plnohodnotně 

existovat. Tak jako reklama potřebuje mediální subjekty, aby dostala své sdělení 

k požadovanému publiku, také hromadné sdělovací prostředky se neobejdou bez zadavatelů 

reklamy, díky kterým získávají finanční prostředky potřebné pro svůj provoz. V poslední 

době ale dochází ke značným změnám, zejména pak v mediální sféře. Důsledkem digitalizace 

zahajují provoz stále nové a nové televizní stanice, což přispívá k další fragmentaci již tak 

roztříštěného mediálního trhu. Zákonodárci schválili novelu zákona, která značně omezuje 

možnost České televize vysílat reklamu. A inzerenti snižují své mediální rozpočty v souladu 

s úspornými opatřeními, zavedenými v době celosvětové hospodářské krize. 

Byly to především změny prostředí televizní reklamy, které přispěly k záměru vytvořit 

tuto diplomovou práci. Jejím hlavním cílem je objasnit fungování reklamního trhu, zachytit 

probíhající změny a pokusit se zjistit, jak se s těmito náročnými podmínkami vypořádávají 

mediální subjekty, speciálně pak veřejnoprávní Česká televize. 

První část práce je věnována regulaci reklamy v podmínkách České republiky. Jsou 

zde zkoumány právní normy, jakožto součást externí regulace reklamy. Poté se zaměřujeme 

na interní regulaci ve formě samoregulačních předpisů, konkrétně Kodexu reklamy a 

Kodexu České televize. 

Ve druhé části získáme přehled o tom, jak funguje trh televizní reklamy. Seznámíme 

se s hlavními subjekty trhu a zjistíme, jaké přínosy či stinné stránky má jejich vzájemná 

spolupráce. Dále vysvětlíme, jaké typy reklamních sdělení se v současnosti objevují 

na televizních obrazovkách, podle čeho zadavatelé volí stanice vhodné pro svou propagaci, 

anebo jak vyhodnocují úspěšnost kampaně, a také objasníme utváření cen reklamního 

prostoru. 

Třetí a poslední část je pak zaměřena na zkoumání dostupných dat týkajících se vývoje 

reklamního trhu v posledních letech. Zejména se zabýváme příjmy plynoucími 

provozovatelům televizního vysílání ze zařazování reklamních bloků do svého programu. 

První dvě části práce využívají především metod syntetických a deskriptivních, 

poslední část je pak tvořena za pomoci analytické metody. 
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2 Regulace televizní reklamy 

Tak jako každé jiné odvětví, i oblast propagace zaznamenala v průběhu let značný 

posun. Zpočátku se na reklamu hledělo jako na něco nepotřebného a nadbytečného. Dobrý 

produkt přeci přiláká zákazníky sám a propagovat je tedy třeba pouze výrobky podřadné 

kvality. Později však dochází ke změnám ve výrobní sféře. Začíná převažovat nabídka 

nad poptávkou a obchodníci musejí investovat finance, ale také určitý díl invence, aby 

přesvědčili zákazníky, že právě jejich zboží je tím, které potřebují a chtějí.
1
 

Největší rozmach reklamy pak bezesporu souvisí s rozvojem mediální sféry. Čím větší 

dosah a vliv získávala média, tím více byla společnost vystavena působení reklamních 

sdělení. Hudbu doprovázející reklamní spoty si lidé nevědomky broukali při cestě do práce, 

rýmované slogany zase utkvěly v paměti malých dětí, které je pak s oblibou opakovaly 

donekonečna. Jak si lidé na přítomnost reklamy zvykali, přicházeli její tvůrci s agresivnějšími 

prodejními strategiemi. 

Přestože si to mnozí z nás neuvědomují nebo možná spíše nechtějí připustit, vliv 

obchodních sdělení na lidskou psychiku je značný. Zejména televizní reklamu je náročné 

ignorovat, nebo ji vytěsnit z mysli, neboť působí na zrak i sluch zároveň. Právě proto je nutné, 

aby zákonodárci a také profesní organizace regulovaly reklamní průmysl, určili mu hranice, 

které již nelze překročit, podmínky, které je nutné respektovat. 

V následujících kapitolách budeme věnovat pozornost předpisům, které se vztahují 

k regulaci reklamy v prostředí televizního vysílání. První část je věnována zákonům 

upravujícím tuto oblast. Ve druhé části se pak zaměříme na problematiku samoregulace 

reklamního průmyslu, a to zejména dle ustanovení Kodexu Rady pro reklamu a také Kodexu 

České televize. 

Vzhledem k rozsahu diplomové práce a jejímu cíli se autorka zabývá pouze 

ustanoveními, která mají souvislost s vysíláním obchodních sdělení či s problematikou 

financování činnosti České televize z reklamních příjmů, ale také z koncesionářských 

poplatků. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z níže uvedených zákonů nejsou předmětem 

zkoumání této práce. 

                                                

1
 NOVAKOVÁ, Eva, JANDOVÁ, Venuše. Reklama a její regulace. 2006. 245 s. 
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2.1 Legislativní rámec 

S vývojem reklamy a vznikem jejích nových forem se musela nutně přizpůsobovat i 

zákonná úprava regulace obchodních sdělení. V současné době je televizní reklama upravena 

hned několika zákony, přičemž Zákon o regulaci reklamy je zřejmě nejpodstatnějším z nich. 

Kromě tohoto právního předpisu budou v následujících kapitolách zkoumána také ustanovení 

Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a také Zákona o České televizi. 

2.1.1 Zákon o regulaci reklamy 

Zabýváme-li se právním rámcem tvorby a šíření reklamy, je zřejmé, že jako prvnímu 

budeme naši pozornost věnovat zákonu č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Tento právní 

předpis specifikuje, jaké formy komunikace lze považovat za reklamu, dále představuje 

subjekty reklamního trhu a jejich práva i povinnosti, a uvádí také, které orgány jsou 

zodpovědné za kontrolní činnost v této oblasti. Také podrobněji upravuje podmínky 

pro reklamní sdělení na výrobky různých kategorií, jako je např. alkohol, tabákové výrobky, 

potraviny a další. 

2.1.1.1 Základní pojmy zákona 

Zákon o regulaci reklamy specifikuje reklamu takto: „Reklamou se rozumí oznámení, 

předvedení či jiná prezentace šířená zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu 

podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu 

nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování 

služeb, propagaci ochranné známky […].“
2
 

Zákon dále pracuje s pojmem komunikační média. Tento souhrnný název v sobě 

zahrnuje veškeré prostředky, které umožňují přenos reklamního sdělení od inzerenta 

ke spotřebiteli. Jedná se zejména o periodický i neperiodický tisk, ale také rozhlasové a 

televizní vysílání, dále webové stránky a jiný obsah dostupný na internetu nebo plakáty či 

letáky.
 3

 

Je také nutné vymezit subjekty, na které se zákon vztahuje. Jsou to konkrétně tyto tři:
4
 

 Zadavatel reklamy – zpravidla jím bývá výrobce (případně prodejce) produktu či 

poskytovatel služeb, který chce pomocí reklamy dosáhnout lepších prodejů, potažmo 

                                                

2 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 1, odst. 1 
3 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 1 
4 tamtéž 
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navýšit svůj zisk. Obecně se tedy jedná o fyzickou či právnickou osobu, která si 

objedná zhotovení reklamy. 

 Zpracovatel reklamy – jedná se o fyzickou či právnickou osobu, která je zodpovědná 

za vznik samotné reklamy. Zpracovatelem tedy může být reklamní agentura, grafické 

studio nebo třeba televizní štáb. 

 Šiřitel reklamy – tento pojem bychom mohli prakticky ztotožnit s výše jmenovanými 

komunikačními médii. Za šiřitele reklamy totiž zákon považuje právnickou či 

fyzickou osobu, která reklamu zpřístupňuje veřejnosti. 

2.1.1.2 Zakázané formy reklamy 

Právní regulace reklamy je poměrně benevolentní. Přesto existují jisté formy 

reklamního sdělení, které nejsou přípustné, ať už z etického hlediska či z důvodu možného 

nevhodného působení na mladistvé apod. Zakázány jsou především tyto formy reklamy:
 
 

 Podprahová reklama ovlivňující podvědomí spotřebitele, aniž by tento byl 

o účelovém formování své mysli informován.
 5

 

 Klamavá reklama, tedy šíření informací o vlastním nebo cizím podniku či jeho 

produktech, přičemž tyto informace vedou k dosažení hospodářského úspěchu na úkor 

ostatních soutěžitelů.
6
 Při rozhodování, zda se jedná o klamavou reklamu, bere 

kontrolní orgán v potaz všechny reklamou zmíněné charakteristiky zboží, včetně ceny 

produktu, a požaduje předložení důkazů o pravdivosti tvrzení o těchto vlastnostech.
7
 

 Skrytá reklama, která vyvolává ve spotřebiteli pocit, že se vlastně o reklamu vůbec 

nejedná, resp. taková reklama, která se úmyslně vydává za jiný mediální obsah 

(např. reportáž, informační článek, apod.), příp. není jako reklama označena a tudíž ji 

spotřebitel není schopný rozeznat od ostatního obsahu.
8
 

 Nevyžádaná reklama je taková, u níž spotřebitel dal jasně najevo, že nestojí o její 

doručování, a která zároveň nutí adresáta vynakládat jakékoli prostředky.
9
 

                                                

5 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 2b 
6 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, § 45 
7 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 7b 
8 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 2d 
9 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 2e 
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Je pochopitelné, že zákon rovněž neumožňuje propagovat zboží či služby, které jsou 

zakázány jiným právním předpisem (např. užívání tvrdých drog, otroctví, apod.). Reklama 

také nesmí obsahovat prvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy – jedná se především 

o zesměšňování či hanobení rasy, pohlaví, národnosti či náboženského vyznání anebo 

snižování lidské důstojnosti. V reklamním sdělení nelze podporovat chování, které by mohlo 

vést k ohrožení zdraví či života osob nebo poškození majetku či životního prostředí. 

Zkoumaný právní předpis pamatuje také na mladistvé. V § 2c specifikuje podmínky, 

které musí reklama splňovat v souvislosti s osobami mladšími osmnácti let: „Reklama 

nesmí… a) podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj,  

b) doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo 

důvěřivosti, c) nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby 

ke koupi výrobků nebo služeb, d) využívat jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo 

zákonným zástupcům nebo jiným osobám, e) nevhodným způsobem je ukazovat 

v nebezpečných situacích.“
10

 

2.1.1.3 Předměty reklamy podléhající regulaci 

V rámci omezení škodlivého vlivu některých komodit na lidské zdraví byla v zákoně 

o regulaci reklamy přijata některá opatření upravující podmínky, za kterých je možno takové 

výrobky propagovat. Následuje přehled kategorií a jednotlivých omezení obsahu reklamních 

sdělení či způsobu zpracování reklamy. 

 Tabákové výrobky 

Reklama na cigarety, doutníky a podobné tabákové výrobky je zakázaná. Existuje 

však několik výjimek, např. tabákové výrobky mohou být propagovány v publikacích 

určených prodejcům či výrobcům těchto produktů, dále v prodejnách, které se na prodej 

tabáku specializují, nebo v té části prodejny, která je prodeji cigaret vyhrazena. V neposlední 

řadě mají výrobci tabákových produktů povoleno zviditelnit se sponzorováním motoristických 

soutěží.
 11

 

Zaměříme-li se na samotné ztvárnění reklamy, vyžaduje zákon, aby minimálně 

20 % potištěné reklamní plochy bylo vyhrazeno pro varovné sdělení Ministerstva 

zdravotnictví, v případě audiovizuální reklamy musí být tato opatřena titulky se stejným 

                                                

10 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 2c 
11 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 3 
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varováním. Obsah reklamy se nesmí zaměřovat na nezletilé osoby, stejně tak nesmí 

spotřebitele ke kouření prvoplánově podněcovat.
12

 

 Alkoholické nápoje 

Stejně jako cigarety, také alkohol se v nadměrném množství stává drogou. Zákon 

proto stanoví, že propagace alkoholických nápojů nesmí nabádat spotřebitele k jejich 

nadměrné spotřebě. Člověk nesmí z reklamy na alkohol nabýt dojmu, že konzumací takového 

nápoje bude schopen podávat nadprůměrné výkony či snáze dosáhne společenského úspěchu, 

anebo že abstinence je nepřirozený a nežádoucí přístup. Přisuzovat alkoholu léčivé nebo 

uklidňující účinky je výslovně zakázáno, stejně jako zaměřovat se v kampani na získání 

nezletilých zákazníků.
 13

 

 Humánní léčivé přípravky 

Propagace léčiv určených lidem je další kategorií upravenou zákonem o regulaci 

reklamy. Tato kategorie je rozdělena na dvě části: První z nich stanovuje podmínky 

pro reklamu určenou široké veřejnosti, ta druhá pak upravuje reklamu cílenou na odborníky 

z řad lékařů či lékárníků.
 14

 

Předně je třeba uvést, že předmětem takové reklamy může být pouze přípravek, který 

je řádně registrován u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Běžní spotřebitelé mohou přijít 

do styku pouze s reklamou na přípravky, které jsou dostupné ve volném prodeji, tzn. není 

nutné, aby je předepsal lékař. Nepřípustné je propagovat přípravek, který obsahuje 

psychotropní látky, stejně jako není možné poskytovat občanům bezplatné vzorky léčiv.
15

 

Vlastnosti inzerovaného přípravku nesmí být nadhodnocovány, není možné ani 

vyvolat dojem, že porada s lékařem či lékařský zákrok jsou zbytečnými úkony. Propagace 

nesmí vést uživatele k nerozvážné či nadměrné spotřebě preparátu, ani tvrdit, že neužitím léku 

dojde ke zhoršení zdravotního stavu. Není možné dávat do souvislosti přírodní původ 

produktu s jeho zdravotní nezávadností či vyšší účinností, a dále není žádoucí nevhodně 

zobrazovat změny lidského těla vzniklé kvůli onemocnění. Reklamní sdělení musí obsahovat 

celý název léčiva shodný s registrací u SÚKL, dále instrukce ke správnému podání přípravku 

a také výzvu k prostudování příbalové informace léku.
16

 

                                                

12 tamtéž 
13 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 4 
14 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 5, 5a 
15 tamtéž 
16 tamtéž 



11 

 Zdravotnické prostředky 

Vymezení pojmu zdravotnické prostředky nalezneme v § 2, odst. 1 zákona č. 123/2000 

Sb., o zdravotnických prostředcích: „Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, 

pomůcka, zařízení, materiál nebo jiný předmět anebo výrobek […], který je výrobcem nebo dovozcem 

určen pro použití u člověka pro účely a) diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění 

nemoci, b) […] kompenzace poranění nebo zdravotního postižení, c) vyšetřování, náhrady anebo 

modifikace anatomické struktury či fyziologického procesu, d) kontroly početí […].“ Dále jsou to 

výrobky pro podávání léčiv (např. injekční stříkačky), nebo speciální pomůcky upravené pro konkrétní 

fyzickou osobu (např. ortopedické vložky či ortézy). 

K propagaci zdravotnického prostředku je oprávněn pouze jeho výrobce či dovozce, 

a to jedině u produktů, které splňují podmínky pro uvedení na trh
17

 a které nejsou vázány 

na lékařský předpis. Sdělení musí opět obsahovat celý název zdravotnické pomůcky a také 

účel její aplikace spolu s výzvou k prostudování návodu k použití.
 18

 

Reklama nesmí spotřebiteli vnuknout myšlenku, že užitím pomůcky odpadá nutnost 

řešení potíží s lékařem, nebo že pomůcka nemá vedlejší účinky. Propagovat se může pouze 

pozitivní vliv pomůcky, který je skutečně prokazatelný.
19

 

 Potraviny a kojenecká výživa 

Pokud jsou předmětem reklamy potraviny, je třeba zobrazovat je tak, aby nedošlo 

k mylnému vnímání jejich vlastností, složení, či množství, dále trvanlivosti, původu či vzniku, 

anebo procesu zpracování či výroby. Nelze zdůrazňovat jakoukoli vlastnost, kterou vykazují i 

jiné srovnatelné potraviny, jakož nelze ani přisuzovat potravině účinky, které prokazatelně 

nemá.
 20

 

Reklama na počáteční výživu se může objevit pouze v publikacích o kojencích či 

vědeckých svazcích. Využívání ochutnávek a rozdávání bezplatných vzorků kojenecké výživy 

široké veřejnosti jako formy reklamy není zákonem povoleno. Reklama nesmí vzbuzovat 

dojem, že počáteční a pokračovací výživa jsou plnohodnotnou náhradou kojení. Naopak by 

měla zdůrazňovat důležitost přísunu mateřského mléka kojenci.
21

 

 

                                                

17 Tyto podmínky stanovuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. 
18 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 5c 
19 tamtéž 
20 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 5d, 5e, 5f 
21 tamtéž 
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 Přípravky na ochranu rostlin 

Inzerovat je možné pouze registrované přípravky, resp. výrobky s takovými 

vlastnostmi, které odpovídají registraci.
 22

 

 Střelné zbraně a střelivo 

Reklamu na střelné zbraně, náboje a podobné výrobky lze uveřejňovat pouze 

v odborných publikacích. Může být určena pouze odborníkům a osobám podnikajícím 

v oblasti výroby nebo prodeje zbraní, veškeré reklamní materiály se navíc nesmějí vyskytovat 

jinde než v prostorách vyhrazených k výrobě či prodeji zmíněného sortimentu.
 23

 

 Pohřební služby 

Reklama na tyto specifické služby smí obsahovat pouze název společnosti, kontaktní 

údaje, provozní dobu a logo či jiný grafický motiv. Zákon vysloveně zakazuje její zveřejnění 

ve zdravotnických zařízeních či ústavech sociální péče, a rovněž neumožňuje rozesílání 

takové reklamy běžnou či elektronickou poštou.
 24

 

2.1.1.4 Odpovědnost a povinnosti subjektů reklamy 

V případě, že reklama porušuje některá výše uvedená ustanovení, je nutné vyvodit  

důsledky. Z tohoto důvodu zákon specifikuje, který ze subjektů je odpovědný, kdy a za co. 

Rovněž každému subjektu ukládá zvláštní povinnosti.
 25

 

 Zpracovatel reklamy nese odpovědnost za její obsah, a to v plném rozsahu, pokud ji 

zpracoval sám pro sebe, anebo společně se zadavatelem, pro kterého byla předmětná 

reklama vyrobena. Kopii každé reklamy, kterou vyrobí, je povinen uchovat po dobu 

jednoho roku od jejího posledního zveřejnění. Pokud je dotázán správním orgánem, 

musí uvést údaje o zadavateli a šiřiteli reklamy, disponuje-li těmito informacemi. 

 Šiřitel je povinen zaručit, že reklama bude zveřejněna v souladu se zákonem. Je-li 

dotázán oprávněnou osobou, je rovněž povinen jí sdělit informace o zadavateli a 

zpracovateli. 

 Zadavatel je odpovědný za obsahovou stránku reklamy. Své odpovědnosti se může 

zprostit pouze tehdy, je-li schopen dokázat, že zpracovatel nedodržel předem 

                                                

22 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 5g 
23 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 6 
24 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 6a 
25 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 6b, 7a 
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stanovené pokyny. I zadavatel je povinen podat na žádost správního orgánu informace 

o zbylých dvou subjektech. 

2.1.1.5 Orgány dozoru dodržování zákona 

Pro zajištění respektování právních předpisů je nutné stanovit dozor. Proto zákon 

o regulaci reklamy jmenuje několik orgánů, které jsou pověřeny dohledem nad jeho 

dodržováním. Konkrétně jsou to tyto:
 26

 

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

 Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Státní rostlinolékařská správa 

 Krajské živnostenské úřady 

Každý orgán je pověřen kontrolou dodržování oddílu zákona, který souvisí s jeho 

činností, tedy např. RRTV spravuje oblast televizní a rozhlasové reklamy, SÚKL reklamu 

na léčiva atd. 

2.1.1.6 Sankce za porušení zákona 

Pokud orgány, pověřené dozorem dodržování zákona, rozhodnou ve správním řízení 

o porušení povinností subjektů zákona, jsou oprávněny udělit jim sankci. Výše pokuty závisí 

na závažnosti a způsobu porušení zákona, dále na době trvání kampaně a také na jejích 

následcích. Rozhodne-li se správní orgán uložit subjektu pokutu, může tak učinit do dvanácti 

měsíců od zjištění porušení právního předpisu, nejpozději ale do tří let od dne porušení 

zákona. Přehled jednotlivých finančních pokut a jiných postihů uvádí následující tabulka.
 27

 

Tab. 2.1: Přehled postihů nedodržování zákona o regulaci reklamy 

Provinění Dotčená osoba Postih 

Porušení ustanovení zákona Zadavatel, zpracovatel, šiřitel Pokuta až 2 mil. Kč 

Podprahová reklama Zadavatel, zpracovatel, šiřitel Pokuta 2 – 5 mil. Kč 

Klamavá reklama Zadavatel, zpracovatel, šiřitel Pokuta až 10 mil. Kč 

Porušení podmínek sponzoringu PO či FO, která je porušila Pokuta až 2 mil. Kč 

Neuchování kopií či neposkytnutí 

součinnosti správnímu orgánu 

Zadavatel, zpracovatel, šiřitel Pokuta až 500 tis. Kč 

Zdroj: Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 8, vlastní zpracování 

                                                

26 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 7 
27 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 8 
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Kontrolní orgány také mohou subjektům reklamy nařídit stažení kampaně z veřejného 

prostoru. Své rozhodnutí je orgán oprávněn zveřejnit způsobem, jaký uzná za vhodný. 

Prostředky získané na pokutách se stávají příjmem státního rozpočtu, příp. rozpočtu kraje. 

2.1.1.7 Závěr pro Českou televizi 

V podmínkách zákona o regulaci reklamy je možno Českou televizi označit jako 

komunikační médium, jako subjekt pak nejlépe naplňuje znaky šiřitele reklamy (ale může být 

prakticky kterýmkoli subjektem, tj. zadavatelem i zpracovatelem). 

Do svého vysílání nesmí vůbec zařazovat reklamu na tabákové výrobky, léčiva na 

lékařský předpis a střelné zbraně. U ostatních kategorií musí respektovat předepsané 

požadavky. Hlavním kontrolním orgánem reklamy šířené Českou televizí je 

Rada pro televizní a rozhlasové vysílání, podléhá ale samozřejmě i dohledu ostatních orgánů 

v souvislosti s předmětem přenášených reklamních sdělení. 

2.1.2 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

Česká televize vystupuje v českém mediálním prostředí jako médium veřejné služby. 

Ale stejně jako na komerční subjekty, i na ni se vztahuje zákon č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Zákon se věnuje obsáhlé problematice 

zakládání rozhlasových či televizních stanic a jejich následnému provozování, stanovuje 

podmínky pro udělení licencí, resp. registrací potřebných k zahájení vysílání a samozřejmě 

také postihy hrozící vysílateli v případě neplnění ustanovení. 

2.1.2.1 Základní pojmy zákona 

Jako první je pochopitelně třeba definovat, co zákon rozumí rozhlasovým a 

televizním vysíláním, tedy co je předmětem zmíněného právního předpisu. Jedná se 

především o poskytování pořadů veřejnosti, a to v rámci určitého programu. Jednotlivé 

pořady jsou k divákům či posluchačům šířeny prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací, přičemž přístup k nim může, ale nemusí být chráněný. Zákon rovněž definuje, že 

vysílání musí být simultánní a jeho součástí jsou i služby, které přímo souvisí s programem.
 28

 

V zákoně dále můžeme nalézt specifikaci převzatého vysílání. Takto jsou označeny 

pořady, které televizní či rozhlasová stanice sama nepřipravila, pouze odkoupila práva nutná 

                                                

28 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 2, odst. 1a 
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k jejich vysílání od jiných mediálních subjektů a následně je v nezměněné podobě zařadila 

do svého programu.
29

 

Vysílání televizní stanice může být považováno za celostátní, je-li jeho signál 

dostupný nejméně 70 % obyvatel České republiky. Jako regionální vysílání je pak zákonem 

specifikován takový přenos, který nedosahuje hodnoty pro celostátní vysílání, 

tj. dosah 1 - 70 % obyvatelstva. Zákon navíc vymezuje tzv. místní vysílání, které je určeno 

pouze pro dílčí území a nesmí zasáhnout více než 1 % obyvatel ČR.
30

 

Důležitá je také specifikace provozovatele televizního vysílání. V zásadě jde 

o právnickou či fyzickou osobu, která koncipuje program stanice, věnuje se organizaci 

vysílání a za svou činnost také nese odpovědnost. Svůj program šíří mezi veřejnost, a to buď 

na vlastní frekvenci, nebo formou prodeje vysílacích práv k vlastní tvorbě třetím osobám.
31

 

Zákon dále pracuje s výrazem základní programová specifikace. Tato by měla dávat 

přehled o žánrovém zaměření stanice. Pojem program je pak v zákoně definován jako 

promyšlené uspořádání jednotlivých televizních pořadů dle času, spolu s dalšími částmi 

vysílání, které nelze považovat za pořady, např. reklama a teleshopping, upoutávky na vlastní 

či převzaté pořady, nebo znělky oddělující pořady od obchodních sdělení. Jako 

plnoformátový program lze označit ten, který zahrnuje mnoho žánrů a zaměření pořadů, 

např. zpravodajství, filmy i dokumenty, a není tedy orientován na konkrétní skupinu 

obyvatelstva.
32

 

Reklamu zákon specifikuje jako veřejné sdělení v jakékoli formě, které televizní 

stanice vysílá za finanční protihodnotu, a zároveň takové, které si klade za cíl propagaci 

produktů a služeb zadavatele (resp. objednatele) reklamy. Speciálně pak vyčleňuje 

teleshopping, tedy přímou nabídku prodeje produktů zařazenou do televizního vysílání, a 

také sponzorování, které charakterizuje jako jakoukoli formu příspěvku na provoz 

televizního vysílání osobou, která tímto zamýšlí propagovat své služby, produkty či název 

společnosti. Všechny tři výše zmíněné pojmy zákon souhrnně označuje jako obchodní 

sdělení, přičemž zde navíc přidává tzv. product placement, tedy prezentaci produktů v rámci 

pořadů, především filmů, seriálů apod.
33

 

Dále zákon užívá pojem skryté obchodní sdělení. Jde o takovou prezentaci produktů 

či názvů společností, která sleduje cíl propagovat výše uvedené, je prováděna za úplatu a 

                                                

29 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 2, odst. 1b 
30 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 2, odst. 1c, e, f 
31 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 2, odst. 1g 
32 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 2, odst. 1i, j, k 
33 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 2, odst. 1n, r. s 
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může se divákům jevit jako zcela jiný typ programu. Za podprahové sdělení se pak považuje 

takové, které účelně působí na podvědomí diváka bez toho, aby to měl možnost rozpoznat.
34

 

2.1.2.2 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Orgánem, který vykonává dohled nad dodržováním zkoumaného zákona, je Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Radě je přisouzena státní správa této oblasti, má 

dohlížet na obsahovou nezávislost vysílání nebo zachování rozmanitosti programové nabídky 

a respektování dalších náležitostí stanovených zákonem. 

 Pravomoci a povinnosti RRTV 

Rada je oprávněna udělovat či naopak odnímat licence k provozování televizního 

vysílání, především však dohlíží na provozovatele, zda plní podmínky, za kterých mu licence 

byla udělena. RRTV také uděluje a následně spravuje licence k provozování převzatého 

vysílání, eviduje provozovatele a veškeré udělené licence a také sleduje obsah vysílání 

subjektů. Pokud zjistí odchylku od zákona, je oprávněna udělovat provinilcům sankce.
 35

 

Významnou součástí pravomocí Rady je možnost podílet se na utváření právního 

rámce mediální tvorby v rámci České republiky, a to vydáváním stanovisek a návrhů 

na zlepšení koncepce vysílání nebo také mediální gramotnosti obyvatelstva. Rada rovněž 

stanovuje programy, jejichž šíření mezi veřejnost považuje za potřebné a které jsou 

ve veřejném zájmu.
36

 

Financování RRTV je závislé na státním rozpočtu. Proto také musí návrh svého 

rozpočtu a závěrečného účtu předkládat Ministerstvu financí a také určenému orgánu 

Poslanecké sněmovny. Je povinna zveřejňovat usnesení Rady, svou výroční zprávu, zápisy 

z jednání a také případné rozhodnutí soudu o opravném prostředku a žalobě proti rozhodnutí 

Rady.
37

 

Při vykonávání své činnosti má za povinnost spolupracovat s příslušnými orgány 

Evropské unie, ale také orgány států, které nejsou členy EU. Rovněž respektuje nebo přímo 

vyžaduje stanoviska samoregulačních organizací působících v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání (např. Rady pro reklamu).
38

 

 

                                                

34 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 2, odst. 1q, t 
35 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 5 - 6 
36 tamtéž 
37 tamtéž 
38 tamtéž 
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 Členové Rady 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání sestává ze třinácti členů, kteří v této veřejné 

funkci setrvávají po dobu šesti let, nejvýše však ve dvou po sobě jdoucích obdobích. Jejich 

jmenováním či odvoláním je pověřen předseda vlády, a to na návrh Poslanecké sněmovny. 

Pro zastupování Rady navenek a její řízení volí členové Rady svého předsedu a také tři 

místopředsedy.
 39

 

Členem RRTV se může stát pouze občan České republiky, který je veden k trvalému 

pobytu na území státu, dále již dosáhl věku 25 let a samozřejmě pokud splňuje podmínku plné 

způsobilosti k právním úkonům a také bezúhonnosti. Svou funkci je člen povinen vykonávat 

osobně a není přípustné, aby následoval pokyny či instrukce jakékoli třetí osoby. Informace o 

skutečnostech, které získá v průběhu výkonu své funkce, není oprávněn sdělovat třetím 

osobám, musí zachovávat mlčenlivost.
40

 

 Jednání Rady 

Rada se na svých zasedáních schází většinou nejméně jedenkrát za měsíc, přesná 

frekvence ale není zákonem stanovena. Pro upřesnění pravidel průběhu zasedání slouží Radě 

Jednací řád RRTV, který stanoví např. způsob hlasování či zaznamenávání a zveřejňování 

stanovisek členů, dále způsob volby předsedy apod.
 41

 

Způsobilost usnášet se na rozhodnutích má Rada v případě přítomnosti nadpoloviční 

většiny členů (tj. sedmi členů) a předsedy či jednoho z místopředsedů. Speciální pravidla pak 

platí o rozhodování o udělení, prodloužení či odnětí licence k provozování rozhlasového či 

televizního vysílání či zrušení registrace k šíření převzatého vysílání. V těchto případech musí 

Rada rozhodnout kvalifikovanou, tedy dvoutřetinovou většinou (tj. devíti hlasy). Člen, 

u něhož existuje důvodné podezření z podjatosti vzhledem k přezkoumávané věci, je vyloučen 

z takového rozhodování.
42

 

Průběh hlasování, stejně jako jeho výsledky a také hlasy jednotlivých členů jsou 

zaznamenávány do protokolu.
43

 

                                                

39 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 7 - 9 
40 tamtéž 
41 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 8 
42 tamtéž 
43 tamtéž 
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2.1.2.3 Práva a povinnosti provozovatelů televizního vysílání 

Zkoumaný zákon stanovuje provozovatelům televizního vysílání úkony a činnosti, 

které musí vykonávat, stejně jako jim zaručuje možnost dovolání se určitých nároků. Práva 

i povinnosti jsou stanoveny bez rozdílu toho, zda se jedná o subjekt soukromý nebo 

veřejnoprávní – respektovat zákon musí oba bez rozdílu. 

 Problematika obsahu 

Obecně lze říci, že provozovatelé televizního vysílání do svého programu mohou 

začlenit prakticky cokoli, co ovšem není v rozporu se zákony ČR. Veškeré informace, které 

jsou šířeny k publiku, musí být objektivní a vyvážené, oproštěné od osobních postojů a 

názorů, zejména pak jedná-li se o zpravodajství či politicko-publicistický pořad. Zde nesmí 

docházet ke zjevnému sympatizování s určitým politickým či zájmovým uskupením. Zákon 

stanovuje vysílatelům povinnost vytvářet program takovým způsobem, aby zahrnoval pořady 

určené nejrůznějším skupinám obyvatelstva dle jejich věku a pohlaví, dále také barvy pleti, 

víry či náboženství, politického názoru, národnosti či etnické příslušnosti a sociálního 

původu. Vysílatelům je umožněno šířit i jiné prvky, než pořady, např. reklamu a teleshopping. 

Jedná-li se o celoplošnou televizní stanici, umožňuje zákon jejímu provozovateli vysílat 

regionálně odlišný program, který je ovšem limitován 15 % týdenního vysílacího času.
 44

 

Zákon přímo specifikuje několik témat či forem zpracování pořadů, které je možno 

vysílat pouze v omezené míře či vůbec, např.:
45

 

 Pořady zařazené do vysílání nesmějí podporovat militarismus, propagovat válku, 

zlehčovat či parodovat důsledky bojů a nepokojů. Dále je zakázáno bezdůvodně užívat 

záběry trpících či umírajících osob, které snižují lidskou důstojnost. 

 Nelze do vysílání zařadit jakákoli podprahová sdělení. 

 Program by neměl obsahovat prvky, které by mohly vážně narušit vývoj dětí a 

mladistvých, jejich psychiku či morálku. Jedná se např. o zobrazování hrubého násilí 

či pornografických snímků. Takovéto pořady ani upoutávky na ně se ve vysílání nesmí 

objevit zejména mezi 6 a 22 hodinou. Pokud jsou přece jen do programu zařazeny, 

musí jim předcházet slovní upozornění na nevhodnost programu pro mladistvé spolu 

se symbolem nevhodnosti, který zůstává na obrazovce po celou dobu vysílání 

                                                

44 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 31 – 32 
45 tamtéž 
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konkrétního pořadu. Výjimku tvoří stanice, jejichž vysílání je plnoletým uživatelům 

dostupné po uzavření příslušné smlouvy a je možné technicky zabezpečit, aby k němu 

neměly přístup osoby mladší osmnácti let. 

 Omezený vysílací čas mezi 22 a 6 hodinou se vztahuje také na pořady či reklamy 

obsahující vulgarismy a nadávky. 

 Zakázáno je rovněž vysílat pořady, které by mohly v divácích utvrzovat stereotypní 

představy a předsudky o etnických, náboženských či rasových menšinách. 

Osoba provozující televizní vysílání je povinna archivovat kompletní záznamy 

pořadů v podobě, ve které byly odvysílány, a to po dobu nejméně třiceti dnů ode dne jejich 

zveřejnění. Takováto archivace je nutná pro potřeby Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

která se může rozhodnout namátkově prověřit, zda vysílatel plní licenční podmínky a jiné 

povinnosti stanovené zákonem, jako je i omezený prostor pro reklamní vysílání. Záznamy je 

třeba zachovávat také tehdy, kdy na základě odvysílání určitého pořadu bylo zahájeno řízení 

před příslušným orgánem. V takovém případě je nutné uchovávat záznamy požadovaných 

pořadů do doby vynesení pravomocného rozhodnutí v dané věci.
46

 

Divák musí mít možnost rozpoznat, o jakou televizní stanici se jedná. Zákon proto 

stanoví, že během vysílání musí být na obrazovce viditelný název, resp. logo stanice.
47

 

 Poplatek z vysílání reklamy 

Zákon stanovuje provozovatelům celoplošného vysílání povinnost odvádět poplatek 

z vysílání reklamy. Tento poplatek postihuje veškeré příjmy, které vysílatel získá od inzerentů 

jako platbu za odvysílání reklamních sdělení. Finanční prostředky získané výběrem poplatků 

z reklamy jsou převáděny na účet správce poplatku, kterým je Státní fond České republiky 

pro podporu a rozvoj české kinematografie.
48

 

Základ poplatku je očištěn o DPH a dále zaokrouhlen na celé koruny nahoru. Konečná 

částka odpovídá 2 % ze základu poplatku. Subjekt je povinen obnos odvádět vždy jedenkrát 

ročně prostřednictvím poplatkového přiznání.
49

 

Pro zaručení správného výpočtu poplatku a také pro kontrolu je nutné, aby 

provozovatel vysílání vedl pečlivou evidenci vysílacího času poskytnutého inzerentům. 

                                                

46 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 31 – 32 
47 Ustanovení neplatí pro čas vyhrazený vysílání reklamy a teleshoppingu. 
48 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 32a – 32f 
49 tamtéž 
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Záznamy musí obsahovat zejména datum vysílání reklamního sdělení, identifikační údaje 

inzerenta včetně IČO, výši získané finanční protihodnoty a vypočtenou sumu poplatku 

z reklamy za sledované období. Vysílatel musí tyto informace uchovávat do doby, než uplyne 

lhůta pro stanovení výše poplatku pro dané období.
50

 

 Obchodní sdělení 

Ve vztahu k vysílání obchodních sdělení stanoví zákon opatření, která mají zaručit 

ochranu diváků před nevhodným obsahem reklam či jejich nadměrnému vysílání. Konkrétně 

musí vysílatelé vzít v potaz následující omezení:
51

 

 U každého obchodního sdělení musí být divákům jasné, že se jedná o propagaci 

výrobku či služby. Nelze vysílat reklamy, ve kterých by vystupovali moderátoři nebo 

redaktoři zpravodajství jakékoli televizní stanice. 

 Reklama nesmí nabádat k nevhodnému chování, které by mohlo ohrozit lidské zdraví 

či životní prostředí a nesmí snižovat lidskou důstojnost. Sdělení nesmějí diskriminovat 

na základě pohlaví, rasy či barvy pleti, ani jazyka či náboženství, dále sociálního 

původu, etnika, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. 

 Sdělení ani nelze formulovat jako nábožensky zaměřené, nebo naopak ateistické, nelze 

zveřejnit reklamu, která útočí na náboženství nebo na politický názor. Je také 

zakázáno zařazovat reklamy bezprostředně před nebo po bohoslužbách, případně 

v jejich průběhu. 

 Zakázaná je i politická reklama. Výjimku tvoří jedině volební spoty vysílané v rámci 

vyhrazeného vysílacího prostoru, a to konkrétně na některém z programů spadajících 

pod veřejnoprávní Českou televizi. 

 Provozovatel televizního vysílání také není oprávněn vysílat reklamu na léčiva, která 

jsou pacientům dostupná pouze na lékařský předpis. Formou teleshoppingu nelze 

prodávat léčivé přípravky, které vyžadují registraci u SÚKL, ani propagovat žádné 

léčebné procesy. 

 Zákaz platí pro vysílání reklam na tabákové výrobky, což je ostatně v souladu se 

Zákonem o regulaci reklamy. 

                                                

50 tamtéž 
51 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 48 – 49, 52 
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 Skrytá obchodní sdělení ani podprahová sdělení není možné využívat v televizním 

vysílání. 

 Reklama nesmí vést k fyzickému či mravnímu ohrožení dětí a mladistvých. Především 

nesmí zneužívat jejich nezkušenosti či důvěřivosti, dále je nelze navádět 

k přemlouvání rodičů ke koupi předmětu reklamy, případně děti bezdůvodně ukazovat 

v nebezpečných situacích. 

 Reklamní sdělení, které se objeví v televizním vysílání, musí být pravdivé, přičemž 

za správnost uvedených údajů odpovídá zadavatel obchodního sdělení (tj. právnická či 

fyzická osoba, která objednala zhotovení televizního spotu), anebo provozovatel 

vysílání, pokud zadavatele nelze určit. 

 Provozovatel televizního vysílání je také povinen zaručit, že reklama bude snadno 

odlišitelná od ostatního obsahu. V praxi se tak děje prostřednictvím znělek, které 

oddělují vysílací prostor vyhrazený reklamě či teleshoppingu od zbytku programu.  

Při vkládání reklam do pořadu nesmí být narušena kontinuita programu, jeho 

celistvost. 

 Reklamní sdělení propagující erotické služby či pomůcky je možno vysílat pouze 

mezi 22 a 6 hodinou. Výjimku tvoří stanice, které jsou dostupné konečnému uživateli 

až po registraci, a je možno technicky zabezpečit, aby s takovým vysíláním nepřišly 

do styku osoby mladší 18 let. 

 Reklama na alkoholické nápoje nesmí spojovat jejich spotřebu se zvýšeným 

společenským úspěchem či fyzickou výkonností, nebo jim přisuzovat léčivé či 

uklidňující účinky. Nesmí propagovat obsah alkoholu jako klad výrobku, ani 

podporovat nadměrnou spotřebu alkoholu, nebo hanit abstinenci. Dále nesmí být 

zaměřena na děti a mladistvé, ani zobrazovat alkohol ve spojení s řízením automobilu. 

 Časová omezení reklamních sdělení 

Speciální pravidla stanovuje zákon ve vztahu k četnosti vysílání reklamních sdělení. 

Navíc jsou podmínky rozdílné pro stanici vysílající na základě licence a pro vysílatele 

ze zákona, tedy Českou televizi. 

Soukromý provozovatel televizního vysílání nesmí přerušit vysílaný pořad více 

než jednou za každých 30 minut, přičemž všechna odvysílaná reklamní sdělení se započítávají 

do tohoto časového úseku. V případě, že se jedná o pořad určený dětem, lze jej přerušit také 
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vždy jednou za 30 minut, pokud je stopáž programu delší než ona půlhodina. Zákon umožňuje 

vysílat souvislý teleshoppingový blok. Jeho stopáž však musí být delší než 15 minut a dále je 

nutné, aby byl zřetelně zvukově a obrazově oddělen od dalšího vysílání. Takovýto program se 

pak nezapočítává do denního reklamního vysílacího času.
52

 

Zaměříme-li se na Českou televizi, zjistíme, že její právo vysílat propagační spoty je 

značně omezené. Teleshopping je zde úplně zakázán. Reklamu může vysílat pouze 

na programech ČT2 a ČT SPORT, a to jen v rozsahu 0,5 % denního vysílacího času každé ze 

stanic. Navíc v době od 19 do 22 hodin nesmí překročit reklamní vysílání dobu 6 minut za 

hodinu. Na zbylých dvou programech, tj. ČT1 a ČT24, nesmí provozovatel veřejnoprávního 

vysílání uvádět žádnou reklamu, s výjimkou upoutávek na kulturní či sportovní akce, které 

hodlá v budoucnu vysílat, a reklama je jednou z podmínek získání práv k takovému vysílání. 

V takovém případě jsou časová omezení shodná s podmínkami uvedenými výše. Není možné 

převádět nevyužitý reklamní čas z jedné stanice na druhou.
53

 

Pro všechny provozovatele televizního vysílání pak platí, že čas věnovaný reklamě 

nesmí překročit 12 minut v rámci jedné vysílací hodiny. Nezapočítávají se zde upoutávky 

na vlastní pořady, na zboží či služby spojené s vlastním vysíláním, informace o sponzoringu 

ani oznámení odvysílaná ve veřejném zájmu či za účelem propagace charitativní akce.
54

 

 Sponzorování pořadů 

Se všemi omezeními, která svazují reklamní sdělení, přicházejí odborníci na poli 

propagace s alternativami reklamy v obecně vnímaném významu.
55

 Jednou z takových 

možností je i tzv. sponzoring. Jedná se o situaci, kdy fyzická nebo (častěji) právnická osoba 

poskytuje provozovateli televizního vysílání finanční prostředky na vysílání určitého pořadu 

výměnou za uvedení jejího jména, resp. názvu společnosti.
 56

 

Zákon stanoví, že sponzorování pořadů nesmí vést k ovlivňování provozovatele 

vysílání či narušení nezávislosti pořadu. Není možné, aby sponzorem byla osoba, která 

podniká v oblasti výroby či prodeje tabákových výrobků, ani osoba, která poskytuje léky nebo 

                                                

52 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 49 – 50 
53 tamtéž 
54 tamtéž 
55 Obecným vnímáním televizní reklamy má autorka na mysli vnímání sdělení běžnými diváky (tj. těmi, kteří 

nejsou znalí mediální či reklamní problematiky) jako audiovizuálního díla, které si klade za cíl informovat 

o produktu a přesvědčit nás k jeho koupi. 
56 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 53 
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léčebné postupy poskytované na lékařský předpis. Rovněž není možné v oznámení 

o sponzoringu nabádat diváka přímo ke koupi určitého výrobku či služby.
57

 

Každý sponzorovaný pořad je nutné bezprostředně před jeho začátkem, v průběhu a 

na konci, označit logem či jiným charakteristickým znakem sponzora, jeho jménem či 

odkazem na jeho produkty. Je zakázáno sponzorovat zpravodajské a politicko-publicistické 

pořady, neboť by financování takových pořadů mohlo odporovat ustanovení o narušení 

nezávislosti provozovatele televizního vysílání.
58

 

Pokud je sponzorován provoz celé televizní stanice, je nutné tuto skutečnost taktéž 

oznámit. Není ale přípustné toto oznámení zařazovat v průběhu pořadů, bezprostředně 

před jejich začátkem či po jejich konci, ani v upoutávkách na jednotlivé pořady.
59

 

 Product placement 

Relativně novou formou reklamy v českých podmínkách je product placement, 

resp. český ekvivalent – umístění produktu v pořadech. Dle zákona lze výrobek propagovat 

tímto způsobem prakticky ve všech vysílaných pořadech, vyjma programů pro děti. Výrobek 

lze také zobrazit v případě, že byl poskytnut bezúplatně nebo jako rekvizita, případně cena 

pro výherce soutěžních pořadů. Touto formou nelze propagovat tabákové výrobky ani léčiva 

nebo léčebné metody, které jsou dostupné pouze na lékařský předpis.
60

 

Stejně jako u sponzoringu, ani u produktu umístěného ve vysílaném pořadu nelze 

diváky přímo navádět k jeho koupi a není vhodné na tyto objekty nepatřičně upozorňovat. 

Produkt taktéž nelze umístit do pořadu, u kterého by hrozilo ovlivnění nezávislosti televizního 

vysílání, tedy především zpravodajské relace, politické diskuse nebo publicistické pořady. 

Všechny programy, které obsahují product placement musí být zřetelně označeny, aby diváci 

nebyli uvedeni v omyl. Ustanovení platí pouze pro díla, která vyrobil sám vysílatel, 

nevztahuje se na pořady převzaté jako tuzemské i zahraniční filmy či zábavné pořady.
61

 

2.1.2.4 Sankce při nedodržení stanovených podmínek 

V případě, že provozovatel televizního vysílání poruší některou ze stanovených 

podmínek, hrozí mu sankce v podobě pokuty nebo dokonce odnětí vysílací licence. Pokud 

Rada dojde k závěru, že došlo k porušení ustanovení tohoto zákona, upozorní vysílatele 

                                                

57 tamtéž 
58 tamtéž 
59 tamtéž 
60 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 53a 
61 tamtéž 
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na tuto skutečnost a stanoví mu přiměřenou lhůtu k nápravě. Když provozovatel televizního 

vysílání pochybení napraví, Rada upustí od uložení sankce.
62

 

 Pokuty 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání může vysílateli, porušujícímu podmínky 

stanovené zákonem, uložit peněžitý trest, a to až rok poté, co se o přestupku dozvěděla, 

a zároveň do tří let od doby, kdy k porušení ustanovení skutečně došlo. Rada je povinna 

zahájit správní řízení ve věci udělení pokuty nejpozději do tří měsíců od získání všech 

materiálů potřebných k rozhodnutí, především záznamů předmětných pořadů.
 63

 

Pokutu je provozovatel televizního vysílání povinen uhradit do 30 dnů ode dne nabytí 

právní moci příslušného rozhodnutí. Veškeré prostředky získané touto cestou se stávají 

příjmem státního rozpočtu ČR. Chce-li se dotčený subjekt bránit, může proti rozhodnutí 

o udělení pokuty podat žalobu. Ta má odkladný účinek, přičemž soud o ní musí rozhodnout 

do 90 dnů.
64

 

Výše pokuty závisí především na typu a závažnosti prohřešku provozovatele 

televizního vysílání, míře jeho zavinění, dosahu vysílání a případném získaném finančním 

prospěchu, ale Rada přihlíží také ke stanovisku příslušného samoregulačního orgánu, stejně 

jako k postavení subjektu na mediálním trhu a jeho vlivu na diváky. 

Pokuta ve výši 5.000 – 2.500.000 Kč hrozí vysílateli, který nedodrží podmínky 

stanovené pro skrytá a běžná obchodní sdělení, umístění produktu nebo sponzoringu. Rovněž 

platí, je-li porušena zásada objektivity prezentovaných informací, vysílatel poruší povinnost 

skladování záznamů vysílání či jejich předání Radě. Pokutu v rozmezí 20.000 – 10.000.000 

Kč může Rada uložit vysílateli, který tuto činnost nevykonává svým jménem a na vlastní 

odpovědnost, anebo porušuje zákaz vysílání podprahových sdělení.
65

 

 Odnětí licence 

V případě zvláště závažných pochybení může Rada rozhodnout o odejmutí licence 

provozovateli televizního vysílání, což ve své podstatě znamená zamezení vysílateli v jeho 

činnosti, neboť bez platné vysílací licence není jakákoli osoba oprávněna dále provozovat 

televizní vysílání. 

                                                

62 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 59 
63 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 60 – 61 
64 tamtéž 
65 tamtéž 
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Aby mu byla odejmuta licence, musí provozovatel vysílání porušit některou z těchto 

ustanovení:
 66

 

 Licence mu byla udělena díky nepravdivým údajům; 

 Provozovatel vlastní podíl, nebo je jinak majetkově angažován ve společnosti, která 

taktéž provozuje televizní vysílání; 

 Provozovatel již vlastní jinou vysílací licenci; 

 Provozovatel komerčního vysílání se sloučil s vysílatelem ze zákona; 

 Vysílatel opakovaně porušuje ustanovení zákona, a to i přesto, že mu byly za toto 

provinění uděleny pokuty; 

 Provozovatel porušuje podmínky stanovené pro udělení konkrétně jeho licence. 

Dotčená osoba může podat žalobu proti rozhodnutí Rady, a to do 30 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí. Taková žaloba má odkladný účinek a soud o ní rozhodne do 90 dnů. 

Pokud soud žalobu zamítne, nebo v případě, že vysílatel žalobu nepodá, po odebrání licence 

je provozovatel televizního vysílání povinen ukončit svou činnost do lhůty stanovené Radou. 

2.1.2.5 Závěr pro Českou televizi 

Veřejnoprávní televize podléhá kontrole Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

stejně jako kterýkoli jiný soukromý provozovatel televizního vysílání. Ve svých pořadech 

musí Česká televize dodržovat zásady objektivity a vyváženosti, především ve zpravodajství a 

publicistice. Je povinna archivovat pořady pro jejich případnou kontrolu Radou pro 

rozhlasové a televizní vysílání. Při nedodržení ustanovení jí hrozí peněžitý trest dle povahy 

provinění. 

Program musí být vytvářen se zřetelem na pestrost nabízených pořadů. Určitá témata 

se mohou ve vysílání objevit pouze v omezené míře, či vůbec – jedná se především 

o militaristické pořady či zobrazování násilí, dále pornografická díla, pořady obsahující 

vulgarismy, anebo vysílání, které může podporovat stereotypní vnímání osob či zvyklostí. 

Co se týká regulace obchodních sdělení, v podstatě kopíruje ustanovení zákona 

č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Pro ČT pak platí úplný zákaz teleshoppingu a reklamu smí 

vysílat pouze na kanálech ČT2 a ČT SPORT. Obchodní sdělení ve formě product placement a 

sponzoring je pak možné uvádět na všech kanálech. 
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2.1.3 Zákon o České televizi 

Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, představuje stěžejní právní předpis, neboť 

právě jeho prostřednictvím bylo zřízeno toto médium veřejné služby. Pochopitelně Česká 

televize navazuje na tradici své dřívější předchůdkyně Československé televize, která 

působila od roku 1953 na území tehdejšího socialistického státu a byla upravena příslušným 

právním předpisem. 

2.1.3.1 Postavení České televize 

Zákon stanoví, že Česká televize je zřizována jako právnická osoba, která je schopná 

nabývat práv i závazků. Jakožto nástupnická instituce hospodaří s částí majetku dřívější 

Československé televize.
67

 

Česká televize je vázána poskytovat tzv. službu veřejnosti, kterou dle zákona 

vykonává především „tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího 

multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem 

naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat 

mediální pluralitu […]." 
68

 Tuto službu poskytuje divákům nejen prostřednictvím televizního 

vysílání, ale také na vlastních webových stránkách či speciálních aplikacích. Za hlavní 

povinnosti České televize pak zákon považuje tyto:
69

 

 Poskytovat veřejnosti objektivní, vyvážené a ověřené informace a zaručit tak 

svobodné vytváření názorů; 

 Vysílat pořady určené všem skupinám obyvatel, podporovat tak jejich rozdílné 

pohledy na náboženství či politiku, brát v úvahu jejich věk, pohlaví, etnický původ či 

příslušnost k určité sociální skupině, a snažit se tímto posílit porozumění těchto skupin 

a vzájemnou toleranci; 

 Primárně se zaměřit na výrobu a vysílání zpravodajských či publicistických pořadů, 

dokumentárních cyklů, dramatických i zábavných pořadů, vzdělávacích programů, 

přenosů sportovních událostí a programů pro děti a mládež. 

Česká televize provozuje zemské digitální vysílání, jehož signál musí pokrýt 

nejméně 95 % obyvatelstva ČR. V rámci zpravodajství a publicistiky zajišťuje také regionální 

vysílání, které musí obsahovat vyvážené množství příspěvků z jednotlivých lokalit územní 

                                                

67 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 1 – 3 
68 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 2, odst. 1 
69 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 1 – 3 
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působnosti konkrétního televizního studia ČT. Pro naplnění tohoto úkolů zřizuje ČT síť 

vlastních zpravodajů.
70

 

Tato veřejnoprávní instituce je dále pověřena vytvářením archivních fondů české 

televizní tvorby a také podporou české kinematografie. Rovněž se podílí na vývoji nových 

vysílacích technologií a služeb. Na jednom ze svých programů je pak povinna poskytovat 

nepřetržité vysílání zahrnující taktéž aktuální zpravodajství.
71

 

2.1.3.2 Rada České televize 

Rada České televize je hlavním kontrolním orgánem ČT. Skládá se z 15 členů, které 

volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Návrhy na vhodné kandidáty mohou předkládat 

nejrůznější zájmová hnutí a organizace, přičemž poslanci posléze zvolí takové z kandidátů, 

aby Rada jako celek reprezentovala rozdílné regionální, politické, sociální a kulturní názorové 

proudy. Svou činností je pak Rada odpovědná právě Poslanecké sněmovně. Činnost Rady je 

financována z rozpočtu ČT.
72

 

Členem Rady může být zvolen občan ČR, který zde má trvalý pobyt, je způsobilý 

k právním úkonům a má čistý trestní rejstřík. Funkční období člena je 6 let, přičemž každé 

dva roky je volena jedna třetina členů a osoby mohou být do úřadu zvoleny opakovaně. Člen 

Rady musí být objektivní a nezávislý, proto není přípustné, aby zastával jakoukoli funkci 

v politických stranách nebo občanských či zájmových sdruženích. On, ani osoba jemu blízká, 

nesmí také podnikat v oblasti televizního či rozhlasového vysílání či vydávání periodik a 

taktéž není možné, aby se členem stal zaměstnanec České televize či osoba, které plynou 

jakékoli příjmy ze spolupráce s ČT. Člen Rady nesmí prosazovat žádné obchodní zájmy, které 

by mohly ohrozit jeho nestrannost, nemůže ani přímo zasahovat do výroby a vysílání 

televizních pořadů.
73

 

Při svém jednání se Rada řídí jednacím řádem. Je usnášeníschopná za přítomnosti 

nadpoloviční většiny všech členů za přítomnosti předsedy nebo některého z místopředsedů, 

přičemž k rozhodnutí o jmenování či odvolání generálního ředitele ČT je potřeba nejméně 

10 hlasů členů Rady. Jednání Rady je veřejné, přičemž ve stanovených případech může Rada 
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veřejnost z jednání vyloučit. Z každého jednání Rady se však pořizuje zápis, který je veřejně 

dostupný všem občanům, a to do tří dnů od zasedání.
74

 

Mezi hlavní práva a povinnosti Rady patří:
75

 

 jmenování a odvolání generálního ředitele ČT a ředitelů televizních studií, 

 schvalování rozpočtu ČT, přehledu pohledávek a závazků, účetní závěrky, 

 kontrola efektivního využívání financí a majetku ČT v souladu se schváleným 

rozpočtem, a také dohled nad převáděním a využíváním výnosů z reklamy, 

 dohled nad transparentností finančních vztahů v ČT, 

 Kodex ČT, jeho schválení Poslaneckou sněmovnou, 

 schvalování plánů programového, technického a ekonomického rozvoje, a také 

rozhodnutí generálního ředitele na zřízení či zrušení televizních studií, 

 vydávání stanovisek a doporučení ohledně programové nabídky pro zajištění 

správného plnění veřejné služby Českou televizí, a také pro naplnění Kodexu ČT, 

 zřízení dozorčí komise, schválení jejího kontrolního řádu, 

 rozhodnutí o stížnostech na generálního ředitele, určování výše jeho mzdy, 

 předkládání Výroční zprávy o činnosti ČT a Výroční zprávy o hospodaření ČT 

Poslanecké sněmovně. 

2.1.3.3 Dozorčí komise 

Dozorčí komise je zřízena jako poradní orgán Rady ČT pro záležitosti kontroly 

hospodaření ČT. Sleduje dodržování rozpočtu a upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky.
76

 

Členy dozorčí komise volí Rada ČT z řad odborníků na hospodaření a finance. 

Celkem je Komise tvořena 5 členy, kteří jsou voleni na období 4 let. Členové Komise mohou 

být zvoleni opakovaně, maximálně však čtyřikrát za sebou. Pravomoc odvolat člena náleží 

Radě ČT. Osoba vykonávající tuto funkci musí splňovat tytéž předpoklady jako pro zvolení 

                                                

74 tamtéž 
75 tamtéž 
76 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 8a 



29 

do funkce člena Rady ČT (viz výše). Veškeré informace, zjištěné během výkonu funkce člena 

Dozorčí komise, musí člen zachovat v tajnosti.
77

 

Dozorčí komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a také přijímá svůj 

jednací řád. Jednání Komise nejsou veřejná, předseda Komise je však povinován pořídit zápis 

z každé schůze. Orgán je schopen usnášet se většinou svých členů a pouze za přítomnosti 

předsedy či místopředsedy. Nastane-li situace rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedající 

osoby.
78

 

Členové Komise mají právo nahlížet do účetních dokladů a jiných záznamů, které 

vypovídají o hospodaření ČT, a to s vědomím ředitele ČT. Při zjištění nedostatků se mohou 

dotazovat příslušných zaměstnanců televize, kteří jsou povinni poskytnout součinnost 

při vyšetřování. O veškeré své činnosti podává Komise zprávu Radě ČT, a to za každé 

čtvrtletí.
79

 

2.1.3.4 Financování ČT 

Vzhledem ke skutečnosti, že Česká televize zaujímá na českém mediálním trhu pozici 

provozovatele vysílání ze zákona, získává příjmy pro svůj provoz zejména ze dvou zdrojů: 

Koncesionářské poplatky a příjem z vlastní podnikatelské činnosti, tedy zejména z prodeje 

vysílacího času pro přenos reklamních sdělení.
80

 

Přestože se jedná o veřejnoprávní instituci, je jí povolena podnikatelská činnost, a to 

zejména z důvodu omezeného příjmu z televizních poplatků, který by nestačil na pokrytí 

veškerých nákladů provozu ČT. Výkon této činnosti však nesmí znemožnit plnění povinností 

média veřejné služby, stejně jako nesmí ohrozit nezávislost a objektivnost ČT.
81

 

Speciální ustanovení platí pro výnosy z reklamního času na kanálu ČT2. Každé 

tři měsíce převádí Česká televize tyto výnosy na účet Státního fondu kultury České republiky. 

Své určení mají i výnosy z reklam na kanálu ČT SPORT, které může televize dle zákona 

použít pouze na výrobu a vysílání pořadů tematicky zaměřených na sport.
82

 

Pro usnadnění kontroly dodržování výše zmíněných pravidel provozování 

podnikatelské činnosti je ČT povinna vést účetnictví odděleně pro výkon veřejné služby a 

pro sledování nákladů a výnosů z podnikání. Veškeré podklady nutné pro přezkoumání 
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účetnictví je nutné skladovat a v případě žádosti předat Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže.
83

 

 Přechod na digitální vysílání 

Přechod z analogového na digitální vysílání nebyl záležitostí jednoduchou ani levnou. 

Pro účel financování tohoto technologického vylepšení stanovili zákonodárci České televizi 

povinnost v období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 převést částku 1.250.000 Kč 

na zvláštní účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání, který spravoval Český 

telekomunikační úřad. Tato suma měla být získána jako výnos z prodeje reklamního prostoru 

na kanálech ČT2 a ČT SPORT.
84

 

Rovněž se Česká televize měla podílet na kampani vysílané v průběhu roku 2012, 

která si kladla za cíl seznámit širokou veřejnost s důležitými informacemi o přechodu 

na digitální televizní vysílání. Prostředky opět pocházely z reklamních výnosů na kanálech 

ČT2 a ČT SPORT ve stanoveném období, tentokrát ale byla výše příspěvku na informační 

kampaň stanovena na 18.000.000 Kč.
85

 

2.1.4 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 

Tento právní předpis specifikuje vybírání poplatků za rozhlasové a televizní vysílání, 

přičemž příjmy z těchto poplatků slouží k financování činnosti České televize, 

resp. Českého rozhlasu. Autorka si uvědomuje, že zákon přímo nesouvisí s reklamním 

vysíláním České televize. Přesto se domnívá, že je nutné ustanovení tohoto předpisu zahrnout 

do této práce se záměrem komplexně uchopit problematiku financování provozu ČT. 

Televizní poplatek jsou povinni platit všichni občané, kteří vlastní zařízení, jenž je 

schopno přijímat televizní signál. Jedná se tedy především o televizory, v současné době se 

nařízení ještě nevztahuje na mobilní telefony, přestože některé modely jsou již příjmu vysílání 

schopny (např. prostřednictvím internetového připojení). Pokud osoba není přihlášena jako 

poplatník koncesionářských poplatků, ale zároveň je odběratelem elektrické energie, má se 

za to, že splňuje podmínky pro povinnost hradit tyto poplatky. Výjimku pak tvoří skupina 

občanů, kteří trpí úplnou slepotou, lidé na hranici životního minima, a dále školská zařízení – 

tyto subjekty poplatek hradit nemusí.
86
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Televizní poplatek se hradí vždy jedenkrát za celou domácnost, a to i v případě, že 

tyto osoby vlastní více televizních přijímačů. V případě právnické osoby je tomu jinak. Ta je 

totiž povinna uhradit poplatek z každého televizoru, který vlastní. V současné době činí 

televizní poplatek 135 Kč. Fyzická osoba jej platí každý měsíc, právnická osoba pak platby 

provádí čtvrtletně, nebo dle dohody s ČT, vždy však nejdéle rok dopředu. Pokud poplatník 

řádně nehradí televizní poplatky, případně vůbec není přihlášen k jejich odvádění, hrozí mu 

pokuta ve výši 10.000 Kč.
87

 

Provozovatelé vysílání ze zákona mohou výběrem poplatků pověřit jinou osobu, která 

je pak povinna veškeré prostředky získané tímto způsobem poukázat na účet České televize, 

resp. Českého rozhlasu. V současné době je touto pověřenou osobou Česká pošta, s. p.
88

 

2.2 Samoregulace 

Pojem samoregulace je velice výstižný, neboť přesně zachycuje podstatu věci. 

Přestavuje situaci, kdy samotní zástupci médií či reklamního průmyslu stanovují určitá 

pravidla pro svou činnost. Jedná se o omezení zejména etického charakteru, která mají za úkol 

určitým způsobem zkvalitňovat či kultivovat obsah médií nebo podobu reklamních sdělení. 

Samozřejmě etický kodex či jiný samoregulační předpis může pro svou činnost stanovit 

jakákoli společnost, nemusí se nutně jednat o televizní stanici či reklamní agenturu. 

Samoregulace v žádném případě nenahrazuje legislativu. Zaměřuje se především 

na problematiku, která se dá jen obtížně zakotvit do právního předpisu, případně takovou, 

která se rychle vyvíjí a často se mění. Samoregulace tak spíše rozšiřuje a doplňuje obsah 

právních předpisů, stanovuje jakési obecné zásady, dle kterých by se subjekty, které se k tomu 

zavázaly, měly chovat. Pro reklamní průmysl v České republice je takovýmto předpisem 

Kodex reklamy, zaměstnanci České televize jsou pak vázáni respektovat Kodex ČT. 

2.2.1 Kodex Rady pro reklamu 

Přestože právní řád České republiky obsahuje Zákon o regulaci reklamy, tento právní 

předpis nepokrývá veškerou problematiku spojenou s produkcí a šířením reklamních sdělení. 

Zejména se jedná o absenci posouzení etického rozměru reklamy. Tento nedostatek se snaží 

odstranit Rada pro reklamu. 
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2.2.1.1 Rada pro reklamu 

Rada pro reklamu (RPR) představuje samoregulační orgán působící na českém 

reklamním trhu. Jejími členy jsou subjekty, které se na tomto trhu angažují s rozličnými cíli – 

jsou zde zastoupeny jak reklamní a marketingové agentury, tak média, a v neposlední řadě 

také významné společnosti, tj. producenti výrobků či poskytovatelé služeb, které se posléze 

stávají předměty reklamního sdělení. Aktuální seznam členů RPR následuje níže (viz Obr. 1). 

Obr. 2.1: Seznam členů Rady pro reklamu 

 

Zdroj: RPR - Rada pro reklamu. Seznam členů [on-line]. 2005, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z : 

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

 Činnost RPR a její pravomoci 

Rada pro reklamu věnuje svou pozornost především reklamním sdělením, která se 

objevují v obvyklých médiích, tj. v rozhlasovém a televizním vysílání, v periodickém i 

neperiodickém tisku, dále na billboardech, letácích a také na internetu. Zkoumá reklamy 

na zboží a služby, nezabývá se ale reklamou politickou či předvolební.
89

 

Aby chránila spotřebitele, věnuje se RPR také prevenci - v rámci své činnosti 

poskytuje tzv. Copy Advice. Jedná se v podstatě o předběžné posouzení návrhu reklamní 
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kampaně či její hotové podoby na žádost zadavatele či reklamní agentury. Toto posouzení je 

sice zpoplatněno, zadavatel si ale může být jistý, že reklamu nebude muset kvůli etické 

závadnosti posléze stahovat z očí běžného spotřebitele.
90

 

Hlavní pracovní náplní Rady je pak přezkoumávání konkrétních reklam z hlediska 

jejich souladu s Kodexem reklamy. Podnět pro zahájení tzv. rozhodovacího procesu může 

přijít zvenčí, tzn. může jej podat jakákoli fyzická či právnická osoba či státní orgán, anebo se 

Rada pro přezkoumání může rozhodnout sama, má-li pocit, že by konkrétní reklamní sdělení 

mohlo porušovat Kodex. Zároveň RPR slouží jako poradce – orgány dozorující dodržování 

Zákona o regulaci reklamy si mohou od Rady vyžádat odborné stanovisko, zda je daná 

reklama v souladu s výše zmíněným zákonem či nikoli.
91

 

Jakožto nestátní samoregulační orgán nemá Rada způsobilost udělovat finanční pokuty 

či jiné sankce. Když dospěje k závěru, že zkoumaná reklama není v souladu s Kodexem 

reklamy, může vydat pouze určitá doporučení, např. aby reklama byla úplně stažena, případně 

omezena na určitý vysílací čas (resp. uvedena pouze na vybraných místech/webových 

stránkách/publikacích, apod.). Pokud se však dotčený subjekt rozhodne tato doporučení Rady 

nerespektovat, může RPR podat podnět k dalšímu přezkoumání příslušnému orgánu státní 

správy, který již disponuje rozsáhlejšími pravomocemi.
92

 

2.2.1.2 Ustanovení Kodexu reklamy 

RPR by nemohla provádět kontrolu reklamních sdělení, pokud by jejich atributy 

neměla s čím srovnávat. Proto byl sepsán Kodex reklamy, který shrnuje důležité předpoklady, 

jež musí reklama splňovat, aby neporušovala etické zásady spotřebitelů. 

Kodex je formálně rozdělen na dvě části. V té první jsou upřesněny pojmy, se kterými 

kodex pracuje, dále přiblíženy obecné zásady reklamní praxe, a také objasněna působnost 

kodexu. Druhá část pak specifikuje požadavky kladené na jednotlivé typy reklam. Konkrétně 

se zaměřuje na reklamní sdělení týkající se alkoholických nápojů, potravinových výrobků, 

dále kampaně na výrobky určené dětem a mládeži, zahrnuta je také reklama na tabákové 

výrobky, léky, zásilkové služby a loterijní hry. 
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 Část první 

Jako reklamu Kodex označuje komerční, ale i nekomerční komunikaci, která má 

za úkol informovat spotřebitele. Informace jsou pak šířeny médii, konkrétně televizí, 

rozhlasem, periodickým i neperiodickým tiskem, jsou zde zahrnuta také sdělení v dopravních 

prostředcích, na plakátech a letácích.
93

 

Kodex vymezuje také subjekty reklamy – jsou to zejména zadavatelé reklamy, dále 

reklamní agentury a vlastníci médií či jejich zástupci. Pokud některý ze subjektů poruší 

zásady stanovené Kodexem, nese za to odpovědnost dle míry svého zavinění: základní 

odpovědnost nese zadavatel, odpovědnost za výrobu nese reklamní agentura, média jsou pak 

odpovědná za přenos a šíření reklamního sdělení.
94

 

Dále Kodex předkládá několik požadavků na obsahovou stránku reklam. Reklama 

např. nesmí navádět k páchání protiprávní činnosti, naopak musí být slušná, čestná a pravdivá. 

Nemá propagovat bezdůvodné plýtvání surovinami či energiemi ani chování poškozující 

životní prostředí. Každé sdělení má být v souladu se záměrem zachování dobrého jména 

reklamy jako takové, nemělo by přispívat ke snížení důvěry spotřebitelů v reklamu jako zdroj 

hodnověrných informací.
 95

 

Pokud v Kodexu není uvedena konkrétní úprava, posuzuje RPR danou reklamu 

v souladu s hlavním záměrem Kodexu, tj. zabránit reklamním sdělením v nežádoucím 

formování etických zásad spotřebitelů.
96

 

Uplatňování zásad Kodexu prosazuje a interpretuje Arbitrážní komise RPR 

(AK RPR) složená z představitelů členských organizací RPR, poslanců, zadavatelů reklamy, 

reklamních agentur, zástupců médií a odborníků ve věcech právních. Návrh na přezkoumání 

jakékoli reklamy může podat kterákoli fyzická či právnická osoba, nebo státní orgán. Než 

AK RPR určí, zda došlo k pochybení, prokonzultuje celou záležitost se zadavatelem dotčené 

reklamy, jejím tvůrcem, tj. většinou reklamní agenturou, a také médii která kampaň šířila. 

Komise kromě Kodexu reklamy přihlíží také k jiným etickým kodexům, jejichž zásady přijaly 

subjekty zúčastněné v arbitrážním řízení. Po uvážení všech skutečností může AK RPR 

rozhodnout několika způsoby:
 97

 

                                                

93 Kodex reklamy, Část první, Kapitola I, odst. 2 
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 Stížnost se netýká charakteristik sdělení, které upravuje Kodex reklamy, navrhne 

stěžovateli možnost předat věc k prošetření jiným orgánům; 

 stížnosti se vyhoví a vydá se doporučení na stažení reklamy či její úpravu; 

 stížnosti se nevyhoví. 

Kodex samozřejmě ctí ustanovení platného právního řádu v oblasti regulace reklamy, 

při posuzování etické nezávadnosti reklam však Komise přihlíží pouze k tomuto Kodexu, 

nikoli k zákonům. RPR nedisponuje pravomocí udělovat sankce za porušení právních 

předpisů v oblasti reklamy, nicméně je v jejích možnostech spolupracovat s orgány, které tuto 

pravomoc mají, resp. RPR na žádost těchto orgánů poskytuje odborná stanoviska.
98

 

 

V další části Kodex shrnuje všeobecné zásady reklamní praxe
99

. Reklama by dle 

těchto ustanovení měla být slušná ve smyslu mravnosti, zvláště je zdůrazněna problematika 

odhaleného lidského těla. Reklama nesmí prezentovat sdělení či záběry snižující lidskou 

důstojnost. Taktéž reklama nemůže zneužívat důvěřivosti spotřebitelů či nedostatku jejich 

zkušeností nebo znalostí. Naprosto zakázanou a odmítanou formou propagace je podprahová 

reklama. Zároveň se reklama nesmí vydávat za jinou formu komunikace, např. vědecké 

pojednání či reportáž. 

Klamavé údaje by pro tvůrce reklamy měly být tabu, stejně jako využívání takových 

údajů k získávání vlastního prospěchu z kampaně, a to na úkor jiného soutěžitele. Za klamání 

spotřebitele se v kontextu Kodexu reklamy považuje i případ, kdy na základě kampaně 

spotřebitel uvěří, že propagovaný produkt či služba vykazuje zvláštní jakost či rysy.
100

 

Využívání motivu strachu, předsudků a pověr je zakázáno, stejně jako podpora 

násilných aktů, urážky národnostního, rasového či náboženského cítění spotřebitelů. Pokud se 

zaměříme na tradice a zvyky, je možno těchto v reklamě využít (a to nejen těch českých, ale i 

zahraničních), nelze je ale zlehčovat či znevažovat jejich význam pro spotřebitele.
101

 

 

Poslední oddíl je věnován zvláštním požadavkům na reklamu.
102

 Spotřebitelé 

např. nesmějí z reklamy nabýt dojmu, že propagovaná věc má nepoměrně vyšší hodnotu, 

než jaká je její hodnota skutečná. Pokud je produkt popisován jako bezplatný, musí tuto 

charakteristika skutečně splňovat. Vzniká-li spotřebiteli získáním takto označeného výrobku 
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jakýkoli jiný náklad (např. za dopravu, resp. poštovné), musí být tato skutečnost zřetelně 

uvedena. 

V případech, kdy reklamní sdělení obsahuje informace o ceně výrobku či služby, 

nesmí taková informace vyvolávat následující dojem:
103

 

 inzerovaná cena je nižší, než cena skutečná; 

 cena závisí na určitých okolnostech, které ale tento vliv skutečně nemají; 

 v ceně je zahrnuta i hodnota jiného zboží či služeb, za které se ve skutečnosti platí 

navíc; 

 cena byla nebo bude snížena či zvýšena, i když tomu tak není; 

 vztah ceny a kvality či užitečnosti je výhodnější, než ve skutečnosti. 

Reklama nesmí očerňovat, znevažovat či jinak poškozovat konkurenční produkty či 

inzerenty. Nesmí ani snižovat hodnotu jiných produktů a při srovnávání nelze označit jeden 

konkrétní produkt za nekvalitní či v jiných atributech neobstojný. 

Tvůrci reklam si také musejí dávat pozor na podobnost s jinými propagačními 

materiály. Napodobování je totiž bráno zaprvé jako způsob klamání a matení spotřebitele a 

zadruhé jako zneužití invence a práce jiného člověka či kolektivu lidí. 

Obsahuje-li reklama jakákoli osobní doporučení, musejí být pravdivá a taktéž musejí 

odpovídat reálné osobní zkušenosti osoby, která ona doporučení poskytuje. Obsah samotného 

doporučení pak samozřejmě nesmí odporovat ustanovením Kodexu.
104

 

Pokud se tvůrce reklamy rozhodne využít záběry osob, nelze tak učinit bez jejich 

výslovného souhlasu. Co se týká osob, které jsou nositeli veřejné autority (jako 

např. politikové, představitelé medicínských či jiných odborných společností apod.), tyto 

nesmí v reklamách vystupovat, a to ani v případě, kdy by jejich účast byla bez nároku 

na honorář, ani tehdy, kdy by se na přípravě kampaně rádi zúčastnili. 

 Část druhá 

Druhá část Kodexu v mnoha bodech kopíruje Zákon o regulaci reklamy, a to jak 

po formální, tak i po obsahové stránce. Věnuje se několika oblastem, které si dle jeho tvůrců 

zaslouží větší pozornost. 
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 Alkoholické nápoje 

Pro účely Kodexu reklamy se za alkoholický nápoj považuje ten, který obsahuje více 

než 0,5 % alkoholu. Reklama na takový typ nápoje nesmí propagovat jeho nezodpovědnou či 

nadměrnou konzumaci, či vyvolávat zdání, že opilost je přijatelný a požadovaný stav člověka. 

Zároveň nesmí negativně hodnotit abstinenci, či budit dojem, že odmítání konzumace 

alkoholu je něco špatného.
 105

 

Zaměříme-li se na cílovou skupinu reklam na alkohol, neměla by zahrnovat osoby 

mladší osmnácti let. Mladiství nesmějí v těchto typech reklam ani účinkovat, Kodex dokonce 

stanovuje hranici 25 let pro vystupujícího v roli konzumenta. Kampaň na propagaci 

alkoholických nápojů se rovněž nesmí vysílat před, během či po uvedení pořadu určeného 

dětskému publiku či u pořadů, jejichž cílová skupina je z více než 30 % tvořena dětmi a 

mladistvými. Kodex reklamy rovněž stanoví, že velkoplošné plakáty či billboardy nesmějí být 

umístěny ve vzdálenosti bližší než 300 m od základních a středních škol, dětských hřišť a 

zařízení, kde se mládež vyskytuje v hojnějším počtu. Zároveň grafické ztvárnění reklamy 

nesmí využívat žádné prostředky, které by lákaly děti (veselá hudba, přehnaně barevné 

ztvárnění, kreslené postavičky apod.). Loga či názvy alkoholických nápojů se nesmějí 

objevovat na hračkách či dětském oblečení, což platí i pro repliky sportovních dresů 

v dětských velikostech.
106

 

Alkoholické nápoje není možno propagovat ve spojitosti s řízením motorového 

vozidla či praktikováním nebezpečných činností. Také je zakázáno spojovat konzumaci 

alkoholu s jakýmikoli léčivými účinky na lidský organismus, se zvýšenou mentální či 

fyzickou schopností, nebo se společenským úspěchem.
107

 

Reklama musí podávat pravdivé informace ohledně obsahu alkoholu v propagovaném 

nápoji. Zároveň nemůže uvádět vyšší obsah alkoholu jako pozitivní vlastnost dané značky či 

jako důvod pro koupi. 

 Potraviny a nealkoholické nápoje 

Propagace potravin má podávat spotřebiteli pravdivé informace o složení výrobků, 

jejich velikosti a působení na lidské zdraví. Jakékoli pozitivní zdravotní vlivy dané potraviny 

musejí být podloženy vědeckými výzkumy. 
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Velikost jednotlivých zobrazených porcí by měla být přiměřená celkové scéně 

reklamy, kampaň nemá ponoukat zákazníky k nadměrné konzumaci jakýchkoli výrobků. 

Naopak má podporovat vyváženou stravu a aktivní způsob života.
 108

 

 Děti a mládež 

Vzhledem ke snadné ovlivnitelnosti dělí a mladistvých si tato skupina vysloužila 

vlastní kategorii kritérií posuzování reklamního sdělení. 

Chemické produkty, jako jsou čističe, žíraviny nebo třeba i léky, nemohou být 

v reklamě prezentovány dětmi, dokonce nesmějí být ani zobrazeny v bezprostřední blízkosti 

dětí, na které v danou chvíli nedohlíží dospělá osoba.
 109

 

Kodex zakazuje povzbuzovat děti v reklamě k setkávání se s neznámými osobami. 

Důraz je kladen na zaručení bezpečí dětem, což se projevuje zejména zákazem zobrazování 

dětí v nebezpečných situacích: děti pohybující se na ulici nesmí vyvolávat představu dětí 

bez dozoru, dále musí být zřejmé, že se jedná o část ulice vyhrazené ke hře, nikoli o rušnou 

silnici s projíždějícími automobily, a v neposlední řadě má tvůrce reklamy dbát na dodržování 

bezpečnostních pravidel (např. helma na hlavě při jízdě na kole, přecházení silnice 

přes přechod pro chodce apod.).
110

 

Reklama nesmí v dětech vzbuzovat pocit, že pokud si daný produkt nezakoupí, přijdou 

o jakousi výsadu či speciální místo ve společnosti, anebo že produkt je nezbytné si koupit. 

Taktéž nelze děti navádět k tomu, aby přemlouvaly rodiče ke koupi produktu. 

Speciální pravidla jsou stanovena také pro inzerování potravin se zobrazením postav 

z dětských seriálů a filmů. Takovéto reklamy nesmějí být v programu zařazovány během 

dětských pořadů bez zřetelného oddělení od samotného programu. Rovněž postavičky ani 

herci vystupující v dětských pořadech nesmějí propagovat jakýkoli produkt bez toho, že jde 

na první pohled poznat, že se jedná o reklamní sdělení.
111

 

 Tabákové výrobky 

Kodex označuje jako tabákové výrobky cigarety, cigarillos, doutníky a dále lulkové, 

dýmkové, cigaretové, šňupací a žvýkací tabáky. Tak jako u alkoholu nesmí být reklama cílena 

na mladistvé a nesmějí v ní vystupovat lidé mladší 25 let. Kodex dále vyjmenovává místa, kde 

se reklama na tabákové výrobky nesmí objevit, aby nepokoušela děti, ovšem tato úprava je 
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zbytečná vzhledem k zákonem stanovému zákazu reklamy na tabákové výrobky kdekoli jinde 

než v místě prodeje či publikacích určených prodejcům tabáku, případně při konání 

motoristických závodů. Loga a vyobrazení tabákových výrobků nesmí být použito jako potisk 

hraček či dětského oblečení.
 112

 

Konzumace cigaret nesmí být spojována s vyšším společenským, sexuálním, 

sportovním či podnikatelským úspěchem. Rovněž nelze dávat do souvislosti kouření a pocit 

relaxace či zvýšené koncentrace. 

 Léky 

Je možno zveřejnit reklamu pouze na léčivé prostředky, které jsou řádně 

zaregistrovány u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a které jsou dostupné ve volném prodeji. 

Není možno propagovat léky, které obsahují jakékoli množství omamné nebo psychotropní 

látky.
113

 

Reklama nesmí ve spotřebiteli vzbuzovat dojem, že lék představuje jediný a zároveň 

dostačující způsob jak se vyléčit z neduhu, který danou osobu trápí. Přírodní původ výrobku 

nesmí být dáván do přímého vztahu z neškodností používání výrobku. 

V kampani je nutné uvést přesný název léčiva, informaci o správném podávání a také 

výzvu k prostudování příbalové informace. Výrobek by neměly propagovat osoby, které 

pracují ve zdravotnictví. 

 Zásilkový prodej 

Zásilkový prodej je charakterizován jako odeslání zboží po obdržení písemné 

objednávky za předpokladu částečné nebo úplné úhrady kupní ceny, a to bez předchozí 

návštěvy maloobchodní jednotky.
114

 

Inzerát musí obsahovat jméno inzerenta a především úplnou a platnou adresu sídla a 

kontaktního místa. Na této adrese může zákazník inzerenta navštívit a informovat se 

na žádané údaje nebo prohlédnout si vzorky nabízených výrobků či modelů, nestačí proto 

uvést pouze P. O. BOX nebo telefonní číslo.
115

 

Zaslané zboží se musí shodovat s tím inzerovaným a také musí splňovat příslušné 

bezpečnostní a jiné normy. Je nepřípustné formou zásilkového obchodu prodávat rádoby 
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kouzelné předměty, ochranné amulety nebo cokoli jiného zneužívajícího důvěřivosti a 

pověrčivosti spotřebitelů. 

 Loterie 

Loterijní společnosti nesmějí v reklamách na své služby nabádat spotřebitele 

k nadměrnému sázení, nebo přímo gamblerství. Opět se zde objevuje zákaz cílení na skupinu 

obyvatel mladších 18 let a zákaz účinkovaní osob pod 25 let. Reklama nesmí být umístěna 

v médiích určených mladistvým, rovněž se nesmí objevit ve školách a jiných zařízeních, kde 

se shromažďují mladí lidé.
116

 

2.2.2 Kodex České televize 

Předpis přijatý Radou ČT na základě zákona o České televizi je zvláštním případem 

mísení norem samoregulačních a pracovněprávních, neboť porušení ustanovení Kodexu ČT 

zaměstnancem televize je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně dle platného Zákoníku 

práce. Z tohoto důvodu obsahuje Kodex normy specifikované konkrétně a jasně, aby byla 

zaručena jejich vymahatelnost. 

Kodex ČT slouží zejména jako nástroj posouzení sporných situací, ke kterým dochází 

v průběhu televizního vysílání. Je ale zároveň slibem televize, že bude řádně a zodpovědně 

plnit službu veřejnoprávního média.
 117

 

2.2.2.1 Etický panel České televize 

Etický panel je poradním orgánem generálního ředitele ve věcech posuzování 

sporných situací při uplatňování zásad Kodexu, v případě potřeby se na jeho členy může 

obrátit také RČT. Byl zřízen s cílem posílit důvěru veřejnosti v Českou televizi jakožto 

provozovatele vysílání, který dbá na zásady profesní etiky. 

Panel je tvořen pěti členy, kteří jsou jmenováni generálním ředitelem po dohodě 

s RČT. Tato funkce je považována za čestnou, členovi Panelu tudíž nenáleží žádná odměna 

za její výkon.
118

 

2.2.2.2 Ustanovení Kodexu České televize 

Kodex ČT se obsáhle věnuje mnoha aspektům zodpovědného provozování 

veřejnoprávního vysílání. Pokyny jsou rozděleny do několika kategorií, např. vztah 

                                                

116 Kodex reklamy, Část druhá, Kapitola IX 
117 Kodex České televize, Preambule 
118 Kodex České televize, Etický panel 
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k divákům či poplatníkům, dále pohled na ČT jako tvůrce programů, nositele informací a 

aktuálních zpráv, anebo stanovení podmínek živého vysílání či oblasti komerčních částí 

programu. 

S ohledem na téma práce budou dále zkoumány pouze části Kodexu související 

s příjmy televize, reklamou či jinými obchodními sděleními apod. 

 Dětský divák 

S ohledem na omezené zkušenosti dětí a mládeže a jejich schopnosti rozlišit racionální 

argumenty reklamy je Česká televize povinna zajistit, aby obchodní sdělení zařazená 

bezprostředně před nebo po vysílání pořadů určených dětským divákům neměla negativní vliv 

na jejich psychický vývoj a také aby jim nevnucovala představu, že v případě nezakoupení 

inzerovaného produktu budou vyloučeni z kolektivu. Stejná pravidla platí i pro upoutávky 

na pořady vysílané v dohledné době.
119

 

 Poplatník koncesionářských poplatků 

Prostředky získané výběrem televizních poplatků je ČT vázána užívat efektivně a 

s cílem dostát veřejné službě. Pokud o to poplatník požádá, je Televize povinna mu sdělit 

informace o právech a povinnostech odvodu poplatků, stejně jako o využití jejich výtěžku. 

V postoji k poplatníkům uplatňuje ČT rovný přístup, tedy žádného poplatníka nezvýhodňuje 

před jiným, všichni musejí respektovat stanovené podmínky.
120

 

 Zábavní pořady a reklama 

Zábavní a odpočinkové pořady tvoří nedílnou součást vysílání České televize. 

Při jejich zařazení do programu je ale nutné posoudit, zda nepůsobí jako podpora určitého 

chování spotřebitelů či nástroj k prosazení určitých obchodních zájmů. ČT nemůže uvést 

vystoupení, jehož primárním záměrem je propagace produktu či manipulace s divákem 

ve prospěch výrobce či obchodníka.
121

 

 Propagace ve veřejném zájmu 

Česká televize pomáhá charitativním organizacím, sdružením podporujícím kulturu či 

vzdělávání a jiné obecně prospěšné aktivity, a to především bezplatným poskytnutím 

vysílacího prostoru k propagaci dobročinných sbírek, vzdělávacích kurzů a podobných akcí. 

                                                

119 Kodex České televize, čl. 2.6 
120 Kodex České televize, čl. 3.1 – 3.4 
121 Kodex České televize, čl. 11.2 



42 

Zájemci o toto mediální partnerství mohou České televizi předložit žádost o vysílání 

svého příspěvku. Přiložit musí charakteristiku celého projektu, k jehož propagaci má 

upoutávka sloužit. ČT musí ověřit, že žadatelem je nekomerční subjekt, který je skutečně 

schopen naplnit cíle daného projektu.
 122

 

Je-li zájemců mnoho, vybírá ty, jejichž příspěvky budou zveřejněny, speciální 

výběrová komise. Tu sestavuje Česká televize, přičemž alespoň třetina jejích členů nesmí být 

v žádném směru závislá na ČT ani na žádné z nominovaných organizací, a zároveň musí 

disponovat potřebnými znalostmi nevládního neziskového sektoru. 

Samotný příspěvek pak musí být zpracován v souladu se standardy platnými 

pro vysílání ČT, nesmí divákům poskytovat klamavé či matoucí informace o povaze projektu 

nebo užití získaných finančních prostředků.
123

 

V některých mimořádných případech může být sama Česká televize dárcem 

finančních nebo materiálních prostředků osobám v nouzi. Činí tak přímo nebo 

prostřednictvím organizace Člověk v tísni, avšak vždy pouze z prostředků získaných vlastní 

podnikatelskou činností, nikoli z výnosů z televizních poplatků. 

 Komerční obsah vysílání 

Prodej vysílacího prostoru komerčním subjektům je hlavní částí podnikatelské činnosti 

České televize. Mezi inzerentem a ČT může být pouze vztah na obchodní úrovni, nelze 

sjednávat speciální dohody zahrnující např. účast ČT na podnikání inzerenta. Je nutné 

zabezpečit, aby inzerent neovlivnil obsah pořadů, anebo aby si nenárokoval jakákoli 

zvýhodnění či speciální zacházení.
 124

 

Televize postupuje tak, aby maximalizovala výtěžek z prodeje reklamního prostoru. 

Vždy ale musí brát ohled na ustanovení Kodexu, stejně jako na zákonnou úpravu dané 

problematiky. Nelze proto vysílat reklamu skrytou či podprahovou, ani jinou formu 

zakázanou zákonem.
125

 

Prostor vyhrazený obchodním sdělením musí být pro diváky přehledně oddělen 

od zbytku vysílání, aby s ním nemohl být zaměněn. To platí i v případě nabídky 

                                                

122 Kodex České televize, čl. 10.3, 20.1 – 20.4, 20.6 
123 tamtéž 
124 Kodex České televize, čl. 21 
125 tamtéž 
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upomínkových předmětů ČT, knižních publikací či nosičů audiovizuálních děl se seriály a 

filmy, které produkovala.
126

 

 Hospodaření České televize 

Česká televize je zavázána hospodařit rozvážně a efektivně, a to jak s prostředky 

získanými výběrem koncesionářských poplatků, tak i s výtěžkem z vlastní podnikatelské 

činnosti. Rozhodnutí o změnách provozních záležitostí musejí být podložena ekonomickými 

propočty, rovněž pracovníci musejí brát v úvahu ceny materiálu a lidské práce vynaložené 

při natáčení pořadů a snažit se úsporně nakládat se svěřenými prostředky.
 127

 

  

                                                

126 tamtéž 
127 Kodex České televize, čl. 25 
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3 Specifika televizní reklamy 

v českém mediálním prostředí 

Tak jako mnoho jiných odvětví, také televizní produkci ovlivnil historický vývoj naší 

země. Na území socialistického státu sice něco jako televizní reklama existovalo, přesto nelze 

tvrdit, že by její atributy byly srovnatelné s kampaněmi vysílanými v západních zemích. 

Důvodem byl především rozličný cíl obchodních sdělení – zatímco západní reklamní 

agentury se snažily svou kampaní podnítit v divácích potřebu koupit konkrétní značku 

výrobku, naše reklamy sloužily pouze k vyplnění volného času mezi vysíláním jednotlivých 

pořadů. Některá „okna“ tak vyplnily záběry rozverných hrajících si koťátek, jindy si divák 

mohl rozšířit znalosti v oboru botaniky při sledování mnoha druhů sukulentů. Existovaly také 

spoty, které sice propagovaly určitý výrobek, vzhledem k omezené nabídce však předmětem 

reklamy nebyla značka, ale celá kategorie produktů, např. vejce, med, česnek nebo mléko. 

Jak ale píše Krupka, „přechod do svobodného světa nebyl v případě reklamního 

průmyslu tak složitý jako v některých jiných odvětvích. Mimo jiné proto, že tento obor 

kontakt se západní Evropou nikdy úplně neztratil.“
 128

 Především společnost Rapid, která 

v té době stála za výrobou televizních reklam a mnoha jiných forem propagace směřujících 

do zahraničí, měla koncem šedesátých let dovoleno vysílat své pracovníky na zahraniční 

stáže. Zde nabrali zkušenosti a rozvinuli své dovednosti, které pak zužitkovali v době 

zavedení a růstu volného trhu. 

Dnes se o české reklamě dá říci, že již dohnala to, co snad mohla promeškat pozdním 

startem. Zaměříme-li se na kreativní část reklamního průmyslu, tvůrci z ČR se často účastní 

mezinárodních festivalů reklamy a nutno zdůraznit, že se setkávají s úspěchem. Mezi typické 

znaky české reklamy patří důraz na humor, přátelství a společné zážitky. Tato témata se 

prolínají v nejrůznějších obměnách prakticky všemi kampaněmi, ať už se jedná o reklamu 

na pivo či telefonního operátora. 

Pokud se podíváme na ryze ekonomickou stránku věci, hlavní aktéři české reklamy 

v průběhu let bez nejmenších pochybností „okoukali“ praktiky svých západních kolegů. 

To samozřejmě souvisí také s příchodem velkých zahraničních reklamních agentur na území 

našeho státu – spolu s mezinárodními měřítky kvality zpracování obchodních sdělení s sebou 

přinesly také světové ceny. 

                                                

128 KRUPKA, Jaroslav. Česká reklama. Od pana Vajíčka po falešné soby. 2012. Str. 15. 
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Reklamní trh je obrazně řečeno velice živý organismus. Rád mění svou image, chvíli 

tloustne, následně svou váhu zase rychle redukuje, občas si hraje na patriota, jindy nás zase 

překvapí podporou globalizace a poměrně často nás dokáže zaskočit originalitou, která sem 

tam hraničí s nevkusem. Je poměrně náročné popsat tvora, který se tak snadno a často 

přizpůsobuje svému okolí, a který má navíc spoustu tajemství – postupy a dohody, které jsou 

známé pouze „lidem z oboru“. 

V následujících kapitolách se budeme snažit objasnit způsob fungování reklamního 

trhu, vymezit roli reklamních a mediálních agentur a také postavení televize jakožto šiřitele 

reklamních sdělení. 

3.1 Subjekty trhu TV reklamy 

Reklama je oborem velice specifickým, neboť vytváří jakýsi most mezi několika 

oblastmi. Prvně je to výroba produktu nebo proces poskytování určité služby, která se stává 

předmětem reklamního sdělení. Dále přichází na řadu kreativní tvorba reklamní kampaně, 

snaha zaujmout diváka, vyvolat u něj pozitivní pocity, vytvořit malé umělecké dílko. 

Posledním článkem řetězce je pak médium, které reklamní agentuře poskytne vysílací prostor 

a výsledné obchodní sdělení pošle do světa. 

Pojďme se nyní podívat blíže na to, jaké činnosti vykonávají jednotliví členové 

v procesu výroby a přenosu reklamního sdělení, jaké jsou jejich povinnosti a také cíle. 

3.1.1 Reklamní agentury 

Představme si tuto situaci: Jsme výrobcem produktu, který je nový, kvalitní a ve své 

třídě patří mezi přiměřeně drahé modely. Jako jeho tvůrce dokonale rozumíme technologii 

výroby, zpracování daných materiálů či údržbě našeho výtvoru. Přes to všechno ale 

postrádáme důležitou dovednost – prezentovat náš výrobek veřejnosti tak, aby o něj projevila 

zájem a nakonec si jej i zakoupila. Přesně proto jsou zde reklamní agentury. 

Ve dřívějších dobách si společnosti (zejména ty menšího rozsahu s omezenými 

prostředky) zajišťovaly propagaci svých výrobků a služeb samy. Zaměstnanci jejich 

obchodního či marketingového oddělení podávali inzeráty do novin, vylepovali plakáty, 

natáčeli rádiové spoty. Jistě, některé firmy to tak dělají dodnes, ať už dobrovolně, nebo 

z donucení vzhledem k omezenému rozpočtu. Výhodou tzv. interní agentury je především 

značná úspora nákladů vzhledem ke snadné a rychlé komunikaci s vedením společnosti, dále 

výborná znalost firemních poměrů a možnost vytvoření jedinečného komunikačního stylu a 

firemní tradice. Jako nevýhodu pak můžeme vidět především nedostatek zkušeností 
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s některými typy propagace či využitím netradičních médií apod. Pravdou je, že pokud chce 

být v dnešní ekonomice společnost úspěšná, musí mít propracovanou komunikaci se 

zákazníky. A je to právě spolupráce s odborníky, která může dopomoci k dosažení tohoto 

cíle.
129

 

Důraz na efektivitu a promyšlenost reklamního sdělení se odráží také v přerodu 

reklamních agentur v agentury komunikační. Jak píše Pospíšil, „komunikační agentura je 

novější název pro reklamní agenturu. Vychází z názoru, že pro komunikaci je zásadní fakt, že 

všechny složky účinné komerční komunikace tvoří jednotný celek. Komunikační agentura tak 

není jen pouhým výrobcem inzerátu, ale tvůrcem komplexní komunikace mezi zadavatelem a 

jeho potenciálními zákazníky.“
130

 

3.1.1.1 Full-servis agentury 

Firmy, které chtějí svou marketingovou strategii svěřit kompletně do péče 

odborníkům, jistě vyhledají reklamní agenturu poskytující komplexní servis. Za tento přístup 

sice klient zaplatí vyšší cenu, dostane ale opravdu kvalitní a profesionální servis.  

Na úvodní schůzce zástupci agentury vyslechnou klienta, zjistí, jaký produkt hodlá 

propagovat a jakého cíle chce komunikací dosáhnout. Na základě zjištěných informací pak 

klientovi připraví kompletní komunikační strategii. Zajistí mu potřebný průzkum trhu, vytvoří 

kreativní kampaň, nakoupí požadovaný prostor ve vhodně zvolených médiích vzhledem 

k cílové skupině. Reklamní kampaň otestuje a následně monitoruje její výsledky, aby mohla 

ověřit dosažení stanovených cílů. 

Pro klienta je zřejmě výhodnější vybrat si jako partnera full-service agenturu. Jedním 

z důvodů je snadné jednání – mnohem lépe a efektivněji se komunikuje s jednou větší firmou, 

než s několika menšími zároveň. Navíc tím, že vybraná agentura má přehled o kompletním 

plánu marketingové komunikace klienta, může lépe koordinovat její jednotlivé části a 

efektivněji využít svěřený rozpočet. Ve prospěch agentur poskytujících komplexní servis 

mluví také jejich velikost, resp. počet klientů, pro které vytvářejí kampaně. Čím větší je 

agentura, tím více reklamního prostoru nakupuje a logicky tím lepší podmínky pro jeho nákup 

může vyjednat u médií.
131

 

                                                

129 KOBIELA, Roman. Reklama, 200 tipů, které musíte znát. 2009. 161 s. 
130 POSPÍŠIL, Jan, ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Jak na reklamu: Praktický průvodce světem reklamy. 2012. Str. 82. 
131 tamtéž 
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3.1.1.2 Specializované agentury 

Jak se reklama stávala součástí našich životů, zvykali jsme si na ni a následně jsme se 

ji naučili ignorovat. Odborníci z reklamního průmyslu proto přicházeli a stále přicházejí 

s novými metodami, které by klientům zaručili přesnější zásah zvolené cílové skupiny či lepší 

vztahy se zákazníky. 

Díky tomu vznikají specializované agentury, které se zaměřují na úzký okruh činností, 

pouze určitou část marketingové komunikace, ve které ale dosahují o to lepších výsledků. 

Jejich služeb využívají především menší firmy, které mají pouze omezený rozpočet určený 

na marketingové účely, takže zvolí pouze vybrané nástroje komunikačního mixu. Na českém 

reklamním trhu můžeme nalézt především tyto typy specializovaných agentur:
132

 

 Grafická studia – jedná se o malé firmy s pouhými několika zaměstnanci, které se 

zaměřují na kreativní zpracování reklamy ať už přímo pro zadavatele, nebo pro větší 

agenturu, která hledá originální myšlenku či novou perspektivu. Obvykle zpracovávají 

design či grafický návrh tiskovin, reklamních předmětů apod. 

 Mediální agentury – jedná se o firmy, jejichž hlavní náplní práce je skupování a 

rozdělování reklamního prostoru v médiích. Více o těchto agenturách pojednává 

kapitola 3.1.1.3. 

 Průzkumné agentury – tyto agentury se zaměřují především na průzkum trhu 

pro zadavatele i pro jiné agentury. Zkoumají stav i vývoj trhu dané komodity, 

postavení konkurence a také spokojenost či požadavky zákazníků. 

 Produkční agentury – jak napovídá sám název, jedná se o agentury, které se starají 

o konečnou podobu reklamy. Zajišťují, aby reklama schválená klientem byla 

provedena v požadované verzi, formě a kvalitě. Zabezpečují tisk materiálů, kontakt 

s nahrávacím studiem či natáčecím štábem atd. 

 PR agentury – oblast public relations, neboli vztahů s veřejností zahrnuje komunikaci 

nejen se stávajícími zákazníky, ale také s potenciální klientelou. Agentura zajišťuje 

pro klienta tisková prohlášení či konference, které utvářejí povědomí o konkrétní 

společnosti a přispívají ke zlepšování její pověsti a image. 

                                                

132 tamtéž 
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 CRM agentury – v poslední době stále roste význam tohoto oboru. Customer 

Relationship Management, tedy volně přeloženo správa vztahů se zákazníky, 

představuje snahu zefektivnit obchodní vztahy s klienty. Agentura rozdělí zákazníky 

firmy do skupin primárně dle dosahovaného zisku, následně si vede evidenci 

získaných informací a podle nich pak přizpůsobuje konkrétní nástroje komunikace. 

Specializované agentury získávají zakázky z větší části přímo od zadavatelů reklamy. 

Nezřídka se ale stává, že požadavek zadá velká agentura, která jinak svým klientům 

zprostředkovává veškerý servis. Full-servis agentury využívají služeb menších firem hlavně 

pro zachování své flexibility nebo v případech, kdy mají mnoho vlastní práce a potřebují 

dostát klientovým nárokům v daném termínu. 

3.1.1.3 Mediální agentury a mediální zastoupení 

Jak už jsme uvedli, mediální agentura je vlastně určitou formou reklamní agentury, 

která se specializuje především na umístění kampaně v médiích, tedy tzv. mediální plánování. 

Agentura vyhodnocuje, jaká média jsou pro klienta nejvhodnější vzhledem k jeho cílové 

skupině. Následně plánuje, jak velký objem reklamního prostoru chce a může nakoupit 

z daného rozpočtu. Nakonec realizuje samotný nákup vysílacího času nebo inzertních stran.  

Umění mediálního plánování jasně vyjádřil Frank S. Foster: „Záměrem mediálního 

plánování je pokusit se odhalit tu správnou kombinaci jednotlivých typů médií pro doručení 

specifického poselství reklamy předem zvolenému publiku.“
133

 

Existuje ale také mediální agentura „naruby“. Nepracuje pro zadavatele reklamy, tedy 

nenakupuje reklamní prostor, ale právě naopak, prodává jej. Tzv. mediální zastoupení se 

stává běžnou praxí i na českém reklamním trhu. Časopisecké tituly, deníky, rozhlasové i 

televizní stanice, v podstatě všechna média většího významu dnes spolupracují s mediálními 

agenturami, které prodávají místo v jejich vysílání či vydání inzerentům. To, co dříve 

vykonávalo např. obchodní či inzertní oddělení média, dnes dělá externí agentura za nemalé 

provize. 

Zajímavým úkazem je, že prostřednictvím mediální agentury prodává svůj vysílací čas 

také veřejnoprávní Česká televize, a to dokonce už od roku 1991. Agentura 

Media Master, s. r. o. spravuje pro Českou televizi vysílací prostor na všech jejích kanálech, 

tj. ČT1, ČT2, ČT SPORT, ČT24. Kromě toho má na starosti také prodej reklamního prostoru 

televizní stanice TV Barrandov, Českého rozhlasu nebo časopisu FILMSTAGE, a také 

                                                

133 KATZ, Helen. The Media Handbook. 2010, 212 p., The Foreword of Frank S. Foster. Vlastní překlad. 
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pronajímá reklamní prostory v budovách České pošty.
134

 Z posledních zpráv ale vyplývá, že 

Česká televize zvažuje návrat ke klasickému modelu, tedy prodeji reklamního času 

prostřednictvím vlastního obchodního oddělení. Smlouva ČT s agenturou Media Master totiž 

vyprší na konci letošního roku. Rozhodnutí by mělo být známo do konce června.
135

 

Největší komerční televizní stanice na českém trhu Nova a Prima paradoxně 

mediálního zastoupení nevyužívají. Obě mediální skupiny zastupují čisté své zájmy a spravují 

jak vysílací čas věnovaný reklamním sdělením, tak reklamní prostor na svých webových 

stránkách. 

3.1.1.4 Profesní sdružení reklamních agentur 

V podmínkách české reklamy existuje několik profesních organizací sdružujících 

reklamní a komunikační agentury. Pojďme si představit dvě nejznámější: 

 Asociace komunikačních agentur (AKA)
136

 

AKA pod sebou v současnosti sdružuje 73 tzv. síťových komunikačních agentur. 

Jedná se o velké agentury, které jsou povětšinou součástí nadnárodních reklamních gigantů, 

např. Young and Rubicam Praha, MARK/BBDO nebo Ogilvy & Mather. Svůj hlavní cíl vidí 

tato organizace v podpoře rozvoje komerční komunikace, jejím zdokonalování a 

profesionalizaci. 

Agentury jsou rozděleny dle svého zaměření na několik kategorií, konkrétně 

komplexní reklamní servis, mediální služby, direkt marketing, integrované podlinkové služby 

a digitální marketing. 

 Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace 

(AČRA MK)
137

 

Tato profesní organizace byla založena v roce 1992, a od té doby sdružuje reklamní 

agentury spíše menšího a středního rozsahu. V letošním roce je přihlášeno 46 agentur, 

např. FAST FORWARD, Q studio nebo Media One. 

                                                

134 Media Master. O nás [on-line]. 2009, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: http://www.media-master.cz/ 
135 Mediaguru.cz. ČT nevylučuje vlastní prodej reklamy, rozhodne se do konce června [on-line]. 2013, [cit. 2013-

01-28]. Dostupný z: http://www.mediaguru.cz/2013/04/ct-nevylucuje-vlastni-prodej-reklamy-rozhodne-se-do-

konce-cervna/#.UWAcfEp8PUc 
136 AKA – Asociace komunikačních agentur. Představuje se vám Asociace komunikačních agentura [on-line]. 

2012, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: http://aka.cz/uvod.php 
137 AČRA MK – Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. Členové AČRA MK [on-

line]. 2012, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: http://www.acra-mk.cz/cs/clenove/ 
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Asociace si klade za cíl zvýšit profesionální úroveň české reklamy, zároveň zastupuje 

společné zájmy svých členů před státní správou a poskytuje jim poradenské služby. 

3.1.2 Televize jako šiřitel reklamy 

Společně s tiskem a rozhlasem patří televize pod skupinu tzv. masmédií – 

zjednodušeně se jedná o sdělovací prostředky, které dokážou zasáhnout velice širokou cílovou 

skupinu. Reklama v televizi je tradiční formou obchodního sdělení a je využívána především 

většími (rozumějme bohatšími) společnostmi. Běžný spotřebitel si navíc televizní reklamu 

spojuju s určitou prestiží inzerované značky – kdo propaguje své zboží v televizi, musí být 

úspěšný. 

3.1.2.1 Přínosy a rizika spojená s TV reklamou 

Přestože v současné době televizní reklama ztrácí ve prospěch propagace na internetu, 

stále se drží na první příčce v porovnání s ostatními inzertními možnostmi. Její oblíbenost je 

způsobena především možností zásahu obrovského množství spotřebitelů. Vždyť kdo z nás 

dnes nevlastní alespoň jeden televizor? Většina domácností jich má dokonce hned několik. 

Navíc televizi sledujeme jednak přímo, používáme ji ale i jako kulisu, např. k poslechu 

zpravodajství, novinek ze společnosti či hudby. Inzerenti nás tak mají možnost bombardovat 

svými nabídkami několik hodin denně bez toho, abychom se tomu nějak bránili. 

Výhodou televizní reklamy je možnost zaujmout divákům zrak i sluch zároveň, 

prezentovat výrobek či službu v živých barvách a také s využitím pohybu. Tím, že divák vidí 

využití výrobku v téměř „skutečném životě“, dokáže si lépe představit sám sebe, jak ho 

používá a snáze se nechá přesvědčit k jeho koupi. 

Tak jako každý typ propagace má i televizní reklama svá negativa. Prvním bude určitě 

cena za umístění obchodního sdělení ve vysílání televizní stanice. Pro ilustraci uveďme 

příklad: jeden 30 sekundový spot uvedený v pátek těsně před 21 hod. na kanálu ČT2 vyjde 

inzerenta na 75.000 Kč.
138

 Přitom k zaručení požadovaného efektu je třeba konkrétní spot 

odvysílat několikrát, ne jen jednou. 

Dalším záporem může být rychlý nástup ignorace sdělení ze strany publika. 

Odborníci se dohadují, kolikrát může divák reklamu shlédnout, než začne být iritován jejím 

obsahem. Tento fenomén dnešní doby bývá označován jako obnošení reklamy. V budoucnu 

možná dojde k jistému zlepšení pro inzerenty. Už nyní do domácností pomalu pronikají 

                                                

138 Media master. Ceník reklamy na ČT2 – DUBEN 2013 [on-line]. 2009, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 

http://www.media-master.cz/files/Martin/Ceniky/04_2013_CT2.pdf 
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tzv. chytré televize, které umožňují např. připojení k internetu, párování s jinými technickými 

zařízeními atd. Divák pak třeba bude mít možnost nastavit si, o jaké informace má zájem. 

Následně k němu doputují pouze reklamy dle předem zadaných dat. Tyto reklamy tak mohou 

být lépe zacíleny a tím pádem budou také efektivnější pro inzerenta.
139

 

Jasnou nevýhodou televizní reklamy je velké množství sdělení, které diváky zahlcují 

informacemi a vytváření velice matoucí prostředí. Mezi lety 1990 až 2008 došlo k téměř 

300% nárůstu televizní reklamy zařazené v tzv. prime-time. Zčásti lze tento nárůst vysvětlit 

vznikem mnoha nových televizních stanic, druhým důvodem je pak zejména zkrácení 

jednotlivých spotů. Zatímco ve svých počátcích trval jeden reklamní spot minutu (nebo i 

déle), dnes se délka běžné televizní reklamy pohybuje okolo 30 sekund, ve vysílání se ale 

objevují také krátké „připomínkové reklamy“ trvající pouhých 10 sekund.
140

 

Poslední komplikací pro inzerenta je problém umístění svého spotu. V zásadě existují 

dvě možnosti: zařadit reklamu mezi jednotlivé pořady, anebo v průběhu jednoho z nich. 

Zatímco jedna skupina inzerentů věří, že mezi těmito možnostmi není rozdíl, další mají pocit, 

že vyšší pravděpodobnost ztráty publika hrozí v pauzách mezi programy. Inzerenti také bojují 

o pořadí, ve kterém budou jednotlivá sdělení vysílána a za kýženou pozici jsou ochotni si 

připlatit. Obecně se věří, že publikum věnuje největší pozornost první reklamě, ty další už 

nevnímá, příp. přepne na jinou stanici nebo odchází od televizní obrazovky. 

3.1.2.2 Komerční vs. veřejnoprávní televize 

V České republice funguje tzv. duální systém vysílání. To znamená, že vedle sebe 

existuje veřejnoprávní médium, tedy Česká televize, spolu s dalšími subjekty v soukromém 

vlastnictví, které vysílají na základě udělených licencí.
141

 

Z pohledu zadavatelů reklamy je hlavním rozdílem mezi oběma typy stanic především 

objem času, který je možno využít pro vysílání obchodních sdělení. Není nutné 

zdůrazňovat, že komerční subjekty mohou vysílat mnohem více reklamy, nežli veřejnoprávní 

stanice. Zlom v této problematice představovala především změna Zákona o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání ze dne 21. října 2011, která České televizi úplně 

znemožnila vysílat klasickou spotovou reklamu na kanálech ČT1 a ČT24, a dále určila 

podmínky, za kterých je možné zařadit obchodní sdělení do vysílání programů ČT2 a ČT 

SPORT (viz kapitola 2.1.2.). 

                                                

139 KATZ, Helen. The Media Handbook. 2010. 212 p. 
140 WILSON, Stan Le Roy. Mass media / mass culture: an introduction. 1993. 458 p. 
141 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 2007. 447 s. 
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Další odlišností je způsob zařazování reklamních spotů. Zatímco stanice České 

televize (rozumějme ČT2 a ČT SPORT) umisťují reklamu pouze mezi jednotlivé vysílané 

pořady, komerční stanice se neostýchají kvůli obchodním sdělením přerušit program v jeho 

průběhu, a to klidně několikrát. Nutno podotknout, že soukromí vysílatelé financují svůj 

provoz pouze z reklamních příjmů, kdežto ČT se může opřít ještě o finance získané výběrem 

koncesionářských poplatků. 

Rozdílný je také způsob prodeje reklamního prostoru. Jak už jsme zmínili výše, 

za Českou televizi prodej vysílacího času obstarává agentura Media Master, která se stará také 

o stanici TV Barrandov. Stanice spadající pod Skupinu Nova (tj. Nova, Nova Cinema, Fanda, 

Smíchov, Telka, Nova Sport, MTV) a také stanice Prima Group (Prima Family, Prima Cool, 

Prima Love, Prima Zoom) prodávají svůj reklamní prostor prostřednictvím vlastních 

obchodních oddělení. Zajímavým subjektem reklamního trhu je pak mediální agentura 

Atmedia, která pod sebou sdružuje tematicky zaměřené televizní stanice (jmenujme 

např. AXN, Fashiontv, Óčko, Tv paprika, Spektrum, National Geographic Channel, a další). 

Poněkud komplikované je pak posoudit, nakolik se liší utváření ceny za reklamní 

prostor. V zásadě lze říci, že veřejnoprávní i komerční subjekty používají podobnou metodiku 

určování cen inzerce, přesto lze nalézt rozdílnosti. Jednotlivé cenotvorné faktory budou 

zkoumány v kapitole 3.2.3, konkrétní ceny pak uvedeme v části věnované analýze reklamních 

příjmů (kapitola 4). 

3.1.3 Interakce TV a mediální agentury 

Přestože jsou dnes spotřebitelé již téměř zahlceni počtem televizních stanic, stále 

vznikají nové. Jen během posledního čtvrtletí rozšířila Nova svou skupinu o dva nové kanály 

(Smíchov, Telka), Prima přidala dokumentární stanici Zoom. Pozadu nezůstává ani ČT, která 

letos v létě zprovozní program ČT:D zaměřený na dětské publikum.
142

 Zatímco si ale diváci 

mohou vybrat z nepřeberného množství televizních stanic, inzerenti snažící se zasáhnout svou 

cílovou skupinu zjišťují, že je třeba jednat se stále méně početnou skupinou společností či 

agentur, které prodávají reklamní prostor. 

Tento trend souvisí s jiným specifikem reklamního trhu. Ať si to uvědomujeme nebo 

ne, média s reklamou byla, jsou a vždy budou pevně provázána. Vzájemně se potřebují, jedno 

                                                

142 Mediaguru.cz. Dvořák: Možnost vysílat reklamu na ČT:D zkoumáme [on-line]. 2009, [cit. 2013-01-28]. 

Dostupný z: http://www.mediaguru.cz/aktuality/dvorak-moznost-vysilat-reklamu-na-ctd-

zkoumame/#.UV6DWEp8PUd 
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nedokáže existovat bez druhého. Inzerenti chtějí nalézt cestu, jak nejefektivněji propagovat 

daný produkt, média se jim snaží přizpůsobit, aby prodala svůj reklamní prostor. 

V poslední době mají reklamní agentury a jejich klienti tendenci požadovat lepší dosah 

cílové skupiny. A tak televize, ve snaze vyhovět jim, žádají o licence na nové stanice, které se 

specializují na užší segmenty diváckého zájmu (např. Prima Cool, Fanda – mladé publikum, 

především z řad mužů, Prima Love – prvoplánově ženský kanál, apod.). Nově vzniklé stanice 

se pak zařadí pod mateřskou společnost, čímž vzniká stále větší mediální skupina. Místo 

jednoho programu jich společnost najednou spravuje pět, každý zaměřený na jiné publikum. 

Inzerent tak nemusí dohadovat obchodní podmínky s provozovatelem každé stanice zvlášť, 

stačí mu pouze jedna smlouva. 

3.1.3.1 Prodej vysílacího času 

Obecně lze říci, že existují tři způsoby prodeje reklamního prostoru v televizním 

vysílání: prodej na základě dlouhodobé smlouvy, prodej vybraných časů, tedy krátkodobé 

dohody, a pak příležitostná inzerce dle jednorázových smluv. 

 Dlouhodobá inzerce 

Zásadní období pro televizní stanice, ale také pro reklamní a mediální agentury, 

představuje měsíc květen, resp. doba okolo konce školního roku. V tomto období totiž 

televize přecházejí ve vysílání na prázdninový režim, v zákulisí se ale pečlivě připravují 

na nadcházející sezónu: přemýšlejí nad programovým schématem, nakupují práva úspěšných 

zahraničních pořadů, příp. produkují vlastní programy, kterými chtějí přilákat diváky 

k obrazovkám. Čím lákavější bude programová skladba příštího roku, tím více inzerentů se 

televizi podaří přilákat. 

Systém dlouhodobých inzertních kontraktů funguje na bázi garantovaného zásahu 

cílové skupiny (GRP, viz dále). Na základě předchozích zkušeností se sledovaností 

jednotlivých pořadů je inzerentům nabídnuto předpokládané množství zasažených diváků. 

Klient tak má dopředu možnost zarezervovat si prostor pro svou reklamu u programů, které 

odpovídají zájmům jeho cílové skupiny a také množství diváků, které potřebuje oslovit. 

Dlouhodobé kontrakty mají pro inzerenta výhodu především v možnosti výběru 

vysílacích časů a také v určité slevě na celkový objem zadané reklamy. Pro televizi pak 

dlouhodobá smlouva představuje garanci zaplnění inzertního prostoru a také jisté reklamní 

příjmy. 
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Obvyklá doba trvání dlouhodobých reklamních smluv se pohybuje v rozmezí šesti 

měsíců až jednoho roku. Většina stanic pak umožňuje inzerentům sjednat podmínky 

pro změnu části smlouvy, např. určitý objem reklamního času lze do stanoveného data zrušit 

či přeobjednat na jiné termíny. 

 Krátkodobá inzerce 

Krátkodobou inzerci využívají inzerenti, kteří nejsou ochotni nebo schopni zavázat se 

k dlouhodobé spolupráci s televizní stanicí. Ceny mohou být vyšší než u dlouhodobých 

kontraktů, ale není to pravidlem. Odvíjí se především sledovanosti televizní stanice 

v jednotlivých dnech a hodinách, ale také od momentální situace na reklamním trhu. 

Smlouvy pro krátkodobou inzerci se uzavírají obvykle na čtvrtletí. Pokud je ale 

ekonomika v rozmachu, klienti jsou ochotni investovat do propagace a televize dokáže 

dostatečně pružně reagovat, je možné sjednávat kontrakty na dobu kratší, např. jeden měsíc.  

Značnou výhodou pro zadavatele je pružnost plánování krátkodobých kampaní, 

pro televizi zase tento způsob prodeje představuje možnost zaplnit reklamní čas, který se jí 

nepodařilo zaplnit spoty dlouhodobých inzerentů. 

 Příležitostná inzerce 

Obrazně by se dalo říci, že se jedná o takový výprodej. Televize se snaží udat vysílací 

čas, který jí ještě zbývá do naplnění zákonného limitu. Je ochotná vyjednávat o cenách a snížit 

je na minimum, čehož využívají zejména inzerenti disponující menším rozpočtem. 

Samozřejmou nevýhodou je pak praktická nemožnost vybrat si dobu, ve které bude reklama 

vysílána. 

3.1.3.2 Bonusy a provize 

To, že reklamní, resp. mediální agentura dostane za své služby zaplaceno od klienta, je 

samozřejmé. Méně se už ale ví, že jisté finance jí přinese také spolupráce s médiem. Každá 

agentura má možnost získat výhodnější podmínky v podobě agenturních provizí, slev 

na klienta či mediálního bonusu. V reklamní praxi je tak běžné, že ceny uvedené v cenících 

reklamy v podstatě neplatí. 

Mechanismus funguje následovně: Každé médium, ať už se jedná o televizi, deník či 

rozhlasovou stanici, disponuje sazebníkem určujícím základní ceníkovou cenu. Od této ceny 

se každé agentuře automaticky odečítá agenturní provize ve výši 15 %. Následně se částka 

sníží o další slevu, mediální bonus. Jeho výše závisí na síle média i agentury. Čím větší objem 
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prostředků agentura u média proinvestuje, tím vyššího bonusu může dosáhnout. Naopak čím 

silnější je vliv média, tím nižší bonusy obecně vyplácí. U televizní reklamy se výše 

mediálního bonusu pohybuje mezi 7 – 10 %. Nakonec přichází na řadu klientská sleva, 

obvykle činí okolo 10 %, ale může být i mnohem vyšší.
143

 

Sečteme-li jednotlivé slevy, zjistíme, že médium reálně obdrží pouze část obnosu, 

který by za předpokladu respektování ceníkových cen získalo. Navíc média přicházejí 

s dalšími bonusy a snižováním cen, aby přilákala inzerenty. Odborníci tvrdí, že nejlépe je na 

tom televize, přestože získá dokonce jen cca 40 % ceníkové ceny. Následuje rozhlas se 

slabšími 30 %, úplně na dně je pak tisk, který tradičně obdrží pouze 20 % z původní ceny. 

Systém slev poskytovaných médiem agentuře souvisí s dopadem hospodářské krize 

na reklamní průmysl. Tedy ne, že by vznikl až v posledních letech, existuje již podstatně déle. 

Ale s tím, jak klesal objem finančních prostředků věnovaných na propagaci, musela média 

bojovat o každého klienta, a tak se rozhodla postupně navyšovat slevy poskytované 

zadavatelům reklamy. Je těžké odhadnout, jak daleko až budou ochotna zajít, jaká bude 

hraniční cena pro inzerci, kterou odmítnou překročit. 

3.2 Formy televizní reklamy 

Když se řekne reklama, běžný divák si představí otravnou znělku, přehnaně barevného 

maskota nebo stárnoucího herce, který se mu snaží vnutit zaručeně nejlepší produkt. 

Pozornost věnuje pouze obsahu sdělení, ne jeho formě. Je to prostě reklama a tím to 

pro diváka končí. 

Ve skutečnosti ale existuje mnoho druhů televizní propagace. Každý z nich dokáže 

na cílovou skupinu působit jinak, vyvolává rozdílné pocity i potřeby, a co je pro inzerenta 

podstatné, liší se také svou cenou. Podívejme se na formy reklamních sdělení nejběžněji 

užívané na českých televizních stanicích.
144

 

3.2.1 Spotová reklama 

Nejčastějším typem využití vysílacího prostoru je spotová reklama. Jednotlivé spoty se 

řadí do bloků, tzv. podů, a to jak mezi pořady, tak i v jejich průběhu. Cena závisí především 

na délce spotu a na denní době, ve které je zařazen do vysílání. 

                                                

143 KRUPKA, Jaroslav. Česká reklama. Od pana Vajíčka po falešné soby. 2012. 264 s. 
144 Mediaguru.cz. Formáty TV reklamy [on-line]. 2013, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 

http://www.mediaguru.cz/typy-medii/televize/formaty/ 
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Stopáž reklamního spotu se pohybuje v rozmezí pěti sekund až jedné minuty, tradičně 

se ale využívají reklamy v délce 10 nebo 30 sekund. Téměř všechny televizní stanice určují 

cenu spotové reklamy pro 30sekundové příspěvky. Náklady na kratší či delší reklamní sdělení 

jsou určovány pomocí koeficientů. Přitom neplatí, že 15sekundová reklama stojí o polovinu 

méně než spot v tradiční 30 sekundové délce. Sdělení v jiné délce totiž komplikuje televizní 

stanici skladbu jednotlivých reklamních breaků (tj. přestávek), což se odráží právě v navýšení 

ceny. 

V současné době začali inzerenti hojně využívat tzv. tandemových spotů. Jedná se 

o kombinaci delšího a kratšího spotu, které na sebe navazují či vzájemně odkazují. Více tak 

zaměstnávají divákovu pozornost a mají tak větší vliv na zapamatování produktu či značky. 

Délka spotů může být různá, nejčastěji se ale využívá klasická kombinace 10 a 30 sekund. 

ČT může tento typ reklamního sdělení zařazovat pouze do vysílání kanálů ČT2 a 

ČT sport. 

3.2.2 Sponzoring 

Poměrně oblíbenou a v poslední době inzerenty hojně využívanou variantou televizní 

reklamy je sponzorský vzkaz. Televizní stanice umožňují zadavatelům reklamy sponzorovat 

konkrétní pořad, časomíru před hlavní zpravodajskou relací nebo reklamní znělky oznamující 

reklamní přestavbu mezi pořady či v jejich průběhu. Název značky, logo, či slogan se 

na obrazovce objeví většinou na dobu 10 sekund, a to buď dvakrát, čtyřikrát nebo šestkrát 

za vybraný pořad (četnost samozřejmě závisí na délce programu). 

Sponzorský vzkaz umožňuje inzerentům lepší zásah cílové skupiny, neboť mohou 

svázat své jméno s programem, který souvisí s jejich působností, např. pořad o bydlení může 

sponzorovat nábytkářská společnost nebo finanční ústav nabízející úvěry na bydlení, seriál 

z lékařského prostředí pak může získat sponzoring farmaceutické společnosti či lékárny apod. 

Ideálním způsobem je pak propojení obsahu pořadu a sponzorství je zakomponování 

názvu značky přímo do jména pořadu. V současné době vysílá televize Nova pořad o vaření 

pojmenovaný Tescoma s chutí, tedy po značce dodávající kuchyňské náčiní. Tato značka již 

v minulosti využila této možnosti u jiné televizní stanice, tehdy v pořadu Tescoma Prima 

vařečka. 
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3.2.2.1 Injektáž 

Speciálním případem sponzoringu je injektáž. Používá se především u sportovních 

utkání nebo také soutěžních pořadů. Tohoto typu inzerce využívají společnosti, které chtějí 

být spojováni s konkrétním sportem či jinou událostí. 

Jedná se o reklamu, která se na obrazovce objeví v průběhu vysílání samotného 

pořadu. Obvykle se objevuje v pravé spodní části obrazovky ve formě obdélníku s logem či 

sloganem inzerenta. Jméno inzerenta také mohou jakoby mimochodem zmínit moderátoři 

pořadu, resp. sportovní komentátoři. Dalším ze způsobů propagace značky je pak možnost 

promítat reklamní grafiku digitálně přímo na plochu hřiště zabíranou kamerami.  

Sponzorský vzkaz, stejně jako jeho specifickou podobu ve formě injektáže, může ČT 

zařadit na kterémkoli ze svých čtyř kanálů. Této možnosti poměrně hojně využívá, především 

na svém Prvním programu. 

3.2.3 Product placement 

Nejnovějším přírůstkem do rodiny televizních reklam na českém mediálním trhu je 

product placement, tedy umístění výrobku přímo do vysílaného televizního pořadu, seriálu či 

filmu. Ačkoli v zahraničí se tato metoda používá již relativně dlouhou dobu, 

v České republice byla legislativou povolena až v polovině roku 2010. 

Z pohledu inzerenta je umístění produktu do televizní produkce výhodným způsobem 

propagace, neboť ukazuje výrobek v podstatě v reálném životě, v situacích, kdy mohou 

vyniknout jeho specifické atributy. Hlavní úskalí pak spočívá v natáčení – jak produkt umístit 

či zmínit tak, aby si toho divák všiml, ale nebyl sdělením přímo zahlcen? Přešlapy tohoto typu 

můžeme dnes vidět téměř v každém ze seriálů produkovaných televizními stanicemi. Jejich 

tvůrci se teprve učí, jak vyjít vstříc nové reklamní technice a prezentovat produkt nenásilnou a 

přirozenou formou. 

S tímto druhem propagace se můžeme setkat v pořadech z produkce ČT, a to 

na kterémkoli z jejích kanálů. Seriály či zábavné pořady obsahující product placement jsou 

řádně označeny logem PP, které diváky upozorňuje právě na propagaci výrobků během 

pořadu. 

3.2.4 Teleshopping 

Oproti předchozí kategorii je teleshopping matadorem mezi reklamními technikami. 

Označujeme tak především přímý prodej produktů prezentovaných v rámci samostatného 
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minipořadu. Technika se využívá pro výrobky dlouhodobější spotřeby příp. pro kosmetické 

zboží, předměty denní spotřeby nemá smysl propagovat touto metodou. 

V současné době můžeme teleshopping sledovat na nově vzniklých kanálech 

(namátkou např. Fanda). V zásadě se jedná o nabídky produktů sdružených pod jednou 

ze dvou společností, TV Products nebo TOP SHOP. Prodejní pořady trvají přibližně 

5 až 10 minut a cena za jejich vysílání je stanovena dle jiných podmínek než u ostatních typů 

reklam, obvykle na základě dlouhodobého kontraktu. 

Teleshopping je na České televizi zcela zakázán. Přesto můžeme ve vysílání 

zaznamenat krátké výzvy k nákupu produktů tematicky svázaných s jejími pořady, 

např. oblíbené večerníčky na DVD či publikace o populárních pořadech let minulých. 

Veškerými charakteristikami splňuje nabídka produktů Edice ČT znaky teleshoppingu, přesto 

zatím nedošlo k zastavení této propagace. 

3.2.5 Internetová reklama 

Hovoříme-li o reklamním prostoru poskytovaném televizními stanicemi, musíme 

alespoň zběžně zmínit také jejich webové stránky. Nabízí se několik druhů propagace, mezi 

nimi klasické reklamní bannery nebo kontextová reklama ve zpravodajských příspěvcích či 

jiných článcích na webu dané televize. 

Blíže „klasické televizní reklamě“ jsou pak spoty umisťované před začátkem nebo 

v průběhu pořadu spuštěného z on-line archivu televizního vysílání. Tato možnost propagace 

se těší čím dál větší oblíbenosti inzerentů, přímo úměrně nárůstu uživatelů internetového 

vysílání. 

Existují dva typy: overlayer, což je obdoba injektáže v klasickém televizním vysílání, 

a dále videoreklama, která je v podstatě shodná s reklamou spotovou. Z hlediska ceny je 

týdenní internetová kampaň srovnatelná s vysíláním jednoho spotu v klasickém vysílání. 

3.3 Faktory ovlivňující nákup reklamního prostoru 

V dobách, kdy existovaly pouze tři televizní stanice, neměli zadavatelé reklamy příliš 

z čeho vybírat. Postupem času se nabídka rozšiřovala, průlomem pak samozřejmě byl přechod 

na digitální vysílání. Televizní trh se začal tříštit, přibylo mnoho nových stanic, i když 

vlastnická struktura zůstala téměř nezměněna. 

Při výběru vhodného média se zadavatelé reklamy rozhodují podle mnoha kritérií. 

Pomocí tzv. mediálních metrik zjišťují, jaký „výkon“ jim dané médium může nabídnout, 

anebo zda zvolené médium má požadovaný efekt na zvolenou cílovou skupinu. 
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V následujících podkapitolách se zaměříme na jednotlivé faktory, které inzerenti 

považují za zásadní při výběru média, resp. konkrétní TV stanice. Rovněž se seznámíme 

s měřítky nejběžněji užívanými v reklamní praxi. 

3.3.1 Postavení a vliv TV stanice 

Existují různé teorie o moci sdělovacích prostředků. Většina z nich se shoduje, že 

masová média dokážou do značné míry ovlivňovat názorové proudy ve společnosti i chování 

jejích členů. Televize přitom patří mezi ta masmédia, která mají největší vliv, a to zejména 

proto, že působí hned na několik lidských smyslů najednou. Jak ale zjistit, která ze stanic 

působících na mediálním trhu je tou nejmocnější, tou, která dokáže nejvíce ovlivnit svého 

diváka?
145

 

3.3.1.1 TV Share 

Jedná se o ukazatel, který zaznamenává sledovanost televize, resp. podíl konkrétní 

stanice na celkové sledovanosti za určité období, např. jeden týden. Jeho hodnota se uvádí 

v procentech. 

Zpravidla se hodnota sledovanosti vztahuje k určité divácké skupině a také části dne. 

Společnost ATO, zabývající se právě měřením podílu stanic na trhu, užívá rozdělení diváků 

do skupin na základě jejich věku, konkrétně 15+, 15 – 54, muži 15+, ženy 15+, 4 – 14. Co se 

týká časového rozměru, zaznamenává sledovanost za celý den a pak zvlášť v prime-time. 

V posledních letech první příčku tohoto ukazatele pravidelně obsazuje stanice Nova, 

následuje Prima Family a v závěsu za ní Česká televize. Ostatní programy se dělí o zbytek, 

každá s podílem cca 4,5 %. 

3.3.1.2 Rating 

Jako český ekvivalent tohoto měřítka se užívá výrazu hodnocení. Vztahuje se většinou 

k určitému vysílanému pořadu a udává procento z celé populace, které na obrazovce 

zaznamenalo sledovanou reklamní kampaň. Hodnota se udává nejčastěji v procentech, někdy 

pak v tisících příslušníků cílové skupiny. 

Rating úzce souvisí s dalším ukazatelem. Součtem jednotlivých hodnocení totiž 

získáme celkové GRPs kampaně (viz dále). 
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3.3.1.3 GRP – Gross Rating Point 

Veličina měří šíři zásahu cílové skupiny vysílanou kampaní. Nepřímo tak vyjadřuje, 

nakolik daná stanice dokáže oslovit členy vybrané cílové skupiny. Nejčastěji se ale měření 

vztahuje na skupinu 15+, která v českých podmínkách platí za koupěschopnou populaci. 

Princip výpočtu GRP je jednoduchý: Za předpokladu vysílání dvou spotů, přičemž 

jeden z nich měl sledovanost (tj. rating) 10 % a druhý 15 %, by taková kampaň dosáhla 

25 GRPs. Jednotka GRP tak představuje zásah jednoho procenta cílové skupiny. 

Většina televizních stanic užívá naměřené hodnoty GRP ke stanovování cen reklamy. 

V ceníku uvedou cenu za jeden GRP a zadavatel reklamy následně zaplatí pouze za diváky, 

kteří sdělení skutečně shlédli. Při zásahu 85 GRPs a ceně 10.000 Kč za GRP tak ceníková 

cena kampaně odpovídá 85.000 Kč. 

3.3.1.4 Inzertní výkon 

Ukazatel inzertního výkonu udává objem finančních prostředků, které u daného média 

proinvestovali všichni inzerenti během určitého období, zpravidla během jednoho roku. 

Hodnoty příjmů z inzerce si sleduje každé médium samo a tyto informace nejsou vždy 

dostupné široké veřejnosti. 

Přesto se jedná o poměrně zajímavý ukazatel. Jeho hodnota totiž vypovídá 

o oblíbenosti média u inzerentů. A proč by médium bylo oblíbené, kdyby nedosahovalo 

požadovaných výsledků. Samozřejmě hodnota inzertního výkonu může být zkreslena 

změnami cen reklamního prostoru – nejen růst objemu zadané reklamy, ale také její cena 

ovlivňuje celkový příjem z inzerce. 

3.3.2 Cílová skupina 

Skupina, kterou chce inzerent svým sdělením zaujmout, je jedním z hlavních faktorů, 

na základě kterých se rozhoduje o volbě vhodného média. Obecně lze říci, že inzerce 

v televizi je vhodná pro jakoukoli cílovou skupinu, neboť její vliv působí na široké řady 

obyvatelstva. Lepší zacílení pak umožňují specializované kanály, jako jsou sportovní či 

hudební stanice, programy se zaměřením na přírodu či vaření, apod. 

K posouzení, nakolik je televizní stanice vhodná k oslovení vybrané cílové skupiny, 

slouží následující ukazatele.
146
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3.3.2.1 Afinita 

Index afinity vyjadřuje, do jaké míry věnuje cílová skupina svou pozornost 

konkrétnímu médiu ve srovnání se zbytkem obyvatelstva. Tím do jisté míry určuje vhodnost 

daného média pro cílovou skupinu. Čím je afinita vyšší, tím vyšší je míra sledovanosti média 

členy cílové skupiny, a tím efektivnější bude reklamní kampaň. 

Chceme-li zjistit afinitu televizního vysílání, potřebujeme znát sledovanost stanice 

celkovou populací a dále cílovou skupinou. Předpokládejme, že stanici Prima Love sleduje 

3,2 % diváků. V cílové skupině žen ve věku 20 – 35 let sleduje tento kanál celých 36 %. 

Provedeme výpočet: 36 % / 3,2 %, afinita tedy odpovídá hodnotě 11,25.
147

 Za daných 

podmínek by zvolená stanice byla velmi dobrou volbou pro zásah cílové skupiny. 

3.3.2.2 Reach 

Ukazatel vyjadřuje, nakolik sdělení zasáhlo diváky, resp. cílovou skupinu. Zásah se 

měří vždy za určité období, z toho pak vznikají další varianty indikátoru – při sledování 

hodnot za jeden den hovoříme o Daily Reach, hodnoty za týden označujeme jako Weekly 

Reach. Pokud má tedy televizní stanice denní (týdenní) zásah 10 %, znamená to, že ji 

v uplynulém dni (týdnu) sledovalo 10 % cílové skupiny, a to déle než tři minuty za den 

(týden). 

V reklamní praxi se vyskytuje také pojem Net Reach. Tento ukazatel vyjadřuje, kolik 

procent cílové skupiny shlédlo sdělení alespoň jednou za celou dobu vysílání kampaně. 

3.3.2.3 Frekvence 

Toto měřítko dává představu o tom, kolikrát je člen cílové skupiny zasažen 

konkrétním obchodním sdělením. Je poměrně obtížné odhadnout, kolikrát a s jakými 

rozestupy zařadit reklamu do vysílání – při nízké frekvenci je pravděpodobné, že sdělení 

zasáhne menší počet diváků. Na druhou stranu při vysoké frekvenci hrozí, že reklama ztratí 

na atraktivitě, bude v divácích vzbuzovat frustraci ze stálého opakování a nepřinese kýžený 

efekt. 

V souvislosti s výše zmíněným zavedli reklamní teoretikové pojem efektivní 

frekvence. Jedná se o určitou míru, v jaké by reklamy měly být zařazovány. Efektivní 

frekvence se liší pro každý typ výrobku, záleží také na současné situaci na trhu, cílové 

skupině nebo konkurenční komunikační strategii. Existuje však několik pravidel, 

                                                

147 Jedná se pouze o teoretický příklad. 



62 

např. pro zavedení výrobku je třeba vyšší frekvence než pro připomínkovou kampaň již 

zavedeného produktu. 

3.3.2.4 TRP – Target Rating Point 

Veličina TRP poskytuje přehled o tom, jaké procento cílové skupiny bylo zasaženo 

danou kampaní. Kampaň o dvou spotech sledovaných 10 a 24 % cílové skupiny dosahuje 

hodnoty 34 TRPs. 

3.3.2.5 ATS – Average Time Spent 

Ukazatel udává průměrnou dobu, kterou divák strávil u konkrétní televizní stanice. 

Hodnota se většinou udává v sekundách a vztahuje se vždy k určité cílové skupině. 

Pro lepší odraz skutečnosti se užívá také alternativa ukazatele, ATS relative. Ten 

postihuje průměrnou dobu strávenou s médiem, ovšem pouze u těch příslušníků cílové 

skupiny, kteří již konkrétní médium sledovali někdy v minulosti a mají s ním zkušenosti. 

3.3.3 Cena za reklamní prostor 

Cena za odvysílání reklamy je determinována několika proměnnými. Jak už jsme 

uvedli, jednou z nich je hodnota GRP. Ve své podstatě většina z ukazatelů uvedených v této 

podkapitole má vliv na utváření ceníkové ceny. 

Pojďme se nyní podívat na ty indikátory, které vyjadřují přímo náklady na reklamní 

prostor ve vztahu k efektu kampaně na diváky, či cílovou skupinu. 

3.3.3.1 CPP – Cost per Point 

Volně lze tento ukazatel přeložit jako náklady na jeden bod zájmu, tedy kolik inzerent 

vynaloží na zasažení jednoho procenta cílové skupiny. Využívá se zejména k porovnání 

nákladů na různé komunikační strategie. Je důležité zdůraznit, že lze mezi sebou porovnávat 

vždy jen CPP stejných atributů, tzn. stejné cílové skupiny a stejného mediálního zpracování 

(např. dva 30sekundové TV spoty). 

Pak záleží, zda televizní stanice stanovuje cenu dopředu, nebo až na základě 

naměřených hodnot. Stanoví-li výši CPP na 15.000 Kč, pak při 12 % sledovanosti osobami 

z cílové skupiny bude cena spotu 180.000 Kč (tj. 15.000 x 12). Při zpětném stanovení je 

logika výpočtu shodná – inzerent zaplatí 180.000 Kč za odvysílání reklamního spotu, pokud 

sledovanost dosáhne 12 %, CPP spotu dosáhne hodnoty 15.000 Kč. 
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Některé televizní stanice rovněž garantují svým klientům snížení CPP, pokud přistoupí 

k podpisu smlouvy o dlouhodobé spolupráci. CPP se pak snižuje v závislosti na celkovém 

objemu zadané inzerce. 

3.3.3.2 CPT – Cost per Thousand 

V podstatě se jedná o obdobu předchozího ukazatele. Tento popisuje náklady 

na oslovení jednoho tisíce diváků. Uvádí se vždy pro jednu cílovou skupinu, a to za všechna 

vyhodnocovaná média dohromady. Slouží především k porovnání nákladů na jednotlivé typy 

médií, resp. na různé TV stanice. 

Srovnejme dvě hypotetické varianty: 

Stanice A nabízí 30sekundový spot za ceníkovou cenu 60.000 Kč, sleduje ji 

130.000 diváků z cílové skupiny. CPT tedy činí 461,50 Kč (tj. 60.000 / 130). 

Stanice B pak nabízí spot stejné délky za ceníkovou cenu 55.000 Kč, sleduje ji 

100.000 diváků z cílové skupiny. CPT tedy činí 550 Kč (tj. 55.000 / 100). 

Jak vidíme, je výhodnější umístit reklamu do vysílání stanice A. Celkové náklady jsou 

sice vyšší, v porovnání s druhou stanicí ale sdělení inzerenta shlédne více diváků. 

3.3.3.3 Daypart 

Nejedná se o ukazatel. Část dne, ve které je reklama zařazena do vysílání, je dalším 

faktorem, který ovlivňuje její cenu. Nejnákladnější vysílání je samozřejmě v prime-time, tedy 

mezi 19. a 22. hodinou, v této době totiž všechny stanice dosahují špičky své sledovanosti. 

Doba mimo hlavní vysílací čas se označuje jako off-time. 

V souvislosti s dělením dne na jednotlivé části hovoříme o daypart split, tedy 

rozložení reklamních investic do různých časů během dne. Tento nástroj se používá 

především během plánování kampaně. 

3.3.3.4 ROI – Return of Investment 

Posledním, ale neméně důležitým ukazatelem je návratnost reklamních investic. 

V zásadě se jedná o porovnání celkových vynaložených nákladů na reklamní kampaň 

s příjmy, jejichž příliv tato kampaň podnítila. Návratnost se uvádí v procentech, anebo 

v peněžních jednotkách. 
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4 Reklamní příjmy provozovatelů televizního vysílání 

Poslední roky nebyly pro mediální průmysl zrovna jednoduché. V souvislosti 

s celosvětovou ekonomickou krizí společnosti ve svých rozpočtech škrtaly, kde mohly, 

přičemž reklama byla jedna z prvních oblastí, které se snížení investovaných prostředků 

dotklo. Výzvu představovala také digitalizace televizního vysílání, která dala příležitost 

vzniknout mnoha novým stanicím a přispěla tak k další fragmentaci mediálního trhu. 

Schéma na obrázku 4.1 ukazuje, jak se rozrůstala programová nabídka 

v České republice v posledních letech. Jedná se o programy třech největších skupin 

televizních stanic a zachyceny jsou změny loga jednotlivých stanic. 

Obr. 4.1: Programová nabídka v ČR v průběhu let 2006 - 2013 

2006 
 

  

2007 
  

 

2008  
  

2009  
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Zdroj: Netopen. Pozemní digitální vysílání (DVB-T) [on-line]. 2010, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 

http://www.netopen.cz/pozemni-digitalni-vysilani/ 

Mediář.cz. Čerstvý šéf ČT Dvořák v Janečkově linii: zachovejme původní logo televize [on-line]. 2012, [cit. 

2013-01-28]. Dostupný z: http://www.mediar.cz/cerstvy-sef-ct-dvorak-v-janeckove-linii-zachovejme-puvodni-

logo-televize/ 

Mediaguru.cz. Nová loga kanálů České televize v barvě. Jak se změní? [on-line]. 2012, [cit. 2013-01-28]. 
Dostupný z: http://www.mediaguru.cz/2012/09/nova-loga-kanalu-ct-v-barve-jak-se-zmeni/#.UXZbckp8PUc 

 



65 

Velice podstatnou změnou z pohledu České televize pak jistě bylo schválení novely 

zákona, která zakázala vysílání reklamy na kanálech ČT1 a ČT24. Tímto krokem připravil 

Parlament veřejnoprávní televizi o značnou část jejích příjmů. Nové vedení ČT v čele 

s Petrem Dvořákem tak muselo provést důkladnou optimalizaci svých zdrojů, zahrnující také 

řešení personálních otázek. 

V následující části této práce se podíváme, jak se mediální trh měnil v minulých 

letech, nebo jak se televizní stanice přizpůsobily snížení reklamních investic. 

4.1 Sledovanost televizních stanic 

Poté, co v roce 1994 vstoupila na trh televizní stanice Nova, ovládla žebříčky 

sledovanosti. Nabídla divákům zcela nový žánr telenovel, dále zahraniční filmovou produkci 

a zábavné pořady, které byly zcela odlišné od tehdejší tvorby České televize. V témže roce, 

jen o pár měsíců později, se na trhu objevila další stanice, tehdy pod názvem FTV Premiéra, 

a ukradla České televizi další podíl na sledovanosti. 

V grafu 4.1 můžeme pozorovat, jak se sledovanost vyvíjela od roku 2007. Kromě 

podílu jednotlivých stanic graf zahrnuje také hodnoty souhrnné sledovanosti kanálů patřících 

do skupiny stejného provozovatele vysílání. 

Graf 4.1: Vývoj sledovanosti TV stanic pro 15+ v letech 2007 - 2012 

Zdroje: 
ATO- Asociace televizních organizací. Share pro 15+ za celý rok 2012 [on-line]. 2013, [cit. 2013-01-28]. 

Dostupný z: http://www.ato.cz/vysledky/rocni-data/share/15 

ATO- Asociace televizních organizací. Share pro 15+ za celý rok 2011 [on-line]. 2013, [cit. 2013-01-28]. 

Dostupný z: http://www.ato.cz/vysledky/rocni-data/share/15 

Česká televize. Výroční zpráva o činnosti České televize z jednotlivých let [on-line]. 2013, [cit. 2013-01-28]. 

Dostupný z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/publikace/rocenky/ 

Česká televize. Výroční zprávy o hospodaření České televize z jednotlivých let [on-line]. 2013, [cit. 2013-01-28]. 

Dostupný z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/publikace/rocenky/ 
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V roce 2007 Česká televize provozovala vysílání všech čtyř svých stanic, podíl 

sledovanosti nováčků byl ale zatím malý, u ČT24 činil 0,75 %, ČT sport pak vykazoval 

hodnotu 0,47 %. Nova ani Prima zatím své portfolio nerozšířily. 

S probíhajícím přechodem na digitální vysílání přibývalo nových televizních stanic. 

V prosinci roku 2007 vstoupila na trh Nova Cinema, v první polovině roku 2009 pak začala 

vysílat Prima Cool. Rok 2011 znamenal start pro „ženskou“ stanici Prima Love, v roce 2012 

pak startoval Fanda se záměrem oslovit mužskou část publika. Každá z těchto tematických 

stanic si uloupla část z podílu sledovanosti, a to jak od konkurentů, tak od svých 

„mateřských“ stanic. 

Velký vliv na sledovanost má programové schéma jednotlivých stanic. 

Např. markantní nárůst sledovanosti ČT sport v roce 2012 zapříčinilo vysílání Letních 

olympijských her a také fotbalového šampionátu EURO. Vedle sledovanosti minulé je ale 

důležitá také očekávaná sledovanost plánovaných pořadů. Podle její hodnoty totiž televize 

vytváří ceníky svého reklamního prostoru pro následující období. 

V zásadě lze konstatovat, že ve zkoumaném období podíly na sledovanosti u velkých 

stanic (ČT1, Nova, Prima) klesají ve prospěch menších, tematicky zaměřených kanálů. Pokud 

se ovšem podíváme na jejich vlastnickou strukturu, zjistíme, že se „poměr sil“ na trhu příliš 

nemění. Vždy záleží na úspěchu při skladbě programového schématu a také na rozšíření 

programové nabídky jednotlivých skupin vysílatelů, resp. na oblíbenosti nově uvedených 

stanic. Aktuální výsledky měření sledovanosti uvádí graf 4.2. 

Graf 4.2: Podíl na sledovanosti pro 15+ za březen 2013 (Celý den: 06:00 – 06:00) 

Zdroj: ATO- Asociace televizních organizací. Share pro 15+ za celý rok 2011 [on-line]. 2013, [cit. 2013-01-28]. 
Dostupný z: http://www.ato.cz/vysledky/mesicni-data/share/15 
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V prosinci roku 2012 rozšiřuje skupina Nova své portfolio o stanici Smíchov, 

v únoru 2013 pak přidává kanál s názvem Telka, který vysílá převážně produkci z archivu 

televize Nova. Počátkem roku 2013 startuje také nováček Prima group, specializovaný 

na dokumentární tvorbu, s trefným názvem Prima Zoom. I tyto nově vzniklé stanice měly vliv 

na částečné přerozdělení podílu sledovanosti, který opět získaly na úkor svých „vlajkových 

lodí“. 

4.2 Divácká základna 

Z údajů ze SLDB 2011 vyplývá, že 4,2 milionu domácností vlastní televizní 

přijímač
148

, 5 % z nich disponuje dokonce třemi či více televizory.
149

 Tento ohromný počet 

lidí schopných sledovat televizní vysílání musíme navíc rozšířit o skupinu osob, které 

televizní pořady konzumují prostřednictvím internetového vysílání či později z archivu, a dále 

jednotlivce užívající ke sledování televizní produkce jiná zařízení, např. chytré telefony, 

tablety, osobní počítače s potřebným příslušenstvím apod. Přesně z tohoto důvodu je televize 

považována za nejefektivnější způsob, jak oslovit co nejširší publikum. 

Každá televizní stanice ale svými pořady, stylem vystupování moderátorů a celkovou 

komunikací s diváky přitahuje jiný druh publika. Tak jako hospodyňky budou rády sledovat 

stanici vysílající pořady o vaření, vědečtí nadšenci ocení kanál, jehož program se bude skládat 

z dokumentárních filmů. 

Pro posouzení vhodnosti daného média pro konkrétní cílovou skupinu slouží ukazatel 

afinity. Tabulka 4.1 ukazuje, jakou afinitu vykazují jednotlivé stanice České televize 

pro skupiny obyvatel dle dosaženého vzdělání či socioekonomického statutu. 

Tab. 4.1: Afinita cílových skupin u stanic České televize 

Stanice Cílová skupina / Afinita 

ČT1 VŠ / 104 Soc. B / 126 Soc. C / 102 H18+ / 129 P18+ / 124 Ž15+ / 113 

ČT2 SŠ / 105 VŠ / 113 M45-54 / 128 Soc. A / 110 Soc. B / 139 P18+ / 132 

ČT sport M15+ / 142 M35-44 / 148 M45-54 / 172 Soc. A / 109 Soc. B / 141 P18-44 / 123 

ČT24 M15+ / 116 SŠ / 114 VŠ / 124 Soc. A / 129 Soc. B / 134 P18+ / 144 

Zdroj: Česká televize. Česká televize v roce 2013 [on-line]. 2009, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 

http://www.media-master.cz/ct1/zakladni-specifikace/ 

                                                

148 ČSÚ. Jaké je složení domácností v ČR? [on-line]. 2013, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/jake_je_slozeni_domacnosti_v_cr20130307 
149 Mediaresearch. Infografika: Jak jsou na tom české domácnosti s vybavením televizory? [on-line]. 2013, [cit. 

2013-01-28]. Dostupný z: http://www.mediaresearch.cz/aktualita/infografika-jak-jsou-na-tom-ceske-domacnosti-

s-vybavnim-televizory 
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Jak vyplývá z tabulky, stanice ČT1 oslovuje zejména vysokoškolsky vzdělané osoby 

z vyšší a střední ekonomické třídy, dále hospodyňky, osoby s rozhodujícími pravomocemi a 

spíš ženskou část publika. ČT2 a ČT24 sledují spíše starší muži s vysokým 

socioekonomickým statusem, u ČT sport pak dle očekávání převažuje mužské publikum 

všech věkových kategorií. 

Pojďme se podívat blíže na charakteristiku obecenstva. Graf 4.3 ukazuje skladbu 

diváků vybraných televizních stanic dle jejich dosaženého vzdělání. 

Graf 4.3: Skladba diváků dle dosaženého vzdělání (v %) 

Zdroj: Česká televize. Česká televize v roce 2013 [on-line]. 2009, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 
http://www.media-master.cz/ct1/zakladni-specifikace/ 

V grafu 4.4 pak můžeme zkoumat kupní sílu diváckých skupin jednotlivých 

televizních stanic, resp. jejich socioekonomický status. 

Graf 4.4: Skladba diváků dle sociálního profilu (v %) 

Zdroj: Česká televize. Česká televize v roce 2013 [on-line]. 2009, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 

http://www.media-master.cz/ct1/zakladni-specifikace/ 
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Obecně můžeme říci, že všechny kanály České televize zasahují vyšší ekonomické 

vrstvy obyvatelstva, a s výjimkou prvního programu většinu diváctva představují muži. 

Ve vysílání ČT je tak možné propagovat produkty náležející do vyšší cenové relace, a dále 

např. sportovní náčiní, pánskou kosmetiku apod. 

4.3 Podíl reklamy v televizním vysílání 

Reklamní přestávky představují věčný boj. Na jedné straně chce televize vysílat 

reklamy co nejvíce, aby si tak zaručila vyšší příjmy. Na stranu druhou množství reklamních 

bloků nemůže přehánět, a to jednak kvůli divákům, kteří už jsou na propagaci jakéhokoli 

druhu alergičtí, a jednak kvůli limitu, který stanovuje zákon o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání. Připomeňme si, jaké podmínky musí splňovat Česká televize: Spotová 

reklama může být vysílána pouze na ČT2 a ČT4, v délce 0,5 % denního vysílacího času, 

tedy něco přes 7 minut za den. Na všech kanálech je možné vysílat sponzorské vzkazy, 

injektáže a miniprogramy, nebo využívat metody product placement, přičemž tento čas se 

nezapočítává jako reklamní. 

Komerční stanice musí také respektovat stanovený limit, v jejich případě je ale jeho 

hodnota vyšší (viz kapitola 2.1.2.3). Kolik reklamních bloků průměrně zařazují televizní 

stanice do svého vysílání sleduje graf 4.5. 

Graf 4.5: Průměrný počet reklamních bloků za den (v r. 2012) 

Zdroj: Česká televize. Česká televize v roce 2013 [on-line]. 2009, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 
http://www.media-master.cz/ct1/zakladni-specifikace/ 

Česká televize vykazuje nejnižší počet reklamních bloků zařazených do vysílání. 

Všechny zavedené komerční stanice pak své vysílání dělí srovnatelným počtem reklamních 

pauz. 
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V grafu 4.6 pak můžeme sledovat, jak dlouho trvají reklamní „breaky“ u jednotlivých 

sledovaných televizních stanic. 

Graf 4.6: Průměrná délka reklamního bloku v min:sec (v r. 2012) 

Zdroj: Česká televize. Česká televize v roce 2013 [on-line]. 2009, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 
http://www.media-master.cz/ct1/zakladni-specifikace/ 

Vidíme, že Česká televize obtěžuje diváky reklamou nejméně, naproti tomu komerční 

stanice v čele s kanálem Nova publikum propagací přímo zahlcuje. Můžeme pouze 

spekulovat, jaká by byla situace v případě, že by ČT nebyla omezena zákonným limitem. 

Lze předpokládat, že by zařazovala srovnatelný počet bloků jako její konkurenti. 

4.4 Ceny reklamy 

Mezi laickou veřejností je rozšířen názor, že televizní reklama je drahá. Jistě, 

za odvysílání spotu, trvajícího pouhých 30 sekund, zaplatí inzerent klidně 100.000 Kč. 

Na druhou stranu, jakou jinou cestou by se mu podařilo oslovit tolik potenciálních zákazníků? 

Co si laikové neuvědomují, je poměr mezi vynaloženými prostředky a příjmy, které tyto 

prostředky generují. Zkrátka televizní reklama sice je nákladná, každá zaplacená koruna se ale 

investorovi vrátí hned několikrát. 

Podívejme se nyní na aktuální ceny reklamního prostoru ve vysílání České televize. Je 

důležité zdůraznit, že se jedná pouze o ceníkové ceny, které jsou víceméně orientační. Jak už 

jsme vysvětlili v předchozích kapitolách, výsledná cena každé kampaně se výrazně liší. 

Ovlivňuje ji celkový objem investovaných prostředků, doba trvání kontraktu, prestiž klienta, 

období roku a také části dne, ve kterých jsou jednotlivé spoty či jiné formy propagace 

zařazovány, pořadí spotu v rámci daného reklamního bloku, dále agenturní provize a 

nejrůznější slevy. 
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Následující tabulky shrnují údaje z ceníků reklamních spotů zařazených na kanálech 

ČT2 a ČT sport. Ceníkové ceny odpovídají spotům o délce 30 sekund. 

Tab. 4.2: Ceník kanálu ČT2 pro květen 2013 

Den / Čas 16:00 17:00 17:15 17:40 20:00 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 

Pondělí 
    

25 000 
   

50 000 40 000 

Úterý 
    

35 000 45 000 40 000 
   

Středa 
    

35 000 
  

50 000 45 000 
 

Čtvrtek 
    

30 000 
  

55 000 45 000 
 

Pátek 
    

35 000 
  

60 000 55 000 
 

Sobota 25 000 30 000 
 

35 000 35 000 
  

50 000 35 000 
 

Neděle 
  

25 000 
 

35 000 40 000 40 000 
   

 

Den / Čas 21:15 21:20 21:40 21:45 21:50 21:55 22:15 22:20 22:45 

Pondělí 
   

60 000 45 000 
    

Úterý 50 000 
    

45 000 
   

Středa 
    

25 000 
  

25 000 
 

Čtvrtek 35 000 30 000 
       

Pátek 
  

40 000 35 000 
     

Sobota 
         

Neděle 
       

35 000 30 000 

Zdroj: Media master. Ceník reklamy na ČT2 – KVĚTEN 2013 [on-line]. 2009, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 

http://www.media-master.cz/files/Martin/Ceniky/05_2013_CT2.pdf 

Na svém druhém kanálu Česká televize zařazuje do vysílání pouze pět reklamních 

bloků ve všední dny a šest bloků o víkendech. Časové schéma reklamního vysílání se 

v jednotlivých dnech liší, vždy ale zůstává zachována reklamní přestávka ve 20 hodin.  

Ceny reklamy jsou odvozeny především dle programového schématu a tedy 

i očekávané sledovanosti programu. Např. nejdražší reklamní čas vidíme v pondělí 

od 21:45 hodin, kdy druhý program České televize vysílá slavné filmy velikánů světové 

kinematografie. Ve sledovaném měsíci se ceníkové ceny 30 sekundových spotů pohybují 

v rozmezí 25.000 – 60.000 Kč. 

Na kanálu ČT sport není cena určena pro každý reklamní blok zvlášť, nýbrž jsou 

určena časová pásma, podle nichž se pak hodnota reklamního prostoru stanovuje. V každém 

dni je zařazeno sedm pevných reklamních bloků, jejichž hodnota také závisí na tom, 

do kterého pásma náležejí. 
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V tabulce 4.3 vidíme rozdělení dne na jednotlivá časová pásma a také hodnoty, které 

těmto časovým úsekům odpovídají. 

Tab. 4.3: Ceník kanálu ČT sport pro květen 2013 

Pásmo A B C 

Časový úsek 12:00 - 18:00 18:00 - 23:00 23:00 - 24:00 

Cena 19 000 Kč 31 000 Kč 14 000 Kč 

Zdroj: Media master. Ceník reklamy ČT sport – KVĚTEN 2013 [on-line]. 2009, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 

http://www.media-master.cz/files/Ivca/ct4/ceny/CT4_cenik_05_2013.pdf 

Můžeme vidět, že nejdražší je reklamní prostor v pásmu B, tedy mezi 

18. a 23. hodinou, kdy sportovní kanál vysílá přímé přenosy, příp. záznamy důležitých zápasů 

z domácích i zahraničních ligových soutěží. Reklamní bloky jsou zařazovány vždy pouze 

mezi jednotlivé pořady, v jejich průběhu zaznívají pouze sponzorské vzkazy, anebo je 

propagace zajištěna formou injektáže. 

V případech, kdy Česká televize vysílá přenosy z významných sportovních událostí, 

jako jsou Olympijské hry či nejrůznější šampionáty a mistrovství, zveřejňuje speciální ceník 

pro reklamy vysílané během těchto pořadů. V současné době je ideálním příkladem 

nadcházející Mistrovství světa v ledním hokeji. 

Na obou kanálech České televize, které stále mohou vysílat spotovou reklamu, platí 

ceníkové ceny pro spot o délce 30 sekund. Má-li klient zájem o spot kratší nebo naopak delší, 

jeho cena se stanovuje pomocí koeficientu. Výši koeficientů pro jednotlivé délky reklamních 

spotů uvádí následující tabulka. 

Tab. 4.4: Koeficienty změny ceny v závislosti na délce reklamního spotu 

Délka spotu 10 sec. 15 sec. 20 sec. 25 sec. 30 sec. 35 sec. 

Koeficient 0,50 0,77 0,90 0,95 1,00 1,25 
 

Délka spotu 40 sec. 45 sec. 50 sec. 55 sec. 60 sec. 

Koeficient 1,45 1,60 1,75 1,90 2,00 

Zdroj: Media master. Ceník reklamy ČT sport – KVĚTEN 2013 [on-line]. 2009, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 

http://www.media-master.cz/files/Ivca/ct4/ceny/CT4_cenik_05_2013.pdf 

Jak už jsme uvedli dříve, v reklamní praxi neplatí, že by poloviční délka odpovídala 

také poloviční ceně. Netradiční časový rozměr komplikuje skládání jednotlivých reklamních 

bloků, a tak např. za 15sekundový spot zaplatí inzerent něco přes ¾ ceny 

spotu 30sekundového. 
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Víme již, kolik si televize účtuje za vysílání jednoho spotu. Pojďme se nyní podívat, 

jak velký objem finančních prostředků tedy získává od svých inzerentů. Graf 4.7 znázorňuje, 

jak se vyvíjely reklamní příjmy České televize v posledním desetiletí. Uvedené hodnoty 

odpovídají skutečným, nikoli ceníkovým cenám. 

Graf. 4.7: Výnosy ČT z reklamy v letech 2002 – 2012 (v tis. Kč) 

Pozn.: Zahrnuty jsou pouze příjmy ze spotové reklamy, jiné formy obchodních sdělení nejsou zohledněny. 
Zdroj: Česká televize. Vybrané položky nákladů a výnosů [on-line]. 2013, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/hospodareni-a-financni-situace/vybrane-polozky-nakladu-a-vynosu/ 

Vrcholu u výnosů z reklamy dosáhla Česká televize v roce 2006, od té doby 

pozorujeme výrazný pokles příjmové části jejího rozpočtu. Tento jev je způsoben především 

dvěma faktory: 

 Digitalizace televizního vysílání 

S rozvojem digitálního vysílání se mediální trh rozrostl o mnoho nových subjektů, 

což logicky vedlo k rozšíření kapacity reklamního prostoru. Rostoucí nabízené množství 

vysílacího času pak stlačilo cenu reklamního vysílání, jelikož nově vzniklé stanice měly 

zájem odlákat klienty konkurenčních stanic, a za tím účelem většinou využívaly strategie 

nízkých zaváděcích cen. 

Nárůst v příjmech v roce 2006, který pozorujeme v grafu 4.7, byl do jisté míry 

způsoben zavedením čtvrtého kanálu ČT, specializovaného na sportovní vysílání. Stanice si 

snadno a rychle získala oblíbenost především mužské části publika, čehož využily společnosti 

zaměřující se na tuto cílovou skupinu. 

V následujících letech pak dochází k poklesu v závislosti na zahájení vysílání stanic 

konkurenčních skupin vysílatelů: 2007 Nova Cinema, 2009 Prima Cool a TV Barrandov, 

2011 Prima Love, 2012 Fanda a Smíchov, 2013 Telka a Primo Zoom. Celkový objem 
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prostředků investovaných do médií zůstával stejný, resp. vykazoval spíše klesající tendenci. 

S růstem počtu mediálních subjektů tak logicky muselo docházet ke snížení podílů každého 

z nich. 

 Zákaz spotové reklamy na ČT1 a ČT24 

Pověstnou „poslední kapku“ České televizi uštědřili členové Parlamentu ČR, když 

koncem roku 2011 schválili novelu zákona, jež zakázala vysílání spotové reklamy 

na určených kanálech ČT. Tento pokles příjmů je patrný zejména v grafu 4.8 (viz dále). 

Výpadek v reklamních příjmech se Česká televize snaží nahradit zejména zařazováním 

sponzorských vzkazů, dále využíváním techniky product placement a v poslední době také 

vysíláním sponzorovaných minipořadů. 

Omezením reklamy na ČT dodal stát mediálnímu trhu opačný impuls – pokles objemu 

reklamního prostoru způsobil růst jeho ceny, a to jak na ostatních kanálech ČT, tak zejména 

u jejích konkurentů ze skupin Nova a Prima. Situaci zachycuje následující graf. 

Graf 4.8: Porovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru v televizi 

v letech 2011 a 2012 (v tis. Kč) 

Zdroj: VANÍČKOVÁ, Lucie. Prima posiluje, Nova ztrácí. Marketing & Media. 2013, roč. 14, č. 9, s. 20. ISSN 
1212-9496. 

Z grafu lze jasně vyčíst obrovský pokles příjmů zejména u stanice ČT1, které se zákaz 

reklamy dotkl nejvíce. Naopak pozitivně se situace vyvíjí pro kanál ČT sport, jehož příjmy 

ve sledovaném období vzrostly cca o třetinu. Zajímavé je rovněž srovnání dvou nejsilnějších 

komerčních subjektů. Boj mezi stanicemi Nova a Prima se v posledních letech zostřuje, jak 

na poli reklamních příjmů, tak z hlediska sledovanosti. A v obou případech se stanici Prima 
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podařilo dříve nemyslitelné – nahradit kanál Nova na první příčce, a to hned v několika 

případech. 

Je nutné zdůraznit, že graf 4.8 je sestaven na základě ceníkových cen a také zahrnuje 

kompletní reklamní příjmy. Jeho hodnoty se tedy výrazně liší od těch, uvedených v grafu 

výše. Zařazení grafu 4.8 si neklade za cíl navazovat na graf předchozí nebo konkretizovat 

jeho výsledky, spíše má přispět k přehlednější dokumentaci změny, která nastala pro ČT 

po uzákonění zákazu reklamy na dvou jejích kanálech. 

4.5 Koncesionářské poplatky 

Bavíme-li se o příjmech České televize, je nutné zmínit také koncesionářské poplatky. 

ČT v minulosti vynaložila značné úsilí i prostředky, aby přiměla neoprávněně neplatící 

domácnosti k odvádění televizního poplatku. Počet poplatníků v jednotlivých letech 

zachycuje graf 4.9. 

Graf 4.9: Vývoj počtu poplatníků TV poplatku v letech 2006 – 2011 (v tis.) 

Zdroj: Česká televize. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2011 [on-line]. 2013, [cit. 2013-01-
28]. Dostupný z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/publikace/rocenky/. Str. 76. 

Nejvyšší počet poplatníků vykazovala Česká televize v roce 2009. Od té doby dochází 

opět k poklesu domácností odvádějících koncesionářský poplatek. Jedním důvodem je snížení 

počtu evidovaných domácností o ty, které poplatek dlouhodobě nehradily. Druhou příčinou 

pak může být trend domácnosti mladých lidí, kteří ke svému životu televizi prostě 

nepotřebují, vystačí si s informacemi získanými prostřednictvím internetu a zábavu si 

obstarají formou zahraničních seriálů a filmů, které sledují on-line. 

Přesto ze statistik vyplývá, že počet domácností, vlastnící televizní přijímač, a 

domácností, které skutečně odvádějí televizní poplatek, se podstatně liší. Grafu 4.10 
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zachycuje srovnání skutečného příjmu České televize z koncesionářských poplatků a příjmu, 

který by mohl být generován, kdyby poplatek poctivě odváděly všechny povinné domácnosti. 

Graf 4.10: Porovnání skutečného a potenciálního ročního příjmu z TV poplatků 

(údaje z roku 2011; v tis. Kč) 

Zdroj: Česká televize. Televizní poplatky [on-line]. 2012, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/hospodareni-a-financni-situace/televizni-poplatky/ 

ČSÚ. Jaké je složení domácností v ČR? [on-line]. 2013, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/jake_je_slozeni_domacnosti_v_cr20130307 

Vidíme, že potenciální příjmy převyšují ty skutečné více než o 1 mld. Kč ročně. 

Přitom uvedená hodnota potenciálních příjmů zahrnuje pouze domácnosti, další příjmy by 

bylo možné získat důsledným inkasem právnických osob povinných odvádět TV poplatek. 

Potenciální příjem je také snížen o provizi, kterou ČT vyplácí České poště za vybírání 

poplatků prostřednictvím služby SIPO. Otázkou je, zda existuje způsob, kterým by bylo 

možné efektivně vymoci obnos, na který má Česká televize nárok ze zákona. Je možné, že by 

náklady nutné k vymáhání zadržovaných prostředků převýšily výnosy takové činnosti. Pak by 

samozřejmě veškerá snaha postrádala smysl. 

Závěrem ještě věnujme pozornost částkám vybraným na koncesionářských poplatcích 

v minulých letech (viz graf 4.11). 

Graf 4.11: Vývoj inkasa TV poplatků v letech 2006 – 2013 (v tis. Kč) 

Pozn.: Údaje pro roky 2012 a 2013 odpovídají plánovaným příjmům pro tyto roky. 
Zdroj: Česká televize. Televizní poplatky [on-line]. 2012, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/hospodareni-a-financni-situace/televizni-poplatky/ 
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Vidíme, že příjmy z koncesionářských poplatků vykazují od roku 2009 mírný pokles. 

Tento vývoj odpovídá výše zmíněnému poklesu počtu registrovaných poplatníků a také trendu 

„života bez televize“. Do budoucna Česká televize předpokládá, že se příjmy z TV poplatků 

budou i nadále snižovat. 

Vedení ČT se tak musí pokusit nalézt cesty k získání finančních prostředků z jiných 

zdrojů. Jedním z nich může být umožnění vysílání reklamy na nově vznikajícím kanále ČT:D, 

resp. ČT art. Generální ředitel České televize tuto variantu zvažuje. V současné době 

problematiku zkoumá právní oddělení ČT.
150

 

  

                                                

150 Mediaguru.cz. Dvořák: Možnost vysílat reklamu na ČT:D zkoumáme [on-line]. 2013, [cit. 2013-01-28]. 

Dostupný z: http://www.mediaguru.cz/aktuality/dvorak-moznost-vysilat-reklamu-na-ctd-

zkoumame/#.UV6DWEp8PUd 
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5 Závěr 

Reklamní trh představuje značně rozpolcené uskupení. Na jedné straně zde stojí 

zadavatelé reklamy, kteří mají určitou představu o své propagaci, nerozumí ale dokonale 

dravému prostředí reklamního trhu. O kousek vedle se nacházejí reklamní, komunikační a 

mediální agentury, které se snaží vyhovět přáním klienta, ovšem v mezích možného a zároveň 

při záruce požadovaného efektu kampaně. Na opačné straně barikády pak hlídkují média. 

Všechny subjekty hájí především své vlastní zájmy, a tak sice spolupracují, pod povrchem ale 

vře neustálá bitva, kdo bude prvním, který sleví ze svých nároků. 

V průběhu zkoumání reklamního trhu jsme zjistili, že je svázán mnoha pravidly 

a omezeními, a to jak z externích, tak interních zdrojů. Jako nejdůležitější předpis můžeme 

označit Zákon o regulaci reklamy. Definuje náležitosti, které reklama musí splňovat, stejně 

jako práva a povinnosti všech subjektů reklamního trhu. Ze všech zkoumaných zákonů je pak 

zřejmé, že pozice veřejnoprávní televize je jiná, dost možná komplikovanější, než pozice 

komerčních vysílatelů. Česká televize samozřejmě musí respektovat stejné normy, jako jiní 

provozovatelé televizního vysílání, v jejím případě jsou ale mnohdy přísnější, anebo zahrnují 

více povinností. 

Dále jsme si objasnili, že pod slovním spojením televizní reklama se skrývá mnohem 

více, než jen reklama spotová. Právě její vysílání bylo zakázáno na kanálech ČT1 a ČT24. 

To ale znamená, že Česká televize má stále možnost zařazovat do programu sponzorské 

příspěvky, product placement, injektáže a sponzorované minipořady. 

Seznámili jsme se také s ukazateli užívanými ke zkoumání účelnosti a efektivity 

reklamní kampaně, a to jak televizními stanicemi, tak zadavateli reklamy. Pomocí některých 

z nich jsme pak analyzovali současnou situaci České televize i vývoj sledovaných atributů 

v čase. Zjistili jsme tak, že veřejnoprávní televize je naprosto schopná vyrovnat se svým 

dvěma nejsilnějším komerčním konkurentům. Rovněž jsme došli k závěru, že největší vliv 

na utváření nového rozložení trhu a změny v jeho fungování měla jednak digitalizace vysílání, 

a pak samozřejmě zrušení spotové reklamy na vybraných programech ČT, které připravilo 

vysílatele ze zákona o značnou část jeho příjmů. 

Všemi zjištěními jsme dostáli svému cíli, neboť se nám podařilo objasnit fungování 

reklamního trhu, zachytili a popsali jsme jeho změny a zjistili jsme, jakými způsoby se jim 

snaží čelit veřejnoprávní Česká televize. 
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Seznam zkratek 

AČRA – Asociace českých reklamních agentur 

Aj. – a jiné 

AK RPR – Arbitrážní komise Rady pro reklamu 

Apod. – a podobně 

Atd. – a tak dále 

ATO – Asociace televizních organizací 

ČR – Česká republika 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EU – Evropská unie 

FO – fyzická osoba 

Např. – například 

PO – právnická osoba 

Příp. – případně 

Resp. – respektive 

Tj. – to je 

Tzn. – to znamená 

SIPO – Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva 

SLDB – Sčítání lidí, domů a bytů 

SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv 

RČRo – Rada Českého rozhlasu 

RČT – Rada České televize 

RPR – Rada pro reklamu 

RRTV – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
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