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ÚVOD

Ochrana spotřebitele v České republice je problematika ošetřená celou řadou právních

předpisů, které  upravující povinnosti výrobců, pravomoci kontrolních orgánů a především také

práva spotřebitelů. Na základě daných pravidel se řeší vztahy mezi subjekty systému ochrany

spotřebitele. Spotřebitel, jakožto slabší strana vztahu „spotřebitel – výrobce“, má být chráněn,

ačkoliv tomu tak v mnoha případech není. To, že existuje zákon o ochran ě spotřebitele, bývá

ještě dnes překvapením nejen pro spotřebitele, ale bohužel i pro obchodníky, přičemž právě on by

měl být jakousi abecedou dobrého obchodníka.

V dnešní době jsme jakož to spotřebitelé obklopeni ze všech stran reklamou, která nás má

nalákat na koupi určitého produktu. U méně obezřetných zákazníků se to i daří a snadno se

takovou reklamou nechají zmást, i když se může jevit jako klamavá. Proto se chci ve své práci

zaměřit právě na reklamu, konkrétně tedy na její nekalé aspekty.

V první části mojí bakalářské práce popíšu teoretická východiska týkající se hospodářské

soutěže jako takové. Může zde dojít ke dvou formám zneužívání pravidel – první formou je

nedovolené narušení hospodářské soutěže, které je ošetřeno přímo Zákonem č.143/2001 Sb., o

ochraně hospodářské soutěže, druhou formou je nekalé soutěžní jednání, na které se vztahují

vybraná ustanovení Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a na něž zaměřím podrobněji.

Věnovat se budu také právní úpravě hospodářské soutěže a Úřadu pro ochranu hospodářské

soutěže jakožto českému antimonopolnímu úřadu, který již od roku 1991 dohlíží na dodržování

pravidel korektní hospodářské soutěže.

Reklama je všude kolem nás a je součástí našich životů. Má také svoji historii a teoretická

východiska, které uvedu v  další části práce. Popíšu cíle a funkce reklamy a rozeberu reklamní

média. Dále se budu věnovat právní regulaci reklamy, která je zastoupena ve třech sférách –

veřejnoprávní, soukromoprávní a samoregulaci a vztahem reklamy k  hospodářské soutěži.

V poslední části této kapitoly se zaměřím na srovnávací a klamavou reklamou v  rámci

hospodářské soutěže.

V poslední části se zaměřím na klamavou a srovnávací reklamu jako takovou. Na

konkrétním příkladě provedu analýzu s  jednotlivými typy zákonů. Věnovat  se budu také

spotřebiteli.  Závěrem mu navrhnu doporučení a rady, kam se v  případě nekalé reklamy obrátit.

Nakonec ještě porovnám regulaci reklamy u nás a v  USA.
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

1.1 Ochrana spotřebitele
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zapracovává příslušné předpisy Evropských

společenství.

Klamavá a agresivní reklama je celoevropský problém. Proto Evropská komise před časem

vytvořila směrnici o nekalých obchodních praktikách. Tu měly členské státy převést do svého

právního řádu do letošního prvního ledna. Česko však tento termín spolu s dalšími dvanácti státy

nestihlo. Novelu zákona na ochranu spotřebitele, která evropská pravidla zavede i v tuzemsku,

teprve 17. ledna schválil Senát.

Nová směrnice obsahuje vymezení pojmů čtyř klíčových prvků poškozujících spotřebitele:

obecná ustanovení, která vymezují praktiky, jež jsou nekalé, a tudíž zakázané, klamavé praktiky,

agresivní praktiky a ochranu zranitelných spotřebitelů.

Ochrana spotřebitele je v ČR uskutečňována celou řadou právních předpisů upravujících

povinnosti výrobců, pravomoci kontrolních orgánů a oprávnění spotřebitelů a jejich sdružení. Na

základě pravidel se řeší vztahy mezi subjekty systému ochrany spotřebitele. Hlavním posláním je

ochrana zdraví a života spotřebitelů.

Spotřebitel je účastníkem trhu, je subjektem právních vztahů a zároveň možným objektem

nepoctivého jednání ze strany podnikatelů.

Spotřebitele chápeme jako subjekt, který spotřebovává zakoupené zboží. Základní cíle

spotřebitelské politiky jsou ochrana zdraví a bezpečnosti občanů, ochrana ekonomických zájmů,

podpora vzdělávání a informování spotřebitelské veřejnosti, podpora činnosti nevládních

spotřebitelských organizací a také podpora samoregulačních aktivit.

ZOS popisuje v § 4 nekalé obchodní praktiky a říká, že obchodní praktika je nekalá, jedná

li podnikatel v rozporu s požadavky spotřebitele a je li způsobilé podstatně ovlivnit jeho

rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by za jiných okolností neučinil.

Dle §20 ZOS patří k zakázanému obsahu reklamy cokoliv, co by uráželo národnostní nebo

náboženské cítění, dále taky cokoliv, co by ohrožovalo mravnost a to zejména vulgáronsti. Dále

také reklama nesmí obsahovat propagaci výrobků prokazatelně škodlivých životu nebo zdraví,

aniž by byla škodlivost v  reklamě výslovně uvedena. Takovým výrobkem jsou zejména cigarety,

kde výrobce uvádí, že kouření vážně poškozuje zdraví.
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1.2 Hospodářská soutěž
Jednání v hospodářské soutěži musí být mimo jiné motivováno soutěžním, záměrem, který

nesouvisí pouze s prodejem zboží nebo služeb, ale může mít jiný prospěch jako je například

tvorba a posílení image, uvedení ve známost nové značky či obchodního jména.

1.2.1 Pojem „Hospodářská soutěž“

Hospodářská soutěž je vlastně snaha subjektů na trhu s  jasným cílem, a to  dosáhnout

určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských výsledků a vzájemně ovlivňuje jejich

hospodářskou činnost.

Soutěžitele, kteří se účastní hospodářské soutěže, mají své práva, ale taky povinnosti. Mají

právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost k  dosažení hospodářského prospěchu. Jejich

povinnost je ale zároveň dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže.

1.2.2 Právní úprava hospodářské soutěže

Zneužitím účasti v hospodářské soutěži je nekalé soutěžní jednání (dále jen "nekalá

soutěž") a nedovolené omezování hospodářské soutěže. 1

Všechny subjekty v hospodářské soutěži mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní

činnost, aby dosáhli vlastního hospodářského prospěchu. Tyto subjekty jsou povinny dbát právně

závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí svou účast zneužívat.

Existují dvě základní formy zneužití účasti v  hospodářské soutěži. První formou je

nedovolené narušení hospodářské soutěže, které je ošetřeno přímo Zákonem č.143/2001 Sb., o

ochraně hospodářské soutěže, druhou formou je nekalé soutěžní jednání, na které se vztahují

vybraná ustanovení Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Za nekalosoutěžní jednání se

považuje takové jednání, které přímo útočí na jiný subjekt, jenž je v  konkurenčním postavení.

Stížnostmi na nekalou soutěž se zabývají soudy ve sporných řízeních občanskoprávního

charakteru  na základě podaných žalob. Za nedovolené narušení hospodářské soutěže se považuje

útok na soutěž samotnou. Objektem ochrany je udržení existující úrovně funkční soutěže, její

rozvíjení a bránění všem praktikám, které by existující úroveň narušily. O tom, zda došlo

1 § 42 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník
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k nedovolenému narušení  hospodářské soutěže rozhodují soutěžní úřady, které jednak prověřují

stížnosti ale také monitorují trh. 2

V Příloze č.1 je zobrazeno schéma Ochrany hospodář ské soutěže.

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který se vztahuje na nedovolené

narušení hospodářské soutěže, upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb

(dále jen "zboží") proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení:

a) dohodami soutěžitelů  - dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání

soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen "dohody"), které vedou nebo mohou vést k narušení

hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak

nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") nepovolí prováděcím

právním předpisem z tohoto zákazu výjimku, 3

b) zneužitím dominantního postavení soutěžitelů  - zneužívání dominantního postavení na

újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů je zakázáno. Zneužitím dominantního postavení je

zejména:

1. přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky

trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k

poskytovanému protiplnění,

2. vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další

plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí

nesouvisí. 4

Pokud podnikatel sám nebo v dohodě s jinými podnikateli získá a relevantním trhu takové

postavení, že není vystaven soutěži podstatné, hovoříme o dominantním postavení. V  případě, že

takový soutěžitel není vystaven soutěži vůbec, hovoříme o monopolních postaveních na trhu.

Dominantní postavení na trhu má podnikatel, který dosáhl na relevantním trhu tržní podíl větší

než 40 %.  Podnikatel nesmí monopolní postavení zneužívat na újmu jiných podnikatelů nebo

spotřebitelů, ani na úkor veřejného zájmu,

c) spojením soutěžitelů  - za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se rovněž považuje,

jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho

2 Raus, D. – Neruda, R.: Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU.  Brno: CP Books, 2005, ISBN 8025103943, Str.4
3 §3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
4 §11 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
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soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo

kontrolovat jiného soutěžitele, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo

členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele

kontrolovat.5

         Obecně se za spojování soutěžitelů považuje situace, kdy jeden ze soutěžitelů získá první

kontrolu nad druhým. Patří sem fúze podnikatelů, kdy jeden z  nich jako právní subjekt zanikne a

připojí se k druhému, na nějž se pak převedou veškerá práva i závazky a stane se právním

nástupcem zaniklého. Druhým typem spojování podniků je konsolidace. V  tomto případě

zaniknou oba a podniky se převedou na třetího, nově vzniklého z  obou zaniklých. Tyto formy

spojování podniků v případě, že narušují hospodářskou soutěž, podléhají povolení Úřadu pro

ochranu hospodářské soutěže.

1.2.3 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Od roku 1991 dohlíží na dodržování pravidel korektní hospodářské soutěže český

antimonopolní úřad se sídlem v Brně.

Činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se přímo nebo nepřímo dotýká každého

občana České republiky. Úřad vytváří podmínky pro rozvoj hospodářské soutěže, dohlíží nad

zadáváním veřejných zakázek a vykonává spolu s Evropskou komisí kontrolu ve vztahu k

poskytování veřejných podpor.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vytváří podmínky pro podporu a ochranu

hospodářské soutěže, vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory a

působí i v dalších oblastech, což stanovují další zákony.

Úřad je dle zákona o ochraně hospodářské soutěže oprávněn:

a) požádat Komisi o poskytnutí kopií dokumentů nutných pro posouzení případu,

b) konzultovat s Komisí jakýkoli případ, při němž se používá právo Společenství,

c) vzájemně si poskytovat s Komisí a ostatními soutěžními úřady členských států a užívat jako

důkazy jakékoli faktické nebo právní skutečnosti, včetně důvěrných informací,

d) požádat Komisi o zahrnutí do pořadu jednání Poradního výboru pro restriktivní praktiky

případ, jímž se zabývá,

5 §12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
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e) předkládat soudům vyjádření k otázkám týkajícím se používání článku 81 nebo 82 Smlouvy a

požádat příslušný soud o zaslání jakýchkoli dokumentů nutných pro posouzení případu,

f) provádět šetření na základě žádosti soutěžního úřadu jiného členského státu,

g) předkládat svá stanoviska k řízením, která Komise provádí podle Nařízení o fúzích,

h) vydávat rozhodnutí v případech, kdy nařízení Evropských společenství, přijatá v souladu

s články 83 až 86 Smlouvy, opravňují Úřad k přijetí rozhodnutí,

i) přijímat opatření k nápravě, jejichž podmínky a podrobnosti určila Komise a kdy zmocnila

členský stát k přijetí potřebného opatření k nápravě podle článku 85 odst. 2 Smlouvy. 6

Úřad je povinen:

a) poskytnout Komisi veškeré nezbytné informace, aby mohla provádět úkony svěřené jí

Nařízením a Nařízením o fúzích,

b) poskytnout Komisi nezbytnou pomoc v případě neumožnění nebo ztěžování šetření podle

Nařízení nebo podle Nařízení o fúzích soutěžitelem,

c) písemně informovat Komisi a soutěžní úřady ostatních členských států o zahájení řízení na

základě článku 81 nebo 82 Smlouvy,

d) nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí podle odstavce 1 zaslat Komisi shrnutí případu,

předpokládaného rozhodnutí a jiných dokumentů nezbytných k posouzení případu; tyto

informace mohou být rovněž dány k dispozici soutěžním úřadům ostatních členských států,

e) jmenovat zástupce do Poradního výboru pro restriktivní praktiky, do Poradního výboru pro

spojení a do Poradního výboru pro otázky státní podpory,

f) provést na žádost Komise šetření, které považují za nezbytné. 7

Soutěž má velký význam zejména pro spotřebitele, neboť silná konkurence mu umožňuje

výběr ze širšího sortimentu zboží za nižší ceny. Je tak jednoduchou, ale velmi účinnou zárukou

optimálního stavu z hlediska kvality i ceny výrobků a služeb. Efektivní hospodářská soutěž je

klíčovým motorem pro generování konkurenceschopnosti a ekonomického růstu.

Efektivní je zejména tehdy, když je trh tvořen na sobě navzájem nezávislými firmami, které

jsou vystaveny konkurenčnímu tlaku. Aby byla zajištěna schopnost dodavatelů vyvíjet tento tlak,

vymezuje soutěžní právo zakázané praktiky, které jsou způsobilé soutěž omezit. Proti takovýmto

6 § 20a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
7 § 20a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
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praktikám pak zasahuje antimonopolní úřad s primárním cílem odstranit jejich negativní vliv na

soutěž.

České osoby jsou, pokud jde o ochranu proti nekalé soutěži, postaveny na úroveň

zahraničních osob, které v České republice podnikají podle tohoto zákona. Jinak se mohou

zahraniční osoby domáhat ochrany podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána

a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, a není-li jich, na

základě vzájemnosti.

Statistiky roku 2006 udávají celkovou výši pokut, které uložil Úřad pro ochranu

hospodářské soutěže v prvním stupni (viz Graf č. 1.1). Údaje jsou sestaveny k 15. 2. 2007.

Graf č. 1.1 – Celková výše pokut uložených Úřadem ,
                      Zdroj: <http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/statistiky/>

1.3 Nekalá soutěž
Nejrůznější projevy nekalé soutěže se vyskytují v  každé hospodářské soutěži. Záleží

především na vyspělosti právního řádu a na ekonomicko společenské situaci, jak čestné takové

jednání bude. Další příčinou, proč k  nekalé soutěži dochází může být pouhá snaha být lepší než

konkurence, dosahovat větších úspěchů a odlišit se od ní. Rozhodující zde může být snaha získat

konkurenční výhodu. No a právě tady už mnohdy dochází k  používání nejrůznějších

nekalosoutěžních praktik.

http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/statistiky/
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Všechny tyto příčiny musí logicky vyústit v  nějaké důsledky. Z hlediska společenského jde

především o narušování morálky. Zatímco z  hlediska hospodářského, budou tyto důsledky daleko

závažnější, jde především o nabourání rovnováhy ekonomiky.

1.3.1 Pojem „Nekalá soutěž“

Nekalou soutěží rozumíme podle obecné podstaty zákona takové jednání v hospodářské

soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným

soutěžitelům nebo spotřebitelům. 10 Je to vlastně neférový boj konkurentů o zákazníka. Zvláštní

typy nekalé soutěže jsou například následující druhy jednání:

Nekalou soutěží je dle zákona klamavé označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí

záměny, klamavá reklama, parazitování na pověsti, podplácení, zlehčování, porušování

obchodního tajemství, ohrožování zdraví a životního prostředí. 8  Důležitým znakem nekalé

soutěže je také objektivnost. Je důležité si uvědomit, že nikoho nezajímá a nebude zajímat, zda

soutěžitel chtěl způsobit nějakou nekalost. Zákon jasně stanoví odpovědnost jako objektivní.

Tedy kdokoliv se nekalosoutěžního jednání dopustí, nese za něj odpovědnost. Bez ohledu na

zavinění.

Nekalou soutěží se tedy má na mysli, že jednání musí být v rozporu s dobrými mravy

soutěže a musí být způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.

Hospodářská soutěž vyjadřuje již ve svém názvu,  že půjde o něco, v čem její účastníci

snad ani nemohou být spoluhráči. Hlavním posláním není někomu pomáhat či se s někým dělit.

Ba naopak, hlavním cílem je  zničit ho a to ekonomicky. Konkurence, jako jeden z

nejzákladnějších principů správného fungování moderní tržní společnosti, která je téměř vždy

prospěšná, jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele samotné, hraje evidentně nejsilnější roli. Své

konkurenty chce každý podnikatel porazit, vyloučit, postupně vyřazovat  a nastoupit na  uvolněné

místo.

      Hospodářská soutěž, aby měla opravdový smysl, prostě musí probíhat v rámci určitých

hranic. Svého cíle, tedy zničit konkurenci a dosáhnout vyšších zisků, by měli podnikatelé

dosahovat nějakým společensky přijatelným způsobem. Hospodářská soutěž tedy poskytuje

výhody, ale přináší také nežádoucí efekty, se kterými by se mělo počítat. Při naprosto volné

soutěži by nechtěné následky mohly mít mnohdy katastrofální podobu a to pro všechny

8  § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
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zúčastněné strany. Z tohoto důvodu nastupuje právo hospodářské soutěže jako regulátor, který

nastaví limity a také mantinely, které určí přípustné hranice vhodného chování, které bude

vzhledem k dobrým mravům přijatelným prostředkem k realizaci konkurenčního prostředí.

   Je velký rozdíl porazit někoho ekonomicky nebo porazit ho pomluvami a klamy. Přitom není

pravda, že by soutěžní právo chránilo slabší, neschopnější či méně nápaditější. Chrání ty

poctivější. A to je nutné si uvědomit. I když ne vždycky je právo spravedlivé.  Není smyslem ani

účelem zabraňovat někomu v růstu či ekonomickém vzestupu. Smyslem je sledovat, jak stoupá a

zda to je v souladu s dobrými mravy.

     Nekalá soutěž upravená jako jedna z oblastí práva hospodářské soutěže postihuje ty případy,

kdy někdo zneužívá a deformuje konkurenční prostředí nekalým způsobem s cílem poškodit

svého konkurenta takovým způsobem, který mu může přivodit nějakou újmu. Komu byla nekalou

soutěží porušena jeho práva, může podat žalobu, ve které se může domáhat, aby se tohoto jednání

zdržel a odstranil závadný stav , žádat přiměřené zadostiučinění (to může být poskytnuto

v penězích) a je nárokem na plnění za újmu nemateriální povahy, náhradu způsobené škody a

vydání bezdůvodného obohacení .

1.3.2  Ochrana proti nekalé soutěži

Kdo jednáním, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku

nebo se zvyklostmi soutěže, poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku

soutěžitele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 9

Proti nekalé soutěži se dá bránit jednak preventivně a jednak následně. Kupříkladu ochranu

označení výrobku lze zvýšit tím, že si jej podnikatel nechá zapsat jako ochrannou známku. Stejně

tak i tvar výrobku, v případě, že splňuje zákonná kritéria ochrany, lze chránit průmyslovým

vzorem nebo ochrannou známkou. Tato zvýšená ochrana samozřejmě nezaručí, že se nepoctivý

podnikatel nedopustí nekalé soutěže, ale zjednoduší případný soudní spor.

Ten, jehož práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, může proti rušiteli podat

žalobu, ve které se může domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav, žádat

přiměřené zadostiučinění (to může být poskytnuto v penězích a je nárokem na plnění za újmu

nemateriální povahy - kupř. za obchodní ztráty, které poškozený utrpěl, a které nemohou být
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vyčísleny), náhradu způsobené škody (tj. škoda, která může být vyčíslena) a vydání

bezdůvodného obohacení (tj. to o co se porušitel ve svůj prospěch nekalou soutěží obohatil).

Jakmile bylo zahájeno řízení ve sporu o zdržení se jednání nebo o odstranění závadného

stavu anebo bylo pravomocně skončeno, nejsou žaloby dalších oprávněných osob pro tytéž

nároky z téhož jednání přípustný; to není na újmu práva těchto dalších osob připojit se k

zahájenému sporu podle obecných ustanovení jako vedlejší účastníci. Pravomocné rozsudky

vydané o těchto nárocích k žalobě jen jednoho oprávněného jsou účinné i pro další oprávněné. 9

1.3.3 Generální klauzule

Základní právní úpravou nekalé soutěže je generální klauzule a na ní navazuje několik

upravených skutkových podstat, které se v  nekalé soutěži nejčastěji objevují. Gen erální klauzule

je upravena v obchodním zákoníku §44. Je to obecné ustanovení, které uplatňuje soudcovské

právo v oblasti nekalé soutěže. Toto obecné ustanovení se použije vždy, když nebude možno pro

konkrétní případ  najít speciální skutkovou podstatu.

Nekalosoutěžní jednání musí vždy kumulativně splňovat následující kritéria:

a) musí jít o jednání v hospodářské soutěži,

b) jednání musí být v rozporu s dobrými mravy soutěže,

c) jednání musí být objektivně s  to přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.

Ad a) Soutěžní vztah má návaznost na pojem soutěžitel. Ten vyjadřuje účast fyzické nebo

právnické osoby na hospodářské soutěži. Jedná se tedy o všechny subjekty působící v  různých

oborech hospodářských činností, ať už jsou podnikateli nebo nejsou.

Ad b) Existence rozporu s dobrými mravy je sice kategorií mimoprávní, ale existenci rozporu

s dobrými mravy posuzuje soud, nikoli soudní znalec.

Ad c) K naplnění generální klauzule není zapotřebí dokonání nekalosoutěžního jednání, ale stačí

pouze nastolit stav ohrožení chráněného subjektu. Jednání způsobilé přivodit újmu jiným

soutěžitelům nebo spotřebitelům má tři základní skutečnosti. Jimi jsou:

9 § 54 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
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 nekalosoutěžní jednání je soukromoprávním deliktem ohrožovací povahy,

 kategorie odpovědnosti, za jakou soutěžitel odpovídá. Touto kategorií vzniká újma,

 údaje o subjektech, vůči nimž směřuje ochrana.

Z hlediska způsobu, k jakým dochází k uskutečňování generální klauzule jde nejčastěji o

různé formy klamání spotřebitelů. V  takovém případě může dojít k  souběhu odpovědnosti za

soukromoprávní delikt a přestupku. Ty jsou uvedeny například v  zákonu č. 634/1992 Sb., o

ochraně spotřebitele. Pro uplatnění odpovědnosti dle tohoto zákona, musí být jednání tímto

zákonem postižené z  hlediska objektu i subjektu. Dalším významným předpis em je zákon č.

40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Zde jsou zakotveny některé formy reklamy.

1.3.4 Skutková podstata

Ustanovení §45 a následující jsou upřesněním a rozvedením nejčastějších typických

jednání nekalé soutěže. Pokud jednání bude naplňovat znaky zvláštní skutkové podstaty nekalé

soutěže a zároveň nebude naplňovat principy generální klauzule nekalé soutěže, nebude jednání

kvalifikováno jako zakázané nekalosoutěžní.

Skutkovou podstatu nekalé soutěže lze rozdělit do několika skupin. Jelikož se skutkové

podstaty překrývají, je důležité postihnout rozdíly mezi nimi.

První skupina se týká záměny s  výrobky či službami jiného soutěžitele. Patří sem:

 klamavá reklama (§45 ObchZ),

 vyvolání nebezpečí záměny (§47 ObchZ).

Druhá skupina se týká nesprávných údajů o vlastnostech výrobků nebo služby. Zde patří:

 klamavé označování zboží a služeb (§46 ObchZ),

 parazitování na pověsti (§48 ObchZ).

Třetí skupina se týká nesprávných údajů při provozu podniku, které mohou poškodit jeho dobrou

pověst. Patří sem:

 zlehčování (§ 50ObchZ),

 srovnávací reklama (§50a ObchZ).

Čtvrtou skupinu tvoří jednání blízká trestnímu právu. Zde patří:

 podplácení (§49 ObchZ),
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 porušení obchodního tajemství (§51 ObchZ),

 ohrožování zdraví a životního prostředí (§52 ObchZ).

Klamavá reklama bude rozebrána v části 2.3.1

Vyvolání nebezpečí záměny je:
a) užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným

soutěžitelem,

b)  užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů nebo

obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo

závod za příznačné (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků),
c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o napodobení v prvcích,

které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel

učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo

alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo

klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo

výkony jiného soutěžitele. 11

Klamavým označováním zboží a služeb  je dle obchodního zákoníku každé označení

zboží a služeb, které je způsobilé vyvolat v  hospodářském styku mylnou domněnku, že jím

označené zboží nebo služby pocházejí z  určitého státu či místa nebo od určitého výrobce, nebo že

vykazují zvláštní jakost.

Parazitování na pověsti  je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného

soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by

soutěžitel jinak nedosáhl. 12

Zlehčování je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo

výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu. 13

Srovnávací reklama  bude rozebrána v části2.3.2

Podplácení je  ve smyslu obchodního zákona jednání, jímž:

a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v

pracovním či jiném obdobném poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne,

slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na
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úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou

výhodu v soutěži, anebo

b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme za stejným

účelem jakýkoliv prospěch. 14

Porušováním obchodního tajemství  je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně

sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v

soutěži a o němž se dověděl:

a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným (např. z technických

předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli

nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem

nebo jiným orgánem povolán,

b)  vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. 15

Ohrožováním zdraví a životního prostředí  je jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky

hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí výkony

ohrožující zájmy ochrany zdraví anebo životního prostředí chráněné zákonem, aby tak získal pro

sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů. 16

11 § 47 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník
12 § 48 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník
13 § 50 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník
14 § 49 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník
15 § 51 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník
16 § 52 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník
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2. REKLAMA JAKO SOUČÁST HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

2.1 Reklama
Reklama může být jakákoliv. Všudypřítomná, agresivní, líbivá či odpudivá. Jak jí cítíme,

jak na nás působí a co pro nás znamená, to záleží jenom na nás.

2.1.1 Pojem „Reklama“

Reklama je především tvorba a distribuce zpráv poskytovaletů zboží či služeb nabízených

s komerčním cílem. Musí být jasné, že se jedná o placené zprávy, které využívají media

k dosažení vlivu na cílové skupiny. Je to určitý prostře dek často i s mírou nadsázky. Reklama

není určena jen spotřebiteli, jak to chápe zákon o ochraně spotřebitele. Dnešní definice reklamy,

schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že "reklamou se rozumí

přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek

prostřednictvím komunikačních médií ".

2.1.2 Historický vývoj reklamy

Historie a vznik reklamy vůbec  je spojen především s počátkem produkce výrobků a

služeb nad rámec vlastní potřeby. S nabídkou přebytečného zboží bylo zapotřebí seznámit

potenciální kupující, a to nejrůznějšími způsoby. Dnes jsme reklamou obklopeni na každém

kroku a na naše rozhodování o čemkoli má rozhodně nemalý vliv.

        Reklama existuje prakticky od počátku existence lidstva. V  okamžiku, kdy bylo co

nabídnout druhému, co pochválit, čím vyzdvihnout své služby, kvalitou výrobku přesvědčit

druhého, aby si koupil právě tyto výrobky, nebo aby využil právě tuto reklamu, vznikla reklama.

Ve druhé polovině devatenáctého a ještě počátkem minulého století však zastávala značná část

české veřejnosti k reklamě názor spíše odmítavý. Byli přesvědčeni, že reklama je zbytečná,

protože zboží, které je kvalitní reklamu nepotřebuje, že lidi i bez reklamy si ho koupí. Přesto

právě v tomto období nabývala reklam a na významu a vyžádala si provedení právní úpravy.

Nový liberální živnostenský řád, který platil od roku 1860 uvolnil zcela podmínky výroby i

propagace zboží. Rok 1860 je proto možno v  českých zemích považovat za datum zrodu moderní

reklamy.

 Po 1.světové válce byl vzestup reklamy nesporný, odpovídal rozmachu českého průmyslu i

změnám v životním stylu většiny, především městských obyvatel. Pojmy reklama a propagace
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zdomácněly nejen v podnikatelském prostředí. Na přelomu 19. a  20. století se společnost i

reklama samotná již potýkaly s  problémem nekalé soutěže, jako často lživé či alespoň nepřesné a

neúplné propagace vlastností výrobků či služeb. Zatímco ve Velké Británii byly již v 60.letech

19. století definovány formy nekalé soutěže a lživé reklamy či jinak také neseriozní či falešná

nabídka a německý zákon proti nekalé soutěži se stal předlohou pro rakouskou úpravu,

v Rakousku byl potřebný zákon proti nekalé soutěži sice připraven a projednán již v  roce 1907,

účinnosti však nenabyl. Do novel zákonů se však v  té době již promítla snaha o důslednější

ovlivnění a kontrolu reklamy. Zatímco zákony upravovaly reklamu především pro velké firmy a

podnikatele, vyhlášky ministerstev doplnily pravidla i pro drobné živnostníky.

Česká reklama má své kořeny v  Rakousku, prokazatelně se s ní setkáváme na počátku

20.století, kdy řada reklam z  doby 1. republiky je dokladem jejího rozvoje i toho, že s  rozmachem

sdělovacích prostředků, zvláště pak novin, rostl i objem reklamy, a to nejen té žádoucí. Proto

bylo nezbytné řešit problematiku nekalosoutěžního jednání i samotné klamavé reklamy. Zákon č.

111/1927 Sb.z., o ochraně proti nekalé soutěži, v  oblasti soukromoprávní definoval jak nekalou

soutěž a jednání v rozporu s dobrými mravy jako širší pojem, tak i nekalou reklamu.

      Reklama ve svých prvopočátcích existovala pouze v ústní podobě. S touto formou reklamy se

můžeme setkat i dnes, především na tržištích, kde jeden obchodník přes druhého vyvolává a

vychvaluje své zboží. Reklama v psané podobě samozřejmě přichází později, protože starodávný

člověk uměl dříve mluvit, nežli psát. V Česku se s reklamou setkáváme prokazatelně až na

počátku 20. století. Zvláště reklamy z První republiky jsou dokladem toho, že s rozmachem

sdělovacích prostředků, zvláště pak novin, rostl i objem reklamy.

     Snaha prodat za každou cenu vedla k  získávání zákazníků i pomocí novinové inzerce, plakátů

a pohyblivé reklamy. V Praze se dlouho záplava plakátů nezdála tak hrozivá, ještě v 70. letech

19.století byl lepič plakátů vítanou figurkou, která svou činností nevzbuzovala žádný odpor.

Plakátů však přibývalo a ctitelé památek se s  tím nechtěli smířit. A tak byla v  roce 1906 – 1907

přijata série nařízení o rozmisťování plakátů a reklam, která platila ještě dlouho po roce 1918.

Městští radní si však uvědomovali, že zákazy neodstraní nešvar hyzdit ulice města nevkusnou

reklamou, proto se snažili nabídnout i řešení, jak by měla dobrá reklama vypadat. Tato snaha trvá

až do dnešní doby, důkazem toho je vydání Nařízení č. 26/2005 Sb., hl.m. Prahy, kterým se

zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu (účinnost od 15. 12.

2005).
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     Přestože do roku 1989 zaznamenala reklama u nás určitý rozvoj, který se zrychlil zejména v

60. letech mimo jiné i s  uvolněním televizní reklamy, zásadn í rozvoj reklamy a spolu s  ní i její

postupná regulace es datují a po roce 1989. Za zmínku stojí, že ani Právnický slovník vydaný

v roce 1988 termín reklama jako heslo vůbec neuvádí. Klamání či klamavé jednání rovněž ne.

     Samotná reklama se mění a spolu s  touto změnou mění i pravidla hry. Obdobně jako se

vyvíjela a měnila samotná reklama, měnily se i rozsah regulace reklamy zakázané a její právní

úprava. Přestože nejpodrobnější úprava reklamy a její regulace je provedena zákonem o regulaci

reklamy a obchodním zákoníkem, nejde o úpravu jedinou. Problematikou reklamy či zakázané

reklamy, tedy i reklamou klamavou a nekalosoutěžním i klamavým jednáním, se zabývá řada

dalších předpisů. Po roce 1989 byly přijaty zejména následující zásadní právní normy, které tuto

problematiku, tedy reklamu, nekalosoutěžní jednání a zakázanou reklamu upravují:

     Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění

pozdějších předpisů (následně nahrazen zákonem č. 231/2001 Sb.),

     Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní

zákoník),

     Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o

ochraně spotřebitele),

     Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o

regulaci reklamy.

2.1.3 Cíle reklamy

Nejzákladnější cíl reklamy je z  hlediska dosahování podnikových cílů. Další m cílem je

vztah reklamy a spotřebitele. Reklama je také často zaměřena na psychologické parametry, které

se soustřeďují na určitou cílovou skupinu. Reklama tedy může být jakákoliv. Ať už vtipná, milá

nebo poutavá, ale vždy bude mít jen jeden cíl. A to prodat co nejefektivněji svůj výrobek nebo

službu.

2.1.4 Funkce reklamy

Funkce reklamy jsou především informační, přesvědčovací a upomínací.

Informační funkce spočívá v:
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 informování trhu o novém produktu,

 informacích o cenové změně,

 informacích o nových doplňkových službách či servisu.

Přesvědčovací funkce je využívaná v  prostředí velké konkurence. Je využíváno srovnávání

vlastního produktu se všemi běžnými ostatními na trhu dostupnými. Zde dochází k:

 potlačení obav zákazníka plynoucích z  užívání produktu,

 snaze o získání dosavadních zákazníku konkurence,

 posílení o firmě v mysli zákazníka.

Funkce upomínací je uplatňována především ve stavu, kdy je výrobek na trhu již dlouho.

Cílem této funkce reklamy je stálé upomínání na existenci výrobků.

2.1.5 Reklamní média

Média jsou všechny prostředky, pomocí kterých se reklama dostává do podvědomí široké

veřejnosti. Mezi základní reklamní média patří:

a) internet - reklama prostřednictvím internetu zažívá v  posledních letech boom. Je to

výborná forma placené reklamy, která umí oslovit, protože téměř na každé internetové

stránce se nachází alespoň jedna reklama. Dle mého názoru je internet

nejperspektivnějším reklamním médiem nejen u nás, ale i ve světě. Tato forma reklamy

připouští multimediální prezentaci, jakou je text, zvuk i video. Dále umožňuje lidem

individuální přístup k reklamám kdy oni sami chtějí. Jak už jsem uvedla umožňuje

velký výběr pro spotřebitele, jelikož zde mohou inzerovat prodejci z  celého světa.

b) tisk -  za reklamu v tisku se považuje reklama v  novinách a v časopisech. Myslím si, že

mezi výhody reklam v časopisech patří barevnost, dobrá reprodukce fotografií a dlouhá

životnost reklamy. Nevýhodou jsou pak ale vysoké náklady.

c) televize - největší výhodou reklamy prostřednictvím televize je spojení vizuální a

poslechové složky. Jelikož diváci tvoří velmi odlišný a nesourodý celek, ať už

z pohledu na věk, názory, vzdělání nebo náboženství, je nejvhodnější zaměřit reklamní

spot na co nejširší okruh veřejnosti. Dle mého názoru je tato forma reklamy velmi

využívaná, i když je dost drahá. Na druhou stranu je ale životnost této reklamy krátká a

důležitou roli zde hraje i samotný divák.
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d) rozhlas - rozhlas je účinným doplňkovým reklamním médiem, protože různé typy

stanic umožňují zasáhnout všechny cílové skupiny. Rádio je také nejlepším

prostředkem k oslovení lidí, kteří nemají čas sledovat jiné média. I když se mi zdá, že

dnešní rozhlasové a rádiové stanice jsou reklamou přímo přehlceny. Bude to tím, že je

to jakési osobní médium a reklama zde je pružná a relativně levná v  porovnání

s televizní reklamou.

e) kino - reklama v kině je velice poutavá, protože je vysílána na obrovském plátně.

Nevýhodou však je, že lidé reklamy již znají z  televize. Při této formě reklamy, se ale

dá předpokládat, že lidé, kteří nemají zájem o reklamu, se jí dokáží vyhnout.

Provozovatelé kin totiž reklamy zasazují před samotný film, tudíž lidé mohou přijít o

15 minut později a reklamám se vyhnout.

f) ostatní - mezi ostatní reklamy patří venkovní reklamy v  podobě billboardu. Jsou

nejčastěji umístěny na místech, kde dochází k  velké koncentraci veřejnosti. Velkou

výhodou je, že dokáží zaujmout ve vzdálenosti několika metrů. Reklama je pestrá a

efektivní. Naopak nevýhodou je, že tomuto druhu reklamy nelze uniknout.

2.2 Právní regulace reklamy
2.2.1. Veřejnoprávní omezení reklamy

Veřejné právo je v reklamě nástrojem, kterým zákonodárce stanoví reklamní zákazy a

omezení, na nichž má přímo zájem stát a jejichž dodržování je stát prostřednictvím svých orgánů

schopen efektivně kontrolovat. Za porušení normy veřejného práva se ukládá pokuta, vězení nebo

jiný trest.

Mezi nejdůležitější platné předpisy z  oblasti veřejného práva patří:

 zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,

 zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,

 zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,

 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

 zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon.
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Zákon o regulaci reklamy

Je základním nástrojem veřejnoprávní regulace reklamy. Dle zákona o regulaci reklamy se

reklamou rozumí oznámení šířená zejména komunikačními médii, které mají za cíl podporu

podnikatelské činnosti.

Zákon zakazuje určité druhy reklamy a určuje, co nesmí reklama obsahovat. Jsou to

omezení v oblasti reklamy na tabákové výrobky, léčiva, alko holické nápoje, zbraně, střeliva a

prostředky zdravotnické techniky.

Zákon také určuje příslušné orgány dozoru nad dodržováním tohoto zákona a stanovuje

pokuty jako nástroje kontroly.

Reklama v rozhlase a televizi

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění

pozdějších předpisů, definuje reklamu jako jakékoliv veřejné oznámení určené k  podpoře

podnikání nebo k dosažení jiného účinku, sledovaného zadavatelem reklamy, jemuž byl vysílací

čas poskytnut za úplatu nebo za jinou protihodnotu a vymezuje povinnosti provozovatelů

rozhlasového a televizního vysílání, včetně povinností při vysílání reklam. Provozovatelé musí

dbát především na to, aby nebyly do vysílání zařazovány reklamy, které podporují chování

ohrožující morálku, zájmy spotřebitele nebo zájmy ochrany zdraví, bezpečnosti nebo životního

prostředí, reklamy určené dětem nebo v  nichž vystupující, pokud podporují chování ohrožující

jejich zdraví, psychický stav nebo morální vývoj. Dále aby nebyla zařazována reklama skrytá,

založená na podprahovém vnímání, reklama náboženská, reklama politických stran a hnutí,

pokud právní předpis nestanoví jinak.

     Zákon rovněž zakotvuje povinnosti provozovatelů vysílání v  oblasti reklamy, především

povinnost zajistit, aby reklama byla rozeznatelně a zřetelně zvukově nebo obrazově oddělena od

ostatních pořadů. Tento zákon také upravil povinnosti provozovatelů při vysílání sponzorovaných

pořadů. V zákoně zůstala zachována úprava reklamy ve vymezení základních pojmů prakticky

beze změny proti formulaci z  roku 1991. Do základních pojmů byla zapracována reklama skrytá.

Skrytou reklamou je slovo nebo obrázková prezentace zboží, služeb, obchodní firmy, ochranné

známky nebo činnosti výrobce zboží nebo poskytovatele služeb, uvedená provozovatelem

vysílání v pořadu, který nemá charakter reklamy a teleshopingu, pokud tato prezentace záměrně

sleduje reklamní cíl a  může veřejnost uvést v  omyl o povaze této prezentace. Také byl definován
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teleshoping jako přímá nabídka zboží a to včetně nemovitého majetku, práv a závazků, nebo

služeb určená veřejnosti a zařazena do rozhlasového či televizního vysílání za úplatu. 17

Trestní zákon

V oblasti veřejnoprávní regulace je významnou právní normou i trestní zákon.

Nejdůležitější ustanovení pro potřebu mé práce je §149, který se týká nekalé soutěže.

2.2.2 Soukromoprávní omezení reklamy

Podstatou soukromého práva je princip, podle kterého ten, kdo se cítí poškozen, se musí

sám domáhat ochrany svých práv. Neučiní–li tak sám, nikdo jiný, zejména žádný státní orgán,

mu z vlastní iniciativy takovou ochranu nemůže poskytnout. V  oboru, který je nejvíce svázán

s reklamou, tedy v právu soutěžícím, je tento princip zdůrazněn tím, že ve většině případů někdo

kromě samotného napadeného ani nepozná či nemůže poznat, že k napadení vůbec došlo.

Mezi nejdůležitější platné předpisy z  oblasti soukromého práva, které mohou mít vliv na

obsah reklamy patří již výše zmiňovaný Obchodní zákoník, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ObZ, Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon a

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní zákoník

Pod soukromoprávní úpravu reklamy spadají již výše zmiňovaná ustanovení ObchZ o

nekalé soutěži. V soutěži mezi konkurenty, výro bci či obchodníky, je tak třeba chránit ty

soutěžitelé, kteří respektují dobré mravy soutěže proti těm, kteří tak nečiní.. Ochrana je zajištěna

právě prostřednictvím úpravy nekalé soutěže, kde, jak již bylo výše uvedeno, jsou některé

nemravné soutěžní praktiky zakázány.

Občanský zákoník

K soukromoprávní úpravě reklamy lze zařadit i ochranu osobnosti, neboť ta je velmi

důležitou součástí problematiky reklamy. Úprava ochrany osobnosti je obsažena v  ObchZ §11-

16. Z textu zákona zejména vyplývá, že osoba v  reklamě účinkující musí s  takovým účinkováním

předem souhlasit. Ochrana je poskytnuta v souvislosti se zobrazováním podobizny,

17 zákon č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání
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zveřejňováním obrazových či zvukových záznamů, vlastního jména, dopisů či jiných projevů

osobní povahy. Ochranu ObZ poskytuje i právnickým osobám v  ustanovení §19b, avšak jen

v omezeném rozsahu, neboť právnická osoba nemá soukromí jako člověk. Zakazuje se jen

neoprávněné užití názvu a zásah do dobré pověsti.

Autorské právo

Autorské právo se nevztahuje přímo k  obsahu reklamy, ale přes to četné problémy

vyskytující se v reklamě vznikají právě v  této oblasti. Proto je třeba zmínit i autorský zákon,

který se zabývá především autorskými díly. Takovým dílem je i reklamní slogan, pokud je

výsledkem tvůrčí činnosti. Autorským dílem však není idea, námět, myšlenka, princip apod.

vyplývá to z toho, že námětů nemáme neomezený počet a nelze, aby byly všechny rezervovány

určitým počtem osob.

Autorem díla může být fyzická osoba, která disponuje dvěma druhy práv:

 právy osobnostními ( např. právo na vlastní autorství ),

 právy majetkovými ( práva na obchodní a jiné užívání všeho druhu, která lze na rozdíl od

prvního druhu práv, převádět ).

2.2.3. Samoregulace reklamy

Podstatou samoregulace reklamy je, že stát či státní orgány reklamu neregulují. Reklama je

tak regulována pravidly, která přijme sám reklamní průmysl. Takto přijatá pravidla jsou

vyjádřena v Kodexu reklamy. Kodex reklamy se stát od státu liší podle historických,

společenských a legislativních podmínek. Samoregulace nenahrazuje právní regulaci –

legislativu. Tuto legislativu doplňuje o ta etická pravidla, na něž se legislativa nevztahuje.

Samoregulace je velmi flexibilní, rychle se adaptující nástroj, který pružně reaguje na všechny

změny reklamního a mediálního trhu. Jednou z hlavních výhod samoregulace reklamy je právě

flexibilní přizpůsobení etických pravidel reklamy vývoji trhu.

Institutem je Rada pro reklamu, která vznikla za účelem prosazování samoregulace

reklamy. Jejím hlavním cílem je zajišťovat a prosazovat na území České republiky čestnou,

legální, pravdivou, a decentní reklamu.

V roce 2006 řešila Rada pro reklamu 68 případů. Z  toho 19 případů uznala za oprávněné.

Rada ovšem nemá právo reklamu zakazovat a svá rozhodnutí spíše doporučuje. Z 97 % se firmy
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těmito doporučeními řídí, což je dle mého názoru velmi dobré. V  Příloze č. 2 přikládám tabulku,

která zobrazuje příklady uznaných stížností Radou pro reklamu. V  tabulce je vždy zobrazen

název firmy, dále reklamní médium, ve kterém byla reklama vyobrazena a poslední sloupec

představuje odůvodnění.

V roce 2007 se Rada pro reklamu zabývala celkem 78 kauzami, zobrazenými v  přehledné

tabulce a následně zpracovaným grafem. V  Příloze č. 3 dokládám přehled kauz pro rok 2007,

které obsahují: číslo jednací, stěžovatele, zadavatele, reklamu, médium, druh reklamy a

rozhodnutí. Z vytvořené tabulky č. 2.1 je zjevné, že nejvíce reklam bylo v  roce 2007

nezávadných, což si myslím, že je pozitivní výsledek. Oproti tomu závadných bylo 20 reklam,

což je v celkového počtu 78 kauz také celkem dobrý výsledek . 6 reklam bylo zamítnutých jako

neopodstatněné a čtyři reklamy byly zařazeny mezi ostatní rozhodnutí Rady pro reklamu. Tyto

výsledky jsem zapracovala do Grafu č.2.1.

Kauzy pro rok 2007

Rozhodnutí Počet reklam v roce 2007
Závadná 20

Nezávadná 48
Zamítnuto 6

Ostatní 4
Tabulka č. 2.1 – Kauzy pro rok 2007, zdroj: vlastní studie na základě přehledu o kauzách

řešených Arbitrážní komisí, Dostupné na: www:< http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php >
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Graf č.2.1 - Kauzy pro rok 2007 , zdroj: vlastní studie na základě přehledu o kauzách řešených

Arbitrážní komisí,  Dostupné na www:< http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php >
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Rada pro reklamu se zabývá posuzováním stížností na reklamu:

- v tisku,

- na plakátovacích plochách,

- zásilkových služeb,

- v audiovizuální produkci,

- v kinech,

- v rozhlasovém a televizním vysílání.

Od svého vzniku v roce 1994 do konce roku 2005 se Rada zabývala více než 490 případy

neetické či jinak nevhodné reklamy, z nichž více než ve 110 případech doporučila její stažení

nebo úpravu v soulad s Kodexem. Více než 300 stížností Rada zamítla jako neopodstatněné,

téměř 40 podnětů bylo vyřízeno změnou reklamy nebo jejím stažením. Zbylé stížnosti postoupila

Rada k vyřízení jiným orgánům. 18

Rada pro reklamu může zahájit proces projednávání stížností jen v souladu s jednacím

řádem  obdrží-li stížnost na konkrétní reklamu. Tu může podat fyzická či právnická osoba či

státní orgán. Dále- z vlastního podnětu, pokud je Rada přesvědčena, že konkrétní reklama může

porušovat některá ustanovení Kodexu reklamy.

Jako nestátní, nezisková organizace nemůže udělovat finanční pokuty či jiné sankce.

Vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení.

Rada pro reklamu může, v případě nerespektování jejích doporučujících rozhodnutí, předat

podnět příslušnému Krajskému živnostenskému úřadu (KŽÚ) k dalšímu řešení. KŽÚ mají

zákonem danou pravomoc udělovat sankce.

Kromě své hlavní činnosti, kterou je posuzování přípustnosti reklam z etického hlediska, se

dnem nabytí účinnosti Zákona č.40/95 Sb. o regulaci reklamy, Rada stala institucí, u které si

mohou orgány dozoru nad dodržováním zákona (krajské živnostenské úřady, Rada ČR pro

rozhlasové a televizní vysílání, Ministerstvo zdravotnictví ČR atd.) vyžádat odborná stanoviska k

aplikaci výše uvedeného zákona v praxi.

V této souvislosti Rada pro krajské živnostenské úřady z celé České republiky vydala více

než 250 odborných stanovisek o souladu reklam se zákonem o regulaci reklamy. 19

18 Rada pro reklamu, aktualizováno 1. 2. 2006 cit. 2008-03-13 Dostupný na
www:< http://www.rpr.cz/cz/profil.php>
19 Rada pro reklamu, aktualizováno 1. 2. 2006 cit. 2008-03-13 Dostupný na
www:< http://www.rpr.cz/cz/profil.php>

http://www.rpr.cz/cz/profil.php
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Rada pro reklamu vydává Kodex reklamy, prosazuje dodržování tohoto Kodexu reklamy,

provádí vzdělávací činnost, vydává stanoviska COPY advice a odborná stanoviska pro Krajské

živnostenské úřady . Rada se také zabývá a ctí zájmy reklamního průmyslu a podílí se na tvorbě

legislativy zasahující do oblasti reklamy a marketingové komunikace a provádí další činnosti.

Kodex reklamy upravuje chování subjektů při reklamních aktivitách v tisku, na

plakátovacích plochách, zásilkové službě, audiovizuální produkci, kinoreklamě a reklamě v

rozhlasovém a televizním vysílání. Všichni členové RPR se zavázali, že budou Kodex

respektovat. Kontrolu dodržování Kodexu vykonává přímo veřejnost prostřednictvím stížností,

podávaných Radě. Stížnosti mohou podávat jakékoliv fyzické či právnické osoby, státní či jiné

orgány.

2.3 Druhy reklam z hlediska hospodářské soutěže
2.3.1 Klamavá reklama

Klamavá reklama je základní formou nekalé soutěže, kde dochází k  poškozování

spotřebitelů ale také ostatních soutěžitelů ze strany škůdce soutěžitele.

Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či

výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu

podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.

Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením,

fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem. 20

Klamání je jednání uvádějícího někoho v  omyl. Klamavou reklamou je jakákoliv reklama,

poskytující informace o výrobku, nebo službě, kdy spotřebitel může být oklamán ať už  o ceně,

vlastnostech výrobku či množství, která neodpovídá realitě. Příkladem byl billboard u eskalátorů

ve stanici metra, který hlásal a zároveň uváděl pod přeškrtnutou starou cenou velkým červeným

písmem cenu novou: 399,- Kč*. Malá hvězdička dává tušit, že tomu tak asi nebude, ale aby měl

člověk doopravdy jasno, musel by se zastavit a přečíst si nenápadný dodatek v drobném písmu:

„… cena je uvedena bez DPH.“

20 § 45 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník

http://www.rpr.cz/cz/profil.php
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To je ovšem na jedoucích schodech těžko proveditelné, a tak zůstává v paměti jen ten údaj,

který v zájmu prodejce prezentované nabídky zůstat má - nízká a nepravdivá cena! Skutečná cena

nabízeného produktu činí 474,81 Kč, což je proti uvedeným 399,- korunám dost podstatný rozdíl.

Měřítkem klamavosti sdělení je představa vzniklá v  mysli spotřebitele. Při posuzování klamání se

musí zjistit, jaká míra klamavosti je nezbytná k  tomu, aby někoho dokázala uvést v  omyl.

Klamavost se obecně měří jakousi průměrnou intelektuální úrovní spotřebitelů.

Pro objektivní posouzení klamavosti reklamy je správní orgán, dle konkrétní reklamy

povinen zkoumat charakteristiku zboží, cenu, dostupnost a dodací podmínky. V  rámci tohoto

zkoumá správní orgán i údaje, které jsou v  reklamě uvedeny.

Obchodní zákoník v § 45 vymezuje znaky klamavé reklamy, kterými jsou:

 údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích nebo výkonech, a jejich klamavosti,

 jejich šíření,

 způsob takového náležitého jednání k  tomu, aby jednající získal v  hospodářské soutěži pro

vlastní nebo cizí podnik prospěch na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů.

2.3.2 Srovnávací reklama

Srovnávací reklamu upravuje ustanovení v  obchodní zákoníku, jehož účelem není

srovnávací reklamu zcela vyloučit, ale regulovat. Předmětem právní úpravy je ochrana soutěžitele

a spotřebitele. Ohrožení spotřebitele spočívá v  tom, že se stává manipulovatelným ze strany

soutěžitele.

Porovnává značku s nějakým konkurenčním standardem. Při používání srovnávací reklamy

musí být zadavatelé obzvláště obezřetní v  souvislosti s její pravdivostí. Za srovnávací reklamu se

považuje jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo

zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem. Obchodní zákoník pak v § 50a vymezuje

podmínky, za nichž lze srovnávat vlastní produkty či služby s produkty či službami jiného

konkurenčního subjektu. Jde o následující výčet podmínek:

a) srovnávací reklama není klamavá ,

b) srovnává jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby ,

c) objektivně srovnává jen takové znaky daného zboží nebo služeb, které jsou pro ně podstatné,

relevantní, ověřitelné a representativní,
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d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny  na trhu mezi tím, jehož výrobky nebo služby reklama

podporuje, a soutěžitelem nebo mezi jejich podniky, zbožím nebo službami, ochrannými

známkami, firmami nebo jinými zvláštními označeními, která se pro jednoho nebo druhého z

nich stala příznačnými (např. nebude používána zaměnitelná doména s konkurenčním

subjektem),

e) nezlehčuje nepravdivými údaji podnik, zboží nebo služby soutěžitele ani jeho ochranné

známky, firmu či jiná zvláštní označení, která se stala pro něj příznačnými, ani jeho činnost,

poměry či jiné okolnosti, jež se jej týkají,

f) se vztahuje u výrobků, pro které má soutěžitel oprávnění užívat chráněné označení původu,

vždy jenom na výrobky se stejným označením původu,

g) nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti  spjaté s ochrannou známkou soutěžitele, jeho

firmou či jinými zvláštními označeními, která se pro něj stala příznačnými, anebo z dobré

pověsti spjaté s označením původu konkurenčního zboží,

h) nenabízí zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci zboží nebo služeb

označovaných ochrannou známkou nebo obchodním jménem nebo firmou (např. není

dovoleno srovnávat zboží či služby, které zasahují do práv z ochranné známky nebo obchodní

firmy).

Srovnávací reklama má různé kategorie a to zejména:

 reklama kritizující  – tento druh srovnávací reklamy poukazuje na výhodnější parametry a

kvalitu vlastních výrobků v  porovnání s konkurencí,

 reklama opěrná – používají ji zejména podnikatelé, kteří nově přicházejí na trhu a chtějí se

prosadit oproti již zavedeným a známým výrobkům. Ty pak slouží jako tzv. referenční vzorek

pro výrobky nové, jimiž jsou připisovány některé vlastnosti shodné s  výrobky tradičními,

 osobní srovnávací reklama  – v tomto případě se prodávají vlastnosti soutěžitelů nebo jejich

podniků. Takto se mohou srovnávat podnikové tradice, kultura, které mohou ovlivnit

spotřebitele při výběru výrobku,

 vnitřní srovnávací reklama a systémová srovnávací reklama  – užívají ji především již

známí a na trhu zavedení podnikatelé. Nehodlají uplatňovat srovnávací reklamu kritizující ve

vztahu k méně významným konkurentům a podnikům na trhu novým, neboť by takto na

jejich existenci mohli upozorňovat. Srovnávají proto své nové výrobky se svými starými

výrobky. Tím zdůrazňují dosažený pokrok.



28

3. ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ REKLAMY VČETNĚ

NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

3.1  Klamavá reklama
3.1.1 Příklad klamavé reklamy

V roce 2007 Rada pro reklamu řešila kauzu, která se týkala reklamy na jogurty Jogobella

od firmy ZOOT, s. r. o.

Stěžovatelem byla soukromá osoba, která podala na tuto reklamu stížnost. Rada tedy tuto

kauzu prošetřila a rozhodla, že jde o závadnou reklamu.

Reklama v televizi na jogurty Jogogella lákala spotřebitele na extra velké

kousky ovoce. Přitom ovoce obsažené v  jogurtech není přesně v takové

podobě, jak znázorňuje reklamní spot. Tedy nejsou v  něm půlky

čerstvých jahod. Z hlediska hygienických norem ani není možné přidávat

do jogurtů čerstvé ovoce.

Generální klauzule

Základním a rozhodujícím ustanovením, které definuje, zda určité jednání je nekalou

soutěží či nikoliv je generální klauzule, která obsahuje základní pojmové znaky, které musí být

naplněny, aby určité chování mohlo být považováno za nekalou soutěž.

První podmínkou generální klauzule je, že musí jít o jednání v  hospodářské soutěži. Toto

kritérium reklama na Jogobellu bezesporu splňuje. Společnost ZOOT jako právnická osoba se

účastní hospodářské soutěže.

Druhá podmínka říká, že jednání musí být v  rozporu s dobrými mravy soutěže.

Jednoznačně je také toto kritérium splněno, protože zákon udává povinnost pro prodávajícího

poskytovat kupujícím pravdivé informace o prodávaných výrobcích. V  našem případě šlo o

nepravdivé informace týkající se extra velkých kousků ovoce.

Třetí podmínka udává, že jednání musí být objektivně s  to přivodit újmu jiným

soutěžitelům nebo spotřebitelům. Chování společnosti ZOOT je objektivně způsobilé přivodit

újmu spotřebitelům, tedy konzumentům jogurtů Jogobella. Tato újma s  ohledem na rychlost  a

snadnou dostupnost informací vlastně vzniká denně.
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Skutková podstata

Společnost ZOOT, s. r. o. svým chováním naplnilo hned několik skutkových podstat nekalé

soutěže, neboť typografické ztvárnění, které bylo v  tomto případě použito, vyvolalo nesprávné

představy o tom, že výrobek obsahuje extra velké kousky ovoce. Navíc Jogobella svou reklamní

kampaní byla způsobilá vyvolat ve spotřebiteli klamné představy o jeho kvalitách, tedy porušila

§ 46 Obchodního zákoníku, používáním slov, že v  jogurtech Jogobella je velmi mnoho ovoce,

které je velké a šťavnaté jako čerstvě utržené ovoce. Ten, dle Obchodního zákoníku říká, že

klamavým označováním zboží je každé označení, které může v  hospodářském styku vyvolat

mylnou domněnku.

Toto chování společnosti ZOOT, s. r. o. vedlo ke zkreslení podmínek hospodářské soutěže,

které mělo za následek zhoršení postavení ostatních  výrobců ovocných jogurtů. V  této

souvislosti bych ráda zmínila článek P. Hajna, který říká, že reklama připisující neoprávněně

vlastnosti výrobkům z hlediska zdraví, naplňuje nepochybně  skutkovou podstatu klamavé

reklamy. Používáním slovních zdůrazňování příznivých účinku jogurtů Jogobella na naše zdraví.

Dodám ještě, že pro naplnění skutkové podstaty je třeba, aby došlo k  ohrožení zájmů zdraví

nebo životního prostředí. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ukládá, že každý je povinen

předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé

důsledky své činnosti na životní prostředí.

Etický kodex

V porovnání s etickým kodexem je tato reklama klamavá a neetická. V  první kapitole

Kodexu reklamy v bodě 3.2 se píše, že reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být

vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti. Dle mého názoru zde

společnost ZOOT, s. r. o. pochybila. Myslím si, že tato reklama byla vůči spotřebitelům nečestná.

Byla koncipována tak, že zneužila důvěru spotřebitele a využila jeho důvěřivosti. Pravdivost

reklamy  spočívá v tom, že reklama nesmí šířit klamavé údaje. A právě toho se s polečnost ZOOT,

s. r. o. dopustila, když v  reklamě na jogurt Jogobella hlásala, že v  jogurtech Jogobella je velmi

mnoho ovoce, které je velké a šťavnaté jako čerstvě utržené ovoce, a neexistuje žádná lžička bez

ovoce. Bod 3.4 říká, že žádná reklama nesmí v  zásadě ohrožovat dobré jméno reklamy jako

takové, či snižovat důvěru v  reklamu. Dle mého názoru byl tento bod také porušen, protože

reklama na jogurty Jogogella působí spíše nedůvěryhodně.
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Kapitola druhá, která se týká reklamy na potraviny a nealkoholické nápoje uvádí v  bodě

prvním, že reklama bude pravdivě představovat propagované vlastnosti výrobků včetně jejich

velikosti a složení, stejně jako výživových a zdravotních přínosů potraviny či nápoje, a nebude

v žádné z těchto vlastností klamat zákazníka. J ak už jsem zmiňovala, jogurt Jogobella nemá

právě takové vlastnosti, jak reklama hlásá.

Etický kodex reklamy pro rok 2007 uvedu v  plném znění v Příloze č.4.

3.1.2 Analýza z hlediska zákonů

Obchodní zákoník

Klamavou reklamu ustanovení §45 odst. 1 ObchZ definuje jako šíření údajů o vlastním

nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a

zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v  hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných

soutěžitelů či spotřebitelů.

Předválečná úprava zákona č. 111/1927 Sb., proti nekalé soutěži vyžadovala, aby klamavé

údaje byly učiněny veřejně. V  současné úpravě tato podmínka veřejnosti kladena není a neměla

by být proto vyžadována. Důvodem pro toto opatření může být skutečnost, že se v hospodářském

životě vyskytují četné případy, kdy určité zboží či zejména dílo je určeno pro jediného kupujícího

či objednatele.

Skutkovou podstatu klamavé reklamy lze naplnit šířením údajů jak ohledně podniku, tak

ohledně určitého zboží nebo služby. Nemusí se přitom jednat  pouze o subjekty na straně

nabídky. Typické údaje o cizím podniku budou šířit jak reklamní agentury, tak třeba i tisk,

rozhlas a televize. I tito se mohou dopouštět klamavé reklamy. Odpovědnost za klamavou

reklamu má objektivní charakter a nemusí zde být úmysl klamat. Týká se to i reklamy šířené

reklamními agenturami a médii.

Způsobilost údajů k vyvolání klamné představy není zdaleka totéž jako nepravdivost těchto

údajů.

§45 obchodního zákoníku v  odst. 1 říká, že  klamavou reklamou je šíření údajů o výrobcích

či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím v hospodářské soutěži

prospěch na úkor spotřebitelů. V  našem případě šlo o tvrzení, že jogurt Jogobella obsahuje extra
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velké kousky ovoce, které vypadá jako čerstvě utržené. Dále bylo uvedeno, že se žádná lžička

v jogurtu se neobejde bez velkého kousku ovoce. Tím firma Zoot, s. r. o. šířila údaje o svém

výrobku, které ve spotřebitelích  jogurtu vyvolaly klamnou představu a tím vyzdvihli vlastní

podnik v hospodářské soutěži na úkor jiných výrobců ovocných jogurtů.

Dle odstavce 2, se za šíření údajů považuje sdělení mluveným slovem nebo psaným

slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem.

Tohle tvrzení reklama na jogurt Jogobella splňuje, protože reklamní spot je vysílán v  televizi a

sdělení je prováděno mluveným slovem.

Ustanovení §45 odst. 3 ObchZ uvádí, že klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže

vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, mů že uvést v omyl. Klamavost i

pravdivost může spočívat v  samotném obsahu tohoto údaje, který je však způsobilý vyvolat

klamný dojem zvlášť výhodné nabídky.

Zákon o ochraně spotřebitele

Tento zákon č. 634/1992 Sb., říká, že spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která

nakupuje výrobky za účelem jiným, než pro podnikání. Výrobcem dle § 2 je podnikatel, který

výrobek vyrobil. Prodávajícím je pak podnikatel, který spotřebiteli výrobky prodává. Tedy

spotřebiteli v našem případě jsou konzumenti jogurtu J ogobella, výrobcem je firma Zoot, s. r. o. a

prodávajícím jsou veškeré obchody, které tento jogurt nabízí k  prodeji.

§ 5 ZOS uvádí, že obchodní praktika je klamavá, je-li při ní užit nepravdivý údaj, což je

zde naplněno, protože reklama tvrdí, že jogurt obsahuje extra velké kousky ovoce, které vypadá

jak čerstvě utržené a že žádná lžička zde není bez ovoce, což klamavý údaj bezesporu je.

Shrnutí

Měřítkem klamavosti je celkový dojem. Tudíž při posuzování, jestli určité jednání vytváří

nekalou soutěž, platí obecná pravidla. Následující tabulka č.3.1 obsahuje v  levém sloupci

pravidla, která jsou důležitá při posuzování nekalé reklamy a ve druhém sloupci je popsána kauza

reklamy na jogurt Jogobella v  porovnání s těmito pravidly.
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Nezáleží na tom, co autor prezentací své

reklamy zamýšlel, ale jak  to vnímají adresáti

Autor tohoto reklamního spotu, chtěl

bezpochyby vyzdvihnout svůj výrobek nad

ostatní jogurty. Spotřebitelé se však mohou

cítit oklamáni, protože očekávají slíbené extra

kousky ovoce v jogurtu Jogobella.

Směrodatný je údaj viditelný na první pohled

na vnějším obalu

A to je v našem případě kelímek od jogurtu.

Na něm je vyobrazeno čerstvé ovoce a

velkým písmem zdůrazněn slogan reklamy

„extra velké kusy ovoce“.

Rozhodující je, jak dané jednání vnímá

průměrný spotřebitel

Na spotřebitelé, tedy konzumenty jogurtu,

toto jednání působí nepravdivě a vnímají tuto

reklamu jako klamavou.

Nezáleží na počtu opakování případů nekalé

soutěže, stačí, že k takovému jednání došlo

jednou

Reklama na jogurt Jogobella byla vysílána

několikrát denně.

Zamlčení informace o určitém produktu,

pokud je potřebná pro představu o tomto

zboží, činí celek nepravdivým

Toto tvrzení se až tak naší kauzy nedotýká.

Mám za to, že informace o jogurtu sice byly

nepravdivé, ale zároveň nebyly zamlčeny.

Tabulka č. 3.1 – Obecná pravidla nekalé soutěže,

Zdroj: Vlastní studie na základě přehledu o obecných pravidlech nekalé soutěže, Dostupné na

<www. http://ekonom.ihned.cz>

3.1.3 Analýza z pohledu zákazníka

Pro důkladnou analýzu reklamy na jogurt Jogobella jsem si připravila menší dotazník, který

měl ověřit, jak spotřebitelé vnímají tuto reklamu. Dotazník jsem dala vyplnit 100 respondentům a

jejich odpovědi jsem následně vyhodnotila. V  Příloze č.5 je přiložen dotazník.

Ze 100 dotazovaných lidí, zde bylo 38 mužů a 62 žen. Šlo především o lidi ve věku

v rozmezí mezi 27 a 40  lety. Nejvíce dotazovaných uvedlo, že mají středoškolské vzdělání

s maturitou, těch bylo 69. 20 respondentů mělo výuční list a pouhých 11 lidí bylo vysokoškolsky

vzdělaných.

http://ekonom.ihned.cz
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Respondentů jsem se ptala, zda znají reklamu na jogurt Jogobella a zda tuto reklamu již

někdy viděli. Většina lidí zvolila odpověď ano. Což je příznivé, protože lidé tuto reklamu znají

V otázce, jestli jde o klamavou reklamu, lidé ze 70 % odpověděli, že ano a jen 5 %

nevědělo. Z toho vyplývá, že veřejnost je s  problematikou klamavé reklamy dobře obeznámená.

Z dotazovaných 100 respondentů se 37 domnívá, že nejde o nadsázku. Jen o dva lidi méně

neví. Tady se nabízí otázka, zda lidé vědí, co si mají pod pojmem nadsázka představit. A jen 28

lidí si myslí, že jde skutečně o reklamní nadsázku.

Zda se reklama na Jogobellu spotřebitelům líbí, jsem se zeptala opět 100 respondentů. Své

rozhodnutí měli ohodnotit na stupnici 1-5 jako ve škole. Pro přehlednost uvádím Graf č.3.1.

Graf č. 3.1.1, Jak se reklama na Jogobellu líbí spotřebitelům , zdroj: Vlastní studie.

Z výsledků je patrné, že tato reklama není favoritem u žádného z  respondentů. 5 lidí jí

ohodnotili známkou dvě. Toto číslo je překvapující, ale jsem ráda, že se jich  alespoň pět našlo.

28 respondentů je s to, že reklama je dobrá. Známkou čtyři jí ohodnotilo 51 respondentů. Je to

největší počet respondentů v  této otázce. Proto si myslím, že management společnosti Zoot,

s. r. o. by měl zvážit vliv této rekl amy na spotřebitele.

3.1.4 Závěry a doporučení

Myslím si, že v dnešní době je průkaznost klamavé reklamy velký problém. Primární chyba

leží v legislativě. Výrobci reklam se většinou hájí tím, že jde spíše o jakýsi typ reklamní

nadsázky. Ale jak se v tom má průměrný spotřebitel orientovat?
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Já osobně zastávám názor, že reklamní nadsázka do reklamy patří, ale nesmí spotřebitele

uvádět v omyl. Spotřebitelům jde především o to, co kupují. Když si průměrný

spotřebitel, na základě reklamy na jogurty Jogobella zajde do obchodu jeden

koupit, protože má chuť na jogurt s  extra velkými kusy ovoce, jak hlásala

reklama, ale hned po otevření zjistí, že jogurt ani zdálky nevypadá jak bylo

uvedeno v reklamě, tak si myslím, že skutečně jde o klamavou reklamu. Jak říká

obchodní zákoník v  § 45 odst. 1, že klamavou reklamou je šíření údajů o výrobku, které může

vyvolat klamnou představu a zjednat tím prospěch na úkor spotřebitele.

Řešením by bylo, odstranit nedostatky z  této reklamy. Určitě bych vypustila slogan extra

velké kousky ovoce, protože to je vůči spotřebitelům neetické. Dále bych se zaměřila také na

herecké obsazení této reklamy. Nelíbí se mi, jak paní v  roli matky prezentuje tento výrobek. Její

monolog nedává pro spotřebitele jasný smysl, protože věty nejsou srozumitelné. Dále její řeč se

neztotožňuje s tím, jak žena otvírá ústa. Jde vlastně o dabovanou reklamu, a proto by měli

výrobci této reklamy dbát na to, aby řeč byla plynulá.

Co se týká spotřebitelů, těm bych doporučila, nenechat se tak snadno ovlivnit reklamou.

Přeci jen výrobci budou vždy své výrobky nadceňovat nad ostatními. Chyba je především v  tom,

že výrobce v první řadě zajímají jejich zisky a pak až spokojenost zákazníka. Proto si myslím, že

je dobře, že si lidé mají kde stěžovat na klamavé a jiné nekalé reklamy.

Stížnosti na nevhodné reklamy mohou spotřebitelé adresovat přímo zadavateli nebo

zpracovatelské agentuře, je-li ovšem známa. Dále by se stížnostmi měly zabývat Rada pro

reklamu, Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, stálá parlamentní komise pro

sdělovací prostředky a Komise pro etiku Syndikátu novinářů České republiky.



35

3.2 Srovnávací reklama
3.2.1 Příklad srovnávací reklamy

Mezi mediálně známé případy srovnávací reklamy se zařadily například propagační akce

bankovních domů přímo v městských ulicích. Třeba Poštovní spořitelna postavila „hlídky“ před

pobočky České spořitelny, které po zavírací době vyzývaly kolemjdoucí, ať si zřídí účet u

Poštovní, kde je ještě otevřeno.

V roce 2006 vydal soud předběžné opatření, podle kterého T-Mobile nesmí nadále používat

reklamu, v níž srovnává své tarify T300 a T600 s tarify 300 a 500 Naplno z nabídky

konkurenčního Vodafonu. Reklama byla publikována v denním tisku. Není to poprvé, kdy u

soudu skončily srovnávací reklamní kampaně a skoro vždy bylo vydáno podobné předběžné

opatření.

Předtím soud zakázal Telecomu srovnávací reklamu s Tele2, reklama byla v rozporu s

obchodním zákoníkem, protože předpokládá iracionální chování zákazníka alternativního

operátora a soud ji prohlásil za klamavou. Český Telecom musel přestat zveřejňovat reklamu

"Levná minutka", která srovnávala jeho ceny s nabídkou konkurenční firmy Tele2. Arbitrážní

komise rady pro reklamu označila kampaň za zavádějící a neetickou, i když pravdivou.

Jako příklad srovnávací reklamy jsem si vybrala tzv.

„elektrárenského giganta“ společnost  ČEZ. Jde o kauzu z  ledna roku

2008, kde ČEZ tvrdě zaútočil na konkurenční společnosti E. ON a

Pražská energetika. V reklamní kampani za dvacet milionů korun

tvrdí, že je levnější, a přesvědčuje zákazníky konkurentů, aby k němu přešli.

Reklama ČEZu je zaměřena především na jižní Čechy a jižní Moravu (kde dominuje

společnost E. ON) a na Prahu, kde působí Pražská energetika (PRE).

O velké a střední podniky se se svou nabídkou přetahuje vedle hlavní

trojice i dalších dvacet až třicet menších distribučních firem.
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Generální klauzule

Aby byla naplněna generální klauzule nekalé soutěže, musí být splněny 3 podmínky

současně. První podmínkou je, že musí jít o jednání v  hospodářské soutěži. Ano tato podmínka je

splněna, protože společnost ČEZ je právnická osoba, která se účastní hospodářské  soutěže.

Podle druhé podmínky musí být jednání ČEZu v  rozporu s dobrými mravy soutěže. Rozpor

s dobrými mravy byl zde naplněn nepravdivým s rovnáváním se s dalšími dvěmi společnostmi,

energetikou E ON a energetikou PRE. Společnost ČEZ není totiž levnější ve všech svých

nabízených tarifech, ale jen v  jednom, což ovšem v reklamě uvedeno nebylo.

Třetí podmínka říká, že jednání musí být objektivně s  to, přivodit újmu jiným soutěžitelům

nebo spotřebitelům. Tato újma byla v  případě reklamy ČEZu na straně jiného soutěžitele, tedy

konkurenta. Protože reklama hlásala, že je levnější než energetické společnosti E ON a PRE.

Etický kodex

V porovnání s Kodexem reklamy je to neetická reklama. Reklama ČEZu nerespektuje

zásady čestného soutěžení konkurentů. Také útočí na její konkurenty a snaží se je diskreditovat.

V první kapitole Kodexu reklamy v  části 3.3 se uvádí, že reklama musí respektovat zásady

čestného soutěžení konkurentu. Toto tvrzení reklama ČEZu porušuje. V  kapitole 3 jsou uvedeny

zvláštní požadavky na reklamu. Bod 3.1 udává, že reklama nesmí útočit na jiné produkty,

inzerenty nebo reklamy a nesmí se snažit tyto výrobky, inzerenty či reklamy diskriminovat,  a to

ani přímo ani nepřímo. To dle mého názoru společnost ČEZ také porušuje.

V bodě 3.2 je dáno, že reklamy nesmějí pro nepříznivé srovnání vybrat jen jeden konkrétní

produkt. V našem případě je to jen jeden tarif, který je levnější. Za ideáln í a právně bezpečný

zdroj srovnávací reklamy se považují nezávislé spotřebitelské testy, k jejichž přetištění v reklamě

je ovšem zapotřebí souhlas vydavatele.

Myslím si, že přesvědčovací metody ČEZu se pohybují na hranici etiky. Dle mého názoru

je reklama neetická, reklama totiž nesmí snižovat hodnotu produktů konkurenta a to ani nepřímo.

Nesmí také útočit na konkurenty a snažit se je zdiskreditovat.
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3.2.2 Analýza srovnávací reklamy z  hlediska zákonů

Obchodní zákoník

Obchodní zákoník srovnávací reklamu v  zásadě považuje za jednu z  forem nekalé soutěže a

jako takovou jí zakazuje. §50a odst. 1 ObchZ definuje obecnou přípustnost srovnávací reklamy

jako „ jakoukoliv reklamu, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele nebo

zboží a nebo služby nabízené jiným spotřebitelem.“ Tato definice je velmi široká. Tím, že jako

jediné hledisko jen identifikaci soutěžitele, naplňuje tuto definici jakákoliv reklama, která jen

umožňuje určit jiného soutěžitele. Tedy i reklam ČEZu.

Obchodní zákoník pak v § 50a vymezuje podmínky, za nichž lze srovnávat vlastní

produkty či služby s produkty či službami jiného konkurenčního subjektu. První podmínkou je,

že srovnávací reklama není klamavá. A právě tuhle podmínku společnost ČEZ porušuje, protože

uvádí, že je levnější, než jeho konkurenti. Ale není to zas až tak pravda, protože ČEZ v  reklamě

použil jen jeden tarif, kde je levnější. Druhá podmínka srovnává jen zboží nebo služby

uspokojující stejné potřeby. Zde společnost ČEZ nepochybil, protože se srovnával se

společnostmi E ON a PRE, kteří se také zabývají distribucí elektřiny. Za třetí objektivně srovnává

jen takové znaky daného zboží, které jsou pro ně podstatné, relevantní, ověřitelné a

representativní. Zpravidla musí být srovnání ve více znacích. Zde může patřit i cena, kterou

společnost ČEZ srovnává s  cenami svých konkurentů. Myslím si, že tato podmínka byla splněna,

protož se srovnávají znaky, které jsou pro energetiku podstatné i ověřitelné. Další podmínkou je,

že nezlehčuje nepravdivými údaji soutěžitele. Společnost ČEZ tuto podmínku porušila, protože

uvedla nepravdivé údaje o svých konkurentech.

Dalším závažným porušením této reklamy je § 50a odst. 3, který říká, že jakékoliv srovnání

musí jasně a jednoznačně uvést datum, jimž období začíná a končí. Toto označení reklama ČEZu

silně postrádá. Není zde ani zmínka o tom, kdy a k  jakému datu bylo srovnání  provedeno.

Srovnávací reklama musí odpovídat obecně dobrým mravům soutěže bez ohledu na to, zda

konkrétní právní řád má pro nekalé soutěžní jednání speciální skutkové podstaty či nikoliv.

Zákon o regulaci reklamy

Dle zákona o regulaci reklamy je srovnávací reklama přípustná za podmínek stanovených

tímto zákonem a zvláštním předpisem.
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§2 ZRR zakazuje reklamu, která je v  rozporu s dobrými mravy a nesmí obsaho vat

jakoukoliv diskriminaci. Kampaň ČEZu zaměřená na domácnosti se týká právě srovnání cen.

Naproti tomu nadále platí, že zákon zakazuje konkurenta zlehčovat nebo uvádět při srovnávání

neúplné údaje.

Zákon o regulaci reklamy ukládá povinnosti zpracovatelům, zadavatelům a šiřitelům

reklamy mimo jiné povinnost zpracovatele uchovávat kopii reklamy po dobu 5 let ode dne, kdy

byla reklama naposledy šířena, popřípadě do doby právní moci rozhodnutí, kterým se končí

správní řízení, pokud toto řízení započalo během uvedené lhůty.

Orgán dozoru při posuzování zda jde o nepovolenou srovnávací reklamu, je oprávněn chtít

po zadavateli reklamy důkaz o správnosti skutkových tvrzení v  reklamě. Dle §7 odst. 1 ZRR také

může zakázat nepřípustnou srovnávací reklamu nebo reklamu, která je nekalou obchodní

praktikou jako protiprávní jednání podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

V případě reklamy ČEZu šlo skutečně o reklamu, která je nekalou obchodní praktikou. Dle

§8a se právnická osoba dopustí správního deliktu tím, že šíří reklamu, která je nekalou obchodní

praktikou. Společnost ČEZ šířila srovnávací reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, takže

se provinila proti §8a.

Shrnutí

V Česku se tato reklama neprosazovala jednoduše, mimo jiné kvůli obavám z toho, jak na

ni budou pohlížet soudy. K jejímu rozšíření v posledních letech přispěla podle odborníků situace

na reklamním trhu, konkrétně přeplněnost celoplošných televizí reklamou. Ta přiměla zadavatele

hledat jiné atraktivní cesty, jak oslovit spotřebitele.

Klíčovým principem u legální srovnávací reklamy je, zda srovnává srovnatelné

(tedy stejné parametry, za stejné období atd.). A to ČEZ porušil tím, že v

reklamě uvádí jen jeden tarif, kde je levnější. Pro domácnosti je v  současnosti

vytvořeno šest základních tarifů a v těch je právě ČEZ dražší. Rovněž E. ON s

kampaní svého největšího konkurenta nesouhlasí. ČEZ podle něho ostře

konfrontuje své ceny s konkurencí, aniž by specifikoval, jakou nabídku má vlastně na mysli. V

některých nabídkách je levnější a v některých zase dražší.

Myslím si, že ti, kteří chtěli přejít ke konkurenci, to už ve většině případů udělali. Navíc

pochybuji o tom, že by se domácnosti, které nyní odebírají elektřinu od E. ON a PRE, chtěly
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vracet se zpět k ČEZ. Podle mě jsou rozdíly mezi nabídkami firem minimální, klient přechodem

k ČEZ ušetří jen pár desítek korun. Nečestné je také to, že ČEZ konfrontuje své ceny

s konkurencí, aniž vlastně říká, o jakou nabídku jde. Zda je ČEZ levnější než konkurenti se odvíjí

hlavně od toho, komu je elektřina určena a k  jakému účelu je použita.

Velká chyba je také to, že reklama ČEZu neobsahuje žádný časový údaj, ke kterému bylo

srovnání provedeno.

3.2.3 Analýza z pohledu zákazníka

Pro studii srovnávací reklamy ČEZu jsem použila anketu, která se celkem 100 lidí ptala,

zda je podle nich srovnávací kampaň ČEZu etická. Výsledky jsem zapracovala do přehledného

Grafu č. 3.2.1, z kterého je zřejmé, že 51% dotazovaných se domnívá, že reklama je spíše

neetická.

Otázka zněla: Je podle Vás srovnávací reklama ČEZu etická?

Graf č. 3.2.1, Anketa, zdroj: Vlastní studie

24 % lidí si myslí, že reklama je etická. Mají za to, že ČEZ chtěl na sebe jen upozornit.

Všichni tři, ať už tedy na straně viníka, tedy ČEZu nebo na straně poškozeného, tedy E ON a

PRE, přišli k mediální publicitě. Stalo se to, co zadavatele od reklamy očekávali. Začalo se o

energetickém trhu více mluvit. Zákazníci v  reklamě ČEZu postrádají nejen pravdivost, ale také

serióznější data o efektivitě této reklamy.

3.2.4 Závěry a doporučení

Vydat se při propagaci svého produktu či služby cestou srovnávací reklamy může být

někdy problematické. Nicméně i přesto může být srovnávací reklama účinným způsobem jak

zvýšit obrat firmy prodejem svých produktů či služeb. Lze však doporučit, aby finální podoba

AnketaANKETA  spíše ne
 ne
 spíše ano
 ano

51%

24%
20%

5%
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srovnávací reklamy byla vždy právně posouzena a nedošlo tak k nekalé soutěži pro nedodržení

podmínek srovnávací reklamy. Srovnávací reklama totiž často balancuje na hraně zlehčování,

klamavé reklamy nebo parazitování na pověsti. Srovnávací reklama je u nás u nějaký čas

dovolena a já si myslím, že je to dobře. Z  pohledu spotřebitele je srovnávací reklama chápána

pozitivně, protože čím dál více lidí je citlivých na cenu zboží. Proto reagují na slogany, jako

například reklama od ČEZu, které hlásají, že jsou jejich služby levnější něž u konkurence.

Jako jistý problém vnímám u reklamy ČEZu formulaci sloganů, které by měly být v

případě srovnávací reklamy méně agresivní, tak aby se z reklamy nestalo zlehčování.

Závěrem bych ráda zmínila, že i přesto, že reklamní kampaň ČEZu stála 20 mil. Kč,

doposud nepřinesla výsledky, které by si tato energetická společnost přála, protože na

spotřebitele reklamní kampaň nezabrala.

Zákazníci si od reklamy vyžadují především pravdivost. A ta, dle mého názoru i názoru

spotřebitelů, v reklamě ČEZu stále chybí.

Spotřebitelům bych doporučila uvědomit si jednu věc. V  případě srovnávací reklamy jde

zadavatelům jen o jediné. O to, aby jejich výrobek nebo služba vyšla ze srovnání podstatně lépe

než konkurenční. Proto si myslím, že by si reklamu měl každý člověk přebrat sám.

3.3  Porovnání regulace reklamy u nás a v  zahraničí

Reklama v ČR Reklama v USA
Právní regulace: - Veřejnoprávní,

- Soukromoprávní,

- Samoregulace.

- Federální,

- Státní,

- Samoregulace.

Organizace: - Rada pro reklamu (RPR),

- Rada ČR pro rozhlasové a

televizní vysílání,

- Stálá parlamentní komise pro

sdělovací prostředky,

- Komise pro etiku Syndikátu

novinářů ČR.

- Federální obchodní komise (FTC),

- Federální komise pro hromadné

sdělovací prostředky,

- Úřad pro potraviny a léčiva,

- Americký poštovní úřad,

- Úřad pro alkohol, tabák a střelné

zbraně.

Tab. č.3.3.1 Regulace reklamy, Zdroj: Vlastní studie.
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Právní regulaci u nás jsem již popsala v  části 2.2. Právní regulace reklamy v  USA se také

dělí do tří skupin. Zaměřím se zde na federální regulaci reklamy. Zde je vládní kontrola a

regulace zajišťována federálními, státními a lokálními pravidly, jejichž vynucování je svěřeno

vládním orgánům. Nejdůležitějším zdrojem vnější regulace reklamy je Federal Trade

Commission. Federálním zákonem s nejvyšší právní silou, který se velice obecně týká také

reklamy, je 1. dodatek (tzv. First Amendment) k Ústavě USA, jenž se zabývá svobodou

vyjadřování.

Pro úpravu reklamy ve federálním měřítku je také stěžejní tzv. Lanham Act (neboli U.S.

Trademark Act), který zakazuje použití falešného označení původu a klamavé podání faktů.

L. A. působí také na srovnávací reklamu, jelikož se zabývá reklamou, která zkresluje

povahu věci, vlastnosti či kvalitu výrobku nebo služby soutěžitele.

FTC je nezávislý orgán, který podává zprávy o své činnosti Kongresu. V čele Komise je 5

komisařů jmenovaných prezidentem USA a schvalovaných Senátem. Tito komisaři mají

sedmileté funkční období a maximálně tři z nich mohou mít stejnou politickou příslušnost. 21

Rada pro reklamu Federální obchodní komise
Vznik: - 1994 - 1914

Orgány: - Valná hromada,

- Výkonný výbor,

- Arbitrážní komise,

- Sekretariát,

- Dozorčí komise.

- Komise,

- Úřad ochrany spotřebitele,

- Úřad soutěže,

- Úřad ekonomiky.

Pravomoci: - vydává rozhodnutí formou

doporučení,

- posuzuje přípustnost reklam

z etického hlediska,

- vydává kodex reklamy,

- vykonává osvětu a vzdělávací

- zabraňuje nekalým metodám soutěže a

nekalému nebo klamavému chování

v obchodní soutěži,

- žádá peněžní náhradu za chování,

které poškodilo spotřebitele,

- vydává konkrétní pravidla regulující

21 Tellis, J, G.: Reklama a podpora prodeje.  Praha: Grada Publishing, 2000, ISBN 80-7169-997-7, Str.61.
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činnost,

- vydává odborná stanoviska pro

Krajské živnostenské úřady,

- vydává stanoviska COPY

advice,

- hájí zájmy reklamního

průmyslu a podílí se na tvorbě

legislativy zasahující do oblasti

reklamy.

obchod v oblasti nekalého a

klamavého chování,

- provádí vyšetřování vztahující se

k veškerým subjektům činným

v obchodě,

- vypracovává zprávy a legislativní

doporučení pro kongres.

Tab. č.3.3.2 Regulace reklamy, Zdroj: Vlastní studie.

Federální obchodní komise vznikla v  USA o 80 let dříve než Rada pr o reklamu u nás.

Federální obchodní komise má dle mého názoru větší pravomoci než Rada pro reklamu. Rada pro

reklamu nemůže udělovat finanční pokuty či jiné sankce. Vydává pouze nařízení a to formou

doporučení. Na druhé straně FTC žádá peněžní náhradu za chování, které poškodilo samotného

spotřebitele.

FTC zajišťuje ochranu spotřebitelů proti podvodům, klamání a nekalým obchodním

praktikám. Komise také prosazuje federální antitrustové zákony, které zakazují fúze zabraňující

soutěži a dalšímu obchodnímu chování, které omezuje soutěž a poškozuje spotřebitele. Navíc

Komise provádí ekonomické průzkumy a analýzy, jak bylo uvedeno výše, aby podpořila

vynucení výkonu svých nařízení a přispěla k politickým poradám Kongresu, vládní moci, států a

místních vlád.22

Rada pro reklamu se zabývá spíše činnostmi, jakými jsou například posuzování reklam

z hlediska etiky a vydává kodex reklamy.

22 Juristic, aktualizováno 1. 2. 1999 cit. 2008-04-13 Dostupný na
www:< http://obchodni.juristic.cz/534670/clanek/j_obchod2>
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ZÁVĚR

Cílem mé práce bylo zanalyzovat klamavou reklamu a srovnávací reklamu. Myslím si, že

každý podnikatel ke svému úspěchu potřebuje odpovídající reklamu, jejímž smyslem je zajistit

úspěšnost na trhu. Stejně tak reklama spoluvytváří dobré jméno firmy. Nicméně v některých

případech se reklama může ocitnout v rozporu s právní regulací nekalé soutěže. Jedním z

dovolených způsobů reklamních praktik je i srovnávací reklama.

Zatímco klamavá reklama se trestá, reklamní nadsázka je záležitostí etiky a  pohoršuje nás.

Dle mého názoru je průkaznost klamavé reklamy velkým problémem omezujícím vymahatelnost

práva. Primární chyba leží v  legislativě. Myslím si, že jedinou nadějí je novelizace zákonů. Při

posuzování klamání se musí zjistit, jaká míra klamavosti je nezbytná k  tomu, aby někoho

dokázala uvést v omyl.

Soutěživost je vlastní celému lidstvu. Člověk má a vždy měl sklon srovnávat se s jinými

lidmi, nejčastěji pak v situacích, kdy sám ze srovnání vychází lépe než jeho konkurenti. Ani

hospodářská soutěž se nevyhnula poměřování výkonů a výsledků soutěžitelů mezi sebou.

Nejpoužívanějším prostředkem k vyjádření srovnání s jinými soutěžiteli je právě reklama, která

díky své všudypřítomnosti rychle vnese srovnávané údaje do povědomí široké veřejnosti.

Mám za to, že srovnávací reklama je dnes velmi aktuálním tématem, ale bohužel i přes

velmi podrobné podmínky, které srovnávací reklamu zlegalizovaly, nedošlo k  jejímu většímu

rozšíření. A přitom srovnávací reklama vnáší do hospodářské soutěže mnohá pozitiva. Při jejím

správném zpracování přispívá k  větší průhlednosti trhu a přináší více informací pro spotřebitele.

Vydat se při propagaci svého produktu či služby cestou srovnávací reklamy může být někdy

problematické. Nicméně i přesto může být srovnávací reklama účinným způsobem jak zvýšit

obrat firmy prodejem svých produktů či služeb. Lze však doporučit, aby finální podoba

srovnávací reklamy byla vždy právně posouzena a nedošlo tak k nekalé soutěži pro nedodržení

podmínek srovnávací reklamy. Srovnávací reklama totiž často balancuje na hraně zlehčování,

klamavé reklamy nebo parazitování na pověsti.

http://obchodni.juristic.cz/534670/clanek/j_obchod2
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Zastávám názor, že reklama, ať už klamavá nebo srovnávací nás provází na každém rohu.

Co se týče klamavé reklamy, myslím si, že důležité je, rozpoznat jí od reklamní nadsázky.

Reklamní nadsázka do reklamy patří, ale nesmí spotřebitele uvádět v  omyl. Spotřebitelům

jde především o to, co kupují. Když si průměrný spotřebitel, na základě reklamy na jogurty

Jogobella zajde do obchodu jeden koupit, protože má chuť na jogurt s  extra velkými kusy ovoce,

jak hlásala reklama, ale hned po otevření zjistí, že jogurt ani zdálky nevypadá jak bylo uvedeno

v reklamě, tak si myslím, že skutečně jde o klamavou reklamu.

Vydat se při propagaci svého produktu či služby cestou srovnávací reklamy může být

někdy problematické. Srovnávací reklama totiž často balancuje na hraně zlehčování, klamavé

reklamy nebo parazitování na pověsti. Zákazníci si od reklamy vyžadují především pravdivost. A

ta, dle mého názoru i názoru spotřebitelů, v  reklamě ČEZu stále chybí.

Co se týká spotřebitelů, těm bych doporučila, nenechat se tak snadno ovlivnit reklamou.

Přeci jen výrobci budou vždy své výrobky nadceňovat nad ostatními. Chyba je především v  tom,

že výrobce v první řadě zajímají jejich zisky a pak až spokojenost zákazníka. Proto si myslím, že

je dobře, že si lidé mají kde stěžovat na klamavé a jiné nekalé reklamy.

Srovnání reklamy v České republice a USA není jednoduché, protože každá země má svou,

již zaběhnutou kulturu a tak se reklama v  určitých rysech liší. Ve své práci jsem se zaměřila také

na  srovnání regulace reklamy u nás a v  USA. Právní regulace reklamy je upravena ve třech

oblastech. U nás je to veřejnoprávní, soukromoprávní a samoregulace. V  USA je to federální,

státní a samoregulace. Nejdůležitějším zdrojem vnější regulace reklamy v  USA  je Federal Trade

Commission. V české republice je nejdůležitějším zdrojem samoregulace Rad a pro reklamu.
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ObZ zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1

Ochrana hospodářské soutěže

Ochrana před zneužitím účasti v  hospodářské soutěži

Ochrana před nekalou soutěží

Ochrana před zakázanými dohodami
narušujícími hospodářskou soutěž

Ochrana před nedovoleným
narušením hospodářské soutěže

Ochrana před zneužitím
dominantního postavení

Zprostředkovaná ochrana konkrétních subjektů prostřednictvím
zajištění efektivní soutěže jako společenského fenoménu

Přímá ochrana konkrétních
subjektů

…poskytována soudy
v civilním řízení …poskytovaná soutěžními úřady

Zdroj: RAUS, D. – NERUDA, R.: Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU.
1. Vyd. Brrno: CP Books, 2005. s.5
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Příloha č. 2

PŘÍKLADY UZNANÝCH STÍŽNOSTÍ
FIRMA ČI
PRODUKT MÉDIUM ODŮVODNĚNÍ

Okay
elektrospotřebiče leták na přehrávač DVD klamavá reklama

AAA auto tisková inzerce reklama nebyla odlišena od redakčního
materiálu

Vodafone plakát na cenu volání do
zahraničí klamavá reklama

Hnutí pro život billboardy proti potratům
reklama vyvolává pocit strachu a hnusu, a
nepříjemné pocity žen, které interupci
podstoupily ze zdravotních důvodů

Plus-discount letáky srovnávající ceny klamavá reklama
Vodka Toffee tisková reklama sexismus
Plus-discount letáky srovnávající ceny klamavá reklama

Sdružení Řetěz
lásky k dětem

billboardy proti kouření
dětí "O přestávce stihnu i
dvě"

reklama je neetická

Nicorette televizní spot zaváděcí tvrzení

Elle inzerce na parfém uvnitř
čísla klamavá reklama

Vodafone parohy na inzerci
konkurentů neetická reklama

Zdroj: www:< http://www.novinky.cz/clanek/107696-rada-loni-oznacila-19-reklam-jako-
zavadne.html>

http://www.novinky.cz/clanek/107696-rada-loni-oznacila-19-reklam-jako-


51

Příloha č. 3

Kauzy pro rok 2007

čj. stěžovatel zadavatel reklama médium druh reklamy rozhodn
utí

1 soukromá osoba GE Money Auto, a.s. satelitni navigace
Garmin internet S, K, Z Z

2 soukromá osoba LMC s.r.o. internetový trh práce TV ochrana
spotřebitele N

3 soukromá osoba NEW YORKER s.r.o. dámské spodní prádlo kinoreklama žena v reklamě N

4 soukromá osoba Hachette Filipacchi 2000,
spol. s r.o. holka od vedle kinoreklama žena v reklamě N

5 soukromá osoba DRINKS UNION a.s. Zlatopramen 11 TV alkohol N

6 Sdružení obrany
spotřebitelů ČR Telefónica O2 víkendová volání

zdarma TV S, K, Z Z

7 soukromá osoba EuroStar Brno spol. s r.o. digitální výprodej -
sleva až 75% tisk S, K, Z Z

8 soukromá osoba ČSOB Poštovní
spořitelna program Mini ostatní ochrana

spotřebitele ostatní

9 soukromé osoby Vulkan Intim Brands soutěž o zájezd do
Rakouska billboardy ochrana

spotřebitele Z

10 soukromá osoba T-Mobile Czech
Republic volání ze zahraničí TV S, K, Z Z

10 protest zamítnut

11 soukromá osoba Vodafone Czech
Republic a.s. World Roaming ostatní

12 soukromá osoba T-Mobile Czech
Republic připojení ADSL TV S, K, Z Z

12 protest zamítnut

13 T-Mobile Czech
Republic a.s.

Vodafone Czech
Republic a.s. kamarádi TV, tisk TV, tisk N

14 soukromá osoba FIAT ČR Fiat Dobló TV ochrana
spotřebitele N

15 České sdružení pro
značkové výrobky GlaxoSmithKLine NiQuitin CQ TV S, K, Z N

16 Ministerstvo životního
prostředí ČR Mountfield a.s. zvýšení cen zahradní

techniky tisk S, K, Z Z

17 soukromé osoby HORNBACH
BAUMARKT stavba domu TV ochrana

spotřebitele N

18 soukromé osoby Danone a.s. L. casei Imunitass TV sexismus N

19 soukromá osoba Alphaduct, a.s. Dermacol Enja Slim
Gel a Lift Gel TV ochrana

spotřebitele N

20 soukromé osoby Nestlé Česko s.r.o. Kit Kat TV ochrana
spotřebitele N

21 Dr. Oetker, spol. s r.o. GUSEPPE a.s. pizza Pizzeria TV S, K, Z N

22 soukromá osoba GRANDOPTICAL s.r.o. slevy až do výše věku
zákazníka TV S, K, Z Z

23 soukromá osoba Mountfield a.s. Kolo štěstí TV ochrana
spotřebitele N

24 soukromá osoba FAST MAIL SERVICE
s.r.o. AMIX 200 tisk S, K, Z Z

25 soukromá osoba ARCIMPEX s.r.o. S našimi cenami billboardy ochrana
spotřebitele Z
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26 soukromá osoba Larax Prodejny Bankrot ostatní ochrana
spotřebitele ostatní

27 soukromá osoba Delpharmea
Nutraceuticals EBS - Nebuď rosol TV ochrana

spotřebitele N

28 MEDIATEL spol. s r.o. Seznam.cz, a.s. katalog firem tisk S, K, Z N

29 soukromá osoba Parfemland s.r.o. žádné kozy internet ochrana
spotřebitele Z

30 soukromá osoba Pivovary Staropramen
a.s. žiješ jen jednou TV ochrana

spotřebitele N

31 soukromá osoba EBIKA s.r.o. časopis AHA TV ochrana
spotřebitele N

32 soukromé osoby Berentzen Distillers CR,
s.r.o.

Berentzen Fernet
Premium TV alkohol Z

33 soukromá osoba Schering s.r.o. antikoncepce TV ochrana
spotřebitele N

34 soukromé osoby SAZKA a.s. Sklep TV ochrana
spotřebitele N

35 soukromá osoba VALOSUN Uroval Biotic tisk S, K, Z N
36 soukromá osoba ZOTT s.r.o. jogurty Jogobella TV S, K, Z Z
37 soukromá osoba Mountfield, a.s. protiúčtem 33% tisk S, K, Z N

38 soukromé osoby Telefónica O2 bleskový internet TV ochrana
spotřebitele N

39 soukromá osoba, ČSZV Wüstenrot pojišťovna extra sleva pro ženy TV S, K, Z N

40 soukromé osoby Kooperativa Pojišťovna,
a.s. pumpa TV ochrana

spotřebitele Z

40 protest zamítnut

41 soukromé osoby Vodafone Czech
Republic a.s. reklamština TV ochrana

spotřebitele N

42 soukromá osoba T-Mobile Czech
Republic graffiti TV ochrana

spotřebitele N

43 soukromá osoba EPEE Boogaz TV ochrana
spotřebitele N

44 soukromá osoba Provident Financial RPSN TV ochrana
spotřebitele Z

44 protest zamítnut

45 soukromá osoba NOWACO zmrzlina TV ochrana
spotřebitele N

46 soukromá osoba Poštovní spořitelna Vaše nejbližší banka ostatní ochrana
spotřebitele N

47 soukromá osoba Eurorest šeky na bezplatné
noclehy internet S, K, Z ostatní

48 soukromá osoba Londa s.r.o. Úsměv sluší každému billboardy ochrana
spotřebitele N

49 soukromá osoba PROPLAST okna internet žena v reklamě Z
49 protest zamítnut

50 soukromá osoba INTERNET MALL, a.s. bílé zboží internet ochrana
spotřebitele Z

51 tisk

52 soukromá osoba CITY MULTIMEDIA
s.r.o.,

Rádio City Vám
natankuje plnou rádio ochrana

spotřebitele Z

53 soukromé osoby Volvo Auto Czech, s.r.o. Sleva. Nic pro mě... tisk, internet rasismus N

55 soukromá osoba Wyeth Whitehall Czech
s.r.o. Prevenar tisk ochrana

spotřebitele N

56 soukromá osoba HC Slavia fanoušek billboardy,
tisk

ochrana
spotřebitele Z

56 protest zamítnut
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57 soukromá osoba BAUER MEDIA v.o.s. Pestrý svět a Rytmus
života TV ostatní N

58 Happy Electronics GALAXY psychowalkmany internet ochrana
spotřebitele N

59 soukromá osoba Casino Kartáč Group Casino rádio ochrana
spotřebitele ostatní

60 soukromá osoba Coca Cola Company táborák TV ochrana
spotřebitele N

61 soukromá osoba TA - Global s.r.o. I vy si hledáte práci.... billboardy děti v reklamě N

62 soukromá osoba PEUGEOT ČR s.r.o. ... řeže zatáčky jako tisk ochrana
spotřebitele N

63 soukromá osoba Delpharmea
Nutraceuticals, a.s. CEM-M pro kuřáky TV ochrana

spotřebitele N

64 soukromé osoby Nožířství U nás nabroušené... outdoor žena v reklamě čl. 8 JŘ
RPR

65 soukromá osoba ČSOB všichni chceme peníze TV rasismus N

66 soukromá osoba Zentiva Calibrum TV ochrana
spotřebitele N

67 soukromé osoby STOCK Plzeň a.s. Lipno TV žena v reklamě,
sexismus N

68 soukromá osoba Telefónica O2 letáky ochrana
spotřebitele ostatní

69 soukromá STYX-UNDERWEAR pánské spodní prádlo plakáty ochrana
spotřebitele N

70 soukromá osoba Wyeth Whitehall Czech
s.r.o. Prevenar TV TV ochrana

spotřebitele N

71 soukromá osoba plakáty
72 soukromá osoba Opavia-LU, a.s., Diskíto Hvězdičky TV strach, násilí N

73 soukromá osoba Karlovarská Korunní Silueta TV ochrana
spotřebitele N

74 soukromé osoby Lesy ČR, s.p. cyklostezky tisk ochrana
spotřebitele N

75 soukromé osoby STOCK Plzeň a.s. "Ženský ať dělaj co
chtěj"

billboardy,
plakáty žena v reklamě N

76 soukromá osoba Renault ČR Renault Thalia tisk ochrana
spotřebitele N

77 soukromá osoba Chauvin ankerpharm
GmbH, Ocuvite Lutein rádio ochrana

spotřebitele Z

78 FÓRUM PSR DRINKS UNION a.s. vodka 42 TV ochrana
spotřebitele N

Zdroj: www:< http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php >
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Příloha č.4

KODEX REKLAMY

2007

PREAMBULE

Kodex reklamy (dále jen „Kodex“) vydaný Radou pro reklamu (dále jen „ RPR“) ve shodě
s článkem III. stanov RPR je formulován s cílem, aby reklama v České republice sloužila
k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení reklamy vyžadovaná
občany České republiky. Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby reklama byla
především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto Kodexu respektovala
mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní
komorou.

Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni navazuje doplněním o etické
zásady. Kodex je určen všem subjektům působícím v oblasti reklamy a stanoví jim
pravidla profesionálního chování. Kodex se zároveň obrací k veřejnosti a informuje ji o
mezích, které subjekty působící v reklamě či reklamu užívající dobrovolně přijaly a
hodlají je samy vynucovat prostřednictvím etické samoregulace.

Členské organizace RPR výslovně uznávají Kodex a zavazují se, že nevyrobí ani
nepřijmou žádnou reklamu, která by byla v rozporu s Kodexem, popřípadě že stáhnou
reklamu, u níž by byl takový rozpor dodatečně zjištěn orgánem etické samoregulace v
reklamě.

Zároveň členské organizace RPR budou usilovat o to, aby i všechny ostatní subjekty
působící v oblasti reklamy na území České republiky respektovaly cíle i jednotlivá
ustanovení tohoto Kodexu.

http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php
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ČÁST PRVNÍ
Kapitola I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojem reklamy
1.1

Pro účely Kodexu se reklamou rozumí proces komerční komunikace, prováděný za úhradu
jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož
účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách (dále jen „produkt“) i činnostech
a projektech charitativní povahy. Přitom se jedná o informace šířené prostřednictvím
komunikačních médií, kterými se pro účely Kodexu rozumí televize, rozhlas, nosiče
audiovizuálních děl, periodický tisk a neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty a
letáky, jakož i další komunikační prostředky umožňující přenos informací. Reklamou dle této
definice zpravidla není takový přenos informací, který by jinak reklamou byl, pokud prodejce
výhradně označuje místo, kde výrobek nabízí spotřebiteli.

1.2
Pojem reklama podle Kodexu se přiměřeně použije i na inzerci prováděnou nekomerčními
subjekty i těmi, kdo jednají z jejich pověření.

2. Subjekty reklamy
2.1

K subjektům reklamního působení patří zejména inzerenti a další zadavatelé reklamy, reklamní
agentury, vlastníci komunikačních médií. Odpovědnost za porušení Kodexu nesou zúčastněné
subjekty dle míry svého podílu na tomto porušení.
Není-li prokázáno něco jiného, platí že:
a) základní odpovědnost za dodržování Kodexu nese zadavatel reklamy, pokud reklamu schválil
či jinak s ní vyjádřil souhlas,
b) reklamní agentury nesou odpovědnost za výrobu reklamy a její zadání médiím,
c) média nesou odpovědnost za šíření reklamy.

2.2
Pod pojmem „spotřebitel“ se rozumí jakýkoliv subjekt, který může být reklamou ovlivněn, ať již
jde o konečného spotřebitele, distributora, či o jiného uživatele produktů v oblasti výrobní
spotřeby.

3. Základní požadavky na reklamu
3.1

Reklama nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich
porušováním souhlasí.

3.2
Reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být vytvářena s  vědomím odpovědnosti vůči
spotřebiteli i společnosti.

3.3
Reklama musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů

3.4
Žádná reklama nesmí v zásadě ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové, či snižovat důvěru
v reklamu jako službu spotřebitelům.

3. 5.
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Reklama nebude záměrně propagovat neodůvodněné plýtvání anebo neracionální spotřebu
surovin či energie, pocházejících z  neobnovitelných zdrojů.

3. 6.
Reklama nebude podporovat či vychvalovat chování, poškozující životní prostředí nad
společensky akceptovanou míru.

3. 7.
Tam, kde v tomto kodexu chybí zvláštní úprava, posoudí se reklama podle těchto Základních
požadavků na reklamu v souladu s duchem Etického kodexu jako celku. Rada pro reklamu při
aplikaci svého etického Kodexu může též aplikovat principy a zásady Etických kodexů
Mezinárodní obchodní komory se sídlem v  Paříži.

4. Uplatňování Kodexu
4.1

Kodex je prosazován a výlučně interpretován Arbitrážní komisí RPR (dále jen „AK RPR“), ve
které jsou zastoupeni představitelé členských organizací RPR, poslanci parlamentu České
republiky, zadavatelé reklamy, reklamní agentury, média, právní odborníci.

4.2
Stížnosti na konkrétní reklamu mohou podávat kterékoliv právnické nebo fyzické osoby (vyjma
členů „AK RPR“), nebo státní orgán.

4.3
Stížnosti se podávají na adresu RPR, Malostranské nám. 23/37, 118 00 Praha 1.

4.4
Před vydáním arbitrážního nálezu proběhne konzultace k obdržené stížnosti se zadavatelem,
reklamní agenturou nebo médiem, vůči kterému stížnost směřuje.

4.5
AK RPR stížnost posoudí a podle okolností případu:

4.5.1
sdělí stěžovateli, že stížnost se zřejmě netýká zájmů spotřebitele, regulovaných Kodexem a

k vyřízení takové stížnosti jsou příslušné jiné orgány;
4.5.2

vydá arbitrážní nález, v němž zejména posoudí, zda napadená reklama neodporuje, či
odporuje Kodexu. V posléze uvedeném případě doporučí stažení reklamy či její úpravu.

4.6
Posoudit reklamu a vydat nález podle předchozích ustanovení může AK RPR i z podnětu RPR.
Postupuje přitom přiměřeně podle předchozích ustanovení.

4.7
Nestanoví-li tento kodex jinak, AK RPR může přihlédnout i k etickým Kodexům, přijatých jinými
organizacemi, pokud členové těchto organizací jsou i členy RPR. V  případě rozporu převažuje
ustanovení tohoto Kodexu.

5. Vztah Kodexu k právní regulaci
5.1

Rada pro reklamu neaplikuje při posuzování stížností platný právní řád, ale porovnává výsledky
činnosti subjektů reklamy (tj. reklamu) s tímto Kodexem. V  kompetenci Rady pro reklamu není
sankciování porušení platného řádu subjekty reklamy. Tímto není dotčena možnost Rady pro
reklamu poskytovat odborná stanoviska na žádost státních orgánů dozoru nad regulací reklamy
a dalších žadatelů. V případě souběhu předpokládaného porušení platného právního řádu a
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Kodexu může Rada pro reklamu odmítnout projednávání stížnosti a odkázat stěžovatele na
příslušný soudní či obdobný orgán.

5. 2.
Vzhledem k tomu, že základním cílem založení Rady pro reklamu byla ochrana spotřebitele před
působením reklam, které jsou v rozporu s běžně uznávanými etickými normami v České
republice, je Rada pro reklamu oprávněna v případě, že jak stěžovatel, tak dotčený jsou
soutěžiteli, zahájit rozhodovací proces a ve věci rozhodnout pouze v případě, že chování
dotčeného závažným způsobem poškozuje zájmy spotřebitele.

Kapitola II
VŠEOBECNÉ ZÁSADY REKLAMNÍ PRAXE

1. Slušnost reklamy
1. 1.

Reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem
normy slušnosti a mravnosti obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je reklama
zasáhne. Zejména prezentace lidského těla musí být uskutečňována s plným zvážením jejího
dopadu na všechny typy čtenářů a diváků. Porušení Kodexu budou posuzována s  ohledem na
celkový kontext, vztah reklamy k  produktu, zvolenou cílovou skupinu a použitá média.

1. 2.
Reklama nesmí zejména obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.

2. Čestnost reklamy
2. 1.

Reklama nesmí být koncipována tak, aby zneužívala důvěru spotřebitele či využívala nedostatku
jeho zkušeností či znalostí, či jeho důvěřivosti.

2. 2.
Reklama nesmí využívat podprahové vnímání spotřebitele.

2. 3.
Reklama nesmí být skrytá, zejména nesmí předstírat, že jde o jiné způsoby šíření informací
(vědecké pojednání, reportáž apod.), než je reklama.

3. Pravdivost reklamy
3. 1.

Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech.
Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a
souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.

3. 2.
Reklama nesmí na základě klamavých údajů sjednávat vlastnímu či cizímu podniku prospěch na
úkor jiného.

3. 3.
Reklama nesmí obsahovat klamavé označení zboží či služeb, které je způsobilé vyvolat mylnou
domněnku, že označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti nebo místa,
nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní
jakost.
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3. 4.
Za klamavé označení se pro účely tohoto Kodexu chápe i označení zboží nebo služeb, k němuž
je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, a toto označení je přesto způsobilé
vyvolat o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku.

3. 5.
Reklama nebude považována za klamavou v případě označení zboží nebo služeb, která jsou
všeobecně zažita jako údaje sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, pokud k ní nebude
připojen dodatek způsobilý klamat o původu zboží nebo služeb.

4. Společenská odpovědnost reklamy
4. 1.

Reklama nesmí bez oprávněného důvodu využívat motiv strachu.
4. 2.

Reklama nesmí zneužívat předsudků a pověr.
4. 3.

Reklama nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat.
4. 4.

Reklama nesmí obsahovat nic, co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní,
rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů.

4. 5.
Reklama může užívat také tradice, zvyky a symboly, které nejsou v  České republice obvyklé
(například Santa Claus). Reklama ale nesmí popírat či znevažovat tradice, zvyky a symboly,
které v České republice obvyklé jsou (Ježíšek, mikulášské a velikonoční zvyky apod.).

Kapitola III
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA REKLAMU

1. Hodnota zboží
1.1

Spotřebitelé nesmí být reklamou vedeni k tomu, aby produktům přiznávali nepoměrně vyšší
užitnou hodnotu, než odpovídá jejich skutečné hodnotě.

1.2
Inzerent musí být připraven doložit jakékoliv své tvrzení, týkající se skutečné finanční hodnoty
zboží, které nabízí s nižší cenou nebo bezplatně.

1.3
Produkty nesmí být popisovány jako „bezplatné“ v případě, kdy spotřebiteli vzniká jakýkoliv jiný
náklad kromě skutečných nákladů dodávky, dopravy či poštovného. V případě, že spotřebitel
musí platit jakékoliv takovéto náklady, reklama musí obsahovat dostatečné zřetelné tvrzení v
tomto smyslu.

2. Cenová srovnání
2.1

Informace o ceně, obsažená v reklamě, anebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí,
nesmí zejména vzbuzovat zdání, že:
- cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti,
- stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí,
- v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací anebo služeb, za které se ve
     skutečnosti platí zvlášť,
- cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není,
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- vztah ceny a užitnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného

výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.

3. Očerňování a zlehčování soutěžitelů a jejich producentů
3.1

Reklama nesmí útočit na jiné produkty, inzerenty nebo reklamy a nesmí se snažit tyto výrobky,
inzerenty či reklamy diskreditovat, a to ani přímo ani nepřímo.

3.2
Inzerenti nesmí snižovat hodnotu produktů jiných inzerentů, a to ani přímo, ani náznakem.
Reklamy zvláště nesmějí pro nepříznivé srovnání vybrat jeden konkrétní produkt.

4. Napodobení reklam
4.1

Reklamy nesmí svým všeobecným vzhledem, vyobrazeními, použitím sloganů, vizuálních
prezentací, hudby či zvukových efektů být podobné jiným reklamám tak, že by bylo
pravděpodobné zavádění či zmatení spotřebitele či využiti výsledků cizích nápadů a pracovního
úsilí.

5. Osobní doporučení
5.1

Reklama nesmí obsahovat žádná osobní doporučení či podpůrná tvrzení a nesmí na ně ani
odkazovat, pokud by tato doporučení či podpůrná tvrzení nebyla pravdivá, či pokud by nebyla
vázána na osobní zkušenost osoby podávající toto doporučení po přiměřené časové období.

5.2
Samotná osobní doporučení nesmí obsahovat žádné tvrzení či názory porušující ustanovení
tohoto Kodexu, a nesmí být používána způsobem, u kterého by bylo pravděpodobné, že bude
zavádět spotřebitele.

5.3
Osobní doporučení nesmí obsahovat žádná tvrzení o účincích produktu, pokud neexistují
spolehlivé důkazy o takových účincích.

6. Ochrana soukromí a zneužití jedince
6.1

Reklama nesmí zobrazovat žádné žijící osoby a ani na žádné žijící osoby nijak odkazovat v
případě, že s tím tyto osoby předem výslovně nesouhlasí. Inzerenti rovněž musí dávat pozor na
to, aby neurazili z náboženského či jiného hlediska osoby, jakýmkoliv způsobem spojené se
zemřelými osobami zobrazovanými v reklamě či zemřelými osobami, na něž jakákoliv reklama
odkazuje.

6.2
Reklama nesmí ke svému působení využívat nositele veřejné autority (například politiky,
představitele odborných medicínských a jiných společností), i když by oni sami se svým
úplatným či bezúplatným působením v reklamě souhlasili.

7. Záruky
7.1

Reklama může používat slova „záruka“ nebo zaručený pouze v případech konkretizace obsahu
nebo uvedení jejích konkrétních podmínek.
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ČÁST DRUHÁ
Kapitola I

REKLAMA NA ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

1. Alkoholický nápoj
1.1.

Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj, který obsahuje více než 0,5 objemového procenta
alkoholu.

2. Nezodpovědná konzumace
2.1.

Reklama nebude představovat nebo propagovat nezodpovědnou konzumaci, např. množstvím
nápoje konzumovaného nebo vyobrazeného v reklamě nebo následky jeho nadměrného užití.
Reklama nebude podporovat nadměrné zvýšení konzumace alkoholických nápojů jednotlivými
spotřebiteli. Reklama nesmí záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost nebo
vzbuzovat dojem, že je špatné či nenormální odmítat pít alkoholické nápoje.

2.2.
Reklama nebude založena na zobrazení násilného, agresivního nebo protispolečenského
chování.

2.3.
Reklama nebude ukazovat osoby, které se jeví jako opilé, ani vyvolávat dojem, že intoxikace je
přijatelná.

3. Mladiství
3.1.

Reklama na alkoholické nápoje, pivo nevyjímaje, nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let.
Žádná osoba vystupující v reklamě jako konzument alkoholického nápoje nesmí jako osoba
mladší 25 let ani vypadat a fakticky musí být starší 25 let. Osoby mladší 18 let nebudou v
reklamách zobrazovány, kromě situaci, kde je jejich přítomnost přirozená, například v rodinných
scénách nebo v davu v pozadí. Tyto osoby nebudou nikdy zobrazovány, jak pijí alkoholické
nápoje, ani to nebude žádným způsobem naznačováno.

3.2.
Reklama na alkoholické nápoje nesmí být vysílána v komerčních přestávkách před, během nebo
bezprostředně po televizních nebo rozhlasových pořadech určených dětem.

3.3.
Reklama nebude propagovat alkoholické nápoje v mediích, programech nebo během událostí, u
nichž je známo, že více než 30 % cílové skupiny tvoří nezletilí. Reklama nebude rovněž
umístěna na velkoplošných plakátech ve vzdálenosti menší než 300 metrů od základních a
středních škol, dětských hřišť a podobných zařízení, která jsou určena především nezletilým.
Velkoplošnými plakáty se rozumějí plakáty, jejichž plocha je větší než 12 m2. Z tohoto pravidla
jsou vyjmuty případné dlouhodobé reklamy či poutače umístěné na provozních budovách
výrobců a distributorů alkoholických nápojů.

3.4.
Komerční komunikace nebude využívat žádné grafiky, symboly, hudbu a kreslené postavy, které
primárně vyvolávají zájem dětí.

3.5.
Názvy alkoholických nápojů, jejich loga nebo obchodní značky se nesmí objevit na dětském
oblečení, hračkách, hrách či jiných výrobcích určených především osobám mladším 18ti let. To
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samé platí pro repliky sportovních oděvů určených pro děti.

4. Řízení
4.1.

Reklama nebude spojovat konzumaci alkoholického nápoje s řízením vozidel, a to jakýmkoliv
způsobem.

5. Nebezpečné aktivity
5.1.

 Obsah reklamy nesmí podněcovat spotřebu alkoholického nápoje v nebezpečných nebo
nezákonných situacích či místech, např. před nebo během činnosti vyžadující střízlivost,
zručnost nebo přesnost.

6. Zdravotní aspekty
6.1.

Reklama na alkoholické nápoje nesmí naznačovat jejich schopnost předcházet lidským
nemocem nebo je léčit, ani naznačovat, že mají povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že
jsou prostředkem řešení osobních problémů.

6.2.
Reklama nesmí povzbuzovat těhotné a kojící ženy ke konzumaci alkoholu a nebude zobrazovat
těhotné nebo kojící ženy při konzumaci alkoholického nápoje.

6.3.
V reklamě nesmí vystupovat osoby, které svým zevnějškem(oblečením) vzbuzují dojem, že jde o
příslušníky zdravotnických profesí.

7. Obsah alkoholu
7.1.

Reklama nesmí zdůrazňovat vyšší obsah alkoholu jako kladnou vlastnost značky a důvod pro
její zvolení spotřebitelem.Na druhé straně, reklamní sdělení by nemělo vzbuzovat dojem, že pití
nápoje s nízkým obsahem alkoholu vylučuje nezodpovědnou konzumaci.

7.2.
Reklama nesmí snižovat nebo zamlžovat skutečný obsah alkoholu v nápoji.

8. Výkonnost a sexuální úspěch
8.1.

Reklama by neměla vytvářet dojem, že konzumace alkoholických nápojů posiluje mentální nebo
fyzické schopnosti, například při sportování.

8.2.
Reklama nesmí naznačovat nebo vytvářet dojem, že konzumace alkoholických nápojů může
vést k dosažení společenského nebo hmotného úspěchu.

8.3.
Reklama nebude tvrdit ani naznačovat, že konzumace alkoholu může přispět k sexuálnímu
úspěchu. Reklama nebude podněcovat k sexuální promiskuitě, nebude obsahovat nahotu nebo
částečnou nahotu zobrazenou způsobem urážejícím lidskou důstojnost, nebude prezentovat
alkoholické nápoje jako prostředek k odstranění sexuálních zábran či strachu vůbec.

9. Podpora prodeje
9.1.
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Žádná podpora prodeje nemůže povzbuzovat k nezodpovědnému nebo protispolečenskému
chování nebo k nezodpovědné konzumaci alkoholu, zejména k nadměrnému pití.

10. Lidská důstojnost a náboženské přesvědčení
10.1.

Reklama nebude naznačovat ani zobrazovat spotřebu alkoholického nápoje v blízkosti
posvátných míst a hřbitovů.

10.2.
Reklama nebude tvrdit nebo naznačovat, že alkoholický nápoj je konzumován příslušníky
náboženské skupiny, která svým členům zakazuje požívání alkoholu.

Kapitola II
REKLAMA NA POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

1.
Reklama bude pravdivě představovat propagované vlastnosti výrobků včetně jejich velikosti a
složení, stejně jako výživových a zdravotních přínosů potraviny či nápoje, a nebude v  žádné
z těchto vlastností klamat zákazníka.

2.
Tvrzení o výživovém či zdravotním přínosu se bude opírat o vědecká zjištění.

3.
Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude podporovat jejich nadměrnou spotřebu a
velikosti zobrazovaných porcí budou přiměřené scéně v  reklamě.

4.
Tam, kde je propagovaný výrobek zobrazen v  kontextu celého jídla, celková skladba
zobrazených potravin bude v přiměřeném rozsahu odpovídat všeobecně akceptovaným
zásadám výživy.

5.
Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat zdravý a vyvážený způsob
stravování.

6.
Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat zdravý či aktivní životní
styl.

7.
Potraviny, které nejsou určeny k  tomu, aby byly náhradou celého jídla, nebudou za takovou
náhradu vydávány.

Kapitola III
DĚTI A MLÁDEŽ

Rada pro reklamu při aplikaci svého etického Kodexu může též aplikovat principy a zásady
Etického kodexu Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži (ICC) nazvaný „Děti, mládež
a marketing“.

1. Všeobecně
1.1
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Léky, dezinfekční prostředky, žíraviny a zdraví ohrožující prostředky nesmí být v reklamách
zobrazeny v dosahu dětí bez rodičovského dohledu a nesmí v nich být prezentovány děti, které
s těmito produkty jakýmkoliv způsobem manipulují.

1.2
Prací a čisticí prostředky nesmějí být v reklamách zobrazeny v dosahu dětí bez dozoru dospělé
osoby a nesmějí v nich být prezentovány děti, které s jejich obsahem jakýmkoliv způsobem
manipulují.

1.3
Není dovolena žádná reklama, která by povzbuzovala děti k tomu, aby chodily na neznámá
místa nebo hovořily s neznámými lidmi.

1.4
Není povolena žádná reklama na komerční produkt či službu, která by obsahovala jakoukoli
výzvu dětem či která by jakýmkoli způsobem naznačovala, že pokud si děti samy nekoupí
nějaký produkt či službu, či pokud nebudou mít jiné lidi k tomu, aby si takovýto produkt či službu
koupili, nesplní tím nějakou povinnost nebo neprojeví dostatečnou loajalitu vůči určitým osobám
či organizacím; není přitom rozhodné, zda tato osoba či organizace je původcem takovéto
výzvy, či nikoliv.

1.5
Není povolena žádná reklama, která vede děti k tomu, aby si myslely, že pokud nebudou vlastnit
inzerovaný produkt, stanou se jakýmkoliv způsobem méněcenné ve vztahu k jiným dětem.

1.6
V reklamách je nutno věnovat pozornost tomu, aby děti nebyly podporovány v naléhání na jiné
osoby ve snaze získat konkrétní produkt či službu.

1.7
Má-li reklama zahrnovat odkaz na dětskou soutěž, sběr kupónů, nabídky prémií, volné prémie,
tahy cen a podobné hry zaměřené na děti a mládež, musí být vhodným způsobem publikována
jasná pravidla.

2. Bezpečnost
2.1

Všechny situace, kde v reklamách vystupují děti, musí být pečlivě zváženy z hlediska
bezpečnosti.

2.2
Děti v uličních scénách nesmí být zobrazovány jako děti bez dozoru, pokud není zcela zřejmé,
že jsou dostatečné staré, aby zodpovídaly za svou vlastní bezpečnost.

2.3
Děti se nesmí v reklamě objevovat při hře na ulici, pokud nebude jednoznačně vidět, že jde o
oblast vyhrazenou hrám nebo jinou bezpečnou oblast.

2.4
V reklamách, ve kterých vystupují děti jako chodci či jako cyklisté, musí být jasně vidět, že se
děti chovají v souladu s bezpečnostními pravidly, předpisy a zásadami.

3. Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje zaměřená na děti.

3.1
Reklama nebude klamat ohledně kladného efektu spojeného s  konzumací potraviny či nápoje.

3.2
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Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat roli rodičů nebo jiných
osobností, které jsou pro děti kladnými vzory, při vedení dětí ohledně správné výživy.

3.3
Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude přímo vyzývat děti k přesvědčování rodičů
nebo jiných dospělých, aby jim koupili výrobek, jenž je předmětem reklamy.

3.4
Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude vyvolávat dojem naléhavosti či
nezbytnosti koupě.

3.5
Jakkoliv užití fantazijních prvků, včetně animace, je možné pro komunikaci s  menšími i většími
dětmi, nebude však při něm docházet ke  zneužití dětské představivosti pro propagaci
nevhodných stravovacích návyků.

3.6
Potraviny a nealkoholické nápoje, které jsou odvozeny z  obsahu televizních programů či s  nimi
přímo asociují, nesmějí být bez zřetelného oddělení inzerovány v  rámci takových programů či
bezprostředně před nimi či bezprostředně po nich.

3.7
Postavy (živé či animované) z televizního programu či z tisku nebudou užity k  propagaci potravin
a nealkoholických nápojů způsobem, který zastírá rozdíl mezi televizním programem či tiskem a
reklamou. Například, dětský televizní program nebude bez zřetelného oddělení spojen
s reklamou, ve které účinkují shodné postavy.

4. Reklama ve školách
4. 1.

Jakékoliv propagační působení ve školách všech stupňů a druhů podléhá souhlasu vedoucího
představitele školy.

Kapitola IV
TABÁKOVÁ REKLAMA

1.
Tabákovým výrobkem se pro účely tohoto Kodexu rozumí cigarety, cigarilos, doutníky, lulkové,
dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací tabáky.

2.
Reklama tabákových výrobků nesmí být zaměřena na nezletilé osoby a nabádat je ke kouření,
ani nebude znázorňovat výjevy, které by mohly tyto osoby zvlášť přitahovat.

3.
V reklamě na tabákové výrobky nesmí vystupovat nezletilé osoby, ale pouze osoby, které jsou
nebo se zdají být starší 25 let.

4.
Reklama tabákových výrobků nesmí být umístěna v médiích především pro nezletilé, na
billboardech v těsné blízkosti škol, dětských hřišť a podobných zařízení, která jsou určena
především nezletilým.

5.
Názvy a značky tabákových výrobků nesmí být používány na zboží určeném především dětem.

6.
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Oblečení s názvy cigaret či jejich logy musí být pouze ve velikostech určených pro dospělé
spotřebitele.

7.
Reklamy tabákových výrobků nesmí tvrdit, že užití tabákových výrobků podporuje a rozšiřuje
sexuální, podnikatelské nebo sportovní úspěchy.

8.
Reklamy tabákových výrobků nesmi tvrdit, že užívání tabákových výrobků je nápomocný
prostředek pro relaxaci nebo koncentraci.

9.
Přímá propagace tabákových výrobků a jiná podpora prodeje musí být zaměřena pouze na
dospělé. V reklamních tabákových soutěžích musí soutěžit pouze dospělí spotřebitelé.

10.
Reklama tabákových výrobků musí obsahovat označení stanovená příslušnými zákony.

11.
Za odporující Kodexu bude považována také každá taková reklama, která porušuje jakékoliv
zákonné ustanovení o regulaci reklamy na tabákové výrobky.

Kapitola V
REKLAMA NA LÉKY

(humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky)

1.
V reklamě na léky se musí objevovat pouze léčivé přípravky s prostředky, které jsou na území
České republiky registrovány, či řádným postupem schváleny.

2.
Reklama na léky musí být zaměřena pouze na léčivé přípravky a vybrané prostředky
zdravotnické techniky, které jsou přístupné volnému prodeji.

3.
V reklamě na léky nesmí být obsažena reklama léčivých prostředků obsahujících omamné nebo
psychotropní látky.

4.
Reklama nesmí obsahovat údaje vedoucí k mylnému hodnocení vlastního zdravotního stavu
nebo dojmu, že pouhým užíváním léčivého přípravku nebo prostředku zdravotnické techniky lze
ovlivnit zdravotní stav spotřebitele.

5.
Reklama nesmí obsahovat údaje o neškodnosti léčivého přípravku, a to pouze na základě jeho
přírodního původu.

6.
Reklama musí obsahovat název léčivého přípravku nebo prostředku zdravotnické techniky,
informaci pro jeho správné používání, výzvu k přečtení příbalové informace a instrukce na
obalech léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky.

7.
V reklamě nesmí vystupovat osoby, které vzhledem ke svým funkcím či pracovnímu zaměření
mohou ovlivnit spotřebu léčivých přípravků nebo prostředků zdravotnické techniky.

8.
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Za odporující Kodexu bude považována také každá taková reklama, která porušuje jakékoliv
zákonné ustanovení o regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

Kapitola VI
IDENTIFIKACE INZERÁTŮ TIŠTĚNÝCH VE STYLU REDAKČNÍHO MATERIÁLU

1.
Všechny osoby zapojené do vyhotovení či publikace inzerátu mají za povinnost zajistit, aby
kdokoliv se na inzerát podívá, okamžitě a bez podrobného čtení viděl, že jde o inzerát a nikoliv o
redakční materiál.

2.
V případě, že je prostor poskytovaný za úplatu vytištěn ve stejném stylu jako redakční materiály,
ať již jsou tyto inzeráty placeny jedním nebo více inzerenty, je nutné takto zpracovaný inzerát
zřetelně označit, že jde o inzerát, např. slovem inzerce, placená inzerce.

3.
Jakožto obecné pravidlo platí, že v případě, kdy inzerát nebo řada inzerátů, zaplacených jednou
a toutéž organizací nebo organizacemi pod stejným vedením, přesahuje rozsah jedné strany, je
nutno, aby slovo INZERÁT bylo vytištěno v záhlaví každé strany, a to takovým způsobem, aby je
čtenář nemohl přehlédnout. Obdobně platí, že příloha zaplacená zcela inzerentem či inzerenty,
musí být běžně uvedena slovy INZERTNÍ PŘÍLOHA, vytištěnými tučnými písmeny a každá
strana této přílohy musí mít v hlavičce uvedena slova INZERÁT – REKLAMA nebo INZERTNÍ
PŘÍLOHA.

4.
Vzhledem k tomu, že žádný návod nemůže pokrýt každý možný případ, nemusí být vždy
postačující pouze se řídit literou výše uvedených zásad. Kromě toho může být někdy nezbytné
každý inzerát znova prohlédnout a zkontrolovat, zda je jasně rozlišitelný od redakčního
materiálu v publikaci, ve které se objevuje. Pokud by tomu tak nebylo, je nutno přijmout
opatření, aby dostatečná rozlišitelnost byla zajištěna.

Kapitola VII
REKLAMA NA ZÁSILKOVÝ PRODEJ

1.
Pro účely této části Kodexu termín reklama na zásilkový prodej bude zahrnovat veškeré reklamy
a inzeráty, kromě výslovně níže uvedených, ve kterých je uvedena přímo či nepřímo nabídka
odeslání zboží či doručení zboží kupujícímu po přijetí písemné objednávky, doprovázené
částečnou nebo úplnou platbou s tím, že spotřebitel nemusí navštívit žádnou maloobchodní
prodejnu a zboží před nákupem prohlédnout. Pravidla v následujících odstavcích platí pro
veškeré reklamy na zásilkový prodej, včetně těch podaných inzerenty, kteří se rovněž zabývají
běžným maloobchodním prodejem.

2.
Reklamy na zásilkové služby musí vyhovovat všem zásadám uvedeným v Kodexu, a navíc
požadavkům uvedeným v bodech 3. až 5. níže.

3.
Povinnosti inzerentů v reklamě na zásilkové služby

3.1
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V základním inzerátu (adresné nabídce, mailingu) musí být uvedeno jméno či název inzerenta
spolu se skutečnou adresou sídla a (pokud je jiné) kontaktního místa pro styk se zákazníkem,
na kterém může být inzerent kontaktován, nikoliv pouze P. O. BOX nebo jen telefonní číslo. V
případě, že inzerát zahrnuje kupón, musí být uvedeno jméno či název a úplná kontaktní adresa
inzerenta s uvedením ulice rovněž na kupónu.

3.2
Jméno či název inzerenta musí být v adrese uvedené v inzerátu zobrazeno výrazně.

3.3
Musí být učiněna dostatečná opatření k tomu, aby na dané adrese byly případné dotazy
zodpovězeny odpovědnou osobou.

3.4
Kromě případu popsaného v bodě 3.4.1 níže na této adrese musí být k dispozici vzorky
inzerovaného zboží tak, aby si je kdokoliv mohl prohlédnout.

3.4.1
Jde-li o zboží na míru či na zakázku, či tam, kde je inzerentem řečeno, „že výrobu nezahájí do
doby, než se o nabízené předměty projeví dostatečný veřejný zájem“ (v tomto případě tato
skutečnost musí být v daném inzerátu jasné vyjádřena), musí být namísto vzorků předmětů,
které mají být dodány, dány k dispozici modely nebo příklady obdobné práce.

3.5
Inzerent musí být přípraven splnit všechny objednávky podané v důsledku reklamy na
zásilkovou službu, a to buď okamžitě po obdržení, nebo během období, které je uvedeno v
reklamě. Pokud to není možné, musí o tom neprodleně, nejdéle do 45 dnů od objednání,
informovat objednatele.

4.
Shodnost zboží s popisem a vzorkem a s příslušnými normami.

4.1
Veškeré zboží, zaslané jako reakce na objednávky, které inzerent obdrží v důsledku reklamy na
zásilkový prodej, musí vyhovovat jak jeho popisu v příslušném inzerátu, tak veškerým vzorkům,
které byly vydavateli pro inzerát poskytnuty. Náhradní zboží může být dodáno pouze s
výslovným souhlasem osoby, která si objednala zboží, které mají nahrazovat.

5.
Zboží nepřijatelné v reklamě na zásilkovou službu.

5.1
Kouzla pro štěstí, maskoti či jiné zboží snažící se zneužívat pověrčivosti.

Kapitola VIII
REKLAMA ZASÍLANÁ SMS, MMS

Reklama může být zasílána formou SMS a MMS, dokud adresát nevyjádří svůj nesouhlas s  tím,
aby mu taková reklama byla zasílána. Reklama, využívající identifikaci polohy adresáta, smí být
zasílána jen s jeho předchozím výslovným souhlasem.
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Příloha č.5

Dotazník
Vážený respondente,
Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se Vám právě dostává do rukou. V  rámci své bakalářské práce
zjišťuji Vaše názory na reklamu na jogurt Jogobella od firmy Zoot, s. r. o.
Dotazník je zcela anonymní a Vaše odpovědi budou využity pouze pro potřeby bakalářské práce

Označte křížkem jednu odpověď.

1. Znáte reklamu na jogurt Jogobella?
1.1.  ano 1.2.  ne

2. Viděli jste někdy reklamu na jogurt Jogobella?
2.1.  ano 2.2.  ne

3. Jde podle Vás o klamavou reklamu?
3.1  ano 3.2.  ne 3.3  nevím

4. Jde podle Vás o reklamní nadsázku?
4.1.  ano 4.2.  ne 4.3.  nevím

5. Ohodnoťte tuto reklamu, podle toho, jak se Vám líbí, na stupnici 1 až 5 (jako ve škole)
5.1  1 5.2.  2 5.3.  3 5.4.  4 5.5.  5

6. Jste:
6.1.  muž 6.2.  žena

7. Věk:
7.1.  15–26 7.2.  27-40 7.3.  41 a více

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
8.1  základní 8.2.  SŠ s maturitou 8.3.  SOU výuční list 8.4.  vysokoškolské

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku.


