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Anotace 

Diplomová práce Podstata zákonné regulace a oborové samoregulace komer�ní 

komunikace v �eské republice se zabývá popisem sou�asné situace na poli regulace 

komer�ní komunikace, tedy zejména reklamy, v naší zemi. Nasti�uje vzájemné 

interakce regula�ního systému jako takového na jedné stran� a vlastní marketingové 

práce na stran� druhé, �ehož se snaží docílit zejména pomocí analýzy vybraných  

praktických p�íklad� komer�ních komunikát�, které dokreslují dikci jednotlivých 

ustanovení pramen� regulace. Diplomová práce se snaží p�iblížit historický vývoj 

regulace komer�ní komunikace na území dnešní �eské republiky s d�razem na 

p�elomové normy a období a také její teoretická východiska a v neposlední �ad� 

vyjad�uje názor autora stran úvah o budoucnosti regulace. 

 

Annotation 

Diploma thesis Principle of legal regulation and professional regulation of 

commercial communication in the Czech Republic deals with the description of 

contemporary situation in the field of regulation of commercial communication, 

especially advertising, in our country. Thesis discusses interactions between the system 

of regulation on the one hand and practical marketing on the other hand through the use 

of examples of advertisements representing various institutions of the sources of 

regulation. Thesis tries to outline a historic development of regulation in the territory of 

present Czech Republic with the special concentration on important norms and periods 

and also its theoretic resources and last but not least expresses an author’s opinion of the 

future of regulation.  
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Úvod 

 

Komer�ní komunikace zaujímá �ím dál v�tší místo v život� pr�m�rného 

jednotlivce (v naší zemi)1, a to jak z hlediska kvantitativního, tedy �asu, který strávíme 

konzumací komer�ních sd�lení, a po�tu komer�ních sd�lení samých, které do našeho 

života každodenn� vstupují, tak z hlediska kvalitativního, tedy d�ležitosti, kterou 

zaujímají komer�ní sd�lení p�i tvorb� spot�ebitelských rozhodnutí. Reklama se stala 

fenoménem naší doby, sou�ástí vysp�lé civilizace, podstatným zdrojem informací a 

pr�vodcem spot�ebitele v orientaci na trhu. Zárove� stoupá kreativita, agresivita a 

sofistikovanost komer�ních sd�lení2. Spolu s bou�livým r�stem d�ležitosti 

elektronických médií nabývá reklama nových a prom�nlivých forem.  

Pokud se pokusíme zkoumat pole sou�asné �eské komer�ní komunikace, 

musíme také vzít v úvahu události naší nedávné historie. Velký krok, který naše 

spole�nost ud�lala v roce 1989, se v málokteré oblasti odrazil tak výrazn�, jako práv� v 

oblasti reklamy. Do života �eského spot�ebitele vstoupily nové, �asto ofenzivní a 

manipulativní reklamní praktiky na hranici a �asto i za hranicí oborové etiky. 

Globalizace se v dnešní dob� týká velkou m�rou práv� mediální kultury. 

Komer�ní komunikace je její neodd�litelnou sou�ástí a proto se práv� v komer�ní 

komunikaci rychle odrážejí nové postupy a trendy. Na druhou stranu je publikum 

v každé zemi, každém etniku, každé sociodemografické  skupin� individuální a ke 

každému je proto nutné p�istupovat, i dnes, se zvláštním zájmem. Tím, zda se tak jako 

sd�lení komer�ní komunikace v jednotlivých zemích liší i systémy regulace komer�ní 

komunikace, se hodlám v této práci také zabývat. 

Na první pohled se m�že zdát, že zájmy spot�ebitel� a zadavatel� reklamy se 

diametráln� rozcházejí, že zájmem zadavatel� je co nejvyšší míra volnosti a zájmem 

spot�ebitel� naopak co nejvyšší regulace, avšak není tomu tak. Spot�ebitel má zájem na 

tom, aby reklama byla p�edevším srozumitelná a d�v�ryhodná, jinými slovy - nebyla 

klamavá �i matoucí, ovšem stejný by m�l být i zájem zadavatele, nebo� d�v�ra v jeho 

komer�ní komunikaci je pro n�j klí�ová. Pokud by tato oblast nebyla regulována, 

                                                 
1 VYSEKALOVÁ, Jitka, Doc. PhDr., PhD., RUBÁŠOVÁ, Martina, Mgr.. �eši a reklama 2007 : Výzkum 
postoj� �eské ve�ejnosti k reklam� [online]. [2007] [cit. 2008-16-05]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mandk.cz/view.php?cisloclanku=2007040015>. 
 
2 SV�TLÍK, Jaroslav, Doc. Ing., PhD., ROUBALÍKOVÁ , Jana, Mgr.. Hodnotová orientace �ech� a 
reklamní apely [online]. [2007] [cit. 2008-05-16]. Dostupný z WWW: 
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docházelo by k poškozování zájm� jak spot�ebitel� na jedné stran�, tak zadavatel� na 

stran� druhé, což by v kone�ném d�sledku vedlo k poškození trhu jako takového a tím i 

celé ekonomiky. 

Systém regulace marketingové komunikace je proto pro její další existenci 

zásadní. Ur�uje nejen hranice a omezení, za které by komer�ní komunikace nem�la 

zajít, ale nep�ímo také to, jaký vliv bude komer�ní komunikace v dané zemi na 

spot�ební chování. 

Toto téma jsem si vybral proto, že m� zajímá, jaké jsou p�esahy praktických 

stránek práva do praktických stránek marketingové komunikace, a nebo� jak právo, tak 

komunika�ní v�dy jsou ve své podstat� v�dami spole�enskými, chci se prost�ednictvím 

této práce dov�d�t, jakým zp�sobem jedno toto odv�tví ovliv�uje druhé a naopak a jak 

spole�n� ovliv�ují spole�nost a jakým zp�sobem spole�nost ovliv�uje je. 

Cílem mojí práce je popsat podstatu systému regulace komer�ní komunikace 

v �eské republice, nazna�it její teoretická i praktická východiska, p�iblížit její vztah 

k právu komunitárnímu, a nastínit její vliv na komunika�ní praxi jak v v rovin� 

teoretické, tak pomocí praktických p�íklad�. 
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1 Teoretická �ást:  

 

1.1 Vymezení základních pojm� 

 

komer�ní komunikace: velmi zda�ile definuje komer�ní komunikaci publikace Jak d�lat 

reklamu z roku 20073. Komer�ní komunikace je, dle textu autor� Jitky Vysekalové a 

Ji�ího Mikeše, podmnožinou skupiny marketingových komunikací. „Jejím cílem je na 

základ� informací ovliv�ovat poznávací, motiva�ní a rozhodovací procesy lidí v dané 

cílové skupin�.“ Jejími sou�ástmi jsou reklama, podpora prodeje, public relations, p�ímý 

marketing4 a sponzoring. 

 

reklama: „(z frc.), obecn� každé úsilí prodávati nebo pomáhati prodávati zboží nebo 

služby více osobám prost�edky p�edevším mechanické povahy; tedy jaksi prodávání 

„strojem“ na rozdíl od prodávání osobního, jaksi „ru�ního“. Proto též nabývá reklama 

pravého významu teprve v nov�jší dob�, kdy se trh jednotlivých podnik� p�estal 

omezovat i na jejich nejbližší okolí, a�koli se ur�ité formy reklamy vyskýtaly již od dob 

nepam�tných. Kdežto se d�ív�jší reklama �ídila spíše zkušeností, je pro reklamu 

novodobou význa�né, že se snaží vylu�ovati možné ztráty v�deckým zp�sobem již nap�ed 

a u�initi tak reklamu výkonn�jší. P�i tomto úsilí užívá moderní reklama jednak metod 

sociologických (vyšet�ování trhu dotazníky) jednak pokusn� psychologických (�itelnost 

písma, p�sobivost barev apod.). Pon�vadž se reklama obrací vždy na více lidí, musí, jak 

ostatn� plyne z její mechanické povahy, p�ihlížeti k pr�m�rnému �lov�ku. Jejím cílem 

jest ovládnouti co nejv�tší po�et lidských myslí tak, aby v nich byly vytvo�eny spot�ební 

názory, p�íznivé zboží nebo službám, pro které se reklama koná. Proto se v svém obsahu 

reklama �ídí hlavn� poznatky psychologickými; její apely jsou založeny na pudech, 

citech, zvycích nebo úvahách. Reklama musí buditi pozornost, zajiš�ovati si zájem, 

podn�covati touhu po nabízeném zboží nebo službách a vésti ke kupnímu rozhodnutí. V 

praksi ovšem není nutno, aby každý druh reklamy konal všechny tyto funkce, pon�vadž 

se zpravidla užívá více druh� reklamních prost�edk�. Nap�. plakáty m�že býti toliko 

vzbuzena pozornost, kdežto ostatní funkce reklamní mohou býti obstarávány na p�. 

                                                 
3 VYSEKALOVÁ, Jitka, MIKEŠ Ji�í:  Jak d�lat reklamu. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing a.s., 2004. 
s.15 
 
4 také direct marketing 



   

 13 

dopisy nebo zejména inserty. V nové dob� je reklama stále významn�jším �initelem ve 

vytvá�ení ve�ejného spot�ebního mín�ní.“ (…) Takto, velmi výstižn�, definuje pojem 

reklamy Masaryk�v slovník nau�ný5 z roku 1932. Obecn� se m�žeme držet kratší 

definice z všeobecné encyklopedie Universum z roku 20026: „Reklama je soubor všech 

opat�ení, jež mají zp�sobit u jednotlivé osoby (cílená reklama) nebo u skupiny osob 

(masová reklama) ur�ité chování. (…) Hospodá�ská reklama je prost�edek odbytové 

politiky a má zvyšovat poptávku po výrobcích nebo má vést žádaným sm�rem. Jde o 

placenou formu neosobní prezentace výrobk�, služeb nebo myšlenek.“ 

 

regulace: obecn� usm�r�ování, úprava, �ízení; udržování sledované veli�iny na hodnot� 

p�ibližn� stejné, nebo m�nící se podle ur�itých podmínek �i pravidel7; v ekonomicko – 

právním kontextu chápeme regulaci jako „soubor jakýchkoliv právních nástroj� 

ukládaných státem, které ovliv�ují ekonomické aktivity lidí8. Mezi tyto právní 

regulatorní nástroje pat�í nejen kogentní (norma, od které se odchýlit nelze), ale i 

dispozitivní (norma, od které se odchýlit lze) právní normy, nebo� i ony regulují, 

nerozhodnou-li se strany jinak (�ili neautoregulují-li).“9 

 

zadavatel: producent ur�ité komunikace, pro ú�ely této práce tedy zejména producent 

komunikace komer�ní 

 

spot�ebitel: „ fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby 

za jiným ú�elem než pro podnikání s t�mito výrobky nebo službami“10. Pro ú�ely této 

práce je spot�ebitel zejména konzumentem komer�ních komunika�ních sd�lení. 

1.2 Historie regulace komer�ní komunikace v �R 

                                                 
5 Masaryk�v slovník nau�ný, díl VI, R-S. Praha: nakl. �eskoslovenský kompas, akciová spol. v Praze, 
1932, s. 105. 
 
6 Universum – Encyklopedie, Díl 8, R-So. Praha: Odeon, 2001, s. 83 
 
7 ABZ Slovník cizích slov : Pojem regulace [online]. c2005-2006 [cit. 2008-05-10]. Dostupný z WWW: 
<http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/regulace>. 
 
8 BEJ�EK,  Josef,  Prof. JUDr., CSc..   Regulace a trh.  In BEJ�EK, Josef (ed.).   Regulace, deregulace, 
autoregulace,. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007, 396s., s.11., shodn� též BASEDOW,J.: Mehr 
Freiheit wagen, Mohr Siebeck, 2002, Tübingen, str. 21  
 
9 BEJ�EK, Josef, Prof. JUDr., CSc.. Regulace a trh. In BEJ�EK, Josef (ed.). Regulace, deregulace, 
autoregulace,. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007, 396s., s.11.  
 
10 § 2 odst. 1) zákona �. 634/1992 Sb., o ochran� spot�ebitele 
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K tomu, abychom hloub�ji pochopili situaci, ze které regulace komer�ní 

komunikace v �eské republice vychází, je nutné, abychom popsali historii, zkušenosti a 

vývoj této oblasti, který se dotýká nejen vývoje práva na území našeho státu, ale i zm�n 

sociálních a ekonomických, nebo� struktura regulace vždy do jisté míry reflektovala 

pot�eby spole�nosti a tržního prost�edí. 

 

1.2.1 Regulace do sklonku 19. století 

 

Až to doby pr�myslové revoluce nebyl systém regulace komer�ní komunikace 

pot�ebný, nebo� tržní chování spot�ebitele bylo prakticky závislé pouze na nabízeném 

produktu. Filip Winter to ve své knize Právo a reklama v praxi11 shrnuje takto: „Po celá 

staletí, ba tisíciletí, rozhodoval o úsp�chu na trhu produkt ve své hmotné podob�. Kdo 

vlastnil hodn� zboží, hodn� hmotných produkt�, t�eba bot, byl bohatým, protože bosých 

zájemc� o jeho zboží vždy bylo dost. Tuto realitu také ctily právní p�edpisy, které se 

vždy týkaly pouze produkt� a jejich „hmotné“ poctivosti – t�eba na váze �i mí�e – nikdy 

se však netýkaly tehdy nepodstatných nehmotných v�cí, jako nap�íklad komunikace 

spojené s jejich prodejem.“ 

Zm�na ovšem p�ichází s rozvojem pr�myslové revoluce, která poprvé umož�uje 

(v našem geopolitickém prostoru) vyrobit mnohem více produkt�, než je racionální 

spot�ebovat. Proto se rázem objevují dva do zna�né míry nové fenomény, zaprvé tvrdý 

konkuren�ní boj a zadruhé nové metody a prost�edky, kterými je možno prodat 

produkty, které by byly v b�žných podmínkách neprodejné. 

 

1.2.2 Regulace v dob� rakousko - uherské monarchie 

 

První významnou moderní normou regulující oblast komer�ní komunikace 

ovšem byl zákon o p�edstírání výprodej� �íslo 26 z roku 1895. Cílem tohoto zákona 

bylo omezit nekalosout�žní praktiky n�kterých podnikatel�, kte�í p�ed zákazníky 

p�edstírali likvidaci, aby je p�ilákali do svého obchodu, �ímž získávali neférovou 

výhodu oproti svým konkurent�m. Dovolím si odcitovat § 1 tohoto zákona: 

                                                 
11 WINTER, Filip, JUDr. Právo a reklama v praxi. Praha : Linde, 2007. 336 s., s. 9 
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„Toliko s povolením živnostenského ú�adu jest dovoleno za�izovati ohlášené 

ve�ejné výprodeje, aby zboží nebo jiné movité v�ci ku provozování n�které živnosti 

náležející byly rychle zcizeny v prodeji drobném.“ 

	ešení problému povolovacím �ízením bylo dle mého názoru jist� elegantní, 

nebo� zákonodárce nemusel použít zákazovou formulaci s výjimkami, která je 

náro�n�jší na interpretaci, ovšem na druhou stranu musí mít zákonodárce na pam�ti, 

obzvlášt� v dnešní dob�, že správní �ízení vytvá�í zát�ž na systém státní správy a navíc 

není dostate�n� pružné a nedokáže rychle reagovat na zm�ny na trhu. 

 Již o rok pozd�ji byl p�ijat zákon o obchodu potravinami a n�kterými p�edm�ty 

užitnými12, který stanovil, že v�zením do t�í m�síc� m�že být potrestán ten, kdo by 

"potraviny pro oklamání pod falešným ozna�ením na prodej choval nebo prodával" s 

tím, že ale "za falešné ozna�ení potravin nebudiž pokládáno, uvádí-li se potravina do 

obchodu pod ozna�ením co do povahy a jakosti zboží v�bec obvyklým, které se mu 

nep�ikládá v úmyslu k oklamání sm��ujícím.“ 

 Vidíme tedy, že a�koli je historie komer�ní regulace vzhledem k historii jiných 

právních odv�tví pom�rn� mladá, již od svých po�átk� �ešila zjevn� pal�ivé, již 

rozší�ené, problémy s nepoctivými a nemorálními praktikami komer�ní komunikace a 

jejich ú�elem byla ochrana férové sout�že mezi konkurenty a tím v d�sledku i ochrana 

spot�ebitele. To se nezm�nilo dodnes. 

 

1.2.3 Regulace v dob� první republiky 

    

 S rozvojem trhu se, i p�es zákonodárství z doby rakousko – uherské monarchie, 

neda�ilo nekalé sout�žní praktiky potírat. Problém tkv�l v tom, že každý zákon, který 

cht�l proti takovéto �innosti bojovat, musel ji nejd�íve definovat. Již brzy si zákonodárci 

povšimli, jak nezm�rná je kreativita obchodník� a marketér�, kte�í p�icházejí se stále 

novými tématy a prost�edky konkuren�ního boje a to takovým tempem, že rychlost 

práce parlamentu se s ním v žádném p�ípad� nem�že m��it, takže dosavadní metoda 

jednotlivých zákon� regulujících jeden konkrétní jev je nefunk�ní. 

 Prvním zákonem, který komplexn� �ešil problematiku nekalé sout�že na území 

dnešní �eské republiky, byl zákon proti nekalé sout�ži p�ijatý 15. �ervence roku 1927 

pod �íslem 111/1927 Sbírky zákon� a na�ízení. Dovolím si na tomto míst� odcitovat 

                                                 
12 publikovaný pod �íslem 89/1897 	íšského zákoníku 
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generální klauzuli, vetknutou do prvního paragrafu tohoto zákona, abych m�l možnost 

dokázat, jak nad�asový tento zákon byl: 

„Kdo dostane se v hospodá�ském  styku v rozpor s dobrými mravy  sout�že  

jednáním  zp�sobilým  poškoditi  sout�žitele,  m�že  býti žalován, aby  se zdržel 

takového jednání  a odstranil závadný stav jím zp�sobený; v�d�l-li pak, nebo  musil-li 

v�d�t, že jednání jeho jest zp�sobilé poškoditi sout�žitele,  též, aby nahradil škodu tím 

zp�sobenou.“ Nutno �íci, že principy tohoto zákona �erpá �eské nekalosout�žní 

zákonodárství dodnes. 

 

1.2.4 Regulace v období komunismu 

 

 Pok�ivení trhu, respektive jeho praktická likvidace v období let 1948 – 1989, se 

p�irozen� projevilo i v poddimenzované legislativ� (o etické regulaci v�bec nem�že být 

�e�) regulující oblast našeho zájmu, tedy oblast komer�ní komunikace. 

 Jakýsi úlomek regulace komer�ní komunikace m�žeme nalézt v n�kolika 

ustanoveních hospodá�ského zákoníku z roku 196413, avšak ta reflektují spíše stav 

nedostatkové ekonomiky, než komer�ní komunikaci založenou na p�evisu nabídky nad 

poptávkou, jak je to v tržním systému obvyklé. 

 V roce 1989 byl p�ijat zákon o ochran� p�ed alkoholismem a jinými 

toxikomániemi publikovaný pod �íslem 37/1989 Sb. Ten v odstavci prvém paragrafu 4 

zakazuje propagovat požívání alkoholických nápoj�, užívání jiných návykových látek a 

kou�ení v tisku a v ostatních hromadných informa�ních prost�edcích. Zákon v tomto, 

zna�n� vágním, zn�ní p�e�kal až do roku 1993. Filip Winter to ve své publikaci Právo a 

reklama v praxi komentuje takto: (…) „zákon jako takový byl - k zna�né úlev� 

reklamního pr�myslu - vlastn� celkov� neú�inný. Pokud je také autorovi známo, žádné 

významné sankce �i spory o tabákovou �i alkoholovou reklamu na základ� tohoto 

zákona neprob�hly.“ 14 

 

1.2.5 Vývoj regulace v porevolu�ním období 

 

                                                 
13 zákon �íslo 109/1964 Sb. 
 
14 WINTER, Filip, JUDr. Právo a reklama v praxi. Praha : Linde, 2007. 336 s., s. 38 
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 V období p�echodu k tržnímu hospodá�ství musel být n�kolikrát rychle 

novelizován hospodá�ský zákoník, aby v�bec mohlo vzniknout právní prost�edí 

podmi�ující zm�ny ekonomické. Ve�ejnoprávní ochrana hospodá�ské sout�že, tedy do 

jisté míry i poctivé komer�ní komunikace, byla sv��ena novému zákonu �íslo 63/1991 

Sb. o ochran� hospodá�ské sout�že. 

 V roce 1991 byl p�ijat zákon �íslo 468/1991 Sb. o rozhlasovém a televizním 

vysílání, který p�edstavoval prakticky první komplexní úpravu reklamy v 

�eskoslovensku, navíc poprvé nastínil možné problémové okruhy komer�ní 

komunikace (tabák, léky, d�ti, skrytá reklama apod.), na druhou stranu ovšem vnáší do 

oblasti regulace reklamy jistý stupe� duality, kdy zákon definuje reklamu a omezuje jí, 

avšak výhradn� s ú�inností pro rozhlasové a televizní vysílání, zatímco ostatní média 

jsou regulována jinak. 

 V roce 1991 byl také pod �íslem 513/1991 Sb. p�ijat nový obchodní zákoník, o 

jehož nekalosout�žních ustanoveních se podrobn� zmíním v kapitole 1.3.4.1. 

 V roce 1992 byl p�ijat zákon o ochran� spot�ebitele �íslo 634/1992 Sb., který 

v odstavci druhém svém paragrafu 20 zakazoval reklamu na tabákové výrobky. Tento 

zákaz byl po p�l roce op�t zrušen, avšak bylo stanoveno, že tabáková reklama má 

nap�íšt� obsahovat upozorn�ní o škodlivosti tabákových výrobk�. 

 V roce 1993 byl p�ijat zákon o zrušení tabákového monopolu, který m�l 

s kone�nou platností vy�ešit problém tabákové reklamy. Jeho ú�innost byla ovšem 

n�kolikrát odkládána, až byl v roce 1995 nahrazen dodnes platným zákonem �íslo 

40/1995 Sb. o regulaci reklamy, kterým se budu také zabývat níže. 

 Nejv�tší sled zm�n v �eském právu regulace komer�ní komunikace ovšem nastal 

v rámci procesu harmonizace s právem Evropské unie po roce 2000, kdy byl zejména 

novelizován st�žejní zákon o regulaci reklamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 18 

1.3 Systém zákonné regulace komer�ní komunikace v �R 

 

1.3.1 Zákonná regulace obecn� 

 

Zákonnou regulaci m�žeme obecn� rozd�lit podle toho, jaké prost�edky využívá 

k dosažení daných výsledk�, na regulaci soukromoprávní a regulaci ve�ejnoprávní.  

Dá se �íci, že regulací ve�ejným právem hodláme docílit ochrany spole�nosti 

jako celku, respektive ochrany práv spole�ných jednotlivc�m v rámci celé spole�nosti. 

Ve�ejné právo je tedy nástrojem, kterým zákonodárce stanoví p�íkazy, zákazy �i 

omezení, na nichž má podle jeho názoru p�ímý zájem spole�nost, a jejichž dodržování 

je stát svými orgány sám schopen efektivn� kontrolovat, vynucovat a sankcionovat. Za 

porušení normy ve�ejného práva je možno ud�lit trest. Státní orgány p�i výkonu práva 

ve�ejného jednají a rozhodují z moci ú�ední, ze své povinnosti. 

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

poškozen, se musí sám dovolat ochrany svých práv. Neu�iní-li tak, státní orgán, mu z 

vlastní iniciativy takovou ochranu nem�že poskytnout. Poškozený se m�že domáhat 

náhrady škody a ušlého zisku. 

Pokládám ze užite�né si hned v úvodu �ásti této práce pojednávající o oblasti 

regulace zákonem oz�ejmit d�vody, které vedou k využití tohoto zp�sobu regulace. Co 

vede normotv�rce k tomu, aby, zahlcen jist� jinými úkoly, vynakládal jak �as a energii 

svou, tak ve�ejné prost�edky k tomu, aby reguloval ur�itou oblast lidských vztah�, která 

by jist� fungovala i bez t�chto jeho zásah�? 

Rudolfovi Jheringovi je p�ipisována myšlenka, podle níž je právní regulace trhu 

pouze substitutem autoregulace, a to v tom smyslu, že a priori na trhu p�sobí 

autoregulace individuální, která je ve své podstat� derivátem autoregulace tržní, tedy 

lépe �e�eno strachem z jejího možného plného uplatn�ní. Ekonomická autoregulace je 

tedy základním stavem ekonomiky a regulace zákonná nastupuje až ve chvíli, kdy 

autoregulace selhává a stává se neú�innou.15 

Ovšem tato teze neplatí beze zbytku. O tom, k jaké form� regulace se 

zákonodárce p�ikloní, do jisté míry spolurozhodují jiné faktory než �ist� hledisko 

subsidiárního utilitarismu, jak jsem ho nastínil v p�edchozím odstavci. Krom� velkého 

                                                 
15 BEJ�EK, Josef, Prof. JUDr., CSc.. Regulace a trh. In BEJ�EK, Josef (ed.). Regulace, deregulace, 
autoregulace,. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007, 396s., s.11. 
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vlivu historických úprav regulace, jejichž vývoj na území �eské republiky jsem se 

snažil p�iblížit v kapitole 1.2 této práce, existují ur�ité jiné, spole�ensko – kulturní 

vlivy, které hrají nemalou roli p�i rozhodování o typu regulace. Nap�íklad Gert 

Hofstede, holandský sociální psycholog, rozlišuje p�t kulturních dimenzí, které mají 

významný vliv na zp�sob organizace systému právní regulace v dané spole�nosti. 

T�mito kulturními dimenzemi jsou: vzdálenost mocenských pozic, vyhýbání se 

nejistot�, maskulinita, individualismus a dlouhodobá orientace, které jsou bipolárn� 

m��eny a hodnoceny a vyjad�ují postavení státu k ostatním složkám spole�nosti.16 

Podrobn�jší rozpracovávání tohoto tématu ovšem vzhledem k tématu a ú�elu této práce 

považuji za kontraproduktivní. 

 V následujícím vý�tu uvádím podrobný vý�et zákonných ustanovení ve�ejného 

práva regulujících oblast komer�ní komunikace, jak ji uvádí Filip Winter ve své 

publikaci Právo a reklama v praxi17: 

 

� Zákon �. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, který stanoví zejména obecné požadavky 

na reklamu a výslovn� omezuje reklamu tabákových výrobk�, alkoholu, lék�, 

potravin, zbraní a poh�ebních služeb; 

� Zákon �. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který 

stanoví n�která omezení pro reklamu ší�enou v takovém vysílání; 

� Trestní zákon �. 140/1961 Sb. a p�estupkový zákon �. 200/1990 Sb., které stanoví 

zákazy obecn� platné pro každé lidské jednání; n�které z t�chto zákaz� je v krajním 

p�ípad� možné porušit i reklamou; 

� zákon �. 634/1992 Sb. o ochran� spot�ebitele; 

� zákon �. 126/1992 Sb. o ochran� znaku a názvu �erveného k�íže; 

� zákon �. 189/2004 Sb. o kolektivním investování; 

� zákon �. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách; 

� zákon �. 101/2000 Sb. o ochran� osobních údaj�; 

� zákon �. 60/2000 Sb. o ochran� olympijských symbolik; 

� zákon �. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích; 

� zákon �. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích; 

                                                 
16 HOFSTEDE, Gert: Culture´s Consequences, Comparing Velues, Behaviors, Institutions, and 
Organizations Across Nations; Newbury Park, CA: Sage Publications; Sekond Edition, 2003 
 
17 WINTER, Filip, JUDr. Právo a reklama v praxi. Praha : Linde, 2007. 336 s., s. 85 
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� zákon �. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu �eské republiky; 

� zákon �. 3/1993 Sb. o státních symbolech �eské republiky; 

� zákon �. 68/1990 Sb. o užívání státních symbol� �eské republiky; 

� vyhláška �NB �. 36/1994 Sb. o reprodukování bankovek. 

 

Nejd�ležit�jšími platnými p�edpisy z oblasti soukromého práva jsou: 

 

� Obchodní zákoník, �. 513/1991 Sb., zejména jeho paragrafy 41 až 54, upravující 

nekalou sout�ž; 

� Ob�anský zákoník, �. 40/1964 Sb. zejména jeho paragrafy 9 až 11, zakotvující tzv. 

ochranu osobnosti. 

 

1.3.2 Vztah regulace a Ústavy �eské republiky 

 

P�edevším je nutno �íci, že jakákoli regulace komer�ní komunikace je ze své 

podstaty omezením svobody slova, ovšem k tomuto omezení zmoc�uje zákonodárce 

Ústava �eské republiky v �lánku 17, odstavci 1, který �íká, že svobodu projevu a právo 

vyhledávat a ší�it informace lze omezit zákonem, jde-li o opat�ení v demokratické 

spole�nosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpe�nost státní, ve�ejnou 

bezpe�nost, ochranu ve�ejného zdraví a mravnosti. 

 

1.3.3 Regulace ve�ejnoprávní 

 

1.3.3.1 Zákon o regulaci reklamy 

 

St�žejní normou regulující komer�ní komunikaci v �eské republice je zákon 

�íslo 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o zm�n� a dopln�ní zákona �. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále se o n�m budu zmi�ovat pouze 

jako o zákonu o regulaci reklamy). Tímto zákonem se zrušila ustanovení týkající se 

reklamy v zákon� o ochran� spot�ebitele, v zákon� o ochran� p�ed alkoholismem a 

jinými toxikomániemi, v zákon� o n�kterých podmínkách výroby, ší�ení a archivování 

audiovizuálních d�l, o zm�n� a dopln�ní zákon� a n�kterých dalších p�edpis� v zákon� 

o zrušení státního tabákového monopolu a opat�eních s tím souvisejících. 



   

 21 

Pro ú�ely pojmové definice v zákon� je reklamou  „oznámení, p�edvedení �i  

jiná prezentace ší�ené zejména komunika�ními médii, mající za cíl podporu 

podnikatelské �innosti, zejména podporu spot�eby nebo prodeje zboží, výstavby, 

pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazk�, podporu 

poskytování služeb, propagaci ochranné známky“.18 Musíme si tedy uv�domit, že pro 

ú�ely tohoto zákona má reklama sloužit �ist� jako prost�edek komunikace komer�ní, má 

podporovat �innost podnikatelskou, a regulace tímto zákonem se tedy nevztahuje na 

sféru nekomer�ní, na charitativní �i humanitární organizace, ale také nap�íklad na 

propagaci politických stran a hnutí. Stran definice reklamy je ješt� nutné �íci, že, a� 

zákon neobsahuje negativní vymezení reklamy, m�žeme na základ� výkladu a contrario 

dosp�t k záv�ru, že reklamou není komer�ní komunikace, u níž p�evažuje prvek 

informativní, tedy zejména ozna�ení provozovny, sídla, dopravních prost�edk� 

sloužících k podnikatelské �innosti (pokud ovšem neslouží k propaga�ním ú�el�m 

kup�íkladu umíst�ním sloganu �i spodobn�ní propagovaného produktu), nebo 

hlavi�kový papír. To je z hlediska marketingové komunikace rozhodn� d�ležitým 

poznatkem. 

Zákon nijak neomezuje ší�i médií, které mohou sloužit jako prost�edek komer�ní 

komunikace. V § 3 zákona regulaci reklamy sice nalezneme ur�itý vý�et, zákon se 

výslovn� zmi�uje o t�chto komunika�ních kanálech: periodický tisk,  neperiodické 

publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální produkce, po�íta�ové sít�, 

nosi�e audiovizuálních d�l, plakáty a letáky, ale jedná se o vý�et demonstrativní, který 

má sloužit pouze jako vodítko p�i vykládání zákona. Ší�e médií využitelných 

k propaga�ním ú�el�m je tedy neuzav�ená. 

Co se regulace jako takové tý�e, vý�et reklam, které zákon explicitn� zakazuje, 

zákonodárce uvádí v § 2. § 2 vyjmenovává konkrétní skupiny �i typy reklam, které 

nejsou na území �eské republiky povoleny a tedy tím, že n�kdo komunikuje takovouto 

reklamou, dostává se do rozporu s ustanovením tohoto zákona a nese také následky 

tímto zákonem ur�ené. 

Pod písmenem a zákon logicky zakazuje reklamu zboží, služeb nebo jiných 

výkon� �i hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo ší�ení je v rozporu s právními 

p�edpisy. Skupiny t�chto produkt� mohou být dv�, bu
to produkty zcela vylou�ené 

z obchodování, nap�íklad nedovolené psychotropní látky, nebo produkty, jejichž 

                                                 
18 § 1 (2) z. �. 40/1995 Sb. 
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obchodování je z n�jakých d�vod� nežádoucí, nap�íklad hygienicky závadné potraviny. 

Komer�ní komunikace produkt�, které jsou v rozporu s právními p�edpisy se v �eské 

republice tém�� nevyskytuje a dovolím si za svou osobu pochybovat, že b�žný marketér 

m�že stát p�ed úkolem takovouto komunikaci vytvo�it. 

V ustanovení pod písmenem b zákon zakazuje podprahovou reklamu. Toto 

ustanovení se již p�ímo týká marketingové praxe, nebo� nepojednává o produktu jako 

takovém, který není �asto p�edm�tem marketingové práce, ale omezuje se technika jeho 

propagace - reklama podprahová, neboli reklama založená na podprahovém vnímání. 

„Takovou reklamou se pro ú�ely tohoto zákona rozumí reklama, která by m�la vliv na 

podv�domí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba v�dom� vnímala“.19 M�že se vyskytovat 

v rozhlasovém nebo televizním vysílání a je nutno podotknout, že v �eském prost�edí 

jsou takovéto p�íklady opravdovou výjimkou. 

Pod písmenem c nás zákon odkazuje na zákaz klamavé reklamy dle § 45 zákona 

�. 513/1991 Sb., neboli obchodního zákoníku, ke kterému se vrátím v kapitole 

pojednávající o soukromoprávní regulaci. 

Prost�ednictvím ustanovení ozna�eného písmenem d zakazuje zákon reklamu 

skrytou, za kterou považuje reklamu takovou, u které není z�ejmé, že se jedná o 

reklamu, tedy zám�rnou propagaci ur�itého produktu. Tato informace bude zajímat 

nejen �ist� tv�rce reklam, ale i pracovníky public relations, nebo� toho ustanovení staví 

mimo zákon nap�íklad takzvané PR �lánky, tedy �lánky umíst�né �asto v livestylových 

�asopisech, které propagují za úplatu ur�itý produkt a nejsou ozna�eny jako inzerce. 

Spole�ným znakem s reklamou podprahovou je to, že spot�ebitel takovou reklamu 

nedokáže v�dom� rozpoznat, ovšem narozdíl od reklamy podprahové jsou tyto metody 

komer�ních komunikací v naší zemi, vzdor ustanovení tohoto zákona, pom�rn� 

rozší�ené. 

Ustanovení písmen e zakazuje ší�ení nevyžádané reklamy, pokud vede k 

výdaj�m adresáta nebo pokud adresáta obt�žuje. Novelou zákona �íslo 25/2006 Sb. se 

do ustanovení § 2 odstavce 1 písmene e zákona o regulaci reklamy dostalo up�esn�ní 

pojmu obt�žování, kterým se myslí reklama sm��ující ke konkrétnímu adresátovi za 

podmínky, že adresát dal p�edem jasn� a srozumiteln� najevo, že si nep�eje, aby v��i 

n�mu byla nevyžádaná reklama ší�ena. Zákon nerozlišuje, jedná-li se o reklamu 

adresnou �i neadresnou. Jasným ú�elem tohoto ustanovení bylo v první �ad� omezení 

                                                 
19 § 2 (1) b z. �. 40/1995 Sb. 
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obt�žujících letákových komer�ních sd�lení, propagujících zejména potravinové 

�et�zce, která, ukazavše se být velmi ú�innou metodou komer�ní komunikace, 

distribuována v hojném po�tu zaplavovala poštovní schránky k nelibosti zna�né �ásti 

obyvatel. V �ad� druhé potom omezení nevyžádaných adresných direct mail�. 

Zákon také, v odstavci druhém, zakazuje srovnávací reklamu, p�i�emž odkazuje 

na p�íslušné ustanovení obchodního zákoníku, kterému se budu v�novat v následující 

kapitole. 

Z hlediska marketingové komunikace je pom�rn� významné ustanovení odstavce 

t�etího paragrafu 2 zákona o regulaci reklamy. Ten uvádí, že reklama nesmí být 

v rozporu s dobrými mravy. Je nasnad� otázka, co tedy ony dobré mravy jsou. 

Zákonodárce uvádí p�íkladmý vý�et typ� komer�ní komunikace, které jsou s dobrými 

mravy v rozporu. Komer�ní sd�lení tedy zejména nesmí: obsahovat jakoukoliv 

diskriminaci z d�vod� rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo 

národnostní cít�ní, ohrožovat obecn� nep�ijatelným zp�sobem mravnost, snižovat 

lidskou d�stojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu 

strachu. Reklama nesmí napadat politické p�esv�d�ení.20 Jinak nejsou dobré mravy 

nijak definovány a záleží na posouzení p�íslušného orgánu, zda k n�mu došlo. O 

porušení mravnosti obecn� nep�ijatelným zp�sobem tedy p�jde tehdy, jestliže na toto 

porušení lze vztáhnout tzv. v�tšinový princip v ur�itém �ase a prostoru. Porušení 

mravnosti musí být vždy vztahováno k pr�m�rnému adresátovi komer�ní komunikace a 

k v�tšinovému ve�ejnému mín�ní. Každý konkrétní p�ípad se musí posuzovat 

individuáln� a v p�ípad� pot�eby lze využít pomoci znalce z p�íslušného oboru i s 

využitím obecn� dostupných informací z oblasti ve�ejného mín�ní. Je d�ležité uv�domit 

si, že mravnost není hodnotou stabilní, ale výrazn� se m�ní v pr�b�hu �asu a taková 

reklama, která by byla ješt� pro generaci v nejen období takzvané první republiky, ale i 

p�ed rokem 1989 absolutn� nep�ijatelná, m�že být dnes p�ijímána bez jakýchkoli 

problém�. Uv�domme si, že obnažený dámský kotní�ek byl ješt� na p�elomu století 

považován za pornogafii. Marketér tedy musí vlastním citem a zkušeností zvážit, zda 

jím navrhovaná komer�ní komunikace neodporuje elementárním zásadám sou�asné 

mravnosti. M�že se zdát, že tyto zásady jsou v dnešní spole�nosti natolik uvoln�né, že 

marketér nebude mít s dodržováním tohoto ustanovení jakékoli problémy, ale toto 

p�esv�d�ení m�že vycházet jen z nepochopení princip� komer�ní komunikace, ve které 

                                                 
20 § 2 (3)  z. �. 40/1995 Sb. 
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ú�elem komunikátu je zaujmout, upoutat pozornost, šokovat. A nejsnazším 

prost�edkem, jak lze tohoto cíle dosáhnout, je p�ekro�it i ty zbytky hranic mravnosti, 

které spole�nost stále vnímá jako platné. 

Propagací násilí je myšleno bu
to takové použití slovních výraz� �i obraz�, 

které zleh�uje takové po�ínání, které je b�žn� chápáno jako násilné, nebo, a� již p�ímé 

�i nep�ímé, vybízení k takovémuto chování �i jednání. Prvky pornografie p�edstavují 

taková vyobrazení osob �i osoby, kde nad funkcí estetickou p�evládá funkce sexuální. 

„Pornografie zobrazuje sexuální aktivity osob samoú�eln�, a to v obscénních a 

popisných detailech, které sledují pouze cíl, kterým je provokace sexuálního pudu.“21 O 

reklamu vyžívající motivy strachu se jedná nap�íklad tehdy, když je ve spot�ebiteli 

neopodstatn�n� vyhrožováno závažnými následky v p�ípad� nepo�ízení si 

propagovaného produktu. Ke snižování lidské d�stojnosti dochází u tv�rc� reklam 

zejména ve vztahu k ur�itým skupinám obyvatel, nap�. starým lidem. O tom, zda se 

bude jednat o snižování lidské d�stojnosti, rozhoduje cíl, jemuž reklama slouží. 

Reklama nesmí rovn�ž podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující 

bezpe�nost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního 

prost�edí. V p�ípadech uvedených výše se bude zejména posuzovat, komu je reklama 

ur�ena, tedy jakou rozumovou vysp�lost p�íjemce daného komunikátu má, a zda hranice 

reklamní nadsázky, s kterou se obecn� po�ítá, nebyly p�ekro�eny. 

V následujících paragrafech se zákon zabývá p�evážn� regulací jednotlivých 

citlivých produkt�, nebo lépe produkt�, u kterých je nutno brát na z�etel jejich zvláštní 

povahu. O t�chto produktech budu pojednávat dále, v kapitole 1.5. 

 

1.3.3.2 Zákon o službách informa�ní spole�nosti 

 

Zákon o regulaci reklamy ovšem nereguluje komer�ní komunikaci využívající 

pro p�enos informací takzvaná nová média, tedy internet (elektronická pošta, pevné i 

mobilní telefony, emaily, faxy, telefony bez lidské obsluhy apod., SMS a MMS zprávy). 

Jedná se o výjimku z obecného ustanovení tohoto zákona, které jinak komunika�ní 

kanály komer�ní komunikace jím regulované nikterak neomezuje. Tato výjimka platí 

díky využití právního principu lex specialis derogat generali, neboli ustanovení zákona 

zvláštního má p�ednost p�ed ustanovením zákona obecného. Lex specialis je v tomto 

                                                 
21 FLEISCHMANOVÁ, Irena, JANDOVÁ, Venuše. Regulace reklamy. Praha : ASPI, 2006. 104 s., s. 73 
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p�ípad� zákon �íslo 480/2004 Sbírky o n�kterých službách informa�ní spole�nosti a 

zm�n� n�kterých zákon� (dále se o n�m budu zmi�ovat jako o zákonu o službách 

informa�ní spole�nosti), p�ezdívaný též antispamový zákon. 

Zákon o n�kterých službách informa�ní spole�nosti ovšem nereguluje pouze tu 

podmnožinu komer�ní komunikace, kterou jsme si ozna�ili pojmem reklama, jde nad 

její rámec a reguluje komer�ní komunikaci jako takovou (samoz�ejm� s omezením 

média, jež jsem zmínil výše), stanoví totiž, že: „obchodním sd�lením jsou  všechny 

formy sd�lení ur�eného k p�ímé �i nep�ímé podpo�e zboží �i služeb nebo image podniku 

fyzické �i právnické osoby, která vykonává regulovanou �innost nebo je podnikatelem 

vykonávajícím �innost, která není regulovanou �inností; za obchodní sd�lení se 

považuje také reklama“ (...).22 

Zákon ukládá zákaz ší�ení obchodního sd�lení komer�ními prost�edky bez 

p�edchozího souhlasu adresáta. Toto �ešení se odborn� nazývá opt in. Tento zákaz je 

ovšem omezen n�kolika výjimkami, v praxi jsou �asto využívané tyto: 

Zaprvé, jedná se o obchodní sd�lení zasílaná bývalým �i sou�asným 

zákazník�m. Výjimku pro takzvané zákaznické vztahy povoluje zákon v p�ípad�, že 

obchodník získá legáln� elektronický kontakt svého zákazníka. V takovém p�ípad� 

“m�že tato fyzická �i právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu 

pro pot�eby ší�ení obchodních sd�lení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobk� 

nebo služeb“23. Tedy, ve sm�ru k vlastním zákazník�m, a to i bývalým, m�že zadavatel 

komunikovat bez jejich výslovného p�edchozího souhlasu. Ovšem je t�eba mít na 

pam�ti, že pokud si zákazník nep�eje dále tato sd�lení p�ijímat, komunikace s ním musí 

být zastavena! 

Toto ustanovení má z hlediska marketingové komunikace velký význam. 

Odd�lením pé�e o zákazníka dává tento zákon široké zmocn�ní k pln�ní jeho poslání. 

Tato odd�lení jsou dnes již sou�ástí velké v�tšiny významných spole�ností. Jejich 

prvo�adým úkolem je komunikovat s klientem takovým zp�sobem, aby ten získal �i 

udržel si ke spole�nosti kladný vztah, respektive aby jeho záporný vztah ke spole�nosti 

nevedl rozvázání spolupráce.  

Další výjimka platí pro telemarketing. Ten pro své ú�ely prosadil, že žádost o 

souhlas s reklamním oslovením m�že být sou�ástí téhož skriptu jako samotná reklama. 

                                                 
22 § 2 f z. �. 480/2004  Sb. 
 
23 § 7 (3) z. �. 480/2004  Sb. 
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Bez této výjimky by samoz�ejm� vlastní existence telemarketingu jako jedné z forem 

komer�ní komunikace nebyl možný. 

Je dále t�eba si uv�domit, že každé obchodní sd�lení, v�etn� obchodních sd�lení  

zákaznických, zaslané elektronickými prost�edky (což není pouze elektronická pošta, 

ale jakákoliv textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prost�ednictvím 

ve�ejné sít� elektronických komunikací) musí být: 

a) „z�eteln� a jasn� ozna�ena jako obchodní sd�lení, 

b) neskrytou totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskute��uje, a 

c) platnou adresu, na kterou by mohl adresát p�ímo a ú�inn� zaslat informaci o 

tom, že si nep�eje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále 

zasílány.“24 

V poslední �ad� je nutné zmínit, což se týká zejména pracovník� v public 

relations, že pro ú�ely tohoto zákona nejsou nevyžádanou poštou tiskové zprávy 

zasílané zejména do noviná�ských redakcí, nebo� u nich p�evládá složka informativní 

nad složkou propaga�ní. 

Orgány dozoru nad reklamním chováním subjekt� mají možnost ukládat pokuty 

a sankce za porušení ustanovení zákon� regulujících komer�ní komunikaci. 

 

1.3.3.3 Systém dozoru a postihu ve�ejnoprávní regulace komer�ní komunikace v �R 

 

 Obecnou pravomoc ve vykonávání dozoru nad dodržováním ustanovení zákona 

o regulaci reklamy mají krajské živnostenské ú�ady. K t�m musí být sm��ovány 

stížnosti na komer�ní sd�lení porušující, dle názoru st�žovatele, zákon o regulaci 

reklamy. Další orgány, kterým v�nuji následující odstavce, jsou orgány, kterým byla 

sv��ena pravomoc dozoru na ur�itými speciálními oblastmi komer�ní komunikace. 

Dalšími dozorujícími orgány tedy jsou: 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání . Ta je p�íslušná �ešit stížnosti na 

komer�ní komunikaci ší�enou v rozhlasovém a televizním vysílání a také problémy 

vzniklé ze sponzoringu v rozhlasovém a televizním vysílání. 

Státní ústav pro kontrolu lé�iv má za úkol dozorovat reklam� na humánní lé�ivé 

p�ípravky a sponzoring v této oblasti. Není oprávn�n �ešit taková komer�ní sd�lení, 

která jsou vysílána v televizním nebo rozhlasovém vysílání - ta spadá pod Radu pro 

                                                                                                                                               
 
24 § 7 (4) z. �. 480/2004  Sb. 
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rozhlasové a televizní vysílání, aby nedocházelo k možnému zdvojování nebo 

kontradikci rozhodnutí v jednom p�ípadu, kdy by mohlo dojít k rozdílnému názoru dvou 

dozorových orgán� na stejnou reklamu. 

P�sobnost Ministerstva zdravotnictví se vztahuje na reklamu na zdravotní pé�i a 

sponzorování v této oblasti, výjimku tvo�í op�t sd�lení vysílaná v televizním nebo 

rozhlasovém vysílání. 

Státní rostlinoléka�ská správa kontroluje reklamu na p�ípravky na ochranu 

rostlin, se stejnou výjimkou jako v p�edchozím p�ípad�. 

V p�sobnosti Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparát� a lé�iv se 

nachází reklama na veterinární lé�ivé p�ípravky, výjimka p�sobnosti je pro televizní a 

rozhlasové vysílání. 

Ú�ad pro ochranu osobních údaj� je p�íslušný �ešit spory vzniklé 

z neoprávn�ného obt�žování sd�leními ší�enými elektronickými prost�edky. 

V ustanovení § 7 zákona o regulaci reklamy, které vyjmenovává výše uvedené 

orgány, ovšem dle mého názoru schází vymezení p�sobnosti dozoru obce. Ta je 

oprávn�ná regulovat reklamu v p�enesené p�sobnosti na místech ve�ejn� p�ístupných 

mimo provozovnu jiným zp�sobem než prost�ednictvím reklamního propaga�ního 

za�ízení z�ízeného podle stavebního �ádu. Takovou reklamu musí upravit na�ízením. 

Nad dodržováním na�ízení by tak m�li být jmenováni kontrolní pracovníci obce nebo 

její dodržování by m�la kontrolovat m�stská policie. V p�enesené pravomoci krajských 

ú�ad� by obec m�la i rozhodovat o opat�eních a sankcích za porušení ustanovení § 2 

odst. 1 písm. f zákona o regulaci reklamy, jestliže obec má upravenu regulaci reklamy 

dle tohoto ustanovení a tato úprava má všechny náležitosti uvedené v § 2 odst. 6 zákona 

o regulaci reklamy. Opat�ení, které m�že dozorový orgán na�ídit, je odstran�ní nebo 

ukon�ení reklamy, která je v rozporu se zákonem. P�estupk� se dopustí podle zákona o 

regulaci reklamy fyzická osoba, m�že jí být ši�itel reklamy, zadavatel a odborník na 

humánní lé�ivé p�ípravky. Výše uložené pokuty je závislá na porušení povinnosti, 

kterou subjekty poruší, m�že být až 10 000 000 K�. 

De lege ferenda se domnívám, že obec by m�la mít širší pravomoci co se týká 

možnosti regulace komer�ní komunikace na svém území. Obzvlášt� ve v�tších m�stech 

množství komer�ních komunikát� v centrech neúm�rn� nar�stá a stává se takzvaným 

vizuálním smogem, hyzdícím okolí cest. Myslím si, že efektivní nástroje k regulaci 

tohoto jevu zatím v �eském právu chybí a nutnost je zavést se bude v budoucnu citeln� 

zvyšovat. 
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1.3.4 Regulace soukromoprávní 

 

1.3.4.1 Zákonná úprava nekalé sout�že 

 

St�žejní normou regulující oblast komer�ní komunikace pomocí soukromého 

práva, je zákon � 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Ten ve paragrafu 44. a následujících 

vymezuje, jaké jednání zákon pokládá za nekalou sout�ž. Odstavec prvý tohoto 

ustanovení, které ozna�ujeme jako generální klauzuli, definuje podmínky, které musí 

jednání spl�ovat, abychom ho mohli v�bec za nekalou sout�ž považovat. Tyto 

podmínky jsou následující:  

Zaprvé, musí jít o jednání v hospodá�ské sout�ži, což znamená, že zadavatel 

reklamy i jeho konkurent, který zadavatelovo jednání napadá, musí být objektivn� ve 

vztahu hospodá�ské konkurence. 

Zadruhé, musí jít o jednání, které je v rozporu s dobrými mravy sout�že. Zda 

tomu tak je, má v pravomoci rozhodnout soud, nebo� zákon dobré mravy nijak 

nedefinuje. 

A zat�etí, musí jít o jednání, které je schopné (sta�í reálná hrozba) zp�sobit 

objektivní újmu. Toto ustanovení má zejména p�edcházet zneužívání práva nekalé 

sout�že k šikanóznímu jednání stran konkurent�. D�ležité je uv�domit si, že újma 

nemusí mít jen a priori majetkovou povahu, ale m�že se jednat i o újmu na právech 

nemajetkových, nap�íklad poškození dobrého jména. 

Paragraf 44. v odstavci druhém a následující paragrafy p�íkladmo vypo�ítávají 

jednotlivé skutkové podstaty nekalosout�žního jednání. Jsou jimi: 

Zaprvé, klamavá reklama dle § 45. V tomto p�ípad� se jedná o ší�ení klamavých 

údaj� schopných poškodit konkurenta, narozdíl od ve�ejnoprávního ustanovení 

obsaženého v zákon� o regulaci reklamy, kde poškozeným je p�edevším spot�ebitel. Je 

nutné zd�raznit, že klamnost nemá v tomto p�ípad� nic spole�ného s pravdivostí �i 

nepravdivostí. Uvede-li nap�íklad prodejce pe�iva, že jeho chléb neobsahuje zdraví 

nebezpe�né chemikálie, bude to údaj, doufejme, na jedné stran� pravdivý, ovšem na 

druhé stran� implikující, že existuje reálné nebezpe�í, že chléb ostatních prodejc�, jeho 

konkurent�, by zdraví nebezpe�né chemikálie obsahovat mohl, což je údaj, za 
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sou�asných podmínek, zcela jist� klamný, nehled� na to, že komunikát porušuje 

ustanovení zákona o regulaci reklamy týkající se potravin.  

Zadruhé, klamavé ozna�ení zboží a služeb dle § 46. Tímto ustanovením 

zákonodárce sleduje ochranu ur�itých p�ívlastk� produktu, které nejsou p�i spot�ebním 

jednání z�ejmé, nap�íklad p�vodu �i ur�itých latentních kvalit produktu. 

Zat�etí, vyvolání nebezpe�í zám�ny podle § 47. Toto ustanovení se snaží zajistit 

ochranu individuálních znak�, zejména zna�ky, produktu. Z marketingového hlediska je 

podstatné v�d�t, že kdybychom cht�li zvýšit atraktivitu našeho výrobku pomocí 

sbližování jeho vn�jší identity, nap�íklad pomocí podobného loga, názvu produktu �i 

propaga�ního sloganu, s produktem atraktivn�jším, dopouštíme se protizákonného 

jednání ve smyslu obchodního zákoníku. 

Za�tvrté, parazitování na pov�sti podle § 48. Parazitování na pov�sti se dopouští 

ten, kdo se snaží, aby byl jeho produkt spojován s konkuren�ním produktem vyšší 

atraktivity. Rozdílem oproti ustanovení § 47. je absence úsilí o zám�nu produkt�, avšak 

pouze zám�r o to, aby si spot�ebitel, a� již v�dom� �i podv�dom�, spojil oba produkty. 

Pátou skutkovou podstatou dle obchodního zákoníku je zleh�ování dle § 50. 

Zleh�ování se dopustí ten sout�žitel, který ší�í pravdivé údaje o pom�rech, výrobcích �i 

výkonech jiného sout�žitele, pokud jsou zp�sobilé tomuto sout�žiteli p�ivodit újmu. 

 Srovnávací reklama, kterou upravuje § 50a, byla v �eské republice po celá 

devadesátá léta zákonem zakázána jako nekalosout�žní praktika. P�estože je dnes již, za 

spln�ní ur�itých kritérií, která p�iblížím níže, povolena, stále se jí marketing, dle mého 

názoru zbyte�n�, vyhýbá. 

 

„Srovnávací reklama je p�ípustná, jen pokud:  

a) není klamavá,  

b) srovnává jen zboží nebo služby uspokojující stejné pot�eby nebo ur�ené ke stejnému 

ú�elu, 

c) objektivn� srovnává jen takové znaky daného zboží nebo služeb, které jsou pro n� 

podstatné, relevantní, ov��itelné a representativní; zpravidla musí být srovnání ve 

více znacích, mezi n�ž m�že pat�it i cena; jen výjime�n� lze p�ipustit srovnání v 

jediném znaku, spl�uje-li takové srovnání v plné mí�e všechny uvedené podmínky, 

d) nevede k vyvolání nebezpe�í zám�ny na trhu mezi tím, jehož výrobky nebo služby 

reklama podporuje, a sout�žitelem nebo mezi jejich podniky, zbožím nebo službami, 
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ochrannými známkami, firmami nebo jinými zvláštními ozna�eními, která se pro 

jednoho nebo druhého z nich stala p�ízna�nými, 

e) nezleh�uje nepravdivými údaji podnik, zboží nebo služby sout�žitele ani jeho 

ochranné známky, firmu �i jiná zvláštní ozna�ení, která se stala pro n�j 

p�ízna�nými, ani jeho �innost, pom�ry �i jiné okolnosti, jež se jej týkají, 

f) se vztahuje u výrobk�, pro které má sout�žitel oprávn�ní užívat chrán�né ozna�ení 

p�vodu, vždy jenom na výrobky se stejným ozna�ením p�vodu, 

g) nevede k nepoctivému t�žení z dobré pov�sti spjaté s ochrannou známkou 

sout�žitele, jeho firmou �i jinými zvláštními ozna�eními, která se pro n�j stala 

p�ízna�nými, anebo z dobré pov�sti spjaté s ozna�ením p�vodu konkuren�ního zboží, 

a 

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

ozna�ovaných ochrannou známkou nebo obchodním jménem nebo firmou.“25 

 

V p�ípad� srovnávací reklamy je ovšem znovu nutné si p�ipomenout, že nesta�í, 

aby komunikát spl�oval náležitosti p�íslušného ustanovení obchodního zákoníku, ale 

musí také spl�ovat ostatní požadavky kladené na ni právním �ádem. P�edevším tedy 

nesmí být reklamou klamavou. 

 

1.3.4.2 Soudcovské skutkové podstaty 

 

Profesor Hajn ve své publikaci Sout�žní chování a právo proti nekalé sout�ži 

z roku 2000 uvádí ješt� další skutkové podstaty, které ovšem doplila až judikatura na 

základ� generální klauzule v § 44. Jsou jimi:  

 

a) Porušení nejr�zn�jších norem práva ve�ejného �i soukromého, pokud je 

d�sledkem tohoto porušení získání neod�vodn�né sout�žní výhody a tím i možnost újmy 

pro jiné sout�žitele nebo spot�ebitele, jakými jsou nap�íklad porušování bezpe�nostních 

pravidel p�i práci, nedovolené zam�stnávání cizinc�, da�ové úniky.  

b) Nep�im��ené formy lákání zákazník�, nap�. p�i inzerci se slovem „zdarma“ 

zákazník až postupn� zjiš�uje, že si musí za ur�itou v�c nebo službu zaplatit, za 

                                                 
25 § 50a (2) z. �. 513/1991 Sb. 
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nekalosout�žní jednání je také možno považovat adresované cenové podbízení se v��i 

konkrétním zákazník�m ur�itého sout�žitele s cílem odlákat mu klientelu.  

c) Nep�im��ené formy obt�žování zákazníka, jako nap�. p�edem nevyžádaná 

nabídka výrobk� a služeb telefonicky nebo e-mailem náhodn� vybraným zákazník�m, 

neodbytné formy podomního obchodu, zasílání nevyžádaného zboží, ani v p�ípad�, že 

byla zákazníkovi poskytnuta možnost toto zboží vrátit.  

d) Obchodní praktiky t�žící ze soucitu, nap�. sout�žitelé využívají zdravotn� 

postižené jedince k tomu, aby pro n� provád�li akvizi�ní �innost.  

e) Obchodní praktiky t�žící z pocitu vd��nosti, nap�. výlety uspo�ádané prodejci, 

v jejichž pr�b�hu je ú�astník�m poskytováno pohošt�ní a zárove� nabízeno nákladné 

zboží k prodeji. f) Reklama t�žící z toho, že vyvolává p�ehnaný, neod�vodn�ný strach, 

nap�. o zdraví, z inflace, z živelných pohrom.  

g) Zneužívání lidské záliby ve h�e, nap�. podmínkou ú�asti zákazníka ve 

slosování je, že nakoupil �i objednal zboží v�tšího finan�ního rozsahu.  

h) Obchodní systémy ozna�ované jako lavina, hydra, pyramida, sn�hová koule 

apod., p�i kterých je zákazníkovi slíbeno snížení nebo úplné prominutí kupní ceny, nebo 

i jiné výhody, jestliže pro sout�žitele získá ur�itý po�et dalších zákazník�. Nekalost 

spo�ívá v tom, že brzy dochází k nasycení trhu a další zákazníci se hledají stále 

obtížn�ji. Rozpor s dobrými mravy sout�že lze spat�ovat i v tom, že výhody nabízené 

zákazníkovi v souvislosti se získáním dalšího klienta jsou v�tšinou zanedbatelné a 

v žádném p�ípad� neodpovídají jím vynaložené námaze.  

i) Používání laik� k náborové �innosti pro ur�ité druhy zboží �i služeb, laik se 

obrací na své známé a p�íbuzné s nabídkou sout�žitele, ti jeho nabídce h��e odolávají, 

než by to bylo u nabídek ze strany profesionálních pracovník�, k nimž nemají osobní 

vztah.  

j) R�zné formy zabra�ování sout�že, zde se jedná o r�zné formy cenového 

podbízení s cílem vy�adit konkurenta z trhu a nahradit jeho místo, nap�. bezplatné 

poskytování zkušebních vzork� ur�itého zboží v takovém rozsahu, že po ur�itém období 

dojde k nasycení trhu a tím i k ohrožení odbytu u konkurence.  

k) R�zné formy skryté reklamy, jedná se tu zejména o nerespektování podmínky, 

že v prost�edcích masové komunikace musí být od sebe p�ísn� a z�eteln� odd�lena tzv. 

redak�ní �ást a placená inzerce. Nebo� reklama pod rouškou neutrality vzbuzuje dojem 

objektivního hodnocení a vyvolává dojem objektivní reportáže ší�ené nezávislým 

médiem, což vyvolává u spot�ebitele klamnou p�edstavu, kterou by m�l p�i informaci, že 
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jde o inzerci, a nemá možnost posoudit nabízený produkt kritickýma o�ima, protože 

informaci považuje za objektivní a nezávislé stanovisko redakce.  

l) Zneužití nositel� spole�enské autority k reklamní �innosti, mezi tyto osoby 

pat�í politikové, soudci, kn�ží, vysokoškolští profeso�i aj., kte�í by vystupovali v 

obchodní reklam�.  

m) Ohrožování svobody spot�ebitelova rozhodnutí, nap�. p�emlouvání rodin 

zem�elých osob v jejich bytech bezprost�edn� p�ed úmrtím nebo po úmrtí v rodin� 

majitelem poh�ebního ústavu, aby mu byly po úmrtí sv��eny poh�ební úkony, nabízení 

jízdy autem zdarma p�i vyhledávání objednání poh�ebních úkon�, jakož i poskytování 

nep�im��en� vysokých slev, p�í�í se dobrým mrav�m sout�že.  

n) Parazitní ko�ist�ní z výkonu sout�žitelových, p�i kterém dochází ke zneužívání 

cizí myšlenky, nápadu, práce nebo investice do realizace výkonu, a tím se znehodnocuje 

jeho sout�žitelský náskok, kterého by svou prací nabyl.26 

 

Jelikož si pozorný �tená� zcela jist� všiml, že n�které skutkové podstaty jednání 

nekalosout�žního, tedy soukromoprávního, jsou shodné se skutkovými podstatami 

v zákonech regulujících komer�ní komunikace pomocí institut� ve�ejného práva, je 

nutno v tuto chvíli popsat mechanismus vzájemných interakcí mezi právem ve�ejným a 

soukromým takovým zp�sobem, abychom dostate�n� oz�ejmili podstatu jejich vztahu. 

Jak jsem již uvedl výše, vymáhání ustanovení regula�ních norem 

ve�ejnoprávních vymáhá stát, respektive státní orgány, ze své ú�ední povinnosti. 

Kdokoli m�že ovšem orgánu podat podn�t k jednání. Ten se pak bude tímto podn�tem 

zabývat a prošet�í, zda onen ur�itý komunikát porušuje zákon. Pokud ano, orgán použije 

svých pravomocí k vynucení stavu zákon neporušujícího a p�ípadn� bude p�íslušného 

zadavatele sankcionovat. 

Pokud se jedná o regulaci normami soukromoprávními, domáhat se nápravy 

m�že pouze ten, kdo se cítí být jednáním druhého zadavatele poškozen. Systém 

vymáhání náhrady, ne tedy p�ípadné pokuty, jak tomu bylo u regulace soukromoprávní, 

za poškození je soudní. 

 

1.3.5 Vliv práva Evropské unie na regulaci komer�ní komunikace v �R 

 

                                                 
26 HAJN, Petr, Prof. JUDr. Sout�žní chování a právo proti nekalé sout�ži. Brno : Masarykova univerzita, 
2000. 329 s., s. 129n 
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 Jak jsem se již zmi�oval v kapitolách pojednávajících o jednotlivých složkách 

systému regulace komer�ní komunikace v �R, evropské právo m�lo a má velký vliv na 

podobu naší národní regula�ní úpravy. V�tšina zm�n ve smyslu harmonizace �eského 

práva s právem evropským se odehrála v období let 2000 - 2004, tedy v dob� p�ed 

vstupem �eské republiky do Evropské unie. Dovolím si zde uvést p�ehled evropských 

právních p�edpis�, které mají na �eskou regulaci vliv:  

 

� Sm�rnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. zá�í 1984 o sbližování právních a 

správních p�edpis� �lenských stát� týkajících se klamavé reklamy, ve zn�ní 

sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. �íjna 1997, kterou 

se m�ní sm�rnice 84/450/EHS o klamavé reklam� tak, aby zahrnovala 

srovnávací reklamu. 

 

� �l. 7, 8 a 9 sm�rnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. kv�tna 1991 o po�áte�ní a 

pokra�ovací kojenecké výživ�, ve zn�ní sm�rnice Komise 1999/50/ES ze dne 

25. kv�tna 1999, kterou se m�ní sm�rnice 91/321/EHS o po�áte�ní a 

pokra�ovací kojenecké výživ�, sm�rnice Komise 2003/14/ES ze dne 10. února 

2003, kterou se m�ní sm�rnice 91/321/EHS o po�áte�ní a pokra�ovací kojenecké 

výživ� a sm�rnice 96/4/ES, kterou se m�ní sm�rnice 91/321/EHS. 

 

� �l. 2 sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. b�ezna 

2000 o sbližování právních p�edpis� �lenských stát� týkajících se ozna�ování 

potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy, ve zn�ní sm�rnice Komise 

2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se m�ní sm�rnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních p�edpis� �lenských stát� 

týkajících se ozna�ování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy a sm�rnice 

Komise 2002/67/ES z 18. �ervence 2002 o ozna�ování potravin obsahujících 

chinin a potravin obsahujících kofein. 

 

� �l. 2, 3, 4, 5 a 10 sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 

26. kv�tna 2003 o sbližování právních a správních p�edpis� �lenských stát� 

týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s 

tabákovými výrobky. 
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� �l. 86, 89, 90, 91, 94, 95 a 96 sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Spole�enství týkajícím se 

humánních lé�ivých p�ípravk�, ve zn�ní sm�rnice Evropského parlamentu a 

Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy kvality a 

bezpe�nost pro sb�r, testování, zpracování, skladování a distribuce složek lidské 

krve a m�ní sm�rnice 2001/83/ES a sm�rnice Komise 2003/63/ES ze dne 25. 

�ervna 2003, kterou se m�ní sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/83/ES o kodexu Spole�enství týkajícím se humánních lé�ivých p�ípravk� a 

�l. 64 a 100 sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. 

b�ezna 2004, která m�ní sm�rnici 2001/83/ES o kodexu Spole�enství týkajícím 

se humánních lé�ivých p�ípravk�. 

 

� �l. 85 sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 

2001 o kodexu Spole�enství týkajícím se veterinárních lé�ivých p�ípravk�, ve 

zn�ní sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/28/ES ze dne 31. b�ezna 

2004, kterou se m�ní sm�rnice 2001/82/ES o kodexu Spole�enství týkajícím se 

veterinárních lé�ivých p�ípravk�. 

 

� �l. 6 sm�rnice Rady 89/398/EHS o sbližování právních p�edpis� �lenských stát� 

týkajících se potravin ur�ených pro zvláštní výživu. 

 

� �l. 9 odst. 2 písm. c) sm�rnice Rady 80/777/EHS ze dne 5. �ervence 1980 o 

sbližování právních p�edpis� �lenských stát� týkajících se využívání a prodeje 

p�írodních minerálních vod. 

 

� �l. 69, 94 odst. 2 a �l. 100 sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES 

ze dne 31. b�ezna 2004, kterou se m�ní sm�rnice 2001/83/ES o kodexu 

Spole�enství týkajícím se humánních lé�ivých p�ípravk�. 

 

� Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních 

praktikách v��i spot�ebitel�m na vnit�ním trhu a o zm�n� sm�rnice Rady 

84/450/EHS, sm�rnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES 

a 2002/65/ES a na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 2006/2004 
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(sm�rnice o nekalých obchodních praktikách) – v dob� odevzdání rukopisu byla 

v procesu implementace. 

 

Základním právním p�edpisem regulujícím na evropské úrovni (nejen) komer�ní 

komunikaci je ovšem sm�rnice �íslo 2007/65/ES o audiovizuálních mediálních 

službách. Ta nahradila starou sm�rnici 89/552/ES nazývanou Televize bez hranic. Ta 

p�edstavovala od roku 1989 základní dokument práva evropských spole�enství v oblasti 

televizního vysílání. Jejím hlavním cílem byla realizace jednoho ze základních princip� 

EU - svobodného pohybu služeb - televizních program�. Stanovila minimální standardy 

televizního vysílání, pro ú�ely této práce zejména standardy regulace komer�ní 

komunikace v televizním vysílání, což umožnilo, aby televizní vysílání mohlo voln� 

p�ekra�ovat hranice stát� uvnit� spole�enství. Do �eského právního �ádu byla 

implementována zákonem �íslo 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání a o 

zm�n� dalších zákon� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. V roce 2007 ji nahradila práv� 

sm�rnice �íslo 2007/65/ES, která zejména prohlubuje unifikaci spole�ných pravidel a 

spolupráci mezi jednotlivými �lenskými státy p�i kontrole dodržování jí stanovených 

standard. 

Jak jsem zmi�oval v kapitole 1.3.1 pojednávající mimo jiné o teoretických 

východiscích regulace komer�ní komunikace, každý stát ve své úprav� vychází z jiných 

premis, hodnot a historických zkušeností. To platí nejen v rámci komparace systém� 

regulace mezi r�znými civiliza�n� – kulturními oblastmi, ale i v rámci uskupení tak 

stát� tak podobných, ale také tak rozdílných, jako je Evropská unie. V r�zných státech 

je reklama regulována r�zn� tvrdými normami a rozdíly mezi nap�íklad tradi�n� velmi 

liberálními úpravami ve skandinávských zemích a konzervativn�jší úpravou britskou 

jsou zna�né. 

 A� je z p�edchozích �ádk� zjevné, že evropské právo má na kone�nou úpravu 

regulace komer�ní komunikace (nejen) v �eské republice nezanedbatelný vliv, 

domnívám se, že harmonizace jednotlivých národních regula�ních systém� bude 

pokra�ovat a dále se prohlubovat, nebo� s rozvojem internetové komunikace a 

digitalizace televizního vysílání bude stále v�tší podíl komunikát� konzumováno 

spot�ebitelem v jiné zemi, než je zem� p�vodu komunikátu což vzhledem ke zvyšující 

se agresivit� reklamy vytvá�í tlak na neustálé zvyšování celoevropských regula�ních 

standard�. 
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1.4 Systém oborové samoregulace komer�ní komunikace v �R 

 

1.4.1 Úvod do etické samoregulace 

  

 Problém postavení samoregulace v systému práva, tedy státem garantovaném 

systému regulace, je pom�rn� závažný nejen z teoretického, ale zejména z praktického 

politicko – ekonomického hlediska. Je t�eba si uv�domit, že každá dispozitivní právní 

norma dává prostor ú�astník�m právního vztahu autoregulovat. Spory ohledn� míry 

autonomie ú�astník� právních vztah� na politické p�d� neutichají a domnívám se, že 

ješt� dlouho utichat nebudou, nebo� p�íklady sporných novel, nap�íklad nového 

zákoníku práce, jsou v dnešní dob� medializovány více než kdy p�edtím. 

Ko�eny etické samoregulace m�žeme hledat již ve starov�ku, kdy za�aly ve 

velkých m�stech p�sobit �emeslnické a obchodnické cechy. Ty nabyly na významu a 

moci v období st�edov�ku a naopak byly potla�eny v období osvícenství a absolutního 

státu. Jejich dozvuk m�žeme najít v r�zných profesních komorách, jakými jsou 

nap�íklad komora léka�ská �i advokátní. 

 

1.4.2 Etická samoregulace v systému regulace komer�ní komunikace v �R 

 

Etická samoregulace komer�ní komunikace se za �trnáct let své 

institucializované existence v �eské republice stala neodd�litelnou sou�ástí celého 

regula�ního systému. Etická samoregulace dopl�uje systém regulace zákonné v místech, 

kde je krajn� nevýhodné na jednu stranu pro zákonodárce efektivn� regulovat a na 

druhou stranu pro zadavatele komer�ní komunikace, aby regulováni byli, tedy v oblasti 

vkusu, slušnosti, pravdivosti, poctivosti, etiky. 

Etická samoregulace má mnoho výhod. Krom� t�ch, které jsem na�rtl 

v p�edchozím odstavci, je to zejména rychlost a pružnost rozhodování, která ve všech 

sm�rech klasickému soudnímu rozhodování chybí, v �ad� další je to zejména profesní 

erudice lidí, kte�í prost�ednictvím etické samoregulace rozhodují. T�mi jsou skute�ní 

odborníci na komer�ní komunikaci, v porovnání se soudci obecných soud�. 

Ovšem na druhé stran� má etická samoregulace n�kolik zásadních nevýhod. 

Zaprvé, její rozhodnutí jsou fakticky nevynutitelná, nebo�, oproti státu, nedisponuje 
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represivním aparátem. Zadruhé, její rozhodování, narozdíl od regulace, na níž se 

podílejí všechny t�i složky státní moci, není ve�ejn� kontrolovatelná. 

Samoregulace komer�ní komunikace v �eské republice má trojí význam. Jednak 

rozhoduje o konkrétních stížnostech na konkrétní reklamní sd�lení, zadruhé provádí 

prepublika�ní a výkladové poradenství pro rozhodování orgány státní správy a t�etím, 

pravd�podobn� nejmén� viditelným, ale významným úkolem je zabrán�ní právní 

regulaci reklamy �i alespo� její omezení na nezbytnou mez již de lege ferenda, neboli 

z hlediska budoucí možné zákonné úpravy. D�ležité je ovšem uv�domit si, že etická 

samoregulace nemá ambice nahrazovat zákonnou úpravu, pouze ji dopl�uje o etický 

rozm�r. 

 

1.4.3 Systém výkonu etické samoregulace 

 

 Základním nástrojem etické samoregulace komer�ní komunikace v �eské 

republice je Rada pro reklamu. Rada pro reklamu je nestátní, nezisková organizace, 

která funguje jako sdružení s vlastní právní subjektivitou. Její vznik m�žeme datovat do 

roku 1994. Byla ustavena na základ� zákona �íslo 83/1990 Sb. o sdružování ob�an�. 

Provoz Rady pro reklamu je finan�n� zajišt�n pomocí �lenských p�ísp�vk� �len�, kte�í 

jsou zárove� nejvýznamn�jšími zadavateli komer�ní komunikace u nás, významnými 

reklamními agenturami a médii.  

 Rada pro reklamu je od roku 1995 �lenem Evropské asociace pro samoregulaci v 

reklam�27, �ímž dostává etická samoregulace na území �eské republiky evropskou 

dimenzi, nebo� díky systému �lenství v Evropské asociaci pro samoregulaci v reklam� 

umož�uje jednoduché podání stížnosti na komunikát pocházející z jiného státu. 

 Rozhodovacím orgánem Rady pro reklamu je Arbitrážní komise. Jejím úkolem 

je posuzování stížností na neeticitu nebo neslušnost jednotlivých reklam. V komisi jsou 

pom�rn� zastoupeni zadavatelé reklamy, reklamní agentury, média a významní 

odborníci jak z �ad komunika�ní profese, tak práva. 

 Všichni �lenové Rady pro reklamu se zavázali respektovat pravidla chování 

subjekt� p�i reklam� v tisku, na plakátovacích plochách, zásilkové služb�, audiovizuální 

produkci, kinoreklam� a reklam� v rozhlasovém a televizním vysílání, které upravuje 

                                                 
27 EASA: The European Advertising Standards Alliance – sdružuje evropské asociace zabývající se 
samoregulací reklamy. Každá národní asociace má ovšem vlastní pravidla regulace lišící se podobným 
zp�sobem jako tomu je u úprav regulace zákonné 
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Kodex reklamy. Jako dohlížitel nad dodržováním Kodexu byl ur�en sám p�íjemce 

komunikát�, spot�ebitel, nebo� každý má právo podat Rad� stížnost, ale Rada m�že 

zahájit �ízení i z vlastní iniciativy. 

 Jak jsem již napsal výše, Rada pro reklamu nemá suplovat �innost státních 

orgán�, takže v p�ípad�, že je k vy�ízení stížnosti oprávn�n státní orgán, Arbitrážní 

komise to st�žovateli sd�lí a doporu�í mu, aby se obrátil na n�j. U p�ípad�, ve kterých je 

Arbitrážní komise p�íslušna rozhodnout, vydá Komise nález v tom smyslu, zda odporuje 

�i neodporuje Kodexu reklamy. D�ležité je ovšem �íci, že rozhodnutí Komise nejsou 

vázána literou Kodexu, nýbrž jeho duchem. M�že tedy rozhodovat o neeti�nosti 

reklamy bez odkazu na konkrétní použitý �lánek Kodexu, �ímž je zaru�ena vyšší 

flexibilita a operativnost rozhodování v porovnání s rozhodováním dle regulace 

zákonné, která má svá striktní interpreta�ní pravidla. 

Jak jsem již zmínil výše, nálezy Arbitrážní komise mají pouze charakter 

doporu�ení, nelze u nich jejich obsah vynutit žádným právním prost�edkem a ani 

zadavatele �i reklamní agentury sankcionovat pokutami. Rozhodnutí jsou respektována 

dobrovoln� a Rada má pro prosazení svého nálezu jen faktické prost�edky nátlaku – 

zve�ejn�ní neuposlechnutí doporu�ení; existuje také možnost vylou�ení �lena z 

organizace p�i vážném nerespektování ustanovení Kodexu. 

Kodex je ur�en všem subjekt�m p�sobícím v oblasti reklamy a stanovuje jim 

pravidla profesionální práce. Proto je d�ležitý zejména pro marketéry, kte�í se mohou 

pouhým nahlédnutím do Kodexu p�esv�d�it, zda nep�ekra�ují hranice etiky a morálky. 

Kodex plní i funkci informa�ní sm�rem k ve�ejnosti, která tak zná meze, ve kterých se 

subjekty p�sobící v oblasti reklamy samy zavázaly p�sobit a m�že vynucovat pln�ní 

ustanovení Kodexu prost�ednictvím nástroj� etické samoregulace. Rada pro reklamu je, 

krom� hlavní �innosti, kterou je posuzování p�ípustnosti reklam z etického hlediska, i 

orgánem, u kterého si orgány dozoru nad dodržováním zákona o regulaci reklamy 

mohou vyžádat odborná stanoviska k aplikaci uvedeného zákona v praxi. A nutno �íci, 

že tak �iní. Rada se také podílí na p�íprav� nových právních p�edpis� týkajících se 

reklamy. 

 

1.5 Shrnutí regulace citlivých oblastí komer�ní komunikace 

 

Doposud jsme se zabývali pouze regulací komer�ní komunikace obecn�, ovšem 

zákon upravuje komunikaci n�kterých ur�itých produktových skupin nebo skupin 
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spot�ebitel� zvláštními normami, nebo� na specifickém postavení t�chto skupin existuje 

spole�enský zájem.  

 

1.5.1 Komunikace zam��ená na d�ti 

 

První takovouto skupinou, kterou se budeme podrobn�ji zabývat, je skupina d�tí, 

respektive d�tí mládeže. Je jisté, že d�ti jsou citliv�jší k reklamním sd�lením a také 

snáze manipulovatelné než dosp�lí, proto je nutno v komunikaci zam��enou na d�tského 

spot�ebitele brát zvláštní ohled. 

 

Zákon o regulaci reklamy v paragrafu 2c zakazuje, pokud jde o osoby mladší 18 let,  

 

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

b) doporu�ovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti 

nebo d�v��ivosti, 

c) nabádat, aby p�emlouvaly své rodi�e nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby 

ke koupi výrobk� nebo služeb, 

d) využívat jejich zvláštní d�v�ry v��i jejich rodi��m nebo zákonným zástupc�m 

nebo jiným osobám, 

e) nevhodným zp�sobem je ukazovat v nebezpe�ných situacích. 

 

Reklama nesmí cílit na d�ti i pokud propaguje jiné produkty hodné zvláštního 

z�etele. Reklama na tabákové výrobky tak nesmí být zam��ena na osoby mladší 18 let, 

zejména zobrazením t�chto osob nebo užitím prvk�, prost�edk� nebo akcí, které takové 

osoby p�evážn� oslovují. A podobn�  reklama na alkoholické nápoje nesmí být 

zam��ena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako 

mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat p�i spot�eb� alkoholických nápoj� nebo nesmí 

využívat prvky, prost�edky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují. 

V obdobném smyslu hovo�í i p�íslušné ustanovení zákona  �íslo 231/2001 Sb. o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

  Etický kodex Rady pro reklamu v�nuje reklam� zam��ené na d�ti a mládež celou 

kapitolu III. V ní zakazuje reklamy obsahující náznaky spot�eby alkoholu nezletilými a 

nebo osobami, které jsou, nebo se zdají být mladší než 25 let, stejn� jako reklamy na 

alkohol využívající d�ti �i snad dokonce reklamy na alkohol speciáln� zam��ené na d�ti.  
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 Další omezení se týkají komunikace tabákových výrobk� sm�rem k d�tem a 

mládeži. Takováto reklama nesmí být podle Kodexu zam��ena na nezletilé osoby a 

nabádat je ke kou�ení, ani nebude znázor�ovat výjevy, které by mohly tyto osoby zvláš� 

p�itahovat. V reklam� na tabákové výrobky smí vystupovat pouze osoby, které jsou 

nebo se zdají být starší 25 let.  Reklama tabákových výrobk� rovn�ž nesmí být umíst�na 

v médiích zam��ených na nezletilé, na billboardech v t�sné blízkosti škol, d�tských 

h�iš� a podobných za�ízení, která jsou ur�ena p�edevším nezletilým. Názvy a zna�ky 

tabákových výrobk� nesmí být používány na zboží ur�eném p�edevším d�tem a 

oble�ení s názvy cigaret �i jejich logy musí být pouze ve velikostech ur�ených pro 

dosp�lé spot�ebitele. 

Domnívám se, že z pohledu marketéra je zvlášt� neš�astná formulace ustanovení 

pod písmenem b shora uvedeného ustanovení, nebo� jsou formulovány zna�n� vágn� a 

umož�ují velmi široký výklad. Navíc evidentn� nekorespondují se základními pravidly 

marketingové komunikace, nebo�  reklama zam��ená na d�ti musí ze své podstaty 

využívat jejich nezkušenosti nebo d�v��ivosti. Kdyby tak ne�inila, nebyla by již 

reklamou d�tskou. Domnívám se, že š�astn�jší by byla formulace zakazující zneužívání, 

ne využívání daných typicky d�tských vlastností.  

 

1.5.2 Alkohol 

 

V našem geopolitickém prost�ední je �eská regulace komer�ní komunikace 

propagující alkoholické nápoje jednou z nejliberáln�jších. Ko�eny m�žeme hledat 

v tradi�ní toleranci ke konzumaci alkoholu v naší zemi. Na tomto míst� je t�eba p�ipojit, 

že práv� �eská republika je zemí, které se pravideln� umis�uje na vedoucí p�í�ce ve 

spot�eb� piva na obyvatele.  

P�edn� je t�eba �íci, že alkoholické nápoje jsou v právním smyslu druhem 

potravin a vztahují se na n� obecná omezení reklamy potravin, které popisuji v kapitole 

1.5.5, n�která pravidla pro komer�ní komunikaci alkoholu jsou ovšem specifická a 

p�ísn�jší. 

§ 4 zákona o regulaci reklamy stanoví s ú�inností pro všechna média a každou 

reklamu alkoholu:  

 

„Reklama na alkoholické nápoje nesmí  
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a) nabádat k nest�ídmému užívání alkoholických nápoj� anebo záporn� �i ironicky 

hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost, 

b) být zam��ena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které 

jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat p�i spot�eb� alkoholických nápoj� nebo 

nesmí využívat prvky, prost�edky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují, 

c) spojovat spot�ebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s 

�ízením vozidla, 

d) vytvá�et dojem, že spot�eba alkoholu p�ispívá ke spole�enskému nebo 

sexuálnímu úsp�chu, 

e) tvrdit, že alkohol v nápoji má lé�ebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo 

uklid�ující ú�inek anebo že je prost�edkem �ešení osobních problém�, 

f) zd�raz�ovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje“. 

 

Dikce �ást Kodex reklamy Rady pro reklamu v�novaná regulaci komer�ní 

komunikace alkoholu vyznívá obdobným zp�sobem jako výše uvedený paragraf zákona 

o regulaci reklamy. Z tohoto d�vodu se domnívám, že pro ú�ely této práce posta�í 

uvedení ustanovení tohoto zákona. Z pohledu marketéra je jist� komunikace alkoholu 

zajímavým tématem, u kterého je ovšem jist� v pokušení poušt�t se cestami spojování 

erotických motiv� s konzumací alkoholu. M�l by mít ale na pam�ti, že komunikát nesmí 

p�ekro�it hranice ustanovení pod písmenem d výše uvedeného paragrafu. 

 Je také nutné uv�domit si, že komer�ní komunikace alkoholu regulují v �eské 

republice ješt� další omezení autoregula�ní povahy, nap�íklad takzvaný Pivní kodex 

Iniciativy odpov�dných pivovar�. 

 

1.5.3 Tabák 

  

 Téma tabákové reklamy dlouhou dobu hýbalo naším politicko – regula�ním 

prost�edím. Nutno dodat, že v zahrani�í tomu nebylo jinak. Zákonodárci nakonec 

nastavili pro tabákovou reklamu velmi p�ísné podmínky, nejp�ísn�jší v porovnání se 

všemi ostatními produkty. 

 Novelou zákona o regulaci reklamy je od 1.1.2004 reklama na tabákové výrobky 

zakázána. Této problematice je v�nován paragraf 3 tohoto zákona. Nutno dodat, že 
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v tomto p�ípad� se jedná o ustanovení regulující celou škálu komer�ní komunikace a ne 

pouze reklamu jako takovou, nebo� odstavec druhý paragrafu 3 stanoví, že:  

 

„Reklamou na tabákové výrobky se rozumí též 

 a) jakákoliv forma obchodního sd�lení, jehož ú�elem nebo p�ímým �i nep�ímým 
ú�inkem je propagace tabákového výrobku, 
  
b) distribuce tabákového výrobku zdarma, jejímž ú�elem nebo p�ímým �i nep�ímým 
ú�inkem je propagace tabákového výrobku nebo distribuce zdarma, která má takový 
p�ímý �i nep�ímý ú�inek v souvislosti se sponzorováním podle odstavce 1, 
  
c) reklama, která se nezmi�uje p�ímo o tabákovém výrobku, ale využívá ochranné 
známky 1a) , emblému nebo jiného charakteristického rysu tabákového výrobku, pokud 
dále není stanoveno jinak.“ 
 

 Jak jsem již napsal výše, reklama na tabákové výrobky je zákonem zakázána, 

zákonodárce ovšem stanovuje ur�ité výjimky, tedy p�ípady, kdy propagace tabákových 

produkt� zakázána není. Jedná se o: 

 

a) reklamu v periodickém tisku, neperiodických publikacích , na letácích, plakátech 

nebo jiných tiskovinách nebo v elektronických prost�edcích ur�enou výlu�n� 

profesionál�m v oblasti obchodu s tabákovými výrobky, 

b) reklamu na tabákové výrobky ve specializovaných prodejnách tabákových 

výrobk� nebo ve výkladní sk�íni a na p�im��ené ozna�ení t�chto prodejen, 

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

poskytuje široký sortiment zboží nebo služeb, jedná-li se o reklamu umíst�nou v 

té �ásti provozovny, která je ur�ena k prodeji tabákových výrobk�, 

d) sponzorování motoristických sout�ží a sponzorskou komunikaci v míst� konání, 

e) publikace, které jsou tišt�né a vydávané ve t�etích zemích, pokud nejsou 

p�edevším ur�eny pro vnit�ní trh Evropských spole�enství. 

 

Z hlediska marketingových komunikací jsou z vyjmenovaných výjimek z�eteln� 

nejvýznamn�jší ty, které zákonodárce v�lenil pod písmena b a c. Takovýmito 

specializovanými prodejnami se totiž myslí nejen prodejna �ist� tabákových výrobk�, 

ale i oby�ejná trafika, a provozovnou,  ve které se prodává nebo poskytuje široký 

sortiment zboží nebo služeb, kup�íkladu restaurace �i jiné místo spole�ného stravování. 

Zde je široký prostor pro marketingovou kreativitu, nebo� vt�snat na pom�rn� malý 
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prostor, kterými se v�tšinou prodejny tabáku, nebo p�íslušné �ásti prodejen jiných, 

vyzna�ují, tak, aby byla daná komunikace ú�inná, je rozhodn� zajímavý úkol. Proto se 

m�žeme v sou�asné dob� setkat v trafikách s rozli�nými na první pohled drahými 

upoutávacími mechanismy, jako jsou nap�íklad speciální LCD obrazovky promítající 

reklamní smy�ku propagující tabákový výrobek. 

 

1.5.4 Léky 

 

Komer�ní komunikace lék� je v �eské republice regulována od roku 1992, kdy 

byly p�ijaty první, pom�rn� p�ísné,  regula�ní normy. Ovšem dozor, který nad regulací 

vykonávalo do roku 2002 Ministerstvo zdravotnictví, byl prakticky neú�inný. Od roku 

2002, kdy byly p�edpisy regulující komunikaci lék� harmonizovány s právem Evropské 

unie, se situace znateln� zlepšila a vymahatelnost práva v této oblasti je tak�ka 

bezproblémová. 

Komer�ní komunikaci lék� m�žeme rozlišit na dva okruhy. Zaprvé, okruh 

komunikace lék� zam��ené na laickou ve�ejnost a zadruhé, komunikaci zam��enou na 

odborníky. 

D�ležitým z hlediska praxe se mi jeví ustanovení § 5 (5) zákona o regulaci 

reklamy, ve kterém je výslovn� zakázáno p�ehán�ní vlastností léku v komer�ní 

komunikaci. Z hlediska marketingu zde vzniká nebezpe�í, nebo� jedním ze základních 

prost�edk� marketingové komunikace je nadsázka, která ovšem v p�ípad� propagace 

lék� není práv� nejvhodn�jší. 

Pokud se budeme soust�edit na komunikaci zam��enou na ve�ejnost, jsou 

z marketingového hlediska d�ležité zejména zákazy vyvolávání dojmu, že nepoužitím 

léku se náš zdravotní stav zhorší, doporu�ování humánního lé�ivého p�ípravku s 

odvoláním na doporu�ení v�dc�, zdravotnických odborník� nebo osob, které jimi 

nejsou, ale které by díky svému skute�nému nebo p�edpokládanému spole�enskému 

postavení mohly podpo�it spot�ebu humánních lé�ivých p�ípravk� a vyvolávání dojmu, 

že porada s léka�em, léka�ský zákrok nebo lé�ba nejsou pot�ebné, zvlášt� nabídkou 

stanovení diagnózy nebo nabídkou lé�by na dálku.28 

                                                 
28 § 5a (7) z. �. 40/1995 Sb. 
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 Co se týká komunikace zam��ené na odborníky, zadavatel se musí zejména 

vyhnout pokušení odm��ovat odborníky starající se piln� o odbyt léku r�znými 

produkty nebo benefity.  

 

1.5.5 Potraviny 

 

 § 5d zákona o regulaci reklamy uvádí, že: 

 

„Reklama na potraviny nesmí uvád�t v omyl zejména 

a) pokud jde o charakteristiku potravin, jejich vlastností, složení, množství, trvanlivost, 

p�vod nebo vznik a zp�sob zpracování nebo výroby, 

b) pokud jde o p�isuzování ú�ink� nebo vlastností, které potravina nevykazuje, 

c) vyvoláním dojmu, že potraviny vykazují zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve 

skute�nosti tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny, 

d) p�isuzováním potravin� vlastností prevence, ošet�ování, lé�by nebo vylé�ení 

lidských onemocn�ní nebo takové vlastnosti nazna�ovat; to však nesmí bránit u 

potravin pro zvláštní léka�ské ú�ely uvád�ní informací nebo doporu�ení ur�ených 

výhradn� osobám kvalifikovaným v oboru léka�ství, výživy nebo farmacie; rovn�ž 

tak u minerální vody nesmí tato omezení bránit uvád�ní údaj� o tom, že minerální 

voda podporuje nebo usnad�uje ur�ité životní funkce lidského organismu, 

e) doporu�ováním potraviny s odvoláním na nekonkrétní klinické studie.“ 

 

Domnívám se, že marketér se do konfliktu s t�mito ustanoveními dostane spíše 

výjime�n�. D�ležit�jší z hlediska praxe se mi ovšem jeví vyhláška �íslo 113/2005 Sb. o 

zp�sobu ozna�ování potravin a tabákových výrobk�, která stanoví, že p�i nabízení 

potravin k prodeji je zakázáno užívání slov "domácí", "�erstvý", "živý", "�istý", 

"p�írodní", "pravý" nebo "racionální". Podle zákona o ekologickém zem�d�lství je dále 

zakázáno ozna�ovat potravinu, na kterou nebylo vydáno osv�d�ení o biopotravin�, 

slovem "bio" nebo "eko" nebo grafickým znakem nebo údaji poukazujícími na 

ekologický, organický, p�írodní nebo biologický zp�sob výroby. Na druhou stranu, p�i 

zna�ení bioprodukt� �i biopotravin nebo p�i jejich propagaci nesmí být uvád�no, že 

p�edstavují záruku vyšší organoleptické, nutri�ní nebo zdraví prosp�šné jakosti. 
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Reklama na dopln�k stravy musí obsahovat z�etelný, v p�ípad� tišt�né reklamy dob�e 

�itelný, text „dopln�k stravy“, a reklama na potravinu pro zvláštní výživu musí 

obsahovat stejn� vyvedený text „potravina pro zvláštní výživu“. 

 

1.5.6 Ostatní 

 

 Vý�tem citlivých, zvláštn� regulovaných oblastí komer�ní komunikace jsem 

nechal mnoho dalších oblastí, jako jsou nap�íklad specifika komunikace finan�ních 

produkt�, automobil�, zbraní, �i poskytování poh�ebních služeb, nepopsaných. Jist� by 

bylo zajímavé tyto právní problémy popsat zevrubn�ji, avšak tyto oblasti jsou velmi 

vzdálené sv�tu b�žné marketingové komunikace, jejíž p�esahy ve sm�ru k zákonné i 

etické regulaci jsem si vytkl za cíl v této práci popsat a tak dosp�l jsem k záv�ru, že 

jejich podrobn�jší charakteristika, která by byla jist� zajímavá, by byla na t�chto 

místech spíše kontraproduktivní. 
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2 Praktická �ást 

 

 V této �ásti práce, nazvané Praktická �ást: Analýza konkrétních p�ípad�, se 

hodlám dotknout n�kterých konkrétních zajímavých p�íklad� komer�ních komunikát� a 

k nim se vážících arbitrážních i soudních rozhodnutí, které dokreslí p�edchozí, spíše 

teoretickou, sta� zabývající se popisem sou�asné právní situace na poli regulace 

komer�ní komunikace v �R a jejími možnými p�esahy do praxe. 

 

2.1 Eden Hashish Centre - produkty vylou�ené z trhu 

 

 Jak jsem již psal výše, s komer�ní komunikací, která by propagovala produkty, 

které jsou již ze své podstaty v rozporu s právními p�edpisy, je v �eské republice 

pom�rn� t�žké, ne-li nemožné se setkat. Takovýto komunikát by ovšem mohl vypadat 

p�ibližn� jako tento plakát, propagující jakési opiové doup� v ulicích nepálského 

hlavního m�sta Káthmándú v dobách britské koloniální správy. 

 

 

zdroj: www.hempfiles.com 
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2.2 Cartier - podprahová reklama 

 

 Jak jsem již napsal výše, v kapitole 1.3.3.1, s podprahovou reklamou je 

v �eských podmínkách tak�ka nemožné se potkat. Na tomto míst� pouze upozorním na 

ob�asné zmatení pojm�, které se v souvislosti s podprahovou reklamou objevuje. Pro 

ú�ely zákona je podprahovou reklamou reklama taková, která, op�t cituji, by m�la vliv 

na podv�domí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba v�dom� vnímala. Jednoduchým 

jazykovým výkladem tedy m�žeme dojít k záv�ru, že osoba, tedy spot�ebitel, nem�že, 

aby se jednalo o podprahovou reklamu, vnímat reklamu celou jako takovou, ne pouze a 

jen onen podprahový vliv - pak by se již o podprahovou reklamu samoz�ejm� nejednalo. 

Podprahovou reklamou tudíž rozhodn� není nap�íklad následující inzertní strana, nebo� 

a� si n�který spot�ebitel jist� nemusí uv�domit, že tvar flakonu m�že ovlivnit jeho 

spot�ebitelské rozhodnutí a reklama na m�že p�sobit na jeho podv�domí nap�íklad ve 

smyslu posílení mužnosti po aplikaci propagované v�n�, nejedná se o reklamu 

podprahovou. Otev�ena ovšem z�stává eti�nost této reklamy zejména ve smyslu 

ochrany mravnosti. 
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zdroj: bouneufort.livejournal.com 

 

2.3 Hawai - klamavá reklama 

 

 Jak jsem již uvedl v kapitole 1.3.4.1, musíme rozlišovat komunikaci lživou a 

komunikaci klamavou. Klamavou komunikací je komunikace taková, která je sto uvést 

spot�ebitele v omyl a tím ho poškodit (regulace ve�ejnoprávní), nebo poškodit 

konkurenta (regulace soukromoprávní). Obvykle klamavá reklama spl�uje oba tyto 

p�edpoklady, protože tím, že na jedné stran� klame spot�ebitele, na stran� druhé tím 

získává výhodu oproti zákony dodržující konkurenci. P�íkladem toho, jak m�že být 

komunikace sice komunikací pravdivou, ale zárove� klamavou, je tato reklama na 

ovocný nápoj.  
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zdroj: JUDr. Filip Winter – výukové materiály 

 

Hodnota 100% na etiket� této lahve se sice podle p�ipojeného nápisu jasn� udává 

kvalitu nápoje, ne ovocný podíl, avšak pr�m�rný spot�ebitel, který je zvyklý na to, že 

�íslo objevující se na obalu ovocného nápoje udává práv� podíl ovocné š�ávy na 

celkové hmotnosti výrobku, upadá v domn�ní, že stojí p�ed stoprocentní ovocným 

moštem, pop�ípad� š�ávou z koncentrátu. Proto je nutno tuto komer�ní komunikaci 

vyhodnotit jako klamavou. 

 

2.4 Electrocity - klamavá reklama 

 

Stejn� tak následující billboard upozor�ující na ak�ní ceny n�kterých 

elektronických výrobk� sice jasn� deklaruje, že takové ceny zákazník jinde nenajde, 

avšak, pokud pomineme otázku pravdivosti tohoto výrobku, tak zadavatel m�že 

spot�ebitele uvést v omyl v tom smyslu, že ten sice nemusí nalézt takové ceny, avšak 

m�že nalézt ceny nižší. 
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zdroj. JUDr. Filip Winter – výukové materiály 

 

2.5 Chitophyl 3 - skrytá reklama, klamavá reklama, porušování ustanovení regulujících 

komunikaci lé�ivých p�ípravk�, potravin a inzerce 

 

 Ukázkovým p�íkladem reklamy skryté je následující text �lánku ze 

�trnáctideníku TVstar �íslo 8/2007. 
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zdroj: www.pooh.cz 

 

Tento jasný p�ípad komer�ní komunikace nebyl ozna�en jako inzerce a maskuje 

se za b�žný redak�ní �lánek. Tento dojem jen dokresluje p�sobivý p�íb�h, který má 

ovšem zejména funkci p�esv�d�ovací ve smyslu posílení d�v�ryhodnosti nabízeného 
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p�ípravku. Chyb, respektive proh�ešk� proti zákonu ovšem m�žeme na p�edchozích 

stánkách nelézt více. Jako ú�inná látka je uvedena zcela nekonkrétní vláknina 

z mo�ských organizm�. P�ípravek vyvinul nedefinovaný tým vynikajících odborník� a 

jeho ú�innost opravdu prokázaly pr�zkumy, o tom, kdo a jak je provád�l, m�žeme jen 

spekulovat. Šedivý ne�itelný proužek, který se nachází po stran� objednacího kupónu, je 

ne�itelný souhlas s použitím osobních údaj�. Formulace o cen�, jež by se svou 

kostrbatostí a nejasností mohla sm�le m��it s kostrbatostí a nejasností n�kterých text� 

diplomových prací popisujících vztah marketingové komunikace a práva, je matoucí a 

spot�ebitel tak neví, kolik za objednaný produkt v kone�ném d�sledku zaplatí. Povinné 

ozna�ení, že se jedná o dopln�k stravy a ne o lék úpln� chybí. To jsou n�které z chyb, 

jichž se zadavatel dopustil. Myslím, že zde máme p�ed sebou ukázkový p�íklad neetické 

a protizákonné komer�ní komunikace. 

 

2.6 Frankfurt EM 1 - nevyžádaná reklama 

 

 S nevyžádanou reklamou se m�žeme setkat v �eském prost�edí pom�rn� snadno. 

P�ípad� nedodržování výslovného p�ání neobdržovat do své poštovní schránky reklamní 

sd�lení  je jist� hojn�, avšak seriózní výzkum na toto téma chybí. 

 

 Pokud se jedná o nevyžádaná komer�ní sd�lení komunikovaná elektronickými 

médii, nejv�tším problémem se jeví být takzvaný spam, neboli nevyžádaná komer�ní 

sd�lení, �asto nevaln� inteligentního obsahu, zasílaná do r�zných elektronických 

schránek bez možnosti spot�ebitele dalšímu zasílání zabránit. E-maily, jako nap�íklad 

tento: 
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zdroj: www.spamsense.com 

 

2.7 Adihash - parazitování na pov�sti, vyvolání nebezpe�í zám�ny 

 

Pánské triko, které máte možnost vid�t na následujícím obrázku, m�že napl�ovat 

hned dv� skutkové podstaty zákon� postihujících nekalou komer�ní komunikaci. 

 

zdroj: www.kupkoszulke.pl 
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Zaprvé, toto triko se rozhodn� dopouští parazitování na pov�sti, když se snaží 

zvýšit svou popularitu tím, že bude spojováno se známou zna�kou sportovní výbavy 

Adidas. Zadruhé, je možné, že u tohoto trika hrozí zám�na s originálním produktem 

firmy Adidas, nebo� podobnost znak� a názvu je z�ejmá. To, že je zde logo 

prezentováno se z�ejmou nadsázkou, nem�že být dle mého názoru dostate�nou omluvou 

výše zmín�ným skute�nostem.  

 

2.8 KISS 98 FM - etika 

 

Klasickým p�íkladem využití etické samoregulace v systému regulace komer�ní 

komunikace v �eské republice je p�ípad billboard� propagujících rádiovou stanici KISS 

98 FM, na kterých se vedle sloganu Rádio na doživotí objevuje fotografie Ji�ího 

Kajínka, vraha pravomocn� odsouzeného, jak jinak, k doživotnímu trestu odn�tí 

svobody. Nutno dodat, že Ji�í Kajínek s umíst�ním své fotografie na billboardu souhlasil 

a nejednalo se tedy o porušení jeho osobnostních práv. 

 

zdroj: www.radio.cz 

 

Arbitrážní komise rady pro reklamu prohlásila billboard za neetický. Dovolte mi 

nyní odcitovat z jejího rozhodnutí �íslo 017/2004/STÍŽ: 

 

„Arbitrážní komise rozhodla v�tšinovým po�tem hlas�, že reklama „Rádio na 

doživotí“ porušuje platný etický Kodex reklamy Rady pro reklamu a to tím, že využitím 

osoby pravomocn� odsouzené pro zvláš� závažný trestný �in poškozuje dobré jméno 

reklamy v �ásti první, kapitola I, bod 3.1 „Reklama nesmí navád�t k porušování 

právních p�edpis� nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.“, bod 3.2 
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„Reklama musí být slušná, �estná a pravdivá. Musí být vytvá�ena s v�domím 

odpov�dnosti v��i spot�ebiteli i spole�nosti.“ a bod 3.4 „Žádná reklama nesmí v zásad� 

ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové, �i snižovat d�v�ru v reklamu jako službu 

spot�ebitel�m.“ 

Arbitrážní komise považuje reklamní využití osoby pravomocn� odsouzené pro 

zvláš� závažný trestný �in za jednání, které odporuje etickém kodexu vydanému RPR. 

AK RPR je p�esv�d�ena, že takovéto získávání výhody v��i ostatním sout�žitel�m je 

spole�ensky nezodpov�dné a poškozuje d�v�ru ve�ejnosti v cíle a zám�ry reklamního 

pr�myslu.“ 

 

2.9 Ruddles Ale – etika, násilí v reklam� 

 

Na následujícím obrázku m�žeme vid�t inzerát pivovarnické spole�nosti 

Ruddles. M�žeme na n�m vid�t hlave� brokovnice mí�ící p�ímo na �tená�e a po ní 

nápis. Promi�, ale v��ím, že toto je moje místo. Reklama byla shledána neetickou 

zejména proto, že zobrazení zacházení se st�elnou zbraní je zde nezodpov�dné a 

nebezpe�né. Reklama m�že také d�sit n�které citliv�jší spot�ebitele. 
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zdroj: news.bbc.co.uk 

 

2.10 Noží�ství Josef Tupý – etika, sexuální motivy v reklam� 

 

 Na níže uvedené fotografii vidíme jasný rozpor s ustanovením bodu 1.1. kapitoly 

II Kodexu reklamy, který zní : „Reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, 

které by porušovaly hrubým zp�sobem normy slušnosti a mravnosti obecn� p�ijímané 

t�mi, u nichž je pravd�podobné, že je reklama zasáhne. Zejména prezentace lidského 

t�la musí být uskute��ována s plným zvážením jejího dopadu na všechny typy �tená�� a 

divák�. Porušení Kodexu budou posuzována s ohledem na celkový kontext, vztah 

reklamy k produktu, zvolenou cílovou skupinu a použitá média“. Nahé ženské t�lo 

dopln�né nep�íliš vkusným sloganem U nás nabroušené….p�e�ízne vše rozhodn� 

v outdoorové reklam� nemá co d�lat. 
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zdroj: fotografický archiv autora práce 

 

2.11 Berentzen Fernet – etika, odpov�dnost v reklam� na alkohol 

 

 Následující komunikát p�edstavuje reklamu spole�nost Berentzen na alkoholický 

nápoj Berentzen Fernet. Reklama zobrazuje alkoholický nápoj jako spot�ebitelova 

p�ítele a nazna�uje, že alkohol m�že být nástrojem k �ešení jeho osobních problém�. 

Síla komunikátu je navíc umocn�na zobrazením známé osobnosti jako garanta 

proklamovaného ú�inku. Reklama je neetická a spole�ensky nebezpe�ná. V tomto 

smyslu rozhodla také Arbitrážní komise Rady pro reklamu, která doporu�ila zadavateli 

reklamu stáhnout. 
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zdroj: www.novinky.cz 

 

2.12 Erasmusplus - parazitování na pov�sti 

 

 To, že nekalé komer�ní praktiky se nevyhýbají ani p�d� akademické, dokládá 

následující obrázek, na kterém m�žeme vid�t fotografie dvou záložek, které ležely, dány 

k volné okupaci, na pultu knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  Na n�m 

m�žeme vid�t ukázkový p�íklad parazitování na pov�sti. Soukromá spole�nost 

nabízející letní výukové kurzy spoléhá na to, že použití jména Erasmus, odkazujícího 

spíše než na významného nizozemského humanistu na program Evropské unie 

podporující politiku mezistátní vým�ny student�, jí zajistí v�tší míru atraktivity a 

d�v�ryhodnosti. 

 To, že zadavatel p�iznává strohým tvrzením na svých internetových stránkách, 

že „Erasmusplus has nothing to do with the erasmus program of the European Union,“ 

nemá v tomto p�ípad� žádnou právní relevanci. 
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zdroj: archiv autora práce 

 

2.13 GlaxoSmithKline - klamavá reklama, srovnávací reklama, rozpor s dobrými mravy 

Zajímavý p�íklad soub�hu porušení rovnou n�kolika skutkových podstat jsem 

nalezl ve sporu ukon�eném rozsudkem Nejvyššího správního soudu pod zna�kou 6 As 

25/2006-78. Jedna z nejv�tších evropských spole�ností zabývající se výrobou lék� 

GlaxoSmithKline po dobu 14 dní rozdávala léka��m a lékárník� reklamní leták, ve 

kterém uvád�la, že její vakcína proti klíš�ové encefalitid� je jediná, která svým 

složením spl�uje požadavky Evropské agentury pro hodnocení lé�ivých p�ípravk� na 

humánní lé�iva, což byl údaj nepravdivý. Navíc leták, který dostalo na dv� st� 

praktických léka��, obsahoval také údaje o nebezpe�nosti užívání vakcín obsahujících 

lidský albumin, p�i�emž takové vyrábí jediný konkurent spole�nosti GlaxoSmithKline. 

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí potvrdil rozsudek pražského m�stského 

soudu, ve kterém m�stský soud uznal argumenty žalobce, který po provedeném 

správním �ízení shledal žalovaného vinným správními delikty podle ustanovení zákona 

o regulaci reklamy, p�i�emž šlo nejen o porušení zákazu reklamy klamavé, ale 
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komunikát byl i v rozporu s dobrými mravy a porušoval zákonné ustanovení o 

p�ípustnosti srovnávací reklamy. 

 

2.14 Fidorka - d�ti v reklam�, násilí v reklam� 

 Jedním z nejvýznamn�jších p�ípad� regulace komer�ní komunikace v �eské 

republice je p�ípad televizní reklamy na �okoládovou oplatku Fidorka. Tento spot byl 

první televizní reklamou v �eské republice, která �elila pokut� ud�lené Radou pro 

rozhlasové a televizní vysílání (viz kapitola 1.3.3.3). V tomto televizním spotu m�žeme 

vid�t dívku v�ku zjevn� d�tského, kterak kv�li tomu, aby mohla odcizit dám� v sedící 

v automobilu Fidorku, praští svou panenkou do kapoty vozidla, �ímž zp�sobí spušt�ní 

airbag� a v nastalém zmatku Fidorku odcizí a následn� konzumuje. 

 Na tomto míst� se p�ímo nabízí srovnání princip� regulace zákonné a etické 

samoregulace. Arbitrážní komise rady pro reklamu se na základ� n�kolika stížností 

uvedeným spotem zabývala a dosp�la k názoru, že reklama neetická není. Zde uvádím 

vyjád�ení Arbitrážní komise v jeho plném zn�ní: 

 

 „Arbitrážní komise si p�ed vydáním rozhodnutím d�kladn� prostudovala všechny 

obdržené stížnosti (celkem 7), zhlédla sporný reklamní spot, požádala o písemné 

vyjád�ení jak zadavatele tak i reklamní agenturu která kampa� p�ipravovala a 

prostudovala odborný posudek psychologa a psychiatra k možnému vlivu reklamy na 

dosp�lé a d�ti. Zadavatel reklamy ve spole�ném vyjád�ení s reklamní agenturou ke 

stížnostem konstatoval, že v reklamním spotu je „vše p�emršt�né, fantazijní, od 

„p�eslazené roztomilosti“ dívky až po p�ehnan� „sebejist� vyhlížející“ ženu“. Ve 

vyjád�ení se dále uvádí, že „na základ� pr�zkumu renomované spole�nosti se reklama 

valné v�tšin� divák� líbí nebo jim nevadí“. V záv�ru vyjád�ení je konstatováno, že 

reklama není ur�ena d�tem, ale pouze dosp�lé populaci. Proto reklama není vysílána u 

d�tských program� a 75% spot� je vysíláno po 20.hodin� ve�er.  Odborný posudek 

psychologa Dr. Josefa Pavláta a psychiatra MUDr. Ilji Žukova z Psychiatrické kliniky 

1.LF UK v Praze o možné škodlivosti p�edm�tné reklamy pro dosp�lé �i d�ti, který m�la 

Arbitrážní komise rovn�ž k dispozici, krom� jiného konstatoval, že „reklama sice 

nabádá ke spot�eb� �okoládových oplatek, nikoliv však k �emukoliv jinému“. Arbitrážní 

komise po následné diskusi dosp�la k v�tšinovému názoru, že reklamní nadsázka, kterou 

argumentují ve svém vyjád�ení zadavatel spolu s reklamní agenturou, je z reklamního 
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spotu z�ejmá.  P�íb�h tohoto reklamního spotu je traktován s tak výraznou nadsázkou a 

stylizací, která jej v o�ích dosp�lého diváka z�eteln� odliší od prvoplánového 

„realistického významu“. Komise si však zárove� uv�domuje, že d�tem tato schopnost 

vnímat reklamní nadsázku chybí. Proto se rozhodla doporu�it zadavateli reklamy, aby 

vysílání reklamního spotu z dosavadní 20.hodiny posunul až na 22.hodinu. Posunem 

za�átku vysílání reklamního spotu by m�lo být docíleno toho, aby reklamní spot 

nemohly shlédnout d�ti, jejichž schopnost kopírovat reklamní spot v praxi nelze nikdy 

dop�edu vylou�it.  Na základ� výše uvedeného rozhodla Arbitrážní komise v�tšinovým 

názorem všechny stížnosti zamítnout s tím, že ve smyslu výše uvedeného doporu�uje 

zadavateli reklamy nejpozd�ji do 5 dn� po doru�ení tohoto rozhodnutí posunout za�átek 

vysílání reklamního spotu až na 22.hodinu.“ 

 

 Rada pro reklamu ovšem zaujala ve v�ci odlišné stanovisko a ud�lila všem t�em 

hlavním �eským celoplošným televizním stanicím pokutu ve výši 500 000 K�. Tato 

pokuta byla definitivn� potvrzena rozsudkem Nejvyššího správního soudu 

publikovaném pod zna�kou 4 As 26/2004-51, z nehož si dovolím odcitovat 

nejzásadn�jší pasáže. 

 (…)Z obsahu správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil pro posouzení této právní 

v�ci zejména následující rozhodné skute�nosti: správní �ízení bylo s žalobcem zahájeno 

poté, kdy za�azoval pr�b�žn� do vysílání reklamní spot na �okoládovou oplatku 

Fidorka, a to pravideln� v dob� od osmi do dvaceti dvou hodin. Podstata tohoto 

reklamního spotu spo�ívá v tom, že p�ibližn� 5 - 6 leté d�v�átko na p�echodu silnice pro 

chodce vhodí panenku na kapotu automobilu, �ímž „uvede“ do �innosti airbagy tohoto 

automobilu a zmocní se oplatky Fidorka, kterou práv� rozbaluje p�ekvapená žena sedící 

v automobilu na míst� spolujezdce. Poté, co d�v�átko oplatku žen� vytrhne, se do ní 

zakousne a praví: „Je to kulatá k�upavá oplatka, napln�ná moc dobrou náplní. A ješt� 

je celá obalená v �okolád�.“ Na to navazuje hlas dosp�lé osoby, slovy: „Fidorka, když 

musíš, tak musíš.“  

St�žovatelka v pr�b�hu správního �ízení shromáždila údaje o datech a �asech 

odvysílání reklamního spotu, rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu ze dne 15. 

9. 2000 o zamítnutí stížností proti reklamnímu spotu s vyjád�ením, že doporu�uje 

posunout za�átek reklamního spotu až na dvaadvacátou hodinu, nebo� nadsázka, kterou 
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z reklamního spotu dovodila, nemusí být d�tmi pochopena, a dále vyjád�ení žalobce k 

rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu. Dne 10. 7. 2001 st�žovatelka rozhodla 

o uložení pokuty. Její výši od�vodnila prvním porušením zákona o reklam� ze strany 

žalobce obdobným jednáním, avšak p�ihlédla také k tomu, že vysílání je celoplošného 

charakteru, a dále i k tomu, že žalobci byla již n�kolikrát uložena pokuta za odvysílání 

po�adu, který by mohl ohrozit psychický nebo morální vývoj d�tí a mladistvých v dob�, 

kdy je vysílání takového po�adu zakázáno.  

Jak vyplývá z obsahu soudního spisu, žalobce toto rozhodnutí napadl žalobou, M�stský 

soud v Praze se po projednání v�ci sice ztotožnil se stanoviskem st�žovatelky, že k 

porušení § 2 odst. 3 zákona o reklam� popsaným jednáním žalobce došlo, avšak 

rozhodnutí o uložení pokuty zrušil pro nezákonnost s tím, že st�žovatelka p�i stanovení 

výše pokuty nesprávn� vycházela z kriterií, stanovených jiným zákonem, než zákonem o 

reklam�, a p�ekro�ila tak meze správního uvážení.  

Nejvyšší správní soud napadený rozsudek p�ezkoumal v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. �. 

s., vázán rozsahem a d�vody, které st�žovatelka uplatnila v kasa�ní stížnosti. Nejvyšší 

správní soud p�itom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s. �. s., k nimž by musel 

p�ihlédnout z ú�ední povinnosti.  

Po p�ezkoumání kasa�ní stížnosti Nejvyšší správní soud dosp�l k záv�ru, že kasa�ní 

stížnost není d�vodná.  

(…)Podle § 2 odst. 3 zákona o reklam� (ve zn�ní ú�inném v dob� rozhodování 

st�žovatelky) se zakazují reklamy ur�ené osobám do 15 let, nebo v nichž vystupují osoby 

mladší 15 let, pokud podporují chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální 

vývoj.  

Ve vztahu k tomuto ustanovení zákona o reklam� se M�stský soud v Praze ve svém 

rozsudku ztotožnil se stanoviskem st�žovatelky, že žalobce takto stanovený zákaz 

za�azením p�edm�tné reklamy do vysílání porušil. Uvedl, že pokud jde o první podmínku 

z citovaného zákonného ustanovení, tj. že šlo o reklamní spot ur�ený osobám do 15 let, 

nebo v n�mž vystupují osoby mladší 15 let, pak tato podmínka je spln�na, nebo� v 

daném p�ípad� šlo nepochybn� o reklamní spot, v n�mž vystupovala osoba mladší 15 

let. Není sporu o tom, že v reklamním spotu vystupovalo d�v�átko, jehož v�k z�eteln� 

nedosahoval 15 let. To pro spln�ní první z obou podmínek vyplývajících z § 2 odst. 3 
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zákona o reklam� posta�uje a nebylo by již t�eba se v takovém p�ípad� zabývat druhou z 

alternativn� stanovených subpodmínek, tj. zda je reklamní spot d�tem p�ímo ur�en. 

Nicmén� i ve vztahu k této podmínce lze mít za to, že spln�na byla. P�edm�tem 

p�esv�d�ovací kampan� bylo zboží, které je nepochybn� ur�eno mimo jiné d�tem a 

reklamní spot m�l vyvolat poptávku po oplatce mimo jiné práv� u nich, p�itom reklama 

byla podle údaj� ohledn� vysílacích �as� obsažených ve správním spisu vysílána v 

dob�, kdy d�ti televizi sledují. Pokud jde o další z podmínek uvedených z § 2 odst. 3 

zákona o reklam�, tj. zda reklamní spot podporuje u d�tí chování ohrožující jejich 

zdraví, psychický nebo morální vývoj, i tato podmínka je dle M�stského soudu v Praze 

spln�na. Pokud totiž podstata uvedeného reklamního spotu spo�ívá v tom, že d�v�átko, 

které zatouží po oplatce, se jí zmocní za použití prvku agresivity jak ve vztahu k osobám 

jedoucím v automobilu (panenka je dle kontextu d�je reklamního p�íb�hu vhozena na 

automobil), tak ve vztahu k panence, která je zde použita jako nástroj projevu této 

agresivity, pak je evidentní, že takto koncipovaný reklamní spot chování ohrožujícího 

psychický nebo morální vývoj d�tí podporuje.  

Podle § 8 odst. 1 zákona o reklam� tomu, kdo rozši�uje reklamu v rozporu s tímto 

zákonem, uloží orgán dozoru ve správním �ízení pokutu do výše 2 000 000 K� podle 

závažnosti porušení povinnosti a rozsahu p�ípadn� zp�sobené škody, a to i opakovan�.  

Ve vztahu k tomuto ustanovení zákona o reklam� se M�stský soud v Praze ve svém 

rozsudku naopak se stanoviskem st�žovatelky neztotožnil, a to s tím, že st�žovatelka p�i 

rozhodování o výši pokuty nesprávn� vycházela z kriterií, stanovených jiným zákonem, 

než zákonem o reklam�, a p�ekro�ila tak meze správního uvážení.  

St�žovatelka se v kasa�ní stížnosti dovolává toho, že �ízení o uložení pokuty bylo vedeno 

zcela v souladu s procesními ustanoveními a napadené rozhodnutí má veškeré 

náležitosti stanovené § 47 zákona �. 71/1967 Sb., správní �ád.  

Podle § 47 odst. 3 správního �ádu v od�vodn�ní rozhodnutí správní orgán uvede, které 

skute�nosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden p�i hodnocení d�kaz� 

a p�i použití právních p�edpis�, na základ� kterých rozhodoval.  

St�žovatelka výši pokuty ve svém rozhodnutí od�vodnila tak, že p�ihlédla k tomu, že se 

sice jedná ze strany ú�astníka �ízení o první porušení zákona tímto zp�sobem, avšak 

zárove� k tomu, že jeho vysílání je celoplošného charakteru a že mu byla již n�kolikrát 
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uložena pokuta za odvysílání po�adu, který by mohl ohrozit psychický nebo morální 

vývoj d�tí a mladistvých v dob�, kdy je vysílání takového po�adu zakázáno.  

M�stský soud v Praze shledal, že st�žovatelka tak p�i stanovení výše ukládané pokuty 

p�ihlédla vedle kriterií ze zákona o reklam� i ke kriteriím stanoveným jiným zákonem 

(zákon o rozhlasovém a televizním vysílání), �ímž p�ekro�ila meze správního uvážení a 

pro tuto nezákonnost rozhodnutí st�žovatelky zrušil. S tímto záv�rem M�stského soudu 

se pln� ztotož�uje i Nejvyšší správní soud. Podle § 78 odst. 1 s. �. s. v�ta druhá platí, že: 

Pro nezákonnost zruší soud napadené rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, že správní orgán 

p�ekro�il zákonem stanovené meze správního uvážení nebo jej zneužil.  

Institut správního uvážení (diskrece) p�ichází v úvahu tehdy, jestliže s existencí ur�itého 

skutkového stavu není jednozna�n� spojen jediný nutný právní následek, nebo je 

posuzovaný skutkový stav spojován s více hledisky. Správní uvážení p�itom m�že podle 

povahy v�ci p�icházet v úvahu jak v hypotéze, tak v dispozici a nakonec i v sankci normy 

správního práva. Kde jsou pro to dány objektivní p�edpoklady, normy správního práva 

tady svou konstrukcí a svým obsahem umož�ují, aby orgány ve�ejné správy po zvážení 

p�edm�tných okolností zvolily jedno z více danou právní normou p�edvídaných �ešení, a 

to zpravidla ve spojení s možností vyhodnocení napln�ní �i dopadu p�edepsaných 

hledisek pro posuzovaný skutkový stav. Normy správního práva v takových p�ípadech 

bu�to po�ítají s tím, že ur�ité rozhodnutí správní orgán vydat m�že, ale také nemusí, 

nebo pro vydání ur�itého rozhodnutí po�ítají s více jeho možnými variantami, a to 

zpravidla práv� ve spojení s hledisky, na jejichž posouzení je vázán zjiš�ovaný a 

hodnocený skutkový stav. Správní orgán pak v každém takovém p�ípad� ur�uje v mezích 

daných mu vždy p�íslušnou normou správního práva konkrétní zp�sob �ešení sám. 

Smysl správního uvážení p�itom spo�ívá v jeho objektivizovaném uplat�ování, proto 

správní uvážení nem�že znamenat libov�li správních orgán�, jež by p�íp. vedla k 

p�ekro�ení stanovených mezí správního uvážení, nebo dokonce k jeho zneužití.  

V dané v�ci bylo pro správní uvážení o výši pokuty rozhodující zn�ní § 8 odst. 1 zákona 

o reklam� v �ásti textu, kde se uvádí: orgán dozoru uloží.…. pokutu podle závažnosti 

porušení povinnosti a rozsahu p�ípadn� zp�sobené škody, a to i opakovan�. Takto 

stanovenými kriterii pro ur�ení výše pokuty jsou jednozna�n� dány meze správního 

uvážení práv� pokud jde o hlediska, podle nichž m�la být sankce zvažována a jejich 

užitím také m�lo být uložení konkrétní výše pokuty od�vodn�no.  
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Pokud však st�žovatelka výši ukládané pokuty od�vodnila m.j. celoplošností vysílání, 

pak je z�ejmé, že nevycházela z § 8 odst. 1 zákona o reklam�, ale vycházela z § 20 odst. 

1 zákona �. 468/1991Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v n�mž 

bylo v dob� rozhodování jako kriterium pro výši ukládaných pokut podle tohoto zákona 

mj. stanoveno kriterium rozsahu a dosahu vysílání.  

Zákon o reklam�, za jehož porušení byla pokuta ukládána, jako kriteria pro výši 

ukládané pokuty, jak bylo bezprost�edn� výše citováno, p�edepisuje závažnost porušení 

povinnosti a rozsah p�ípadn� zp�sobené škody, p�ípadn� i opakované jednání. Za 

tohoto stavu v�ci je i Nejvyšší správní soud toho názoru, že pokud st�žovatelka nad 

rámec takto stanovených kriterií výslovn� zohled�ovala ve svém rozhodnutí i to, že 

vysílání je celoplošného charakteru a že žalobci byla již v minulosti n�kolikrát uložena 

pokuta za odvysílání po�adu, který mohl ohrozit psychický a morální vývoj d�tí a 

mladistvých v dob�, kdy je vysílání takového po�adu zakázáno, a posuzovala tak 

závažnost p�edm�tného porušení i podle jiného zákona (zákona o rozhlasovém a 

televizním vysílání), potom postupovala v rozporu se zákonem, nebo� vybo�ila z mezí, 

resp. p�ekro�ila meze, správního uvážení. St�žovatelka p�ihlédla i k p�edcházejícím 

porušením zákona o rozhlasovém a televizním vysílání žalobcem, což však v posuzované 

v�ci nep�icházelo v úvahu, závažnost porušení povinností nebo opakovanost jednání 

m�la st�žovatelka hodnotit pouze z hlediska porušení zákona o reklam�.  

M�stský soud v Praze proto nepochybil, když rozhodnutí st�žovatelky zrušil pro 

nezákonnost a v�c jí vrátil k dalšímu �ízení. (…) 

 Na p�ípadu Fidorka m�žeme velmi dob�e pozorovat rozdíly mezi regulací 

zákonnou a samoregulací etickou. Zatímco etická samoregulace prost�ednictvím Rady 

pro reklamu na jednu stranu reagovala pom�rn� rychle a její stanovisko bylo 

jednozna�né a nezpochybnitelné, na stranu druhou ovšem bylo její doporu�ení právn� 

nezávazné a nevymahatelné a, což je zásadní, nem�lo výrazn�jší vliv na rozhodování 

státních orgán�. Jednání státních orgán�, tedy nejd�íve Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání a pozd�ji soud�, bylo sice zna�n� pomalejší a pravd�podobn� i dražší jak pro 

stát a tedy v d�sledku i všechny státní ob�any, tak i pro jednotlivé strany sporu. Na 

druhou stranu je jeho výsledkem právn� závazné rozhodnutí, které má ú�inek nejen 

sank�ní, v��i porušitel�m zákona, ale zejména preventivní ve smyslu odstrašení 
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marketér� od porušování, by� vágn� formulovaných, norem strážících funk�nost a 

eti�nost komer�ní komunikace v �eské republice. 
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Záv�r 

 

Jak jsem již p�edeslal v úvodu, komer�ní komunikace v �eské republice 

procházela a prochází v posledních letech prudkým vývojem. Ovšem vývoj právní 

regulace této oblasti rozhodn� nebyl mén� bou�livý. Zm�ny, které se podepsaly na 

v�tšin� zákon�, byly ovšem prakticky bez výjimky zm�nami sm�rem k d�sledn�jšímu a 

snazšímu vymáhání práva. Domnívám se, že systém komer�ní komunikace v �eské 

republice je systémem funk�ním a, p�estože jsem nazna�il ve kterých oblastech 

p�etrvávají díl�í nedostatky a mohlo by dojít v systému ke zlepšení a kterým sm�rem by 

dle mého názoru m�la sm��ovat budoucnost regulace, zajiš�uje dostate�nou míru 

ochrany jak férové konkurence, tak spot�ebitelovu. 

 Téma regulace komer�ní komunikace �eské republice je zajisté velmi rozsáhlé a 

komplikované. V úvodu jsem si vytkl za cíl nastínit její systém tak, aby budoucí �tená� 

mohl získat základní p�edstavu o tom, jakým zp�sobem funguje, jak se vyvíjel a jakými 

principy se �ídí. Domnívám se, že tento cíl se mi poda�ilo naplnit. Jsem si v�dom toho, 

že jsem danou problematiku pln� nevy�erpal, avšak vytvo�ení komplexní studie 

mapující všechny r�zné aspekty daného tématu nebylo ú�elem této práce. 

Na záv�r bych cht�l �íci, že nepopírám, že má práce není prací týkající se �ist� z 

oboru marketingových komunikací. Je prací interdisciplinární, prací, která se snaží 

hledat vzájemné interakce, problémy �i synergie v intencích spole�enských v�d. 

Doufám, že tento pohled je dostate�n� zajímavý. M�že se zdát, že t�žišt� mé práce leží 

v oblasti práva, avšak jen pokud se zam��íme na její materiální stránku, nebo� její 

inovativní složka spo�ívá práv� v on�ch p�esazích mezi sférou právní a sférou 

komunika�ní, které jsem se na p�edchozích stránkách snažil dostate�n� zd�raz�ovat. 

Dovolil bych si na tomto míst� citovat Tomáše Garrigue Masaryka, jehož výrok: 

„Vzd�lání není pouhým nashromážd�ním jednotlivých v�domostí, jako t�stem není 

mouka, voda, s�l, kvasnice atd., dohromady naházené,“ jsem m�l na pam�ti p�i psaní 

své bakalá�ské diplomové práce. 
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Summary 

The paper describes the contemporary situation in the field of regulation of 

commercial communication in the Czech Republic and outlines historic development of 

regulation in the territory of present Czech Republic and its theoretic resources.  

Thesis discusses interactions between the system of regulation on the one hand 

and practical marketing on the other hand through the use of examples of 

advertisements representing various institutions of the sources of regulation. 
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