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Abstrakt
Bakalářská práce se věnuje problematice srovnávací reklamy a jejímu vnímání v českém
prostředí. Z marketingového hlediska představuje srovnávací reklama zajímavou příležitost, jak
v reklamě legálně konfrontovat konkurenci. Tato možnost je však v České republice málo
využívaná, přestože je zde srovnávací reklama již dvacet let přípustná. Cílem práce je
poskytnout ucelený vhled do tématu a zjistit, jaké reakce vzbuzuje srovnávací reklama
v českém prostředí. V teoretické části dochází k představení srovnávací reklamy jako součásti
marketingové komunikace, její právní i mimoprávní regulace nebo jejího vnímání v různých
kulturách. Prezentován je také výzkum, který se problematice srovnávací reklamy věnuje.
Praktická část poté na teoretickou část navazuje a ověřuje její poznatky pomocí kvantitativního
výzkumu ve formě dotazníkového šetření. Jsou zde také předkládány konkrétní příklady
srovnávací reklamy. Získané závěry mohou být užitečné například pro zadavatele reklam, kteří
přemýšlejí, zda srovnávací reklamu vytvořit, ale také pro akademickou obec, jelikož toto téma
není v českém prostředí příliš prozkoumáno.

Abstract
This bachelor thesis deals with the issue of comparative advertising and its perception in the
Czech environment. From a marketing point of view, comparative advertising represents an
interesting opportunity to legally confront the competition in advertising. However, this option
is little used in the Czech Republic, although comparative advertising has been permissible for
twenty years. The aim of the thesis is to provide a comprehensive insight into the topic and to
find out what reactions the comparative advertising in the Czech environment evokes. The
theoretical part introduces comparative advertising as part of marketing communication, its
legal and non-legal regulation or its perception in different cultures. Research, which deals with
the issue of comparative advertising in the Czech environment, is presented additionally. The
practical part then builds on the theoretical part and verifies its findings through quantitative
research in the form of a questionnaire survey. Specific examples of comparative advertising
are also presented. The obtained conclusions can be useful, for example, for advertisers who
are considering whether to create a comparative advertisement, but also for the academic
community, as this topic is not much researched in the Czech environment.
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Úvod
V bakalářské práci se budu věnovat problematice srovnávací reklamy. Srovnávací reklama byla
v České republice po dlouhá léta považována za nedovolenou nekalou obchodní praktiku.
Změna nastala na začátku tohoto století v souvislosti s implementací legislativy Evropské unie
do českého práva. Přestože je využití tohoto druhu reklamy již dvě desetiletí, za dodržení
zákonných pravidel, přípustné, s příklady srovnávací reklamy v praxi se u nás stále spíše
nesetkáme. Může to být způsobeno také tím, že postoj českých spotřebitelů ke srovnávací
reklamě a její (potenciální) efektivita v českém prostředí zatím nebyly předmětem většího počtu
vědeckých studií (Král et al. 2016). Využití srovnávací reklamy se z tohoto důvodu jeví jako
riskantní.

Cílem této práce je zjistit, jaké je vnímání srovnávací reklamy v českém prostředí. Práce se
skládá ze dvou částí, časti teoretické a části praktické. V teoretické části se nejprve zaměřím na
zasazení srovnávací reklamy do marketingového kontextu a vymezení pojmu srovnávací
reklamy. Představím různé druhy srovnávací reklamy, také její výhody a nevýhody. Pozornost
budu dále věnovat právní úpravě, které je relativně složitá, i samoregulačním mechanismům.
Zabývat se budu také vnímáním srovnávací reklamy v zahraničí, jelikož se, jak osvědčí
předkládané studie, v závislosti na specificích dané kultury liší. Při psaní teoretické části budu
pracovat s českými i zahraničními odbornými zdroji z oblasti marketingu, práva i jiných
společenských věd.

Praktickou část bude tvořit kvantitativní výzkum ve formě dotazníkového šetření, který
poznatky z teoretické části ověří na vzorku zúčastněných respondentů. Bude zjišťováno, jaká
je reakce českých spotřebitelů na různé projevy srovnávací reklamy. Získané odpovědi budou
popsány a konfrontovány s teorií. Zjištěné poznatky následně shrnu a okomentuji v závěru
práce.
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I.

Teoretická část

1 Reklama jako součást marketingové komunikace
Pojem reklama pochází z latinského reclamare, což znamená opakovaně hlasitě volat,
vyvolávat nebo vyhlašovat (Halada 2015, s. 83). Do češtiny bylo slovo přejato z francouzského
réclamer, které je překládáno jako hlásit se nebo dožadovat se. Za slovo přejaté z francouzštiny
reklamu označil už Ottův slovník naučný v roce 1888, ten také poskytl pravděpodobně první
definici reklamy v českém prostředí a chápal ji jako „veřejné vychvalování“ (Stuchlík 2011).
Definic reklamy v současnosti existuje bezpočet, jedno z možných vymezení nabízí
například Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu, který reklamu chápe jako „proces
komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným
subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a
službách i činnostech a projektech charitativní povahy“ (Rada pro reklamu 2013). Právní
úpravu reklamy v České republice lze najít zejména v zákoně o regulaci reklamy1.
Karlíček (2016, s. 49) reklamu chápe jako „komunikační disciplínu, která dokáže cílovou
skupinu informovat, přesvědčovat a marketingové sdělení jí účinně připomínat“. Z hlediska
marketingové komunikace reklama umožňuje prezentování nějakého produktu široké
veřejnosti v zajímavé formě a za současného působení na více smyslů člověka. V tištěném
inzerátu může zaujmout poutavý titulek se zajímavým druhem písma, v televizní reklamě
zvukový doprovod apod. Za nevýhodu reklamy lze označit fakt, že se jedná o do jisté míry
neosobní a pouze jednosměrnou komunikaci. Hlavními prostředky reklamy jsou inzerce v tisku,
televizní a rozhlasové spoty, reklama venkovní nebo audiovizuální (Vysekalová 2012, s. 21).
V současnosti nelze nezmínit také reklamu na internetu.
Pojem marketingová komunikace lze chápat jako nadřazený reklamě, jelikož ta představuje
pouze část komunikačního mixu, tedy marketingového komunikačního programu.
Komunikační mix se skládá z nástrojů osobní i neosobní komunikace. Kromě reklamy zahrnuje
také osobní prodej, podporu prodeje, práci s veřejností, přímý marketing, sponzoring a nová

1

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
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média. V širším pojetí sem můžeme zařadit také veletrhy a výstavy a obaly výrobků
(Vysekalová 2012, s. 20). Marketingová komunikace tedy pojímá jak prostředky masové a
mediální komunikace (např. televize, rozhlas, tisk, internet), tak prostředky venkovní reklamy
(např. billboardy), přímého marketingu (např. direct maily) atp.

1.1 Vymezení pojmu srovnávací reklamy
Definici srovnávací reklamy můžeme najít v občanském zákoníku2 (ObčZ), který za srovnávací
reklamu považuje takovou reklamu, která přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo
jeho zboží či službu. Jedná se o druh reklamy, ve které se produkt, služba či značka zadavatele
porovnává s konkurenčním výrobkem, službou či značkou (Jurášková a Horňák 2012, s. 197).
Aby reklama splňovala definici srovnávací reklamy, je nezbytné, aby přímo nebo nepřímo
označovala jiného konkurenta, jeho zboží nebo službu.
Přímým označením se rozumí výslovné uvedení jména (eventuálně názvu či obchodní firmy)
daného soutěžitele, značky či názvu jeho zboží nebo služby. Nepřímým označením se rozumí
takové označení, ze kterého je průměrný zákazník schopen rozpoznat, o jakého soutěžitele
(nebo jeho zboží, službu) se jedná, aniž by byl výslovně jmenován. V praxi půjde například o
označení jiného soutěžitele pro něho příznačnou barvou, maskotem, výrobním místem anebo
odkazem na jeho reklamní kampaň. V případě, že soutěžitel nesprávně označí konkurenta3,
může se jednat o nepovolenou a nekalou reklamu (Rigel et al. 2018, s. 134).
Soudní dvůr Evropské unie dokonce v rozsudku C-381/054 za srovnávací reklamu označil i
takovou reklamu, která místo konkrétního soutěžitele označovala celou skupinu soutěžitelů. Šlo
o případ, kdy belgická společnost uvedla na trh pivo vyráběné postupem vycházejícím ze
způsobu výroby šumivého vína. Při propagaci piva pak odkazovala na vinaře v oblasti
Champagne ve Francii ke zdůraznění, že pivo bylo vyrobeno šampaňskou metodou. Soud
v tomto případě konstatoval, že „odkaz na druh výrobků, a nikoliv na určitý podnik nebo
výrobek, v reklamním sdělení lze považovat za srovnávací reklamu, pokud umožňuje poznat, že
se uvedené sdělení vztahuje konkrétně na tento podnik nebo na zboží či služby, které nabízí“
(Hruda 2015, s. 44).
2

Konkrétně v ustanovení § 2980 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Neoznačí konkurenta takovým způsobem, aby průměrný zákazník poznal, že se jedná o tohoto konkrétního
konkurenta, jeho zboží nebo službu. Nesprávné označení má potenciál uvést zákazníky v omyl.
4
Rozsudek ESD ze dne 19. 4. 2007, ve věci C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA
3
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1.2 Formy srovnávací reklamy
Srovnávací reklamu lze dělit na jednotlivé formy na základě nejrůznějších kritérií. Pro účely
této práce se zaměřím na dělení dle vztahu ke konkurenčním výrobcům a výrobkům a dle účinku
srovnání. Dle vztahu ke konkurenci lze srovnávací reklamu rozdělit na kritizující a opěrnou,
přičemž v praxi se vyskytují také smíšené formy obsahující prvky obou (Hruda 2015, s. 3).
V kritizující srovnávací reklamě podnikatel poukazuje na výhody svých výrobků oproti
konkurenci (Ondrejová 2014, s. 128). Znění takové reklamy může být například „Náš produkt
je levnější a výkonnější než produkt konkurence.“ Podnikatel v ní vyzdvihuje výhody svého
produktu a porovnává ho s konkurenčním produktem. Někdy také poukáže na některý negativní
aspekt svého zboží, což ho v očích příjemců reklamy učiní věrohodnějším. V praxi má tento
druh srovnávací reklamy často formu cenového srovnání (Hruda 2015, s. 4).
Opěrná, nebo také zaváděcí srovnávací reklama je využívána zejména začínajícími podnikateli,
kteří nově vstupují na relevantní trh a snaží se prosadit oproti zavedeným výrobcům či
poskytovatelům služeb. Ti novému podnikateli slouží jako referenční vzorek, jakási „opěrka“
pro jeho nové výrobky, jimž jsou připisovány některé vlastnosti shodné s výrobky tradičními a
některé vlastnosti výhodnější (Rigel et al. 2018, s.152). Opěrná reklama může znít například
„Náš produkt je stejně dobrý jako produkt konkurence.“
Jak již bylo řečeno, můžeme se setkat také se smíšenými formami, které kombinují prvky
kritizující a opěrné srovnávací reklamy. Tuto smíšenou formu využívají například výrobci
náhradních dílů a příslušenství do tiskáren nebo obchodní řetězce s vlastní privátní značkou,
kterou tímto způsobem propagují. Podnikatelé zde prezentují svůj výrobek jako alternativu
konkurenčního „značkového“ produktu, která je stejně dobrá, ale levnější (Hruda 2015, s. 6).
Takové reklamy mohou být formulované například „Náš produkt je stejně dobrou, ale levnější
alternativou k produktu konkurence.“
Dalším možným způsobem dělení je také to dle účinku srovnání, kde vedle reklamy se
srovnáním (což je tradiční forma srovnávací reklamy, kde jsou vlastní a konkurenční produkt
zobrazeny jako alternativy) rozlišujeme reklamy, které srovnání neobsahují (Hruda 2015, s.
16). Reklamou bez faktického srovnání se rozumí reklamní sdělení, kde je konkrétní konkurent
sice správně označen (uvedením jména, ochranné známky nebo loga), ale nedochází k žádnému
4

faktickému srovnání5. Autoři komentáře k občanskému zákoníku však docházejí k názoru, že
srovnávací reklama bez srovnání neexistuje. Přestože zároveň uvádí příklady, kdy Soudní dvůr
EU existenci této formy srovnávací reklamy bez srovnání připustil, shodují se, že o srovnávací
reklamu jde pouze tehdy, pracuje-li alespoň implicitně se srovnáním. V opačném případě by
srovnávací reklamou mohla být i pouhá kritika konkurence (Hulmák 2014).

1.3 Výhody a nevýhody srovnávací reklamy
Využívání srovnávací reklamy s sebou potenciálně přináší četné výhody, a to nejen pro
podnikatele, kteří srovnávají své produkty s konkurencí, ale také pro samotné spotřebitele. Pro
podnikatele je srovnávací reklama cenným marketingovým nástrojem, který jim umožňuje
srovnat vlastní produkty (zboží nebo služby) s konkurencí, která z takového srovnání zpravidla
vychází hůře. Podnikateli tedy poskytuje možnost, jak poukázat na lepší parametry zboží či
služeb, jako jsou cena nebo kvalita. Pro spotřebitele (samozřejmě za dodržení podmínek
přípustnosti srovnávací reklamy – viz další kapitoly) může být srovnávací reklama cenným
nástrojem poskytujícím objektivní srovnání produktů a služeb dvou a více podnikatelů. Toto
srovnání pak nemusí provádět sám spotřebitel (Rigel et al. 2018, s. 126). Nelze však opomenout
ani nevýhody srovnávací reklamy, v jejichž důsledku může tento typ reklamní komunikace
podnikateli i ublížit.
Tabulka č. 1: Shrnutí výhod a nevýhod srovnávací reklamy
Výhody srovnávací reklamy

Nevýhody srovnávací reklamy

Větší pozornost

Nižší důvěryhodnost

Lepší uvědomění si značky a sdělení

Srovnání s podobnými značkami vyvolává
zmatek

Vyšší míra zpracování sdělení

Méně příznivý postoj k reklamě

Spojení se srovnávanou značkou

Zadavatel musí počítat s protireakcí dotčené
konkurence

Příznivější postoj ke značce

Náklady v důsledku soudních sporů

Pravděpodobnější nákupní chování
Zdroj: vlastní zpracování dle De Pelsmacker et al. 2003, s. 216

5

Jako příklad lze uvést reklamní kampaň automobilky Jaguar, ve které bylo logo konkurenční automobilky BMW
znázorněno jako pokrm určený ke snídani. Typicky se tedy jedná o reklamy obsahující znevažující vyjádření mířící
proti konkurenci nebo jejímu produktu a neobsahující srovnání (Hruda 2015, s. 16).
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že srovnávací reklama má větší potenciál zaujmout zákazníky
než reklamy, v nichž ke konfrontaci s konkurenčním produktem nedochází. Otázkou však
zůstává, zda to není pouze přechodný efekt způsobený tím, že srovnávací reklama bývá stále
vnímána jako něco nového a do určité míry také nepatřičného. Tento typ reklamy totiž
představuje jakýsi střet, který je pro veřejnost svým způsobem zajímavý (Hruda 2015, s. 18).
Také se ukazuje, že srovnávací reklamě věnují zákazníci v porovnání s ostatními druhy reklamy
více pozornosti. To může být způsobeno tím, že jsou v ní uváděny dvě a více značek, tudíž
dokáže zasáhnout více zákazníků, uživatelů těchto značek (De Pelsmacker et al. 2003, s. 216).
Z nevýhod bych zmínila zejména to, že, jak tvrdí Binar (2010), srovnávací reklamu zákazníci
v posledních letech považují za méně důvěryhodnou než reklamu bez srovnání.6 Proti
srovnávací reklamě může v podmínkách České republiky působit také fakt, že jakožto národu
nám „naše kolektivní historická zkušenost velí odsuzovat agresivní útoky jedné značky na
druhou a intuitivně soucítit s napadeným“ (Binar 2010). V českém prostředí se tedy může stát,
že, zvláště ve své agresivnější formě, srovnávací reklama v konečném důsledku vyvolá soucit
s dotčeným konkurenčním podnikatelem a pověst zadavatele reklamy pak spíše poškodí (Hruda
2015, s. 19).

2 Právní úprava srovnávací reklamy
Základním předpokladem pro to, aby podnikatelé mohli využívat srovnávací reklamu, je, aby
byl tento druh reklamy v dané zemi povolen právními předpisy. České právo srovnávací
reklamu dlouho neznalo a ani obchodní zákoník7 původně neobsahoval ustanovení, které by
přímo upravovalo srovnávací reklamu. Soudy tradičně srovnání v reklamě zakazovaly a
označovaly ho jako zlehčování, klamavou reklamu nebo parazitní soutěžní postup. Již od první
republiky se judikatura stavěla ke srovnání v reklamě podezíravě s tím, že hodnocení
konkurence má být ponecháno zejména zákazníkům. Zásadní překážkou přípustnosti
srovnávací reklamy v českém právu byla dlouho skutková podstata zlehčování. Objevovaly se
obavy z toho, aby srovnávací reklama nebyla pouhou kritikou konkurence (Hulmák 2014).

6

První studie z konce 70. let v Americe se shodly na tom, že přímé a konkrétní srovnání bylo spotřebiteli shledáno
důvěryhodnějším než ostatní reklamy. V dalších letech se spotřebitelé stávali čím dál více skeptičtí a dnešní
moderní společnosti jsou již vůči srovnávací reklamě obecně nedůvěřivé (Binar 2010).
7
Dnes již zrušený zákon č. 513/1991 Sb.
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Změna vnímání srovnávací reklamy v českém právním prostředí, ke které došlo v roce 2001,
měla původ v evropském právu. Tzv. harmonizační novelou obchodního zákoníku, která nabyla
účinnosti 1. ledna 2001, došlo k doplnění nové skutkové podstaty nekalé soutěže – srovnávací
reklamy – do obchodního zákoníku. Původní evropská směrnice 97/55/ES, kterou novela
obchodního zákoníku transponovala do českého práva, vycházela z myšlenky, „že srovnávací
reklama, pokud srovnává základní, důležité, ověřitelné a charakteristické rysy a není klamavá,
může být oprávněným prostředkem k informování spotřebitele v jeho zájmu“ (Hruda 2015, s.
27). Liberální přístup evropské legislativy vůči srovnávací reklamě přetrvává dodnes. O tom
svědčí také základní pokyn judikatury Soudního dvora Evropské unie vykládat podmínky
srovnávací reklamy pro ni co možná nejpříznivěji (Hulmák 2014). Z rozhodovací praxe
Soudního dvora vyplývá, že právní regulace srovnávací reklamy jednak chrání soutěžitele před
jejich konkurenty, kteří se „opírají“ o jejich proslulost, nebo je naopak kritizují, ale slouží také
spotřebitelům, neboť je považována za významný informační zdroj, který umožňuje porovnání
určitého druhu, kvality nebo cen zboží (Ondrejová 2017).
Současná definice srovnávací reklamy, která se nachází v ustanovení § 2980 odst. 1 ObčZ,
vychází z definice obsažené v ustanovení čl. 2 písm. c) evropské směrnice 2006/114/ES8
(Chaloupková 2019). Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy poté obsahuje čl. 4 směrnice.
Právní úprava srovnávací reklamy v českém právu je založena na principu úplné harmonizace
s právem Evropské unie. Česká republika, jakožto členský stát Evropské unie, tedy nemůže
přijmout mírnější ani přísnější úpravu srovnávací reklamy, než jakou obsahuje směrnice
2006/114/ES. V případě nedostatků implementace směrnice přichází na řadu tzv.
eurokonformní výklad, tedy povinnost národních soudů vykládat českou právní úpravu
srovnávací reklamy takovým způsobem, aby byla v souladu s evropskou směrnicí (Ondrejová
2017).

8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě
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2.1 Současná právní úprava v českém právu
Jak jsem již zmiňovala v předchozích částech práce, definice srovnávací reklamy se v českém
právním řádu nachází v ustanovení § 2980 odst. 1 ObčZ9. Pokud konkrétní reklama naplňuje
definiční znaky obsažené v tomto ustanovení, jedná o srovnávací reklamu. To však ještě
neznamená, že se vždy bude jednat o srovnávací reklamu právem dovolenou. K tomu, aby byla
konkrétní srovnávací reklama přípustná, musí splnit podmínky kladené na dovolenou
srovnávací reklamu v ustanovení § 2980 odst. 2 ObčZ. Pokud jsou tyto splněny kumulativně,
tedy všechny bez výjimky, jedná se o dovolenou srovnávací reklamu, pokud nikoliv, nebude
konkrétní srovnávací reklama dovolená (Ondrejová 2017).
Srovnávací reklama, která není dovolená jako přípustná, je dle ustanovení § 2976 odst. 2 písm.
g) ObčZ skutkovou podstatou nekalé soutěže. Pro zakázanou nekalou soutěž10 však obecně
platí, že kromě speciální skutkové podstaty naplňuje také obecné znaky nekalé soutěže. Při
posuzování přípustnosti dané srovnávací reklamy se tedy uplatní rovněž generální klauzule
nekalé soutěže obsažená v ustanovení § 2976 odst. 1 ObčZ, a sice že i) jde o jednání
v hospodářském styku; ii) jednání je rozporné s dobrými mravy soutěže a iii) jednání je
způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům (konkurentům) nebo zákazníkům. Jestliže tedy
konkrétní srovnávací reklama nenaplňuje všechny podmínky uvedené v § 2980 odst. 2 ObčZ,
ale zároveň není způsobilá přivodit újmu konkurentům nebo zákazníkům11, je třeba ji v souladu
s § 2796 odst. 1 ObčZ považovat za nezakázanou (Hruda 2015, s. 31).
Kromě soukromoprávní regulace obsažené v občanském zákoníku nelze vůbec nezmínit také
veřejnoprávní regulaci srovnávací reklamy. Problematiky srovnávací reklamy se týká rovněž
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele nebo
zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a další. Zákon č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, pak stanoví12 skutkovou podstatu trestného činu při porušení
jiného předpisu o nekalé soutěži tím, že se pachatel při účasti v hospodářské soutěži dopustí
nepřípustné srovnávací reklamy. Nad dodržováním veřejnoprávní regulace reklamy dozírají
9

„Srovnávací reklama přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či službu.“ Aby byla
reklama považována za srovnávací, musí v ní být identifikován jiný soutěžitel. Za srovnávací reklamu tedy nebude
považována například taková reklama, která nabízený produkt porovnává obecně s „běžným“ výrobkem
(Chaloupková 2019).
10
Jednotlivé speciální skutkové podstaty nekalé soutěže se nachází v § 2977-2987 ObčZ, patří sem tedy i
srovnávací reklama, která nesplní podmínky přípustnosti.
11
To znamená, že nenaplňuje kumulativně všechny tři podmínky generální klauzule nekalé soutěže.
12
V ustanovení § 248 odst. 1 písm. g) zákona č. 40/2009 Sb.
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orgány státu, které dané zákony prosazují a za jejich nedodržení mohou ukládat sankce.
Základním pilířem této regulace je právě zákon o regulaci reklamy, který obsahuje legální
definici reklamy a v souladu s právem Evropské unie stanoví všeobecná pravidla pro jakoukoli
reklamu (Rigel et al. 2018, s. 3).

2.2 Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy
Tuto podkapitolu věnuji jednotlivým podmínkám přípustnosti srovnávací reklamy, které musí
být splněny kumulativně a jsou stanoveny taxativním (úplným) výčtem v ustanovení § 2980
odst. 2 ObčZ takto:
„Srovnávací reklama je přípustná, pokud se srovnání týče13,
a) není-li klamavá,
b) srovnává-li jen zboží a službu uspokojující stejnou potřebu nebo určené ke stejnému
účelu,
c) srovnává-li objektivně jednu nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných a
příznačných vlastností zboží nebo služeb včetně ceny,
d) srovnává-li zboží s označením původu pouze se zbožím stejného označení,
e) nezlehčuje-li soutěžitele, jeho postavení, jeho činnost nebo její výsledky nebo jejich
označení ani z nich nekalým způsobem netěží, a
f) nenabízí-li zboží nebo službu jako napodobení či reprodukci zboží nebo služby
označovaných ochrannou známkou soutěžitele nebo jeho názvem.“
Ad písm. a) Zákaz klamavosti
To, zda je srovnávací reklama, pokud jde o srovnání, klamavá, je nutno posuzovat za pomoci
tzv. modelu průměrného spotřebitele. Rozhodovací činností soudů bylo dovozeno, že průměrný
spotřebitel je „běžné informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný“. Uvědomuje si, že smyslem
(nejen) srovnávací reklamy je vyzdvihnout kladné aspekty zboží nebo služeb zadavatele
reklamy a srovnání tedy nespočívá na neutrálním základě. Srovnávací reklamu zaměřenou na
specifickou cílovou skupinu (děti, domácí kutily, důchodce…) je třeba zhodnotit z pohledu
„průměrného člena“ dané cílové skupiny (Hruda 2012).
13

Z textu zákona vyplývá, že podmínky rozhodují toliko o tom, jestli je dovolený určitý způsob reklamního
srovnávání – viz formulace „pokud se srovnání týče“.
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Při posuzování případné klamavosti srovnávací reklamy se využije ustanovení § 2977 ObčZ
upravující klamavou reklamu. Dle tohoto ustanovení klamavá reklama souvisí s podnikáním či
povoláním (je komerční), má za cíl podpořit odbyt zboží nebo služeb, avšak zároveň klame
nebo je způsobilá klamat osoby, kterým je určena nebo ke kterým dospěje, a tím může ovlivnit
hospodářské chování těchto osob. Postačí tedy, že daná reklama je způsobilá oklamat dotčené
osoby, není zapotřebí faktického ovlivnění jejich chování. Klamavý je pak takový údaj, který
je způsobilý vyvolat u těchto osob představu neodpovídající skutečnosti. Údajem může být
jakákoli vlastnost produktu, například cena, složení, dostupnost, možnost použití, země původu
nebo ocenění (Hruda 2012). Způsobilost klamat musí být reálná a bude se posuzovat z pohledu
průměrného zákazníka. Pokud tedy reklama obsahuje zjevnou nadsázku a průměrný zákazník
nebude pochybovat o tom, zda odpovídá skutečnosti, bude taková reklama přípustná
(Chaloupková 2019).
Ad písm. b) Srovnání jen zboží a služby uspokojující stejnou potřebu/ke stejnému účelu
Druhou podmínku kladenou na srovnávací reklamu lze zjednodušit jako nutnost srovnání
srovnatelného. Není zapotřebí, aby zboží nebo služby byly zcela identické, ale musí být určeny
ke stejnému účelu nebo k uspokojení stejné potřeby. Rozhoduje zde jejich funkce – jestli jsou
z pohledu průměrného zákazníka zastupitelné (Ondrejová 2017). Není tedy možné abstraktně
stanovit, které produkty jsou srovnatelné bez ohledu na konkrétní příklad srovnávací reklamy.14
Podmínku dostatečné zaměnitelnosti splní zejména produkty se stejnou primární funkcí, ale
nemusí tomu tak být vždy. K tomuto uvádí Hruda (2015, s. 73) příklad, že ačkoliv váza
z obchodního domu Ikea stejně jako váza z dynastie Ming mají sloužit primárně k ukládání
květin, lze se důvodně domnívat, že u průměrného spotřebitele převáží v druhém případě spíše
sekundární účel (váza jako sběratelský artefakt).
Ad písm. c) Objektivní srovnání jen důležitých vlastností
Aby byla srovnávací reklama přípustná, musí objektivně srovnávat jednu nebo více
podstatných, důležitých, ověřitelných a charakteristických vlastností zboží či služeb. Za
vlastnost je považována také cena. Tato podmínka reflektuje fakt, že ne každá informace o
produktu je pro zákazníky stejně relevantní, „přičemž právě jen srovnání relevantních
14

Neuspěje argumentace, že například lze srovnávat plastickou operaci s luxusním zájezdem, protože obě lze
použít jako dárek k výročí (Hruda 2015, s. 73).
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vlastností může spotřebitelům pomoci při jejich rozhodování o obchodní transakci, a tedy
zprostředkovaně i vést k intenzivnější soutěži na transparentnějším trhu“ (Hruda 2013). Tato
podmínka v sobě obsahuje hned několik dílčích podmínek, které musí být splněny současně.
Srovnání musí být objektivní, což úzce souvisí se zákazem klamavosti, a kromě pravdivosti
míří také na zákaz srovnávání takových parametrů produktů, které jsou výlučně subjektivního
rázu (dojem, pocit, estetický zážitek…). Cena je považována za vlastnost produktů a může být
součástí srovnání, není to však nezbytně nutné. Srovnávány mohou být pouze vlastnosti zboží
nebo služeb, nikoli osobní vlastnosti konkurenta (věk, pohlaví). Sporné v této souvislosti
zůstává, zda může být srovnávána délka působení na trhu, která by mohla být
teoreticky relevantní vzhledem k poskytování služeb podnikatelem (Rigel et al. 2018, s. 142).
Ad písm. d) Srovnání zboží s označením původu
Čtvrtá podmínka dovolené srovnávací reklamy spočívá v nutnosti srovnávat zboží s označením
původu pouze se zbožím stejného označení původu (například šampaňské se šampaňským).
Označení původu blíže specifikuje zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a
zeměpisném označení.15 Podmínka se týká pouze zboží, jelikož pouze produkt jako výsledek
určité činnosti může mít specifické vlastnosti související s jeho původem (Ondrejová 2017).
Tato podmínka bývá také označována jako „šampaňská“ klauzule. O smyslu této podmínky
existují určité pochyby, kritika míří například na to, proč by zboží s označením původu mělo
být imunní vůči srovnání se zbožím z jiných oblastí.16 Někteří autoři tuto klauzuli napadají pro
nadbytečnost, jelikož prý vlastnosti dané neobvyklým zeměpisným prostředím nebudou (pro
svou unikátnost) přístupné pro srovnání a nemohou vyhovět už třetí podmínce srovnávací
reklamy (Hulmák 2014).

15

Označením původu se podle tohoto zákona rozumí „název oblasti, určitého místa nebo země používaný k
označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo
převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže
výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území“
16
Srovnání se zbožím z jiných oblastí připustil Soudní dvůr EU v již zmiňovaném rozhodnutí C-381/05 De
Landtsheer Emmanuel
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Ad písm. e) Zákaz zlehčování konkurence a těžení z cizí pověsti
Podmínka přípustnosti srovnávací reklamy v písmenu e) v sobě zahrnuje dvě dílčí podmínky.
Evropská směrnice, ze které česká právní úprava srovnávací reklamy vychází, tyto dokonce
uvádí jako dvě plnohodnotná ustanovení. Zaprvé se zakazuje zlehčování konkurence, na které
je, v porovnání se zlehčováním jako speciální skutkovou podstatou nekalé soutěže v ustanovení
§ 2984 ObčZ, nutno v souvislosti se srovnávací reklamou pohlížet poněkud velkoryseji.
Srovnávací reklamě je totiž určitá míra zlehčování konkurence vlastní a také proto byla po
dlouhou dobu českými soudy považována za zakázanou. Stejné reklamní sdělení, které by u
běžné reklamy naplňovalo skutkovou podstatu zlehčování, může být z hlediska srovnávací
reklamy v pořádku, pokud je založeno na relevantních datech. Zákaz zlehčování jako podmínku
srovnávací reklamy a zlehčování jako formu nekalé soutěže tudíž nelze obsahově ztotožňovat.
Zlehčovat v rámci srovnávací reklamy lze pouze srovnáním, které je v nepřiměřené míře
opovržlivé, zesměšňující a nemístné (Hruda 2015, s. 90).
Zadruhé se zakazuje protiprávní těžení z pověsti konkurence – z jejího postavení, činnosti,
jejích výsledků či označení. Tento zákaz se týká zejména tzv. zaváděcích (opěrných) reklam,
tedy reklam nových podnikatelů, kteří prostřednictvím srovnávací reklamy využívají pověsti
na trhu již zavedených konkurentů za účelem vlastního zviditelnění. Zakázáno je takové těžení
z pověsti, které by bylo nekalé – činěné zavrženíhodným způsobem a proti dobrým mravům
soutěže (Ondrejová 2017). Při výkladu této subpodmínky se také lze inspirovat jinou skutkovou
podstatou nekalé soutěže, a sice parazitováním na pověsti.17
Ad písm. f) Zákaz napodobování
Srovnávací reklama není, v souladu s šestou podmínkou, co se týče srovnání přípustná, pokud
propaguje produkty, které jsou napodobeninou nebo reprodukcí zboží či služby označené
ochrannou známkou nebo názvem konkurenta. Záměr této podmínky vyplývá už z označení,
které se pro ni vžilo, a sice „parfémová“ klauzule18. Cílem je ochrana zavedených
„značkových“ produktů před srovnávacími reklamami jejich napodobitelů. Tato podmínka

17

Parazitováním na pověsti se dle ustanovení § 2982 ObčZ rozumí „zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby
jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel
jinak nedosáhl.“
18
Označení vyplynulo z potřeby, aby nebyly imitace parfémů srovnávány s originály.
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dopadá nejen na padělané zboží, ale také na jakékoli napodobeniny či reprodukce19. Pokud by
byl však produkt inzerován jako pouhá replika značkového produktu, připadalo by, spíše než
napodobování, v úvahu zakázané zlehčování konkurence dle písmene e). Pod zákaz
napodobování se také nepodřadí srovnávací reklama pracující s rovnocenností konkurenčních
produktů (například zdůrazňující funkční shodu) nebo obsahující odkaz na známý „značkový“
produkt. Z reklamy tedy musí výslovně či implicitně vyplynout, že se jedná o imitaci nebo
napodobeninu (Hulmák 2014).

3 Etická regulace prosazovaná Radou pro reklamu
Reklama, včetně reklamy srovnávací, je v českém prostředí regulována nejen právními
normami, ale také mimoprávně prostřednictvím tzv. samoregulace vykonávané Radou pro
reklamu. Rada pro reklamu je orgánem regulace reklamního trhu, který byl založen v roce 1994
zadavateli, agenturami a médii jako vůbec první východoevropská organizace svého druhu.
Jejím cílem je zajišťování a prosazování čestné, legální, pravdivé a decentní reklamy na území
České republiky. Jelikož reklama není (z hlediska etiky) dostatečně regulována zákony, přijal
reklamní průmysl nad rámec zákona pravidla, která jsou vyjádřena v Kodexu reklamy vydaným
Radou pro reklamu. Členové Rady pro reklamu se zavázali, že budou pravidla vyjádřená
v Kodexu reklamy respektovat. Na dodržování pravidel pak, vedle Rady, dohlíží přímo
veřejnost prostřednictvím možnosti podat stížnost k Radě pro reklamu (Mediaguru 2021).
V případě, že Rada pro reklamu obdrží stížnost na konkrétní reklamu, nebo sama nabude
přesvědčení, že konkrétní reklama může porušovat Kodex reklamy, zahájí tzv. rozhodovací
proces v souladu s vlastním jednacím řádem. Jelikož je Rada pro reklamu nestátním
neziskovým orgánem, jako taková nemůže udělovat sankce nebo finanční pokuty. Rada tedy
vydává rozhodnutí, která mají formu doporučení. V případě nerespektování rozhodnutí však
Rada může předat podnět příslušnému krajskému živnostenskému úřadu. Vedle své hlavní
činnosti, tedy posuzování přípustnosti reklam z etického hlediska, Rada také vydává odborná
stanoviska k aplikaci zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, pro orgány státního dozoru
nad regulací reklamy. Rada posuzuje reklamy v nejrůznějších formách – v tisku, na plakátech,
zásilkových služeb, v audiovizuální produkci, kinech, rozhlasovém a televizním vysílání nebo

19

Rozdíl mezi napodobeninou a reprodukcí není dán zákonem, ale bude určen intenzitou přiblížení se originálu.
Fakticky však z hlediska právních důsledků toto rozlišování nehraje roli (Hulmák 2014).
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na internetu. Naopak se nezabývá politickou reklamou a stížnostmi, ve kterých převládá právní
stránka nad etickou. Srovnávací reklamu Rada nevnímá jako samostatnou kategorii reklamy,
ale podřazuje ji pod skupinu „S, K, Z – srovnávací, klamavá, zavádějící reklama“ (Rada pro
reklamu 2005).

3.1 Kodex reklamy
Kodex reklamy doplňuje právní regulaci o etická pravidla, která nejsou v zákonech vyjádřena.
Kodex byl vytvořen s cílem, aby reklama správně plnila funkci informování veřejnosti a
splňovala etická kritéria. Určen je všem profesionálům působícím v oblasti reklamy. Zároveň
se obrací k veřejnosti a zpravuje ji o tom, jaká pravidla členové Rady pro reklamy dobrovolně
přijali a hodlají je sami vynucovat prostřednictvím samoregulace (Rigel et al. 2018, s. 5).
Výhodou této samoregulace je její vysoká flexibilita, jelikož se jedná o rychle se adaptující
nástroj, který dokáže dobře reagovat na změny v reklamním trhu. Etická pravidla se v čase
přizpůsobují vývoji reklamy (Rada pro reklamu 2005).
Kodex reklamy se skládá ze dvou částí, které se dále rozpadají do několika kapitol. První část
obsahuje úvodní ustanovení (definici reklamy, subjekty, základní požadavky na reklamu,
informace k uplatňování kodexu a jeho vztah k právní regulaci), zvláštní požadavky na reklamu
nebo všeobecné zásady reklamní praxe. Těmi jsou slušnost reklamy, čestnost reklamy,
pravdivost reklamy a společenská odpovědnost reklamy. Ve druhé části Kodexu se nachází
etická regulace různých druhů reklamy – reklamy na alkoholické nápoje, potraviny, tabákové
výrobky, léky, reklamy cílené na děti a mládež a další (Rada pro reklamu 2013).
Podle Kodexu reklamy (části první) musí srovnávací reklama jednak splňovat současně
všechny všeobecné zásady reklamní praxe, ale zároveň se jí týkají také některé zvláštní
požadavky na reklamu. Zejména se jedná o pravidla pro cenová srovnání20, zákaz očerňování a
zlehčování konkurence nebo zákaz napodobení jiných reklam. Týká-li se srovnávací reklama
tzv. citlivých komodit (alkohol, tabák, cílení na děti a mládež a další), uplatní se na ni také
speciální požadavky v části druhé Kodexu (Večerková 2010).

20

Jako příklad lze uvést pravidlo, že informace o ceně, obsažená v reklamě, nesmí vzbuzovat zdání, že cena je
nižší, než jaká je ve skutečnosti (Rada pro reklamu 2013).
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4 Srovnávací reklama v zahraničí
Vnímání srovnávací reklamy se v různých kulturách liší v závislosti na určitých kulturních
charakteristikách, které se promítají do spotřebního chování lidí a ovlivňují ho. Lidé, kteří žijí
ve shodné kultuře, mají často stejné normy, poznatky, ale také obdobné rysy ve spotřebním
chování.21 Spotřební chování v různých kulturách v sobě sice zahrnuje některé společné prvky,
ale existují také různá sociálně-kulturní specifika, která je vhodné reflektovat v reklamní praxi.
Tyto kulturní rozdíly je třeba zohlednit při tvorbě reklamní kampaně tak, aby odpovídala
požadavkům a očekávání spotřebitelů. Dá se říct, že reklama je odrazem kultury příslušné země,
jelikož reflektuje hodnotové systémy a mentalitu obyvatel dané země. Mezi kategorie, ve
kterých se různé kultury liší, patří například hodnotová orientace a míra individualismu nebo
kolektivismu (skupinového zaměření) ve společnosti (Vysekalová 2011, s. 82).
Srovnávací reklama je tradičně hojně využívána ve Spojených státech, ale v jiných zemích není
tolik rozšířená, zejména vlivem kulturních norem nebo vládních regulací. Autoři studie o
efektivnosti srovnávací reklamy Choi a Miracle (2004) tvrdí, že srovnávací reklama je vnímána
pozitivněji ve státech tvořených individualistickou kulturou. Členové individualistických kultur
(jakou jsou USA) vyzdvihují zájmy jednotlivce nad zájmy skupiny a preferují přímou a jasnou
komunikaci. Naproti tomu kolektivistické kultury tento typ reklamy odmítají, jelikož
vyhledávají spíše harmonii než konfrontaci a preferují implicitní a nepřímou komunikaci.
Kultury dělí dle míry individualismu a kolektivismu například Hofstede (2021). Srovnávací
reklama je typem individualistické komunikace, která může být, v závislosti na dané kultuře,
vnímána buďto jako neetická, vnucující se a agresivní, nebo jako informativní a přínosná (Choi
a Miracle 2004). Využití srovnávací reklamy v nejrůznějších kulturách ilustruje následující
tabulka.

21

Kultura se totiž přenáší z generace na generaci tzv. kulturním učením – učíme se ji v rodině, ve škole a
v neposlední řadě také z médií, která hrají v kulturním učení čím dál větší roli (Vysekalová 2011, s. 83).
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Tabulka č. 2: Využívání srovnávací reklamy ve světě
Časté využití

Přiměřené využití

Malé využití

Velmi malé využití

USA, Kanada

Velká Británie

Německo,

Francie, Itálie,

Nizozemsko,

Belgie, Česká

Dánsko, Slovinsko,

republika,

Austrálie

Slovensko, Polsko,
Indie, Japonsko,
Brazílie, Nový
Zéland, Mexiko

Zdroj: vlastní zpracování dle Bartošová 2010
Eliáš (2007, s. 363) člení státy podle přístupu jejich právních řádů ke srovnávací reklamě
zjednodušeně na liberální, negativní a rezervované. Státy s liberálním přístupem ke srovnávací
reklamě zastávají názor, že reklama má co nejúplněji informovat spotřebitele o nabízených
produktech, k čemuž patří i srovnání s tím, co nabízí konkurence. Spotřebitel si dle tohoto
postoje dokáže u srovnávací reklamy „odmyslet“ subjektivní prvky, pokud ví, že se jedná o
reklamu. Jako benevolentní ke srovnávací reklamě lze označit USA nebo Kanadu, což jsou
zároveň státy, kde je využívána nejčastěji.
Negativní postoj ke srovnávací reklamě pramení z myšlenky, že jelikož srovnání provádí sám
podnikatel, dochází k porušení tradičního právního principu, že nikdo by neměl být soudcem
ve své vlastní věci22. Informace poskytnuté srovnávací reklamou jsou dle zastánců negativního
přístupu velmi subjektivní a hrozí, že půjde o klamavou reklamu. Tento postoj tradičně
zastávalo zejména Německo.
Rezervovaný přístup se vyznačuje smíšeným stanoviskem ke srovnávací reklamě, kdy na jedné
straně se snaží spojit výhody obou předchozích modelů a na straně druhé se chce vyhnout
možným negativním následkům. Srovnávací reklamu dovoluje, ale zároveň stanoví podmínky
omezujícího charakteru. Tento postoj je příznačný pro harmonizační úpravu v Evropské unii
(Hruda 2015, s. 26).

22

Latinsky „nemo iudex in re sua“
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4.1

Srovnávací reklama v USA

Jedním z důvodů, proč je srovnávací reklama nejvíce využívaná právě ve Spojených státech, je
zejména liberálnější přístup tamní právní regulace k tomuto typu reklamy. Regulace srovnávací
reklamy se zde skládá z federální, státní a lokální právní úpravy a také samoregulačních
etických kodexů. Srovnávací reklama je v USA povolená, pokud je pravdivá a neklamavá,
srovnává objektivní kritéria a označuje konkurenta. Na rozdíl od evropské právní úpravy,
v USA je přípustná reklama, která napadá, diskredituje nebo jinak kritizuje konkurenční
produkt (za dodržení zmíněných pravidel). Americká judikatura vyzdvihuje právo spotřebitelů
na informace, a proto jsou její omezení srovnávací reklamy liberálnější (Andraško a Ralbovská
Sopúchová 2016). V USA je navíc možné srovnávat i rozdílné produkty a služby, v Evropě lze
naopak srovnávat jen stejné nebo zastupitelné produkty a služby (Bartošová 2010).
Druhým faktorem, jehož vlivem je srovnávací reklama v USA populární, je vysoká míra
individualismu ve společnosti. Podle Choi a Miracle (2014) přispívá právě vyšší míra
individualismu k tomu, že američtí spotřebitelé srovnávací reklamu dobře přijímají. Americký
reklamní styl odráží asertivitu americké kultury, která je typická přímým přístupem a
vyzdvihováním soutěživosti. Americká reklama často využívá argumentaci a vyprávění
příběhu. Příznačným rysem je přehánění a silné argumenty. V reklamě se také hojně vyskytují
celebrity, které se prezentují jako uživatelé produktu, nebo jako hodnověrný zdroj, který má za
úkol přesvědčit cílovou skupinu (Brož 2008).

4.2 Srovnávací reklama v Německu
Zatímco v USA má srovnávací reklama tradici, v Německu, stejně jako v jiných státech
Evropy, byla dlouho považována za nepřípustnou. Již od třicátých let 20. století německé soudy
srovnávací reklamu odmítaly, zejména opěrná srovnávací reklama byla posuzována jako
zakázané parazitní jednání. Podobně jako v České republice, rovněž v Německu se situace
změnila až s implementací evropské směrnice 97/55/ES do vnitrostátního práva v roce 2000
(Hruda 2015, s. 25).
Přestože tato změna v právu využívání srovnávací reklamy umožnila, této možnosti se, až na
pár výjimek, zadavatelé reklamy spíše zdráhají využít. Důvodem může být složitost pravidel
přípustnosti srovnávací reklamy a problémy s jejich interpretací na vnitrostátní úrovni, ale také
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nedostatečný výzkum ohledně efektivnosti srovnávací reklamy mimo Spojené státy. Zejména
v zemích Evropské unie, kde je srovnávací reklama relativně nově (při splnění podmínek)
legální, existuje velmi málo studií osvědčujících její efektivitu (Schwaiger et al. 2007).
Nicméně jedna z těchto nemnoha studií od autorů Schwaiger et al. (2007) prokázala, že
srovnávací reklama v německém prostředí může fungovat. Jako potenciálně efektivní se
ukázala být zejména reklama obsahující cenové srovnání. Dle této studie bude v Německu spíše
efektivní reklama se srovnáním objektivních atributů než se srovnáním atributů subjektivních
a založených na emocích.
Tvrzení, že srovnávací reklama v Německu může být úspěšná, potvrzuje také to, co Brož (2008)
označuje jako německý reklamní styl. Reklamní sdělení jsou zde velmi silně orientovaná na
informace, komunikace v reklamě je přímá a plná údajů. Často bývá využívána forma
poučování. Typickým německým sloganem je „vyšší kvalita za stejnou cenu“. Jelikož je důraz
kladen zejména na kvalitu a technologie, pokud podnikatel dokáže nabídnout vyšší kvalitu než
konkurence, mohla by být jeho srovnávací reklama efektivní.

5 Výzkum srovnávací reklamy v České republice
Téma vnímání nebo efektivity srovnávací reklamy v českém prostředí zatím není dostatečně
prozkoumáno. Dohledatelná je v současnosti pouze jedna vědecká studie Krále et al. (2016)
věnující se vnímání a efektivitě srovnávací reklamy v České republice. Závěrem této empirické
studie bylo zjištění, že čeští spotřebitelé nejsou obecně proti srovnávací reklamě.23 Při výzkumu
byl však 160 respondentům prezentován pouze příklad srovnávací reklamy s přímým
srovnáním. Zmíněná studie vycházela, mimo jiné, z výzkumu Shao et al. (2004), který zkoumal
vnímanou efektivitu srovnávací reklamy v kulturách s nízkou mírou kontextu a vysokou mírou
kontextu. Podle Krále et al. (2016) je Česká republika nízko-kontextovou kulturou.
Teorie vysokého a nízkého komunikačního kontextu antropologa Edwarda T. Halla rozděluje
kultury dle množství kontextových informací, které je nutné znát k pochopení dané sociální
situace. Zatímco v nízko-kontextových kulturách je komunikace explicitní a slova přenáší
23

Stanovená hypotéza ve znění „Postoj (a potenciální efektivita) vůči srovnávací reklamě je v České republice
spíše pozitivní.“ se spíše potvrdila. Na otázku, zda jsou respondenti obecně proti reklamám s přímým srovnáním
mezi konkurenčními značkami odpovědělo kladně nebo spíše kladně 34,4 % respondentů, neutrální postoj
vyjádřilo 10,6 % respondentů a nesouhlas nebo spíše nesouhlas projevilo 55 % respondentů (Král et el. 2016).
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většinu informací, ve vysoko-kontextových kulturách je větší množství informací ukryto
v kontextu nebo neverbálních aspektech komunikace. Nízko-kontextové kultury kladou velký
důraz na slova, usilují o přímá a jasně formulovaná verbální sdělení. Příkladem těchto kultur
jsou USA, Kanada, některé západoevropské státy a bývá sem řazena také Česká republika.
Vysoko-kontextové kultury jsou více intuitivní, komunikují nepřímo a víceznačně. Jedná se
například o Japonsko, Koreu, Čínu nebo arabské státy. Výzkum Shao et al. (2004) potvrzuje,
že nízko-kontextové kultury lépe hodnotí přímou srovnávací reklamu než vysoko-kontextové
kultury. Dále se ukazuje, že reklamy s přímým srovnáním jsou pro zástupce nízkokontextových kultur přesvědčivější než reklamy s nepřímým srovnáním (Shao et al. 2004).24
Na mezikulturních rozdílech je založen také známý model čtyř základních kulturních dimenzí
nizozemského sociologa Geerta Hofstedeho25. Jednou z těchto dimenzí je míra individualismu
a kolektivismu ve společnosti, která se v již zmiňované studii Choi a Miracle (2014) potvrdila
jako faktor ovlivňující vnímání srovnávací reklamy ve společnosti. Různé země lze dle míry
individualismu porovnat pomocí indexu individualismu (Hofstede 2021). Ve srovnání s USA
(index 91) a Německem (index 67) má Česká republika (index 58) z těchto nejnižší míru
individualismu. Jelikož je, jak již bylo řečeno, srovnávací reklama individualistickým typem
komunikace, dá se předpokládat, že v České republice může být obecně hůře přijímána, než jak
je tomu v USA nebo i v Německu.

24

Studie zahrnovala 196 respondentů z 36 zemí světa včetně 9 evropských.
Jedná se o vzdálenost mocenských pozic, snaha vyhýbat se nejistotě, míra individualismu a kolektivismu a
maskulinní a femininní hodnoty ve společnosti (Vysekalová 2011, s. 100).
25
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II.

Praktická část

6 Metodologie
V praktické části bakalářské práce budu za pomoci kvantitativního výzkumu zjišťovat, jaké je
vnímání různých typů srovnávací reklamy v českém prostředí. Cílem práce je zjistit, jaké je
obecné vnímání srovnávací reklamy a zda se liší vnímání srovnávací reklamy s přímým a
nepřímým srovnáním. Předmětem zkoumání bude také vnímání výhod a nevýhod srovnávací
reklamy, které byly popsány v teoretické části práce. K naplnění cílů práce bylo mezi 6. a 9.
dubnem 2021 provedeno dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo celkem 130 respondentů.
Výhodou kvantitativního výzkumu je, že pomáhá redukovat realitu na měřitelné znaky, které
je pak možné dále zpracovávat a interpretovat. Oproti kvalitativnímu výzkumu umožňuje
zahrnout větší počet respondentů a odpovídá na otázku „Kolik?“. Je vhodný pro testování
hypotéz, nezodpoví však otázky typu „Proč tomu tak je?“ Výstupem kvantitativního výzkumu
jsou obvykle tabulky a grafy (Tahal 2017, s. 31). Jelikož je cílem této práce zjistit vnímání
srovnávací reklamy spíše v obecné rovině, považuji kvantitativní výzkum ve formě
dotazníkového šetření za vhodnou výzkumnou metodu.
Dotazník byl vyhotoven v aplikaci Google Forms, online aplikaci vytvořené společností
Google, a byl distribuován v elektronické (100 odpovědí) i tištěné formě (30 odpovědí).
Dotazník se skládal celkem ze čtyř částí. V první části byly prezentovány dva reálné příklady
srovnávací reklamy, jeden obsahující přímé srovnání a druhý nepřímé srovnání. Druhá část
dotazníku se týkala příkladu srovnávací reklamy automobilky Hyundai, který lze označit za
„útočnější“, a kterým se v minulosti zabývala také Rada pro reklamu. Všechny tři konkrétní
reklamy pocházely z českého prostředí a respondenti tedy mohli znát zadavatele reklamy i
označenou konkurenci. Reklamy byly vybrány tak, aby se s nimi respondenti mohli ve
skutečnosti osobně setkat a rozuměli jejich kontextu. Ve třetí části byly obsaženy otázky
týkající se srovnávací reklamy obecně a vnímání jejích výhod a nevýhod. Poslední část
dotazníku zjišťovala sociodemografické údaje o respondentech. Konkrétní znění dotazníku je
v Příloze č. 1 této práce.
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Dotazník obsahoval celkem 18 otázek. Na otázky týkající se srovnávací reklamy odpovídali
respondenti za využití Likertovy škály, kde 1 = zcela souhlasím a 5 = zcela nesouhlasím. Otázky
týkající se sociodemografických údajů nabízely odpovědi ve formě výběru z možností. Data
získaná z dotazníků budou v následujících kapitolách práce představena a popsána za účelem
potvrzení, nebo vyvrácení stanovených hypotéz a konfrontace s teorií. Získané závěry mohou
být užitečné například pro zadavatele reklamy, kteří přemýšlejí, zda srovnávací reklamu využít.

6.1 Stanovení hypotéz
V návaznosti na poznatky popsané v teoretické části práce jsem stanovila celkem 10 hypotéz,
které budou podrobeny zkoumání a následně buďto potvrzeny, nebo vyvráceny. První tři
hypotézy vychází z výsledků výše popsaných studií, podle kterých i) čeští spotřebitelé obecně
nejsou proti srovnávací reklamě (Král et al. 2016); ii) vnímaná efektivita srovnávací reklamy
je lépe hodnocena v nízko-kontextových kulturách a iii) reklamy s přímým srovnáním jsou
v nízko-kontextových kulturách hodnoceny lépe než reklamy obsahující nepřímé srovnání
(Shao et al. 2004). K hypotézám 1A, 1B a 2 se vztahují otázky 1 až 6 dotazníku.
H1A: Vnímání (a potenciální efektivita) srovnávací reklamy s přímým srovnáním je v českém
prostředí spíše pozitivní.
H1B: Vnímání (a potenciální efektivita) srovnávací reklamy s nepřímým srovnáním je v českém
prostředí spíše pozitivní.
H2: Srovnávací reklama s přímým srovnáním je v českém prostředí hodnocena lépe než
srovnávací reklama s nepřímým srovnáním.
Další hypotézy vychází z podkapitoly teoretické části práce věnující se výhodám a nevýhodám
srovnávací reklamy. Jelikož zde uvedené poznatky o srovnávací reklamě buďto pochází ze
zahraničního prostředí, nebo se sice vztahují na české prostředí, ale nebyly empiricky
zkoumány, považuji za přínosné zjistit, jaký postoj k jednotlivým výhodám a nevýhodám
zaujmou respondenti dotazníku. K hypotézám 3–9 se vztahují otázky 7 až 14 v dotazníku.
H3: Útočnější formy srovnávací reklamy jsou vnímány spíše negativně a mohou vyvolat
sympatie ke konkurenci.
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H4: Srovnávací reklama je považována za méně důvěryhodnou než reklamy bez srovnání.
H5: Srovnávací reklama je považována za zajímavější než reklamy bez srovnání.
H6: Srovnávací reklama je vnímána jako „něco nového“.
H7: Srovnání s podobnými značkami vyvolává zmatek mezi značkami.
H8: Srovnávací reklama pomáhá zvýšit pochopení reklamního sdělení.
H9: Srovnávací reklama je považována za užitečnou také pro zákazníky.

7 Příklady srovnávací reklamy
V této kapitole budou představeny a popsány konkrétní příklady srovnávací reklamy, které byly
v dotazníkovém šetření předkládány respondentům. Přestože srovnávací reklama není
v českém prostředí běžná, je možné setkat se s některými příklady tohoto druhu reklamy.
Konkrétní příklady srovnávací reklamy v dotazníku sloužily k lepší představě, jak srovnávací
reklama může v praxi vypadat. Zároveň také umožnily zkoumat vnímání (a potenciální
efektivitu) konkrétních projevů srovnávací reklamy spotřebiteli.

7.1 Přímá srovnávací reklama Kauflandu
V roce 2010 představil obchodní řetězec Kaufland reklamní kampaň, která byla typickým
příkladem srovnávací reklamy s přímým označením konkurence. Tato kampaň byla reakcí na
reklamu konkurenčního Albertu, který upozorňoval na cenově výhodné nabídky v tomto
řetězci. Reklamní kampaň Albertu byla založená na monitoringu cen konkurence, podle kterého
byly následně dorovnávány ceny zboží v prodejnách Albert. Kaufland na to zareagoval inzercí,
kde srovnával reálnou cenu totožných produktů v obou řetězcích, ze které vyplynulo, že nákupy
v Kauflandu jsou i tak cenově výhodnější. V důsledku této cenové srovnávací reklamy se
spustila cenová „válka“ obou řetězců. Albert reagoval snížením cen na úroveň Kauflandu, ten
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však reagoval dalším snížením cen (E15.cz 2010). Tento příklad srovnávací reklamy byl právně
v pořádku, jelikož cenové srovnání nebylo zavádějící a byly srovnávány totožné produkty.

Obrázek č. 1: Srovnávací reklama Kaufland / zdroj: https://www.mediar.cz/galeriereklamy/make-black-friday-great-again-czc-cz-si-na-srovnani-alzou-bere-trumpovo-heslo/

7.2 Nepřímá srovnávací reklama České spořitelny
Další příklad srovnávací reklamy pochází z bankovního sektoru a jedná se nepřímou srovnávací
kampaň České spořitelny. V reklamní kampani z roku 2014 Česká spořitelna nepřímo označila
svého konkurenta – banku Air Bank. K označení Air Bank využila znaky pro ni typické, a sice
slogan „Banku můžete mít rádi“ a pruh v příznačné zelené barvě. Tvrzení, že lepší je moct se
na banku spolehnout, doplňují výsledky soutěže Banka roku, ve které v roce 2014 Česká
spořitelna zvítězila v kategoriích „Nejdůvěryhodnější banka roku“, „Banka bez bariér“ a
„Hypotéka roku“. Samotná Air Bank je, mnohem více než Česká spořitelna, známá svými
srovnávacími reklamami. Ve svých reklamních spotech srovnává své služby se službami
neurčité „-NÍ BANKY“, což navádí k domyšlení si jména jiné konkurenční banky, jako je
například Hypoteční banka nebo Komerční banka. Dle vyjádření Air Bank to má však
symbolizovat pouze odlišení od „tradičNÍCH BANK“ a cílem není označit Komerční ani
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Hypoteční banku. Ve vyjádření na webových stránkách společnost dále uvádí, že se s těmito
bankami nikde konkrétně nesrovnává (Air Bank 2012). Z tohoto důvodu jsem jako ukázku
nepřímé srovnávací reklamy v dotazníku zvolila právě kampaň České spořitelny, která je jejím
typickým příkladem.

Obrázek č. 2: Srovnávací reklama České spořitelny / zdroj:
https://www.facebook.com/Airbank/photos/a.251393451563363/768766146492755/?type=3

7.3 Srovnávací reklama Hyundai projednávaná Radou pro reklamu
Společností, která často využívá srovnávací reklamu, je jihokorejská automobilka Hyundai. Ve
známost vešly zejména její reklamy pracující se srovnáním s konkurenční automobilkou Škoda
Auto, kterých vytvořila hned několik. Pravděpodobně nejvíce diskusí vyvolal v letech 2014 a
2015 reklamní spot „Soused z Boleslavi“. Společnost Hyundai zde označila konkurenční Škodu
pro ni typickou Mladou Boleslaví, což je město, kde se nachází sídlo společnosti i její největší
výrobní závod. Doprovodný komentář k reklamnímu spotu zní: „Přichází opravdová bomba.
Nová i20 od Hyundai nastaví zrcadlo ikonám a všechny roztleská. Její obrovský interiér
konkurence neskousne. Bude jí muset složit poklonu. Výjimečné křivky ohromí a závistivci zlostí
zezelenají. Nová i20 rozvíří český trh s rodinnými vozy, a i bez brýlí každému dojde, že až v ní
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přijedete, bude váš soused z Boleslavi táákhle malý. Nový Hyundai i20, větší, kvalitnější. Prostě
lepší než ostatní“ (Hyundai 2014).
Přestože tato reklamní kampaň pomohla zvýšit povědomí o automobilce Hyundai na českém
trhu, reakce na ni byly vesměs negativní (iDNES.cz, 2015). Reklamou se zabývala také Rada
pro reklamu, která na ni obdržela hned několik stížností od soukromých osob. Rozhodnutím
arbitrážní komise z roku 2015 ji Rada pro reklamu označila za závadnou. Konstatovala, že došlo
k porušení zásad čestného soutěžení konkurentů a dehonestaci konkurenta. Celé znění
rozhodnutí je v Příloze č. 2 této práce. Hyundai následně reklamu přeformuloval a část o
sousedovi z Boleslavi upravil na „váš soused bude ještě menší“ (Mediaguru 2018). Tuto
reklamní kampaň lze označit za příklad agresivní srovnávací reklamy.

Obrázek č. 3: Srovnávací reklama Hyundai / zdroj:
https://boleslavsky.denik.cz/podnikani/hyundai-si-prestal-utahovat-z-maleho-souseda-zboleslavi-20150206.html
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8 Vyhodnocení výsledků výzkumu
V této části práce budou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. V rámci dotazníkového
šetření odevzdalo své odpovědi celkem 130 respondentů, z nichž každý odpověděl na všech 18
otázek. Odpovědi respondentů budou zpracovány do jednoduchých grafů a následně
analyzovány. Získaná data poté konfrontuji se stanovenými hypotézami, které budou na jejich
základě buďto potvrzeny, nebo vyvráceny.

8.1 Struktura respondentů
Poměrné zastoupení různých skupin populace ve výzkumu zjišťovaly závěrečné čtyři otázky
dotazníku týkající se pohlaví, věku, dosaženého vzdělání a ekonomické situace.
Tabulka č. 3: Sociodemografické údaje o respondentech

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 39 % mužů, 60 % žen a 1 respondent odmítl své pohlaví
specifikovat. Ženy tedy převažovaly nad mužskou částí respondentů. Co se týká věku, dotázaní
v dotazníku nemuseli uvádět svůj přesný věk, měli pouze identifikovat věkovou skupinu, do
které patří. Z tabulky je patrné, že nejpočetněji byla zastoupena věková skupina 18-24 let.
Nejméně zástupců naopak měla věková skupina dětí a mladistvých – tedy méně než 18 let.
Různé stupně vzdělání byly pro účely dotazníku zjednodušeny na čtyři kategorie – základní,
středoškolské bez maturity, středoškolské s maturitou a vysokoškolské obecně. Největší počet
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respondentů uvedl jako své nejvyšší dosažené vzdělání střední školu s maturitou. Druhou
nejpočetnější kategorií byla vystudovaná vysoká škola. Nejméně zastoupenými kategoriemi
byla základní škola a střední škola bez maturity. Přibližně 81 % respondentů vystudovalo
minimálně střední školu zakončenou maturitní zkouškou.
Poslední otázka v dotazníku zjišťující sociodemografické údaje mířila na ekonomickou situaci
dotazovaných. Respondenti zde opět vybírali z možností odpovědí, která nejvíce vystihuje
jejich situaci. S přihlédnutím k faktu, že například student může být zároveň zaměstnanec nebo
podnikatel, bylo možné zaškrtnout více odpovědí. Nejvíce respondentů označilo možnost, že
jsou v současnosti zaměstnanci. Následovaly kategorie studentů, osob samostatně výdělečně
činných a důchodců. Jeden respondent uvedl, že je v současnosti na rodičovské dovolené.

8.2 Vnímání srovnávací reklamy
Úvodní část dotazníku obsahovala, kromě představení výzkumu, vysvětlení, co je to srovnávací
reklama. Uvedena byla mírně zjednodušená definice srovnávací reklamy a přímého i nepřímého
srovnání z občanského zákoníku dokreslená konkrétními příklady pro lepší pochopení.
Srovnávací reklamy se následně týkalo celkem 14 otázek (výroků), které byly rozděleny do 3
tematických sekcí. Na otázky respondenti odpovídali vyjádřením míry svého souhlasu
s uvedeným výrokem na pětistupňové Likertově škále. Podrobnější statistické vyhodnocení
otázek je v Příloze č. 3.
8.2.1 Přímá a nepřímá srovnávací reklama
Otázky v této sekci dotazníku zjišťovaly postoj respondentů zvlášť k přímé srovnávací reklamě
a nepřímé srovnávací reklamě. Zajímalo mě jak jejich vnímání těchto dvou typů srovnávací
reklamy obecně, tak vnímání jejich konkrétních příkladů (reklamních kampaní společností
Kaufland a České spořitelna). Zkoumána byla také vnímaná efektivita konkrétních reklam.
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Graf č. 1: Obecné vnímání srovnávací reklamy s přímým označením (n=130)

Graf zobrazuje obecné vnímání srovnávací reklamy s přímým označením konkurence
respondenty. Ukázalo se, že většina respondentů tento typ reklamy obecně pozitivně nevnímala.
Částečný nebo úplný nesouhlas s uvedeným výrokem vyjádřilo celkem 53 dotazovaných (cca
41 %). Zcela nebo částečně souhlasné stanovisko naopak zaujalo 39 respondentů (cca 30 %).
Počet respondentů, kteří projevili neutrální postoj k přímé srovnávací reklamě, byl 38 (cca 29
%).
Graf č. 2: Vnímání konkrétní srovnávací reklamy s přímým označením (n=130)

Další otázka v dotazníku zjišťovala postoj respondentů ke konkrétnímu příkladu srovnávací
reklamy s přímým srovnáním. Předložena byla v předchozí kapitole popsaná reklamní kampaň
společnosti Kaufland. Zatímco 30 respondentů (cca 23 %) zcela nebo částečně souhlasilo
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s výrokem, že reklamu Kauflandu vnímají pozitivně, 65 odpovídajících (50 %) s tímto výrokem
zcela nebo částečně nesouhlasilo. Neutrální postoj zaujalo 35 respondentů (cca 27 %). Vnímání
této konkrétní reklamy bylo tudíž celkově více negativní než u předchozího obecného výroku.
Graf č. 3: Vnímaná efektivita konkrétní reklamy s přímým označením (n=130)

Druhý výrok vztahující se také k reklamě Kauflandu zjišťoval vnímanou efektivitu dané
reklamy. S výrokem, že prezentovaná reklama by dotazovaného motivovala k nákupu v
Kauflandu, zcela nebo spíše souhlasilo celkem 35 respondentů (cca 27 %). Opět tedy
převažovala částečně či zcela negativní stanoviska k výroku, v počtu celkem 74 respondentů
(cca 57 %). Ani pozitivní ani negativní postoj nezaujalo 21 respondentů (cca 16 %).
Graf č. 4: Obecné vnímání srovnávací reklamy s nepřímým označením (n=130)
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Obecné vnímání srovnávací reklamy s nepřímým označením konkurence bylo, stejně jako u
označení přímého, spíše negativní. Obecně pozitivně tento typ reklamy zcela či částečně
nevnímalo celkem 58 respondentů (cca 44,5 %). Spíše nebo zcela pozitivní stanovisko
k nepřímo srovnávacím reklamám zaujalo v součtu 35 dotázaných (cca 28,5 %). Neutrální
postoj projevilo 37 respondentů (cca 27 %).
Graf č. 5: Vnímání konkrétní srovnávací reklamy s nepřímým označením (n=130)

Jako příklad nepřímé srovnávací reklamy z praxe byla respondentům předložena reklamní
kampaň České spořitelny nepřímo označující konkurenční Air Bank. Následně se dotazovaní
měli vyjádřit, zda tuto konkrétní reklamu vnímají pozitivně. Nejvíce respondentů v počtu 60
(cca 46 %) vyjádřilo částečný či úplný nesouhlas s pozitivním výrokem. Naopak pozitivně či
spíše pozitivně reklamu vnímalo 36 odpovídajících (cca 28 %). Ani pozitivně ani negativně
reklamu nevnímalo 34 respondentů (cca 26 %). Obecné vnímání nepřímé srovnávací reklamy
a vnímání jejího konkrétního příkladu bylo srovnatelné.
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Graf č. 6: Vnímaná efektivita konkrétní reklamy s nepřímým označením (n=130)

Dále byla zjišťována vnímaná efektivita nepřímé srovnávací reklamní kampaně České
spořitelny. Významná většina celkem 81 respondentů (cca 62,3 %) uvedla, že by daná reklama
spíše nebo vůbec nevyvolala jejich zájem o produkty banky, a tudíž ji nepovažovala za
efektivní. Neutrálně se pak vyjádřilo 29 respondentů (cca 22,3 %). Nejmenší část v počtu 20
dotázaných (cca 15,4 %) spíše nebo zcela souhlasila, že konkrétní reklama má potenciál vzbudit
jejich zájem o produkty České spořitelny.

8.2.2 Agresivní srovnávací reklama
Otázky v této sekci dotazníku měly za cíl zjistit, zda je srovnávací reklama agresivně napadající
konkurenci vnímána spíše negativně a zda má dokonce potenciál vyvolat soucit s napadenou
konkurencí. Mám za to, že za příklad takové útočné srovnávací reklamy lze v českém prostředí
označit reklamu společnosti Hyundai, která vešla ve známost pod názvem „Soused
z Boleslavi“. Tato srovnávací reklama byla dotazovaným prezentována jako východisko pro
následující dva výroky.
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Graf č. 7: Obecné vnímání agresivní srovnávací reklamy (n=130)

Při pohledu na graf č. 11 je zřejmé, že majorita respondentů agresivní srovnávací reklamu
pozitivně nevnímá. Významná většina, celkem 86 respondentů (cca 66 %), zcela či částečně
nesouhlasila s tím s výrokem, že „útočnější“ formy srovnávací reklamy vnímají pozitivně. 26
respondentů (20 %) pak neprojevilo kladný ani negativní názor. Pouze 18 dotázaných (cca 14
%) zaujalo zcela či spíše pozitivní stanovisko k výroku.
Graf č. 8: Agresivní srovnávací reklama a sympatie ke konkurenci (n=130)

V souvislosti s reklamou Hyundai bylo dále zjišťováno, zda má tato reklama ve svém důsledku
potenciál vyvolat sympatie ke konkurenci a uškodit tak zadavateli reklamy. Z grafu vyplývá,
že většina v počtu 70 respondentů (cca 54 %) spíše nebo zcela s výrokem o sympatiích ke
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konkurenci souhlasila. Neutrálně se pak vyjádřilo 33 dotázaných (cca 25 %). Částečně či zcela
s výrokem nesouhlasilo jen 27 respondentů (cca 21 %).

8.2.3 Výhody a nevýhody srovnávací reklamy
Třetí sekce dotazníku obsahovala obecné otázky týkající se srovnávací reklamy. Zkoumáno
bylo vnímání výhod a nevýhod tohoto typu reklamy v českém prostředí a již zde nebyly
obsaženy žádné konkrétní příklady srovnávací reklamy.
Graf č. 9: Důvěryhodnost srovnávací reklamy (n=130)

Jak vyplývá z grafu, téměř polovina respondentů v počtu 63 (cca 49 %) spíše či zcela souhlasila
s výrokem, že srovnávací reklama je méně důvěryhodná než ostatní reklamy. Opačného názoru
bylo 38 respondentů (cca 29 %), kteří s daným výrokem částečně či zcela nesouhlasili. Kladně
ani záporně se nevyjádřilo 29 dotázaných (cca 22 %).
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Graf č. 10: Zajímavost srovnávací reklamy (n=130)

Další otázka zkoumala, zda má srovnávací reklama, více než reklamy bez srovnání, potenciál
zaujmout spotřebitele. S tímto spíše nebo zcela souhlasilo 73 respondentů (cca 56 %), tedy
většina odpovídajících tento výrok potvrdila. Zcela nebo částečně proti bylo 37 dotázaných (cca
28,5 %). Neutrálně se pak vyjádřilo 20 respondentů (cca 15,5 %).
Graf č. 11: Srovnávací reklama jako „něco nového“ (n=130)

Předmětem zkoumání byla také otázka, zda spotřebitelé vnímají srovnávací reklamu jako
relativní novinku. Hruda (2015, s. 18) se totiž domnívá, že srovnávací reklama může být pro
české spotřebitele zajímavá z toho důvodu, že je v českém prostředí stále poměrně nově
přípustná. Jak vyplývá z grafu, toto výsledky výzkumu nepotvrdily. Většina čítající 71
respondentů (cca 54,5 %) s výrokem spíše či zcela nesouhlasila. Jako „něco nového“ srovnávací
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reklamu vnímalo celkem 32 respondentů (cca 24,5 %). Neutrálně se vyjádřilo 27 dotázaných
(cca 21 %).
Graf č. 12: Srovnávací reklama a zmatení značek (n=130)

Jako nevýhodu srovnávací reklamy uvedli De Pelsmacker et al. (2003), mimo jiné, že srovnání
s podobnými značkami může vyvolat mezi značkami zmatek. Tuto nevýhodu odpovědi
respondentů v dotazníku spíše nepotvrdily. Nejvíce odpovídajících v počtu 56 dotázaných (cca
43 %) totiž s výrokem o zmatení značek spíše či zcela nesouhlasilo. Částečně či úplně pak
s výrokem souhlasilo celkem 49 respondentů (cca 38 %). Neutrální postoj k výroku zaujalo 25
respondentů (cca 19 %).
Graf č. 13: Srovnávací reklama a uvědomení si reklamního sdělení (n=130)
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Dále měli respondenti vyjádřit míru svého souhlasu s výrokem, že díky srovnání je reklamní
sdělení lépe pochopitelné a pomáhá také zvýšení povědomí o značce. S tímto výrokem téměř
polovina respondentů, a sice celkem 63 (cca 48,5 %), spíše či zcela nesouhlasila. Výrok naopak
částečně nebo zcela potvrdilo dohromady 39 dotázaných (30 %). Negativně ani pozitivně se
nevyjádřilo 28 respondentů (cca 21,5 %).
Graf č. 14: Užitečnost srovnávací reklamy pro zákazníky (n=130)

Poslední dotaz týkající se srovnávací reklamy zjišťoval, zda si respondenti myslí, že srovnávací
reklama může být užitečná pro zákazníky (například vypovídajícím srovnáním konkurenčních
produktů). Toto spíše či zcela potvrdilo nejvíce odpovídajících – celkem 58 (cca 44,5 %).
Nesouhlasné stanovisko částečně nebo zcela zaujalo 37 respondentů (cca 28,5 %). Neutrálně se
vyjádřilo 35 respondentů (cca 27 %).

8.3 Vyhodnocení hypotéz
Po vyhodnocení jednotlivých otázek z dotazníkového šetření nyní přistoupím ke konfrontaci
výsledků výzkumu s hypotézami, které jsem stanovila v úvodní části této kapitoly. Hypotézy je
možné na základě získaných výsledků potvrdit, nebo vyvrátit.
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H1A: Vnímání (a potenciální efektivita) srovnávací reklamy s přímým srovnáním je v českém
prostředí spíše pozitivní.
Platnost hypotézy byla testována třemi otázkami v dotazníku. Ukázalo se, že vnímání přímé
srovnávací reklamy obecně i vnímání konkrétního příkladu srovnávací reklamy s přímým
srovnáním bylo spíše či zcela negativní. Většina respondentů tento druh reklamy také
nepovažovala za přesvědčivý. Vyhodnocení této části výzkumu platnost hypotézy nepotvrdilo.
H1B: Vnímání (a potenciální efektivita) srovnávací reklamy s nepřímým srovnáním je v českém
prostředí spíše pozitivní.
Stejně jako přímá srovnávací reklama, také srovnávací reklama s nepřímým srovnáním byla
nejvíce respondenty vnímána spíše či zcela negativně. Toto se opět projevilo jak u obecné
otázky, tak u dotazu na vnímání konkrétního případu reklamy. Nejhůře byla respondenty
hodnocena vnímaná efektivita nepřímé srovnávací reklamy. Tato hypotéza se nepotvrdila.
H2: Srovnávací reklama s přímým srovnáním je v českém prostředí hodnocena lépe než
srovnávací reklama s nepřímým srovnáním.
Vyhodnocení této hypotézy není zcela jednoznačné, jelikož přímá i nepřímá srovnávací reklama
byly respondenty dotazníkového šetření hodnoceny spíše negativně. Na druhou stranu vnímání
přímé srovnávací reklamy obecně bylo hodnoceno pozitivně více respondenty než u nepřímé
srovnávací reklamy. Přímá srovnávací reklama byla také lépe hodnocena z hlediska vnímané
efektivity než srovnávací reklama s nepřímým srovnáním. Hypotéza se tedy potvrdila.
H3: Útočnější formy srovnávací reklamy jsou vnímány spíše negativně a mohou vyvolat
sympatie ke konkurenci.
Výsledky výzkumu prokázaly, že srovnávací reklama napadající konkurenci je v českém
prostředí vnímána spíše negativně. Většina respondentů také souhlasila s výrokem, že takové
reklamy spíše vyvolávají sympatie k označené konkurenci. Platnost hypotézy byla potvrzena
výraznou většinou odpovídajících.
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H4: Srovnávací reklama je považována za méně důvěryhodnou než reklamy bez srovnání.
Největší počet ze všech dotázaných spíše či zcela souhlasil s výrokem, že srovnávací reklamy
jsou méně důvěryhodné než reklamy bez srovnání. Výsledky výzkumu hypotézu potvrdily.
H5: Srovnávací reklama je považována za zajímavější než reklamy bez srovnání.
Většina odpovídajících spíše či zcela souhlasila s výrokem, že srovnávací reklama má větší
potenciál zaujmout než reklamy bez srovnání. Respondenti tedy považovali srovnávací reklamu
za zajímavou. Hypotéza se tedy potvrdila.
H6: Srovnávací reklama je vnímána jako „něco nového“.
Vnímání srovnávací reklamy jako něčeho v českém prostředí nového se nepotvrdilo.
Srovnávací reklama je tedy, v souladu s předchozí hypotézou, považována za zajímavou, ale
není to zřejmě způsobeno tím, že by byla vnímána jako novinka. Tato hypotéza se nepotvrdila.
H7: Srovnání s podobnými značkami vyvolává zmatek mezi značkami.
V reakci na výrok, zda srovnání v reklamě vyvolává zmatení značek, se odpovědi dotázaných
velmi lišily. Nejvíce respondentů však s touto potenciální nevýhodou srovnávací reklamy spíše
či zcela nesouhlasilo. Hypotéza se proto nepotvrdila.
H8: Srovnávací reklama pomáhá zvýšit pochopení reklamního sdělení.
Většina dotázaných se neshodla ani v návaznosti na výrok, že srovnání v reklamě napomáhá
lepšímu pochopení reklamního sdělení. Největší počet odpovídajících s výrokem spíše či zcela
nesouhlasil. Vyhodnocení odpovědí respondentů hypotézu nepotvrdilo.
H9: Srovnávací reklama je považována za užitečnou také pro zákazníky.
K potvrzení, či vyvrácení poslední hypotézy bylo zjišťováno, zda se respondenti ztotožňují
s výrokem, že srovnávací reklama může být užitečná také pro zákazníky. Největší počet
respondentů s tímto výrokem spíše či zcela souhlasil. Poslední hypotézu tak výzkum potvrdil.
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9 Shrnutí a diskuse
Realizovaným výzkumem bylo, mimo jiné, zjištěno, že srovnávací reklama není v současnosti
v českém prostředí obecně přijímána. Přestože je Česká republika příkladem kultury s nízkým
kontextem, nepotvrdil se závěr autorů Shao et al. (2004), že srovnávací reklama je v nízkokontextových kulturách lépe přijímána. Z reakcí dotázaných spotřebitelů se naopak její použití
jeví jako rizikové. Agresivní napadání konkurence může dokonce zadavatele reklamy poškodit
a být tak ku prospěchu spíše konkurenci. Výsledky mého výzkumu také nebyly kompatibilní
s výsledky studie provedené Králem et al. (2016) a tvrzením, že čeští spotřebitelé nejsou obecně
proti srovnávací reklamě. Toto může být způsobeno nejrůznějšími proměnnými, například už
tím, že byl předložen jiný příklad srovnávací reklamy (v původní studii pouze jeden příklad
přímé srovnávací reklamy). Oba výzkumy měly také relativně malé množství respondentů (160
a 130).
Výzkum potvrdil několik závěrů autorů De Pelsmacker et al. (2003) ohledně výhod a nevýhod
srovnávací reklamy. Ukázalo se, že spotřebitelé srovnávací reklamu považují za méně
důvěryhodnou než ostatní druhy reklamy. Respondenti však rovněž srovnávací reklamu
považovali za zajímavější než reklamy bez srovnání a také se spíše shodli na tom, že z jejího
využití mohou mít užitek také zákazníci. Nepotvrdil se pak předpoklad autorů, že srovnání
s podobnými značkami vyvolá zmatení značek. Z výsledků mého šetření nelze vyvodit, že
srovnávací reklama je v českém prostředí zcela odsouzena k neúspěchu, je však třeba dále
zkoumat, jak její potenciální výhody využít a vyhnout se nepředvídatelným reakcím
spotřebitelů na ni.
Dále je zapotřebí zmínit, že provedený výzkum měl několik limitů, které mohly jeho výsledky
zkreslit. Prvním je vzorek zúčastněných respondentů, který zcela nereprezentuje populaci
České republiky. Vzhledem k podmínkám, v jakých byl výzkum realizován, pro mě bylo snazší
oslovit vrstevníky a vrstevníky mých rodinných příslušníků, a to se také projevilo na konečném
poměrném zastoupení jednotlivých skupin. Druhým nedostatkem výzkumu, který mohl ovlivnit
jeho výsledky, byla volba jednotlivých příkladů srovnávací reklamy. Pro účely této práce jsem
nepovažovala za nutné zvolit příklady reklamy na podobný sortiment a služby, spíše jsem se
snažila vybrat reklamy z českého prostředí pro lepší ilustraci a pochopení kontextu. Zvolené
příklady tudíž pocházely ze zcela odlišných odvětví (bankovnictví, supermarkety a
automobily). Pro další výzkumy bych doporučila zvolit příklady reklam na podobné zboží či
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služby. S tím, že zvolené reklamy pochází z českého prostředí, také souvisí poslední limit
výzkumu, který považuji za vhodné zmínit, a sice, že výsledky mohly být ovlivněny také
postojem respondentů ke konkrétním značkám (či celým odvětvím), jejichž reklamy jim byly
předloženy.
Srovnávací reklama je v českém prostředí stále málo prozkoumanou problematikou, a proto
bude nutné provést další výzkumy, abychom lépe pochopili, jaké je její vnímání v českém
prostředí, co ho ovlivňuje a zda může být srovnávací reklama v České republice skutečně
efektivní. Budoucí výzkum by se měl zaměřit například na vnímání srovnávací reklamy
v jednotlivých odvětvích.
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Závěr
Srovnávací reklama přináší zajímavou možnost, jak v reklamě, při dodržení pravidel, legálně
konfrontovat konkurenci a prezentovat své silné stránky. Může se jednat o silný marketingový
nástroj, který dá vyniknout konkurenčním výhodám daného zadavatele reklamy. V českém
prostředí je srovnávací reklama přípustná od roku 2001 v důsledku implementace směrnice
Evropské unie do národní legislativy. Přestože je její využití v České republice možné již dvacet
let, stále se s jejími projevy v praxi spíše nesetkáváme. Zatímco ve Spojených státech nebo
v Kanadě má využívání srovnávací reklamy tradici a tamní spotřebitelé ji dobře přijímají,
v českém prostředí zatím nebyly její vnímání a efektivita dostatečně ověřeny. To může být také
jedním z důvodů, proč se ji zadavatelé reklamy zdráhají využít a riskovat, že nebude dobře
přijata.
Cílem této práce bylo představit problematiku srovnávací reklamy a zjistit, jaké je její vnímání
v českém prostředí. V teoretické části, tedy rešerši odborných zdrojů, byla nejprve srovnávací
reklama zasazena do širšího kontextu marketingové komunikace a reklamy. V následujících
kapitolách jsem se věnovala srovnávací reklamě samotné, představeny byly její různé formy a
také potenciální výhody a nevýhody. Důraz byl kladen také na právní úpravu srovnávací
reklamy, která je relativně složitá a pramení z evropského práva, jelikož oblast nekalé soutěže
je harmonizována napříč všemi členskými státy Evropské unie. Zmíněna byla také mimoprávní
regulace reklamy, která je v České republice zajišťována Radou pro reklamu. Poslední dvě
kapitoly teoretické části se následně věnovaly vnímání srovnávací reklamy v různých
kulturách. Představeno bylo několik vědeckých studií, které potvrdily, že vnímání srovnávací
reklamy se liší například v závislosti na míře individualismu ve společnosti. Rozdílný je také
postoj ke srovnávací reklamě v kulturách s nízkým a vysokým kontextem.
Praktická část práce měla za cíl zjistit, jaké je vnímání srovnávací reklamy v českém prostředí.
K dosažení tohoto cíle byl realizován kvantitativní výzkum ve formě dotazníkového šetření.
Nejprve byla vysvětlena metodika výzkumu a na základně poznatků z teoretické části byly
stanoveny hypotézy. Další kapitola obsahovala tři konkrétní příklady srovnávací reklamy, které
byly prezentovány respondentům dotazníku jako příklady přímé, nepřímé a agresivní
srovnávací reklamy. Pro zadavatele případných srovnávacích reklam může být fakt, že bylo
zkoumáno vnímání konkrétních příkladů srovnávací reklamy, zajímavý v tom, že se mohou
z již proběhlých kampaní poučit a využít zjištěné poznatky při jejich tvorbě.
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Vyhodnocením výzkumu bylo zjištěno, že postoj českých spotřebitelů vůči srovnávací reklamě
není a priori příznivý a jejich reakce na ni byly spíše odmítavé. Zjišťováno bylo vnímání
různých typů srovnávací reklamy, a to jak obecně, tak na konkrétních příkladech. Předmětem
zkoumání byly také potenciální výhody a nevýhody srovnávací reklamy. Ze zjištění lze vyvodit,
že srovnávací reklama je vnímána jako méně důvěryhodná než reklamy bez srovnání. Na
druhou stranu ze šetření také vyplynulo, že srovnávací reklama má větší potenciál zaujmout a
také může být užitečná pro zákazníky. Na základě zjištěných poznatků nelze zadavatelům a
tvůrcům reklam doporučit, aby v českém prostředí vytvořili srovnávací reklamu bez toho, aniž
by si předem ověřili, že nebude danou cílovou skupinou odmítnuta. Při vytvoření nevhodné
srovnávací reklamy se totiž může stát, že bude přínosná spíše pro v reklamě označenou
konkurenci.
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Summary
Comparative advertising brings an interesting opportunity to legally confront the competition
in advertising (if it follows its rules), and let the strengths stand out. It can be a powerful
marketing tool that highlights the competitive advantages of a given advertiser. In the Czech
environment, comparative advertising has been permissible since 2001 as a result of the
implementation of a European Union directive into national legislation. Although its use in the
Czech Republic has been permissible for twenty years, we still do not often encounter its
manifestations in practice. While in the United States or Canada the use of comparative
advertising has a tradition and is well received by consumers there, in the Czech environment
its perception and effectiveness have not yet been sufficiently researched. This may also be one
of the reasons why advertisers are reluctant to use it and risk not being well received.
The aim of this work was to present the issue of comparative advertising and to find out what
is its perception in the Czech environment. In the theoretical part, a search of academic sources,
comparative advertising was first placed in the broader context of marketing communication
and advertising. In the following chapters, I focused on comparative advertising itself, its
various forms were introduced, as well as the potential advantages and disadvantages. Emphasis
was also placed on the regulation of comparative advertising, which is relatively complex and
stems from European law, as the area of unfair competition is harmonized across all Member
States of the European Union. The non-legal regulation of advertising, which is ensured in the
Czech Republic by the Advertising Council, was also mentioned. The last two chapters of the
theoretical part were then devoted to the perception of comparative advertising in different
cultures. Several scientific studies have been presented, which have confirmed that perceptions
of comparative advertising differ, for example, depending on the degree of individualism in
society. The attitude towards comparative advertising in low and high context cultures is also
different.
The practical part of the work aimed to find out what is the perception of comparative
advertising in the Czech environment. To achieve this goal, quantitative research was carried
out in the form of a questionnaire survey. First, the research methodology was explained, and
hypotheses were established based on knowledge from the theoretical part. The next chapter
contained three specific examples of comparative advertising, which were presented to the
respondents of the questionnaire as examples of direct, indirect, and aggressive comparative
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advertising. For the makers of future comparative advertisements, the fact that the perception
of specific examples of comparative advertising was examined may be interesting in that they
can learn from already run campaigns and use the findings in their creation.
The evaluation of the research revealed that the attitude of Czech consumers towards
comparative advertising is not a priori favorable and their reactions to it were rather negative.
The perception of different types of comparative advertising was surveyed, both in general and
on specific examples. The potential advantages and disadvantages of comparative advertising
were also examined. From the findings, it can be concluded that comparative advertising is
perceived as less trustworthy than advertising without comparison. In contrast, the investigation
also showed that comparative advertising has a greater potential to attract and may also be
useful to customers. Based on the findings, advertisers and creators of advertisements cannot
be recommended to create a comparative advertisement in the Czech environment without first
verifying that it will not be rejected by the given target group. The creation of inappropriate
comparative advertising may, in turn, be more beneficial to the competition identified in the
advertisement.
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