Vztah práva, ekonomie a etiky nachází odraz ve vztahu formální a neformální regulace
reklamy, kdy právní regulace se stává základní úpravou urcitého chování, zatímco neformální
regulace vyžaduje po zúcastnených subjektech vyšší etické standardy. Právo na šírení reklamy
je na základe obecných interpretacních principu vykládáno extenzivne, z hlediska právního
mnohé projevy komunikace prostrednictvím reklamy nejsou závadné. Realizaci formální
regulace potom napomáhá regulace neformální, zejména ve forme samoregulace, která klade
nadstavbové požadavky na etickou nezávadnost reklamy.
Pri vzniku samoregulace reklamního odvetví v Ceské republice se uplatnuje zejména
samoregulace ex ante, samoregulacní orgány nevstupují do prostoru deregulovaného
v dusledku selhání formální regulace, nýbrž vyplnují prostor formální regulací dosud
nezasažený a brání jeho zužování. Východiskem pro neformální regulaci je tvorba základu
podnikatelské kultury, etické uvedomení managementu každé z firem - soutežitelu, pricemž
je zapotrebí etické principy uvádet v život prostrednictvím nástroju etického rízení.
Hodnocení dopadu neformální regulace ex post nevyznívá jednoznacne, již zmínené vyšší
nároky a prísnejší požadavky se napríklad v oblasti ochrany spotrebitele stávají inspirací
a podnetem pro zprísnení regulace formální, k níž by za jiných okolností nemuselo dojít nebo
by se k ní pristoupilo podstatne pozdeji.
V Ceské republice je samoregulacním orgánem Rada pro reklamu, která je tvurcem a zároven
kontrolním subjektem dodržování Kodexu reklamy. Rozhodování Arbitrážní komise Rady pro
reklamu se v soucasnosti opírá zejména o stížnosti verejnosti, existují však oblasti, v nichž
Rada uznává nutnost vlastního aktivního prístupu prostrednictvím monitoringu. Do budoucna
lze pocítat s vetší úlohou Rady samotné pri rešení etických aspektu konkrétních reklamních
kampaní, než je tomu v soucasnosti. Rada též bude nucena se do budoucna vyrovnat
s etickými otázkami nových forem marketingové komunikace, pricemž se nabízí spolupráce
se specializovanými samoregulacními organizacemi. Prozatím dochází k aplikaci
všeobecných požadavku vyslovených zejména v první cásti Kodexu, bylo by však namíste
upresnit úpravu nekterých forem reklamy a doplnit tak cást druhou Kodexu, která se vedle
vybraných predmetu reklamy zabývá též nekterými jejími specifickými formami.
Pozitivním trendem je, že pusobení státní sféry v oblasti podávání stížností Rade je
minimální, stabilní pocet žádostí od soukromých subjektu, nejcasteji spotrebitelu, dokládá, že
samoregulacní mechanismy jsou v praxi užívané a životaschopné. Obcané samotní tudíž
vyvíjejí tlak na reklamní subjekty a požadují dodržování etických pravidel, což, jak je výše
naznaceno, vede jakožto etický, proaktivní princip k formování právních norem na bázi
reaktivní a prispívá k sbližování techto zdánlive oddelených forem regulace a tím k formování
etického prostredí ve spolecnosti.

