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1. ÚVOD 

 Reklama je neodmyslitelným aspektem modernity. Bez reklamy si nelze představit 

fungování moderní tržní ekonomiky a v každodenním životě se s ní setkáváme téměř na 

každém kroku. Reklama se objevuje v mnoha formách, užívá četných nástrojů a mnoha 

„fíglů“ k tomu, aby na sebe upozornila. Můžeme se s ní setkat prakticky kdekoliv – na 

televizních obrazovkách, v rozhlasovém vysílání, v novinách a časopisech, na 

billboardech, během sportovních a společenských akcí, na internetu a na spoustě dalších 

míst. O celkovou propagaci se starají především specializované týmy – reklamní 

agentury. Ty se snaží vymyslet chytré a poutavé slogany, jež mají oslovit jejich 

potenciální zákazníky. 

O reklamě toho bylo již mnoho napsáno – a není divu. Můžeme ji můžeme chápat 

jako čistě komerční záležitost, můžeme na ni pohlížet jako na dokonalý manipulační 

nástroj. Dále ji lze chápat jako hodnotovou výpověď o kultuře a ideologii dané 

společnosti, které reklama nevyhnutelně odráží. Reklamy musí brát v úvahu nejen kvality 

a atributy propagovaného výrobku, ale také musí počítat s vlivy (a to i negativními), 

které mohou dopadat na běžného spotřebitele (Hopkins 2003).  

Ve své bakalářské práci jsem se proto rozhodla zaměřit se hlavně na reklamu a 

její regulaci. Pokusím se zároveň zodpovědět otázku, zda-li legislativa omezuje kreativitu 

či nikoliv. V souvislosti s tím se ve své práci zmíním o orgánech, které zajišťují regulaci 

reklamy. Dále se zmíním o materiálech, o které se při svém rozhodování opírají, a 

zmíním, čím konkrétně jsou tyto orgány vázány. V neposlední řadě budu krátce 

diskutovat, zda jejich rozhodnutí o ponechání či zamítnutí posuzované reklamy 

v konkrétních případech bylo správné či nikoliv. 

Následně ve své bakalářské práci rozeberu televizní reklamy, které se týkají dvou, 

podle mého názoru, lehce ovlivnitelných skupin. První tvoří ženy. Ukáži, jak jsou ženy 

v reklamách zobrazovány jako krásné propagátorky, které pomáhají prodávat zboží či 

službu. Zároveň pojednám, jaký vliv mají reklamy na ty z nás, které touží být věčně 

krásné a které touží vypadat mladistvě.  

Jako druhou skupinu, o které se v souvislosti s reklamou zmíním, jsem si vybrala 

děti. Ty mohou v reklamě nejen vystupovat, ale jejím prostřednictvím mohou být dost 

ovlivňovány. Dítě je pro výrobce a poskytovatele služeb vhodným cílem marketingu,a to  

zejména pro svoji nezkušenost, nadšení a důvěřivost. 

Existují nějaká pravidla, která určují, na co se může dítě dívat? Může reklama 

nějakým způsobem dítě ovlivnit? Mohou děti propagovat jakýkoliv výrobek či službu? A 

do kolika let je mladý člověk chápán jako dítě? To jsou některé otázky na které s pomocí 

literatury a zákonů, v nichž je tato problematika obsažena, odpovím. 

Moje bakalářská práce bude rozdělena na dvě části: teoretickou, kde prezentuji 

výše zmíněná teoretická východiska, a empirickou, kde budu jednotlivé, modelové 
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reklamy, které se vztahují k výše vymezeným skupinám, porovnávat s platnými regulemi 

reklamy. Problematiku reklamy ukáži ze dvou úhlu pohledu – jednak ze strany 

stěžovatelů, které reklama nějakým způsobem pohoršuje, a jednak ze strany zadavatelů 

reklamy a reklamních agentur, kteří se často podporují ve snaze reklamu udržet na 

televizních obrazovkách. Všechny stížnosti, pochvalné dopisy a další materiály, ze 

kterých jsem čerpala, jsou vloženy do příloh. Ještě předtím, než se budu věnovat 

jednotlivým regulačním nařízením a dospěji k problematice několika reklam, se alespoň 

v krátkosti zmíním o historii reklamy a přiblížím, co vše si pod pojmem reklama můžeme 

představit. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části své bakalářské práce se budu zabývat reklamou a její regulací a 

ukáži, co to vlastně regulace reklamy je, jak a podle čeho se rozděluje a v neposlední 

řadě které instituce se touto problematikou zabývají a o jaké zákony či nařízení se při své 

činnosti opírají. Představím tak Radu pro reklamu (RPR), Radu pro rozhlasové a televizní 

vysílání (RRTV) a v krátkosti se zmíním i o Asociaci komunikačních agentur (AKA). Mým 

cílem především bude běžnému spotřebiteli přiblížit znění zákonů a kodexu, které 

upravují různá reklamní sdělení, jež se týkají zejména žen a dětí.  

 

 

2.1 Historie reklamy 

Dějiny reklamy souvisejí především s rozvojem výroby a obchodu, a to již od 

starověku a středověku. Již v této době byly využívány různé vlastnosti zboží k upoutání 

pozornosti kupujících v místech, kde se koncentrovali lidé. Jako reklamní prostředek 

sloužily mimo jiné vývěsní štíty. Vykopávky z Herkulanea či Pompejí podávají svědectví o 

různých nápisech podél obchodních cest nebo na stěnách domů. 

Už v těchto dobách měli při nabídce zboží důležitou funkci vyvolávači, jejichž role 

přetrvává až do dnešních dob (dnes vyvolávači na pouti, kameloti atd.). Zvuková a 

většinou velmi hlasitá reklama byla součástí jarmarků (na tradici zvukové reklamy dnes 

navazuje například firma Family Frost) (Vysekalová a Komárková 2000). 

Reklama jako taková se poprvé objevila roku 1477 ve Velké Británii, kdy se jistý 

William Caxton snažil prostřednictvím svých ručně psaných letáků upozornit na svou 

knihu. V roce 1704 se pak v novinách ve Spojených Státech objevila první tištěná 

placená reklama. V této době ještě reklama neměla žádné obrázky. Ty se poprvé začaly 

objevovat až roku 1765, kdy začala být reklama v USA spojována s designem. 

Vznik reklamních agentur se datuje do začátku 19. st. První reklamní instituce 

vznikla v Anglii v roce 1800 a v naší zemi v roce 1927 (Vysekalová a Komárková 2000). 

Roku 1840 vznikla v USA první  reklamní agentura založená Volneym B. Palmerem 

přezdívaným „otec obchodních agentur“. Jeho agentura se od těch dnešních velmi lišila. 

Místo aby svým klientům pomáhala vytvářet a umísťovat jejich publikace, pomáhala 

novinám umísťovat články. 

Během americké občanské války již existovalo třicet reklamních agentur, které 

Palmera následovaly. Celkově lze říci, že se vznikem reklamních agentur se těžiště 

reklamy přesunulo inzerci a vedle toho se rozšířila se i výroba plakátů. Za prvního tvůrce 

uměleckého plakátu je považován Jules Cheret (jeho plakáty se objevují poprvé v roce 

1850). První inzeráty byly původně tištěny na zvláštních listech, ale během krátké doby 

se staly součástí novin a časopisů. 
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Roku 1890 si jistý J. W. Thompson jako první zakoupil v časopisech prostor pro 

reklamu svých klientů, což mu vydělalo hodně peněz. O osm let později již vlastnil 

veškerý reklamní prostor nejen v dámských časopisech, ale i ve všech měsíčnících.  

V období mezi rokem 1900 a I. světovou válkou (1914–18) zaznamenal reklamní 

průmysl mohutný růst. Reklamy se začaly objevovat jak v novinách a časopisech, tak i 

jako venkovní reklamy. V poválečné době, během ekonomické krize byla většina reklam 

kontrolována či úplně zakázána. Po roce 1940 se reklamní průmysl opět vzchopil.  

Aby se zjistilo, kdo přesně tvoří diváky doma u obrazovek a posluchače rádií, 

začaly se v této době v USA provádět první výzkumy reklamy. Zjišťovalo se, které 

noviny, časopisy či rádiové stanice patří mezi nejlepší a kdo z nich má nejvíc posluchačů 

či diváků - potenciálních zákazníků (Lont 1995). 

Dnes je reklama neodmyslitelnou součástí života moderní společnosti a reklamní 

průmysl významným hráčem tržní ekonomiky. Za svůj současný charakter vděčí reklama 

především velkým organizacím – reklamním agenturám. Za „legendární tvůrčí sílu 

moderní reklamy“ je v dnešní době považován například David Ogilvy, jenž je známý po 

celém světě. Jeho agentura vlastní kanceláře v šedesáti zemích světa, včetně ČR. 

 

2.2 Reklama 

Slovo reklama vzniklo pravděpodobně z latinského reklamare – znovu křičeti, což 

odpovídalo dobové „obchodní komunikaci“. I když se způsob prezentace během staletí 

měnil, pojem reklama zůstal (Vysekalová a Komárková 2000). Existuje mnoho definic 

reklamy, ale to, co mají společné, je, že jde o komunikaci mezi zadavatelem a tím, 

komu je nabízený produkt či služba určena, prostřednictvím nějakého média s 

komerčním cílem. Tomu odpovídá definice reklamy, schválená Parlamentem České 

republiky v roce 1995, která říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, který 

využívá komunikační média k hledání uživatelů zboží, služeb nebo myšlenek“ (Vysekalová 

a Komárková 2000). 

Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy (Zákon o regulaci reklamy ze dne 

9.února 1995), zase říká: „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení, či jiná prezentace 

šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, 

zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, k pronájmu nebo prodeje 

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

propagaci ochranné známky, pokud není stanoveno jinak“. 

Reklamním praktikům se však taková formulace zdála příliš složitá, a tak přišli s 

definicí, že „reklama je přesvědčování“ (Vysekalová a Mikeš 2003). A přesvědčovat se 

dá různými způsoby – tvrdě, nenásilně, tupě, s humorem, pravdivě, lživě, slušně, čestně, 

zodpovědně, atd. O tom, že je toto „přesvědčování“ často účinné svědčí skutečnost, že 

celkem sedmadvacet procent lidí přiznalo, že někdy nakoupilo na základě reklamy (Zdroj: 
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TNS Factum). Naopak třiašedesát procent lidí tvrdilo, že se reklamou ke koupi nikdy 

svést nenechali. Během posledních let tak klesl počet lidí, kteří přiznali svůj nákup pod 

vlivem reklamy, o více než deset procent. Jak dále agentura TNS Factum uvádí, mezi 

těmi, kteří přiznali nákup na základě reklamy, je výrazně více žen (47 procent) než mužů 

(29,2 procenta). Výzkum samozřejmě nemůže nikdy nabídnout přesné údaje. Dokonce i 

samotná agentura, která tento výzkum prováděla, dále dodává, že ve skutečnosti je 

procento lidí ovlivněných při nákupu reklamou mnohem vyšší. Lidé si totiž její vliv často 

ani neuvědomují, anebo nejsou ochotni jej přiznat. 

Na základě reklamy lidé nakupovali kosmetiku, prací prášky, čistící prostředky, 

jogurty, cukrovinky, domácí elektrospotřebiče, elektroniku a v neposlední řadě i mobilní 

telefony. V podstatě ale reklama prodává jedním či druhým způsobem drtivou většinu 

produktů.  

Nosičem reklamy je každé komunikační médium. Prostředkem jsou inzerát, 

ukázka, pořad v TV a rozhlase, venkovní reklama, využití stránek internetu, dárkové 

předměty atd. 

 

2.2.1 Funkce reklamy 

Reklamou podnikatel upozorňuje na svůj podnik, služby či výrobky a snaží se 

jejím prostřednictvím získat klientelu. Díky reklamě tak zasahuje mimo svoji provozovnu, 

mimo oblast svého podnikání. Spotřebitel nemůže množství reklamy nikterak ovlivnit a 

tak se může stát, že jej reklama začne spíše obtěžovat, než aby jej oslovila. Proto bylo 

nutné začít reklamu regulovat. 

Reklama je nezbytnou a dnes již samozřejmou součástí tržního hospodářství. Její 

funkcí není spotřebitele za každou cenu přesvědčovat o nákupu něčeho, co nechce, neboť 

to je příliš drahý a málo účinný proces. Její funkcí je především informovat spotřebitele 

o nabídce zboží a služeb, oslovovat stávající a nové zákazníky a samozřejmě se snažit 

prodat nabízené zboží. Reklama musí vytvářet iluzi, že mezi produkty a službami jsou 

zásadní rozdíly a že jen díky ní se spotřebitel může správně rozhodnout, což je bezesporu 

ideologie reklamních tvůrců (Burton 2001). Jiní by argumentovali, že reklama 

přesvědčuje o prospěšnosti konzumního života, tedy že v podstatě vyrábí konzumenty! 

Reklama povzbuzuje schopnost člověka spotřebovávat. Staví před něj lepší cíle jako 

obydlí, lepší oděv, lepší potravu pro něho samého i jeho rodinu. Pobízí jednotlivce 

k výkonnosti a k vyšší produkci.  

Reklama, která je užívána k podávání informací o nových výrobcích, je bez 

jakýchkoliv pochybností považována za užitečnou (Ogilvy 1995). Podle Davida Ogilvyho 

je informativní a faktografická reklama mnohem účinnější než ta, která soupeří nebo 

přesvědčuje, a jak dodává: „Kdyby všichni reklamní tvůrci zanechali nabubřelých frází a 
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pustili se do reklamy informativní a faktografické, jakou jsem dělal pro Rolls –Royce, KLM 

a Shell, pak by si nejen zvýšili odbyt, ale ještě by byli vynášeni do nebes“ (Ogilvy 1995). 

Nákupu zboží předchází složitý proces, který zahrnuje jednotlivá stadia od vnímání 

reklamního sdělení přes vyvolání pozornosti, vytváření postoje a preferencí, které teprve 

vedou ke koupi výrobku (Vysekalová a Mikeš 2003). Reklama se ovšem nemusí týkat jen 

spotřebního chování a nabídky výrobků či služeb. Reklamní sdělení může podporovat i 

politické subjekty (hlavně v předvolebním období) či nějakou změnu v chování 

společnosti (například bezpečný sex, ohleduplné chování řidičů, zrušení trestu smrti). 

Podle cíle a zaměření můžeme reklamu rozlišit na komerční, politickou a sociální. 

 

2.2.2 Cíl reklamy 

Jak již bylo v předchozím odstavci naznačeno, jedním z reklamních cílů je 

především zajistit odbyt a získat vysoký podíl na trhu, tedy vydělávat. S celkovým 

postavením na trhu bezesporu souvisí známost a oblíbenost firmy. Dalším důležitým 

cílem reklamní politiky je u lidí vzbudit pozornost (Tomek a Vávrová 1999). S tím souvisí 

tvorba cílových skupin – tj. na koho se s reklamou zaměřit. Navíc je nutné u 

jednotlivých cílových skupin zjistit, jaké služby vyžadují, o jaké zboží se zajímají a jaká 

média jsou jednotlivými skupinami využívána.  

 

Příprava reklamní akce by měla respektovat následující postup (Tomek a Vávrová 1999): 

 

• Především je to vstupní analýza problému – v této první fázi je řešeno jakou by 

výrobek nebo služba měli mít funkci, jak by podle zákazníka měla vypadat 

výjimečná značka a dále podle čeho si zákazník značku vybírá. Spotřebitelé vždy 

kupují výrobky kvůli jejich vlastnostem. S výrobkem významně souvisí značka, 

která již sama specifické pozitivní vlastnosti  výrobku u zákazníka evokuje, 

představuje výjimečnost ve srovnání s konkurencí a u podobných či stejných 

výrobků představuje jedinečnost komunikace. 

 

• Každá firma, která chce na trhu uspět, musí zvolit takovou reklamní agenturu, 

která, pomocí reklamní kampaně, je schopna prezentovat značku co 

nejlépe. Reklama by měla být především nápaditá a poutavá. V dnešních 

reklamních agenturách již pracují velice kvalitní pracovníci, kteří mají zkušenosti s 

mnoha strategiemi. Každý schopný reklamní pracovník musí být tak trochu 

psycholog a naučit se, co vyvolává jaké reakce. Zkušený reklamní pracovník již 

dobře ví, co na lidi „zabírá“. 
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U jednotlivých výrobků je někdy zaznamenáno až tisíce odlišných reklam. Některé 

aspekty se dají použít jen na propagaci určitého zboží, jiné se stávají obecnými 

reklamními zásadami. Při reklamní tvorbě je velmi důležité tyto pravidla a zkušenosti co 

nejvhodněji aplikovat. 

Každá kampaň je vždy něčím jedinečná. Neexistují dvě reklamní kampaně, které 

by byly vedeny stejným způsobem. Jedním z pravidel je totiž být originální, nikdy 

žádnou předchozí nenapodobovat. Jakákoliv imitace je všeobecně spíše odsuzována, 

neboť je považována za směšnou a ostudnou (Hopkins 2003). 

Reklamní sdělení mají sklon k vytváření a užívání stereotypů, neboť právě jejich 

prostřednictvím mohou předkládat různá hodnotová sdělení. Stereotypy jsou navíc lidmi 

snadno rozpoznatelné, proto je reklamní tvůrci stále s oblibou užívají. Reklama totiž 

potřebuje velmi rychle přitáhnout pozornost a stereotypní zobrazení osob tomu velice 

napomáhá. Stereotypy, jež jsou součástí procesu socializace, začleňování do společnosti, 

pomáhají publiku přijmout hlavní poselství reklamy.  

 

2.2.3 Užitečnost reklamy 

Reklama je mnohdy kritizována a zesměšňována těmi, kteří buď nesouhlasí 

s jejím posláním a nebo ji nechápou. Je považována za zbytečnou, neboť ruší poslouchání 

rádií, čtení novin a vadí při sledování televizních pořadů. Tito lidé si však zatím 

neuvědomili, že bez reklamy by nebyla soukromá rádia, noviny a televizní stanice. 

Finanční prostředky, které reklama přináší, jsou pro většinu médií existenčně důležité. 

Reklama totiž podporuje komerční a podnikatelskou podstatu médií. Navíc má obrovský 

dopad na celkovou ekonomiku (Burton 2001). V podstatě se jedná o marketingovou 

komunikaci většinou komerčního charakteru, jejímž cílem je na základě předávaných 

informací ovlivňovat poznávací, motivační a rozhodovací procesy u těch, na které chce 

reklama zapůsobit. 

 

2.3 Etika v reklamě 

S tvrzením, že etické chování by mělo provázet lidské konání ve všech sférách 

lidského života, tedy i v reklamě, souhlasí arcibiskup John P.Foley (1998), Prezident 

Papežské rady pro sociální komunikaci ve  Vatikánu. A jak dodává: „Ve svobodné 

společnosti by reklama měla poskytovat možnost širšího a lépe informovaného výběru. 

Tento výběr by však měl být prováděn vždy zodpovědně“ (str.2). Svobodná společnost 

by sice měla dávat reklamě dostatečný prostor, zároveň by ale měla být odpovědna za 

její výběr. V souvislosti s tím byl ve Vatikánu vydán materiál  „Etika v reklamě“. Jsou zde 

obsaženy výsledky jednání členů z řad oddělení ve Vatikánu se skupinami spotřebitelů, 

reklamními agenturami a jejich organizacemi. 
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V tomto dokumentu, který může sloužit jako příklad textu, jež zevrubně diskutuje 

etickou stránku reklamy, je na reklamu pohlíženo ze dvou stran. Na jedné straně je 

chápána jako něco pozitivního. Mezi prospěšné vlivy reklamy (vkusnost, zábavnost,..) 

patří i skutečnost, že tím, jak pozdvihuje, inspiruje a motivuje lidi, může sama přispět ke 

zlepšení společnosti. Na druhé straně může společnost ovlivnit i negativně. V materiálu je 

poukazováno na některá potenciální ekonomická nebezpečí reklamy (např. ekonomický 

tlak na média, lhostejnost vůči chudým a slabým). Dále jsou zmiňovány možné škodlivé 

účinky politické reklamy, kdy se může jednat o zkreslování faktů. Za zmínku stojí i 

potenciální negativní vliv na kulturu (např. nedostatek respektu vůči místním kulturám, 

stereotypní zobrazování mužů a žen). Poslední a neméně důležitý vliv se dotýká morálky 

a náboženství, kdy může reklama u lidí vyvolat např. závist a chamtivost. Navíc může 

dojít i k zesměšňování náboženství a propagaci výrobků urážejících některé morální 

hodnoty. 

Některé reklamní kampaně se záměrně více zaměřují na lidské slabosti než na 

lidské klady, což podle arcibiskupa Foleyho  vede k tomu, že se v reklamě začínají 

objevovat takové negativní vlastnosti jako jsou chamtivost, závist, lenost atd. V 

souvislosti s morálními hodnotami je třeba připomenou i sex v reklamě. Ten je mnohdy 

využíván k podpoře prodeje výrobků, se kterými nemá ani v nejmenším nic společného. 

Podle dokumentu, vydaného Papežskou radou, jsou za vliv reklamy na lidskou 

společnost morálně odpovědni zadavatelé reklamy (Foley 1998). Pro formulování, 

aplikaci a pravidelnou aktualizaci etických norem je potřeba spolupráce mezi profesionály 

pracujícími v reklamě a zástupci veřejnosti (společně s církevními a spotřebitelskými 

skupinami). 

Z předkládaného materiálu jasně vyplývá, že by vláda neměla do reklamního 

průmyslu zasahovat více, než je tomu v jiných sektorech komunikačních médií (což 

naznačuje, že jde spíše o konzervativnější, protržní přístup). Na druhé straně by však 

měla dbát na pravdivost reklamy a její množství (tzn. počet komerčních reklam za jednu 

hodinu vysílacího času). Dále by se měla zaměřit především na ty reklamy, které jsou 

určeny nejsnadněji ovlivnitelným skupinám obyvatelstva, jako jsou děti a staří lidé. Dále 

se předpokládá, že vláda bude shromažďovat fondy jednak k financování politické 

reklamy a jednak na odškodnění pro ty, kdo byli reklamou poškozeni. 

V dokumentu je po zadavatelích reklam požadováno, aby své neetické praktiky 

napravili i za značně vysokou cenu. Mezi nezbytné požadavky je v dokumentu zařazena 

důležitost vzdělání médií, zaměřeného na roli reklamy v dnešním světě. 

Jen pro úplnost je třeba zmínit i to, že podle slov arcibiskupa J.P. Foelyho může 

reklama, v níž je obsaženo obrácení se na víru či hlásání evangelia a pravdy Boží, učinit 

náš život zajímavějším, takže si sám nedokáže odpustit trochu reklamy pro vlastní 

„zboží“. Jak však dále dodává: „ Jestli je možné dosáhnout rovnováhy mezi ekonomickou 
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a společenskou rolí reklamy a etickým chováním, znamená to být jak profesionálně, tak i 

morálně na výši,“ což je minimum, které bychom měli od reklamních tvůrců vyžadovat. 

  

2.4 Historie regulace reklamy 

Stejně jako samotná reklama, má i její regulace svoji historii. Právní regulace 

reklamy  do konce dvacátého století prakticky neexistovala. Občas se sice objevilo řešení 

proti nějaké „marketingové praktice“, to však proti reklamě či inzerci s tím spojené 

nesměřovalo (Winter 2001). Na konci předminulého století je již ale problematika nekalé 

soutěže zmiňována v Ottově slovníku naučném. Slovník s určitou hořkostí uvádí, že 

zatímco ve Francii je právní ochrana před nekalou soutěží účinná a v Německu byl již v 

roce 1896 vydán zvláštní zákon, v rakousko – uherském mocnářství proti nekalé soutěži 

neexistovala téměř žádná ochrana. 

Ottův slovník (Winter 2001) stojí za to citovat: „ Pozornost zákonodárcův budí 

zejména též užívání nekalých, mravně zavržitelných prostředků, aby se jimi dosáhlo 

neoprávněných výhod naproti konkurentům (takzvaná nekalá soutěž, concurrence 

déloyale ). Podvodná reklama, nepravdivé a klamné údaje v inzerátech, plakátech a 

oběžnících o způsobu výroby, o jakosti, o původu výrobků (vydávání margarínu za pravé 

máslo, strojového vyšívání za ruční práci, obyčejného piva za plzeňské), o příčinách a 

účelu prodeje (výprodeje pod výrobní cenou pro vzdání se závodu, přesídlení, úmrtí a 

jiné), o domněle udělených vyznamenáních, jimiž se má nabídka zboží jeviti ve světle 

zvláště příznivém, praktiky, jimiž se v odpor s údaji na obalu zmenšovala kvalita zboží 

uvnitř obsaženého, nepravdivá tvrzení, jimiž jednotlivec hledí zlehčiti a poškoditi ostatní 

konkurenty, prozrazování výrobních a obchodních tajemství zřízenci jednoho závodu 

jinému podnikateli – jsou nešvary, proti nimž obrací se zákonodárství v zájmu 

obecenstva i solidního podnikatelstva“ (str.17). 

Právní rámec se vyvíjel postupně – například v roce 1895 byl přijat zákon, který 

reguloval možnost pořádání výprodejů. Za výhodný prodej byl prostřednictvím klamavé 

reklamy již tehdy vydáván běžný prodej. Dnes už se nedozvíme, zda-li zákon v roce 1895 

v praxi skutečně fungoval či zda spotřebitele před předstíraným prodejem ochránil. 

Jediné, co se dá s jistotou tvrdit je, že na takový obchodní trik dnes již žádný moderní 

zákazník nenaletí. 

V roce 1896 byl přijat zákon o obchodu potravinami a některými užitnými 

předměty, ve kterém bylo stanoveno, že vězením do tří měsíců může být potrestán ten, 

kdo by „potraviny pro oklamání pod falešným označením na prodej choval nebo 

prodával“ s tím, že úmyslné falešné označení potravin muselo být nejprve prokázáno. Již 

tehdy platilo, že se za nepoctivou reklamu mohl obchodník ocitnout ve vězení. 
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V roce 1921 byl mimochodem přijat zákon č. 479, který obsahoval přísnou 

regulaci užívání znaku Červeného kříže (což platí dodnes). Ten, kdo by červený kříž 

použil ve svém obchodním znaku, mohl by se tak za to dostat na měsíc do vězení. 

Zlom v reklamním právu nastal až v roce 1927, kdy byl 15. července přijat zákon 

č. 111/1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži. Ten již upravoval soutěžní vztahy mezi 

podnikateli a pojmu „nekalá reklama“ již používal naplno. Rozdíl mezi dnešním 

obchodním zákoníkem a zákonem z roku 1927 spočívá v tom, že čeština  tehdy byla 

nejen krásná, ale i přesná. Obsah samotný zůstal po více než sedmdesáti letech 

nezměněn. Prostředky proti nekalé soutěži jsou v zákoně rozděleny na ochranu 

soukromoprávní a ochranu veřejnoprávní (trestní a správní). Vzhledem k tomu, že celý 

zákon je velmi obsáhlý, zvolila jsem na ukázku jen ty části, které se tematicky vztahují 

k mé práci. Vybrala jsem tedy odstavce o nekalé reklamě (viz příloha 1).  

Dlužno podotknout, že ve státech střední a východní Evropy existují v právní 

regulaci i v etické samoregulaci rozdíly, které jsou způsobeny různými historickými, 

společenskými či kulturními aspekty a odlišnostmi v jednotlivých státech. Stejně tak jsou 

pochopitelně rozdíly v zákonech jednotlivých zemí Evropské unie. 

 

2.5 Regulace reklamy   

Regulace není u každého média stejná. Některá média jsou regulována mnohem 

více než ostatní. To se týká zejména reklam v televizi, které jsou poměrně pozorně 

regulovány Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Na druhé straně jsou 

média, v jejichž činnosti stát nijak nezasahuje. To se týká například reklamy v novinách a 

časopisech (Pavlík 2002).  

Podle Vysekalové a Mikeše (2003) je současná reklama budována na čtyřech 

úhelných kamenech: 

• pravdy 

• legálnosti 

• slušnosti 

• společenské zodpovědnosti 

 

Tyto základní principy, které regulují reklamu, se promítají do etických kodexů 

reklamní praxe (viz níže) všech vyspělých zemí. Obecně lze říci, že regulace reklamy je 

zákonným omezením svobody projevu a práva šířit informace, k čemuž zmocňuje Listina 

základních práv a svobod v článku 17 odst. 4. „Svobodu projevu a právo vyhledávat a 

šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná 

pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu 

veřejného zdraví a mravnosti“. Takové omezení je nutné s ohledem na ochranu druhých, 

v tomto případě zejména na ochranu práv spotřebitelů, a ochranu mravnosti.   
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Bohužel ne všichni reklamní tvůrci si uvědomují, že reklama musí být společensky 

odpovědná. Někteří z nich se proto občas pasují do rolí velkých umělců a zapomínají na 

skutečnost, že jejich práce nebudou viset v soukromých galeriích, ale na billboardech a 

že se stanou součástí médií určených široké veřejnosti. Právě proto v pravidelných 

intervalech Mezinárodní obchodní komora se sídlem v Paříži vydává instrukce o regulacích 

reklamy, které jsou následně odsouhlaseny v jednotlivých státech a stávají se součástí 

etických norem reklamy jednotlivých států. V Česku dodržování mezinárodních instrukcí 

prosazuje Rada pro reklamu, která je dobrovolným sdružením reklamních agentur, médií 

a zadavatelů reklam (Podkonický 1998). V Čechách je využíván západní model regulace 

reklamy, kdy státní (tvrdá) regulace je kombinována s měkčí samoregulací reklamního 

průmyslu (Řeháčková 2002). Česká republika je vybavena poměrně moderním systémem 

právní regulace reklamy. Využívá jak právo veřejné a soukromé, tak i systém etické 

reklamní samoregulace. To jsou tři nástroje, které společně mohou reklamu regulovat 

efektivně. Žádný z nich sám o sobě neobstojí.  V České republice platí zásada „co není 

zakázáno, je povoleno“, což v praxi znamená, že v právním řádu není stanoveno co a jak 

má být, nýbrž co se v reklamě objevit nesmí (Winter 2001). 

 

2.5.1 Dilema regulace 

Dalo by se jistě namítat, že reklamní sdělení přece nemůže nikoho urážet. Urážka 

v tomto případě může být považována jen za jakousi subjektivní reakci. I přes tuto 

skutečnost by se však reklamní agentury měly snažit pochopit a porozumět tomu, čím 

právě ta jejich reklama někoho pobouřila a urazila. To by jim pak v budoucnu pomohlo se 

takových urážek vyvarovat (Draughn 1998). Mezi tím, co lidi opravdu uráží a tím, co se 

jim „pouze“ nelíbí existuje výrazný rozdíl. Lidé mají právo na to nebýt uráženi, ale 

zároveň by se také měli smířit se skutečností, že ne všechno musí být jimi schváleno. 

Měli by si také uvědomovat, že smyslem reklamy je propagace zboží a služeb – nikoliv 

společenských změn (což se někdy nazývá „ social engineering“). Reklama by proto měla 

zobrazovat takové společenské prostředí, které je spotřebiteli blízké a tak ho snadno 

identifikuje - i když výsledek je někdy v rozporu s tím, co by si přáli reformátoři 

společnosti. A právě v této skutečnosti spočívá dilema regulace, protože snaha o to 

předejít všemu, co by mohlo někoho urazit, se může ukázat jako krajně nepraktická. 

Regulace by proto měla omezovat inzerenta jen do té míry, která je nutná pro řešení 

problému – jedním slovem – měla by být přiměřená (proporcionální). Regulátoři by 

tak měli zasahovat do reklamy jen v případech, kdy reklama působí jako všeobecně nebo 

hluboce urážející (Draughn 1998). 

„Mělo by být jasné, že záležitosti tohoto druhu mohou být efektivně řešeny pouze 

systémem „případ od případu“, z čehož vyplývá, že jakýkoliv pokus o regulaci 

prostřednictvím legislativy není vhodný“ (Draughn 1998, str.5). Draughn v této 
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souvislosti dále poukazuje na výhody samoregulačních kodexů, jež jsou podle jeho 

názoru rychlé a pružné. 

V roce 1996 provedla Evropská aliance pro samoregulaci reklamy (EASA) u svých 

členů v 19 evropských zemích průzkum, aby zjistila, jaká v které zemi fungují pravidla 

vztahující se k zobrazování pohlaví v reklamě a jakou důležitost  tomuto tématu každá 

země přikládá. Výsledky přehledu ukázaly, že všechny samoregulační organizace aplikují 

zásady obecného Kodexu reklamy Mezinárodní obchodní komory, jehož článek 3.4 říká, 

že „reklama by se měla vyvarovat propagace diskriminace založené na rase, náboženství 

a pohlaví“. Jedenáct samoregulačních organizací ze 14 zemí Evropské unie a 3 z 5 

nečlenských zemí tehdy na toto téma obdržely stížnosti, přičemž se jejich počet v 

jednotlivých zemích velmi lišil. Například ve Velké Británii bylo na diskriminaci pohlaví a 

zobrazování žen 538 stížností, zatímco v Portugalsku pouze jedna. Celkově lze říci, že ve 

většině zemí tyto stížnosti tvořily méně než 5 procent celkového počtu stížností. Příklady 

z různých zemí si jsou velmi podobné, přičemž mnoho z nich se vztahuje právě k 

zobrazování nahých, nebo téměř nahých, žen. Většina samoregulačních organizací v této 

oblasti nezaznamenala žádné větší problémy, používaná pravidla považovala za 

odpovídající (Draughn 1998). 

 

2.5.2 Regulace státem 

Státní regulaci jsou ponechány výslovné zákazy (podprahová reklama, reklama na 

zbraně), dále jemná omezení  (v ČR hlavně reklama na tabák, alkohol, dále na léčiva a 

zdravotní výrobky) a dohled nad technickými náležitostmi reklamy (například dodržení 

časových limitů pro reklamu v televizi, kontrola velikosti billboardů, či velikost varování o 

škodlivosti tabákových výrobků).  

Pro oblast státní regulace reklamy je nejdůležitější zákon č. 40/1995 Sb., o 

regulaci reklamy, na jehož dodržování dohlížejí tyto státní orgány: 

● Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pro reklamu a sponzoring šířené 

v rozhlasovém a televizním vysílání 

● okresní živnostenské úřady pro venkovní reklamu, tiskovou reklamu, reklamu 

v kinech, ale i pro internetovou reklamu či direct – marketing atd.: 

● Státní ústav pro kontrolu léčiv pro reklamu na humánní léčivé přípravky a 

sponzoring v této oblasti 

● Ministerstvo zdravotnictví pro reklamu na zdravotnické prostředky a sponzoring 

v této oblasti 

 

Jak již bylo v předchozím textu naznačeno, státní regulace se opírá o právo 

veřejné a soukromé. Veřejné právo reguluje ty jevy, které mají dopad na všechny lidi. 

Veřejné právo se zcela vyhýbá „pozitivním“ normám, to znamená, že pouze zakazuje či 



 
14 

omezuje. Sankci, za porušení veřejného práva, ukládá státní orgán. Na toho, kdo normu 

veřejného práva poruší, čeká pokuta, vězení nebo jiný trest. Stát v řízení s přestupníkem 

vystupuje jménem všech lidí. Veřejnoprávní omezení týkající se reklamy se opírá o právo 

trestní. To znamená, že stejně jako s pistolí v ruce, i prostřednictvím billboardu či 

televizní reklamy lze spáchat kriminální čin (Winter 2001). 

 Typickým příkladem uplatnění veřejného práva je právě zákaz tabákové reklamy 

v televizním vysílání. Ten, kdo by ji odvysílal, by zcela určitě od Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání (RRTV) obdržel pokutu. A to i bez ohledu na pana Nováka, který proti 

takové reklamě žádné výhrady nemá, naopak se mu líbí. 

 

Soukromé právo naopak reguluje ty jevy, které se již netýkají nás všech, nýbrž jen 

některých konkrétních osob. Soukromé právo je založeno na principu, že „ten, kdo se cítí 

být poškozen, musí se sám domáhat ochrany svých práv“. Neučiní-li tak, nikdo – a už 

vůbec ne žádný státní orgán – mu z vlastní iniciativy takovou ochranu neposkytne. 

 Soukromé právo v sobě zahrnuje například ochranu soukromí a osobnosti, která 

napadené osobě poskytuje bránit se proti užití své podobizny, svého projevu, psaných 

záznamů atd. Právnické osoby mají podobné právo, vzhledem ke svému obchodnímu 

jménu či ochranným známkám. Dále je zde například obsaženo autorské právo, které 

chrání práva autorů jakýchkoliv autorských děl, systém ochrany spotřebitele, zahrnující 

často i nároky z klamavé reklamy a v neposlední řadě právo nekalé soutěže. To vzniklo 

v důsledku různých praktik v konkurenčním boji, které překračovaly dobré mravy 

soutěže. Spotřebitel byl v tomto případě jen jakýmsi objektem, prostřednictvím kterého 

se boj vedl. Dnešní česká právní úprava sice i spotřebitelům umožňuje do těchto vztahů 

zasahovat, tedy žalovat skrze zákon o nekalé soutěži, avšak stále spíše platí, že: „Zákon 

tento (rozuměj proti nekalé soutěži) byl vydán především na ochranu soutěžících, tedy 

podnikatelů proti podnikatelům; teprve z ochrany poctivého podnikatele má konsument 

prospěch; konsument má tedy z ochrany soutěžících prospěch nepřímý.“ (Praktický 

advokát, F.Strnadel a spol., asi 1930 In: Winter 2001, str.10). 

 

Často se stává, že nástroje veřejného práva jsou vzhledem k právu soukromému 

více preferovány. Zdá se, že lidé příliš nevěří ve skutečnost, že soukromé právo by se 

dokázalo o jejich zájmy postarat. Veřejné právo, v podobě pokuty nebo hrozby vězením, 

se jim tak zdá být mnohem účinnější.  

 

2.5.3 Samoregulace 

Vedle zákonné regulace pomáhá reklamu regulovat i tzv. samoregulace (měkká 

regulace), což  je vlastně takový „strážce reklamní morálky“. Samoregulace, jež je 

v České republice reprezentována Radou pro reklamu, má za úkol dohlížet na reklamu 
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tam, kde nejde snadno aplikovat předem daná kritéria, neboť reklamní sdělení je třeba 

posuzovat v kontextu – tedy s jistou nadsázkou a s humorem. Právní regulaci tak mají 

doplňovat etická pravidla, na něž se však legislativa nevztahuje. 

 Etika v souvislosti s reklamou je často nejdiskutovanějším a kritickým místem. 

Každý rozumný zákonodárce se snaží etiku od práva pečlivě oddělit (Winter 2001). 

V praktickém životě se podle Podkonického (1998) ukazuje, že právní regulace 

reklamního průmyslu sice představuje jakousi hrozbu, avšak málo užívanou. Naopak 

otázky vkusu či etiky jsou v souvislosti s reklamou probírány neustále.   

   

Samoregulace reklamy je rozdělena do těchto třech základních pojmů (Podkonický 

1998):  

 

1. Regulace reklamního průmyslu podle vlastních pravidel vypracovaných a 

schválených reklamním průmyslem (celým a nebo alespoň valnou většinou 

reklamního průmyslu) 

2. Samoregulace reklamy bez zásahu státu či státních orgánů 

3. Nezasahování do práva a regulace pouze v oblasti etiky reklamy 

 

 Ad 1. Přestože se pravidla samoregulace v jednotlivých státech od sebe liší (viz 

rozdílné historické, kulturní a společenské aspekty) mají všechny reklamní 

kodexy společný základ – a to sice  Kodex mezinárodní obchodní komory v 

Paříži. V něm jsou publikovány čtyři hlavní zásady reklamy. Podle těch musí 

každá reklama být  legální, decentní, čestná a pravdivá. 

 

 Ad 2. Základem fungování samoregulačních orgánů je zachování jejich nezávislosti. 

Pokud by státní orgány do těchto institucí zasahovaly, bylo by to v rozporu s 

principem svobody rozhodování v reklamním průmyslu. Zasahování do činnosti 

samoregulačních orgánů byla například snaha některých německých politiků 

tvrdě omezit/zakázat reklamu na alkoholické nápoje. Protože však tohoto cíle 

nemohli dosáhnout zákonnou cestou, začali napadat reklamní průmysl a nutili 

jej k rozšíření Kodexu chování. Podle Dr. George Wronky (1998), zakládajícího 

člena a prvního předsedy Evropské aliance pro samoregulaci reklamy (EASA), 

mohou legislativní orgány provést zásah pouze v případě, že možnosti 

samoregulace v reklamě jsou nedostačující k provedení potřebné změny. 

 

 Ad 3. Samoregulace v žádném případě nenahrazuje legislativu. Jejím úkolem je 

pouze stávající legislativní základy doplnit o etická pravidla. Samoregulační 

systémy jsou mnohonásobně výhodnější než právní kontrola ze strany státu.  
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 Výhodou samoregulace je její nezávislost na státu a na státních orgánech. Další 

její výhodou je podle jejích zastánců skutečnost, že je na rozdíl od legislativy flexibilní a 

přizpůsobivá  vývoji reklamního trhu. Legislativní proces směřující k určité změně či ke 

vzniku nového právního předpisu trvá v ČR zhruba 2 roky. Naproti tomu změnit Kodex je 

otázkou několika dnů až týdnů. 

Dalším nezbytným rysem samoregulace je bezpochyby úzká spolupráce mezi 

národními samoregulačními organizacemi (Wronka 1998). Rozhodujícím krokem 

učiněným tímto směrem bylo založení EASA, Evropské aliance pro samoregulaci reklamy. 

Ta vytváří systém, díky němuž mohou být podávány stížnosti na reklamu přicházející 

z jiné země. Tato organizace má navíc jednotlivým evropským zemím pomáhat při 

založení jejich vlastních samoregulačních mechanismů reklamního průmyslu. Dále má být 

k dispozici všem evropským spotřebitelům při řešení jejich stížností. A jak doplňuje Dr. 

George Wronka: „Každý členský stát EASA si může zavést vlastní samoregulační systém, 

ovšem s ohledem na samoregulační systémy ostatních zúčastněných zemí“ (str.4). 

Členem této asociace je od května 1995 česká Rada pro reklamu. 

Dalším nesporným kladem samoregulace je skutečnost, že pomáhá jak 

spotřebitelům (například stěžovat si na neetické reklamy), tak „kreativcům“, resp. lidem 

z reklamy, kteří tak mohou své nápady konzultovat, aby si na ně pak spotřebitelé 

zbytečně nestěžovali (Zdroj: Strategie 2000).  

Nevýhodou samoregulačního systému bývá skutečnost, že je někdy velmi obtížné 

jej navrhovat, neboť na rozdíl od státní regulace zde platí princip „kdo se nechce podřídit 

společným pravidlům, ten vystoupí ze samoregulačního orgánu“. To je nejvyšší možný 

trest, který se pochopitelně vztahuje jen na vlastní členy, tedy zdaleka ne na všechny 

osoby, které v reklamě podnikají. Samoregulace navíc nemá právní nástroj na vymáhání 

rozhodnutí a spočívá pouze na dobrovolném omezení (Řeháčková 2002). 

Samoregulační instituce jsou zpravidla založeny osobami a podniky, které působí 

v reklamním průmyslu. Zpravidla se tedy jedná o zadavatele reklamy, média, reklamní 

agentury, či jiná sdružení, která mohou jednat ve vlastním zájmu a to tak, že omezí 

právní regulaci natolik, aby jim nebránila v jejich činnosti. Samoregulace tak může nabýt 

podoby institucionalizované etické samoregulace založené na dohodě účastníků 

reklamního trhu. 

Jádrem těchto institucí bývá jakási „rada moudrých“, která rozhoduje o tom, zda-li 

je reklama etická či nikoliv. „Stížnosti na určité reklamy může podávat kdokoliv, přičemž 

největší samoregulační instituce dokonce samy vyzývají občany, aby si na nevkusné a 

neetické reklamy bez obav stěžovali. Tak například britská Advertsing Standard Authority 

obdrží ročně asi deset tisíc (!) stížností či podání, týkajících se určitých reklam. 
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Samozřejmě, většinu z nich ASA odmítne pro neodůvodněnost nebo jinou povahu – jako 

například stížnosti na chování obchodníků. Přesto toto ohromující číslo dává představu o 

tom, jakých forem může dobrovolná etická samoregulace nabýt“ (Winter 2001, str.11). 

Velké samoregulační instituce navíc mají sekretariáty, odvolávací rady, které již 

vydaná rozhodnutí přezkoumávají. Dále jsou k dispozici zvláštní orgány pro finanční 

správu a vybírání poplatků z každé uveřejněné reklamy.  

Orgány samoregulace existují v šesti ze šestnácti východoevropských států, a to v 

České Republice, na Slovensku, ve Slovinsku, dále v Maďarsku, Rusku, Polsku. Systém 

fungování a jejich organizační struktura se stát od státu liší. Z těchto šesti států jsou 

pouze tři řádnými členy EASA. Mezi tyto tři státy patří Slovensko, Slovinsko a Česká 

Republika. Zbylé tři státy jsou – Maďarsko, Polsko a Rusko jsou členy – pozorovateli 

EASA.  

Z posuzovaných států střední a východní Evropy (viz příloha 2) se pouze v Bosně a v 

Hercegovině nepodařilo zjistit, zda-li zde existuje příslušná reklamní legislativa. Ve všech 

ostatních státech, kde reklamní legislativa zcela jistě existuje, je kladen důraz především 

na reklamu tabákových výrobků, alkoholických nápojů a volně prodejných léků.     

Čím silnější je systém zákonů a sankčních opatření, tím méně je zapotřebí 

samoregulačních opravných prostředků – tak jak je tomu v Německu. Například v 

některých státech existuje detailní reklamní legislativa, někde neexistuje legislativa 

žádná, stejně tak v některých státech existují samoregulační instituce a někde neexistují 

vůbec, či pouze začínají vznikat (Wronka 1998). 

Přestože etiku a vkus nelze kodifikovat, vydávají samoregulační instituce takzvané 

kodexy, v nichž je definováno, co je v reklamě považováno za neetické. 

 

2.6 Etický kodex  

Reklama je odvětvím, jež se v dnešní době plně opírá o tzv. etický kodex (viz 

příloha 3). Jedná se vlastně o jakýsi soubor pravidel chování, který se svou strukturou 

podobá právnímu předpisu, přičemž však jde o normu mimoprávní. Etický kodex vydává 

Rada pro reklamu ve shodě s článkem III s cílem, informovat veřejnost v České republice 

o tom, že reklama má být pravdivá, čestná a slušná, a o tom, že svým obsahem a 

formou má každá reklama respektovat český právní řád i mezinárodně uznávané zásady 

reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.  

Kodex platí pro všechny subjekty, které působí v oblasti reklamy, přičemž jim 

stanovuje jasná pravidla profesionálního chování. Kodex se zároveň informuje veřejnost 

o tom, které subjekty působící v reklamě či reklamu užívající tato pravidla dobrovolně 

přijaly a hodlají je samy vynucovat prostřednictvím etické samoregulace (Zdroj: Etický 

kodex).  
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Jedním z prvních etických kodexů byl základní kodex obchodního postupu 

společnosti J. C. Penny Comp., v USA nazývaný „krédo podniku“, který tato společnost 

vyhlásila už v roce 1913. Rozmach kodexů nastal ve druhé polovině 20.st. Podle prvních 

studií kodexy přijalo v 50. letech jen zhruba 15% amerických společností, v 60. letech 

40%, v 70. a 80. letech už to bylo asi 75%. 

Etické kodexy se v poslední době stále častěji objevují v nejrůznějších odvětvích, 

takže svůj kodex má například Česká advokátní komora, Syndikát novinářů České 

republiky, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, ale i mnohé instituce a 

podniky (jako například Rádio Svobodná Evropa). 

Instituce etické samoregulace se řídí jednak tím, jakou pravomoc jim svěří 

členové (jsou-li založeny „zdola“) anebo jakou jim svěřuje zákon (jsou-li založeny 

zákonem). Je zvykem, že některá sdružení omezují svým členům možnost inzerovat své 

služby či jiné výkony. Jak již bylo naznačeno, týká se to zejména  farmaceutických firem, 

lékařů, lékárníků, stomatologů, advokátů, pivovarů, pojišťoven, investičních fondů a 

dalších. V takových případech se kodex stává dokumentem právně závazným, který se 

vztahuje na všechny členy dané komory. Kodex navíc obsahuje i sankce, v případě jeho 

porušení. 

Agentura provádějící reklamu není povinna kodex obsahující zákazy znát. V 

případě, že ho přeci jenom zná nemusí nijak zkoumat, zda zadání reklamy neodporuje 

povinnostem klienta. Zvláštním a nejvýznamnějším druhem dobrovolného omezení v 

reklamě je závazek členů Rady pro reklamu tzv. etický kodex reklamy dodržovat. 

Zároveň ještě členské organizace RPR musí dbát na to, aby i všechny ostatní subjekty 

působící v oblasti reklamy na území České republiky respektovaly jednotlivá ustanovení 

tohoto Kodexu (Winter 2001). 

 

2.7 AKA - Asociace komunikačních agentur 

AKA je zakládajícím členem Rady pro reklamu. ČR a všichni její členové jsou 

povinni dodržovat „Etický kodex reklamní praxe“ a „Etický kodex chování členů AKA“. 

Členské agentury AKA čerpají informace nejen po celé Evropě, ale také v USA. AKA je 

členem EAAA (Evropská asociace reklamních agentur) a úzce spolupracuje s AAAA 

(Americká asociace reklamních agentur). Více než třetina členských agentur AKA je 

součástí mezinárodních sítí. AKA je zakládajícím členem SKMO (Sdružení komunikačních 

a mediálních organizací), která organizuje jednotný výzkum médií v České republice.  

AKA též bedlivě sleduje vývoj mediálního trhu v České republice. Partnerem AKA 

je České sdružení pro značkové výrobky  a jeho sekce zadavatelů reklamy. Toto sdružení 

má na starosti zhruba 50% všech výdajů na reklamu v Česku. Tyto subjekty společně 

projednávají například standardizaci kontraktů, výběr reklamní agentury, dokumentace, 
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atd. Společně pak vystupují vůči vládní exekutivě, parlamentu a dalším institucím (Zdroj: 

AKA). 

 

2.8 RPR - Rada pro reklamu 

Rada pro reklamu je nestátní nezisková organizace, a podobně jako jiné asociace 

je sdružením s vlastní právní subjektivitou. Rada pro reklamu tedy není státní orgán (!), i 

když má někdy sklon se tak veřejně prezentovat. Její rozhodnutí tedy samo o sobě 

nemůže v právním řízení stačit. Rada pro reklamu je institucí, která dohlíží na etiku 

propagace, zejména reklamy. 

Česká Rada pro reklamu vznikla v srpnu 1994 z podnětu zadavatelů, reklamních 

agentur a médií. Zakladateli rady jsou nejvýznamnější organizace působící v reklamním 

průmyslu. Patří sem například Asociace reklamních agentur, České sdružení pro značkové 

výrobky, Asociace pro venkovní reklamu nebo Unie vydavatelů denního tisku. 

Za svůj vzor si Rada pro reklamu zvolila britskou ASA, jejíž činnost je však 

zaměřena na oblast nevysílaných médií – tisk, billboardy, kina, audiovizi. ASA se vůbec 

nezabývá rozhlasem a televizí. Protože by tento model nebyl v České republice příliš 

efektivní, upravila jej Rada pro reklamu v listopadu 1995 tak, aby svou činnost rozšířila i 

na posuzování reklamy v rozhlase a televizi (Zdroj:RPR). 

Členové Rady se zavazují dodržovat pravidla, jež jsou obsažena v Kodexu 

reklamy. Kdokoliv je oprávněn podat stížnost na porušení kodexu Radě, jejíž zvláštní 

orgán, arbitrážní komise, stížnost posuzuje. Rada pro reklamu již během své existence 

vydala více než sto odborných stanovisek vztahujících se k zákonu o regulaci reklamy, 

jimiž se pak řídí živnostenské i jiné úřady (Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 

Ministerstvo ČR). Rozhodnutí Rady jsou též závazná i pro všechny členy asociací, tedy 

například i pro reklamní agentury sdružené v AKA, vydavatele sdružené v UVDT a další. 

Radu je možné požádat i o zhodnocení před publikací určité plánované reklamy – nebo, v 

případě sporu, o smírčí řízení (Winter 2001).  

Určitě je nezbytné zmínit, že na Radu pro reklamu je někdy pohlíženo spíše jako 

na prodlouženou ruku reklamního a mediálního průmyslu, která do skladby reklam 

v podstatě ani nemá zájem zasahovat. 

 

2.8.1 Struktura Rady pro reklamu  

Nejvyšší orgán Rady pro reklamu, Valná hromada, přijala v roce 1994 stanovy, 

díky kterým si Rada pro reklamu mohla vytyčit například tyto cíle: 

 

• vydávat etické kodexy 

• zřídit arbitrážní komisi k posouzení reklamní etiky 

• spolupracovat se státními orgány a soudy v ČR i v zahraničí 
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Výkonný výbor, který má 7 členů (zástupci zadavatelů, agentur a médií) zajišťuje chod 

RPR v době mezi zasedáními Valné hromady. Nejdůležitějším orgánem rady je Arbitrážní 

komise. Ta se původně skládala z 11 členů (expertů na oblast reklamy, médií a práva). 

Nyní nově přibyli ještě dva členové – psycholog a sexuolog. Arbitrážní komise je 

expertním orgánem, který se zabývá případy nevkusnosti, vulgarity nebo neslušnosti 

v reklamě. Rozhoduje o stížnostech na reklamu, přičemž jako jediná je oprávněna 

vydávat tzv. nálezy, čili odůvodněná rozhodnutí. Ty jsou vydávány v písemné formě, 

přičemž rozhodují, zda-li je konkrétní reklama v souladu s etickým kodexem, či nikoliv. 

Komise může též přezkoumání etičnosti některých reklam sama iniciovat a zároveň může 

předběžně poskytovat předběžné konzultace ohledně jejich etičnosti. Rozhodnutím 

Arbitrážní komise se pak řídí členové Rady pro reklamu, kteří jsou připraveni reklamu v 

rozporu s etickým kodexem dále nepodporovat. Rada navíc vydává svůj informační 

zpravodaj, ve kterém o jednotlivých nálezech informuje. 

 

2.8.2 Činnost Rady pro reklamu 

Podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, může Rada pro reklamu na 

písemné vyžádání příslušných státních orgánů vydávat odborná stanoviska k 

problematickým reklamám z hlediska práva. Od svého vzniku, v roce 1994, se Rada pro 

reklamu zabývala již mnoha stížnostmi na reklamu, z čehož vyplývá, že občané berou 

svoji odpovědnost velmi vážně a uvědomují si možná rizika, které reklamy mohou  

přinést. Například v období, mezi roky 1994–1998, řešila 115 případů neetické reklamy, z 

nichž ve 45 případech  RPR doporučila stažení reklamy nebo její úpravu do souladu s 

Kodexem, v 55 případech stížnost zamítla a v 15 případech stížnost postoupila jiným 

orgánům (Zdroj: RPR). 

 

2.9 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) je zřízena zákonem 

č.231/2001 Sb. jako správní úřad, který vykonává správu v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání. Rada má mnoho povinností, například uděluje, mění a odnímá 

licence k provozu vysílání, monitoruje vysílání, ukládá sankce,… též  dohlíží na 

dodržování zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, pokud jde o reklamu 

rozšiřovanou v rozhlasovém a televizním vysílání a sponzorování v rozhlasovém a 

televizním vysílání (§ 7 písm. a cit. zákona) (Zdroj: RRTV). 

 

2.10 Zákon o regulaci reklamy 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy je veřejnoprávní úpravou reklamy, která 

byla po dlouhé přípravě přijata dne 10. února 1995 parlamentem České republiky. Tento 
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zákon reguluje pouze případy, na jejichž regulaci je veřejný zájem. Hlavním podnětem 

pro vznik tohoto zákona byla snaha Parlamentu zakázat či alespoň omezit tabákovou 

reklamu. Tyto pokusy zatím vždy selhaly na nekvalitní legislativě, kvůli čemuž byl 

dosavadní zákon vždy obcházen a beztrestně nedodržován (Winter 2001). Zákon o 

regulaci zcela nahradil zákon o ochraně spotřebitele, v němž byla reklama 

upravována velmi chaoticky a roztříštěně, takže regulace v něm obsažená byla zcela 

nefunkční. V tomto zákoně navíc nebyl ani vymezen pojem reklama. 

Od svého přijetí prošel samotný zákon o regulaci reklamy celou řadou změn (byl 

již šestkrát novelizován), přičemž byl průběžně rozšiřován o jednotlivé regulace 

vztahující se ke specifickým produktům či službám.  

Zákon má tři části (Winter 2001):  

- v prvé, tj. §§ 1-2 jsou stanovena obecná omezení pro reklamu 

jakéhokoliv produktu v jakémkoliv médiu  

- ve druhé části, tj. §§ 3-6 jsou stanovena omezení pro reklamu určitých 

produktů: tabákových a alkoholických produktů, léků a zbraní  

- ve třetí části se potom mění zákon o rozhlasovém a televizním vysílání 

tak, aby nebránil vkládání reklam do pořadů.  

 

Ve své práci nebudu celý zákon uvádět, pro ukázku zde však zmíním alespoň 

některé jeho části. Je bezpochyby důležité zmínit, že v zákoně je například přesně 

vymezena definice nekalé soutěže, ve které je uvedeno, že se jedná o „ jednání v 

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

újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům“. Za nekalou soutěž však nemůže být 

považováno jednání, ke kterému byl konkurent pod vlivem okolností donucen. V tomto 

případě se jedná o oprávněnou obranu. Je třeba dále zmínit, že zákaz uvádění 

nepravdivých údajů je třeba chápat trochu volněji, neboť by měla přeci jen být 

tolerována určitá nadsázka. Bez nadsázky by reklama nebyla přitažlivá a za reklamu by ji 

pak ani nebylo možné považovat. Obvykle se toleruje i reklama superlativní „nejlepší 

čokoláda“ či „světová jednička mezi pracími prostředky“ (Eliáš 2003). 

Další omezení, která jsou v zákoně obsažena se týkají osob mladších 18 let, u 

kterých nesmí být podporováno chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo 

morální vývoj. Zakázána tak bude například reklama na alkohol, v níž vystupují děti 

nebo reklama na hračky, svádějící děti k tomu, aby si hrály za školou. 

Dále je zakázána reklama propagující nedovolené předměty, což se vztahuje jak k 

předmětům obecně nedovoleným, tak i k předmětům nedovoleným v konkrétním 

případě. To samé platí i u činnosti, ke které musí mít zadavatel příslušné oprávnění 

k jejímu provozování. Příkladem je zákaz reklamy na drogy, neboť prodej drog není 

dovolen. Zakázána je třeba i reklama na zboží, které je v konkrétním případě hygienicky 



 
22 

závadné. Reklamu navíc může zadávat jen osoba, která má příslušné podnikatelské 

oprávnění. 

Zákon dále stanovuje, že reklama nesmí obsahovat prvky podporující diskriminaci, 

ať už rasovou, pohlaví, či národnosti nebo napadat náboženské a národnostní cítění – 

celkově nesmí být snižována lidská důstojnost. Reklama navíc nesmí napadat politické 

přesvědčení, obsahovat prvky pornografie či násilí. 

Zákon dále zakazuje reklamu skrytou a podprahovou, tedy takovou, kterou si 

vnímající osoba neuvědomuje. Za podprahové sdělení lze podle ustanovení  § 2 odst. 1 

písm. p) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

považovat zvukovou, obrazovou nebo zvukově- obrazovou informaci, která je záměrně 

zpracována tak, aby ovlivňovala diváka bez toho aniž on sám by si to uvědomoval. 

Podprahová reklama je navíc zakázána Evropskou úmluvou o televizi přesahující hranice 

států. Skrytá reklama zase vyvolává dojem, že se nejedná o reklamu, ale o jiný druh 

informace (například zpravodajství). Skrytá reklama je nebezpečná, neboť spotřebitel 

třeba publicistice přisuzuje daleko větší věrohodnost  než právě reklamě. Obě tyto formy 

reklamy (jak skrytá, tak i podprahová) mají společné to, že si je adresát neuvědomuje. 

Příkladem skryté reklamy může být jednostranná prezentace výrobků v publicistických 

televizních pořadech, například četné příspěvky v pořadu typu Receptář. Recenze a 

kritika uměleckých děl se za skrytou reklamu neoznačují, neboť se jedná již o zažitý jev, 

který navíc často obsahuje negativní hodnocení (byť i to by mohlo sloužit jako reklama). 

Zvláštním druhem skryté reklamy je zdůrazňování výrobků určité značky v uměleckých 

dílech, především ve filmech (záběr kamery na rádio naladěné na určitou stanici, hlavní 

hrdina jezdící v určitém autě, kouřící jistou značku cigaret, atd.), ale i ve výtvarném 

umění (zátiší s lahví Cinzana,…). Názory na přípustnost této reklamy se liší. 

Zákon dále stanovuje omezení reklamy pro některé speciální komodity, jako jsou 

léčivé přípravky, prostředky zdravotnické techniky, dále zbraně, střelivo, především však 

o tabákové výrobky a alkoholické nápoje. 

Zákon řeší i jeden z nejaktuálnějších problémů – a to sice zakazuje i šíření 

nevyžádané reklamy, která by adresáta nějakým způsobem obtěžovala (například 

finančně). V souvislosti s tím je tedy například zakázáno i zasílání nevyžádaných e- 

mailových zpráv – tzv. spamů (Zdroj: spotrebitel.cz). 

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že zákon o regulaci reklamy je totožný s 

obchodním zákoníkem. Ve skutečnosti tomu tak není. Zatímco zákon o regulaci zakazuje 

reklamu, která by byla v rozporu s dobrými mravy, čili podporuje morálku obecně, 

obchodní zákoník hájí především mravy soutěžní, kdy čestný boj mezi konkurenty s 

obecnou morálkou až tak úplně nesouvisí. Navíc si lze jen těžko představit konkurenty, z 

nichž jeden druhému v konkurenčním boji  ze slušnosti ustupuje (Winter 2001). 
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2.11 Ženy a reklama 

Aktuální problematika v oblasti reklamy se mimo jiné týká zobrazování žen v 

reklamě a sexuálních stereotypů. Až do devatenáctého století se krása žen uctívala jen v 

jasně vymezeném společenském rámci. Umělecké pocty vzdávané ženám nikdy 

nepřekročily meze bohaté a kultivované veřejnosti (Lipotevsky 2000). 

 

2.11.1 Zobrazování žen v minulosti 

Zobrazování žen v reklamě souviselo vždy s dobovými stereotypy. V dnešní 

společnosti je na ženu bezpochyby pohlíženo jinak, než tomu bylo například v 50. či 60. 

letech, kdy dominantní postavení měli muži a role žen byla v podstatě podřízená a 

pasivní. Obecně však byly ženy  spojovány pouze s kuchyní – vařením, uklízením, praním 

a mytím nádobí (Piercalli a Schell 1995). 

V průběhu dvacátého století však přeci jenom ženský tisk, reklama, kino a módní 

fotografie poprvé ve velkém rozšířily ideální zobrazení ženy i mimo rozsah bohaté a 

vlivné společnosti, a to zejména díky filmovým hvězdám a manekýnám. Ženy v reklamě 

sloužily především jako prostředek k získání mužské pozornosti (Draughn 1998). V 

souvislosti s tím inzerenti naprosto nudných výrobků, jako vybavení kanceláří nebo 

strojírenských součástek, začali na své zboží lákat cílové skupiny mužů – spotřebitelů 

prostřednictvím mladých, co nejméně oblečených žen. 

 

2.11.2 Obchodní využití krásy 

Konzumní přístup k ženskému tělu se projevuje v mnoha směrech. V důsledku 

propagace zkrášlujících výrobků dochází k obchodnímu využití krásy. Američtí inzerenti 

přitom začínají preferovat zejména štíhlé ženy, nejlépe blondýny. Mediální kampaně 

tento mýtus navíc podpořily tím, když začaly prohlašovat, že ženy musejí zůstat 

mladistvé a žádoucí (Piercalli a Schell 1995). Toto tvrzení bylo často (a dosud stále je) 

spojováno s různými dámskými kosmetickými přípravky – krémy, líčením, apod. Podle 

mýtu, který byl tehdy vytvořen se ženy stávaly krásnými díky propagovanému výrobku. 

Právě propagace pěstící kosmetiky byla jedinou kategorií, v níž ženy byly znázorněny 

jako autonomní osoby, nevázané na přítomnost dětí, partnera nebo manžela. 

 Po celá tisíciletí byla kosmetická péče výsadou společenských elit. Teprve ve 

dvacátém století se tato aristokratická výsada ruší. Zkrášlující výrobky a praktiky tak 

poprvé v dějinách nepředstavují třídní privilegium. Spotřeba kosmetických výrobků mírně 

narůstá až do první světové války. V roce 1918 se největšího úspěchu v dámské 

kosmetice dosáhla rtěnka, ve třicátých letech to jsou zase opalovací oleje a laky na nehty 

(Lipotevsky 2000).  



 
24 

V péči o vzhled dochází postupně k posunu priorit, neboť ve společnosti se místo 

posedlosti o tvář začíná objevovat vášeň o údržbu celého těla. Hlavním cílem již není 

rafinovanost vzhledu – čili jakési kamuflážní techniky, ale prevence v omlazení, posílení a 

zpevnění pleti. Kromě toho se v souvislosti s péčí o krásu objevuje na prvních místech 

estetika štíhlosti (Lipotevsky 2000). V časopisech pro ženy se čím dál více začínají 

objevovat rady jak zeštíhlet, rubriky o kladech vyvážené stravy a zaručené recepty a 

druhy cvičení, které mají ženy udržet ve formě. Poselství časopisů je jednoduché: být 

krásná není záležitostí osudu. S tím tedy vzkvétá reklama na prostředky na hubnutí a 

knihy o dietách. Ve Francii je registrováno asi 5000 dietních výrobků a každoročně se 

objeví asi 1500 nových výrobků light. Dokonce i ženy, které netrpí žádnou nadváhou si 

vlivem reklamy přejí zhubnout. V důsledku zdůrazňování významu fyzické krásy se podle 

Wolfové (1990) stala z americké ženy pouhá „otrokyně krásy“. Milióny Američanek se 

začaly řídit heslem „Jestliže se budeš dostatečně snažit, uspěješ!“ a staly doslova posedlé 

vlastním vzhledem. 

Krása byla vždy považována za jakousi ženskou zbraň, za jediný prostředek, díky 

kterému ženy mohou ovládat muže, získat nejvyšší pocty, vydobýt si štěstí, důstojné 

postavení a bohatství. V podstatě se však jedná jen o zbraň slabšího pohlaví, které nemá 

mnoho možností se prosadit. Krása se pak stává kritériem, podle kterého jsou hodnoceny 

všechny ženy, bez ohledu na to v jakém oboru se chtějí prosadit. 

Feministické hnutí dnes  proti mýtu krásy tvrdě vystupuje, neboť tvrdí, že ženy 

jsou pod tak velkým tlakem, že většina z nich akorát přichází o sebedůvěru. Snaha 

vyhovět jistému ideálu krásy ženám ubírá nejen fyzickou a mentální sílu, ale i odčerpává 

jejich úspory. Dále uvádí, že prostřednictvím kultu krásy se některé ženy spíše podařilo 

ženy psychicky i tělesně zlomit (Lipotevsky 2000). 

 

2.11.3 Postavení žen v reklamě 

V průběhu 70. let se začaly objevovat rozsáhlé studie, které analyzovaly nejen vliv 

reklam na ženské pohlaví, ale i postavení žen v reklamě (Pieraccini a Schell 1995). Navíc 

v té době začaly poprvé vznikat ženské spolky, které protestovaly proti inzerentům. 

Nejznámější protest byl zorganizován „National Organization for Women“. Toto jejich úsilí 

přispělo k obecnému povědomí sexismu v reklamě. 

Na rozhraní 70.- 80. let se začala role žen ve společnosti měnit. V důsledku toho 

změnili inzerenti a reklamní agentury svůj postup při reklamní propagaci. Někteří z nich  

však reagovali příliš pomalu, a tak ke svému úžasu zjistili, že se jejich reklama stává 

terčem kritiky. Kritika se tentokrát týkala toho, že ženy jsou zobrazovány v tradičních, 

stereotypních rolích hospodyň a sekretářek a dále že jsou – jako prostředek k upoutání 

mužů - často používána ženská těla (Draughn 1998). Navíc se začalo v některých 

reklamách objevovat násilí. Podle Národního institutu pro mentální zdraví (1982) 
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podporuje násilí na ženách, které je v reklamách ukazováno, násilné chování mužů vůči 

ženám.  

V jedné reklamě například vystupuje vystrašená žena oblečená v koktejlkách, 

která se choulí do klubíčka a přitom si rukama zakrývá uši, aby neslyšela pronikavý hlas 

osoby, která jí chce uhodit. Titulek k této reklamě zní: „Postava, v jejíž kůži chcete být“ 

(Pieraccini a Schell 1995). Ženy jsou v reklamách úmyslně ukazovány jako zraněné, 

napadené a vystrašené, přičemž si mnoho z nich myslí, že právě to je způsob, jak být 

sexy a přitažlivou.  

Mnohým ženám se však takovýto typ reklamy nelíbí. Považují ji za urážející a 

zavádějící, takže na ni často reagují podrážděně. Zatím to však vypadá, že je jejich boj 

proti takové reklamě marný. Reklamní agentury se jim pouze vysmívají. V poslední době 

však ve Francii dvě reklamy na spodní prádlo přeci jen způsobily takový rozruch, že 

jedna z nich musela být stažena. Prádlo zde totiž bylo předváděno dívkami, které se 

vlnily u striptýzové tyče (Zdroj: iStrategie.cz).  

V České republice je svět reklamy poměrně neuspokojivý – ať už se jedná o 

otázky spojené s vizuální prezentací žen (jen mladá vyzáblá žena je dnes považována za 

krásnou), o spojování žen s rodinou a domovem, či jde o systematické prezentování žen 

v podřízeném vztahu k mužům (žena laik vs. muž odborník). Muži jsou mnohem častěji 

zobrazováni ve vedoucích pozicích, častěji vystupují v reklamách na nové technologie, 

dražší produkty či bankovní služby. Ženy jsou celkově vystaveny zkoumavému pohledu 

společnosti daleko více než muži a jsou bezpochyby v první řadě posuzovány podle 

vzhledu a až druhotně podle schopnosti. „České reklamy předkládají pokřivený, 

nevyvážený a často dehumanizující obraz žen a ženských aktivit, jež staví na 

nejpokleslejších genderových stereotypech“ (Pavlík 2002, str.25).  

Reklama má prakticky od počátku velký vliv na vztahy mezi muži a ženami. 

Určuje například, jak se muži mají k ženám chovat a jak ženy samy na sebe mají 

pohlížet. To, že reklama prezentuje i určitý ideál ženské krásy, může mít na některé ženy 

i devastující dopad (například nárůst poruch příjmů potravy – anorexie, bulimie,..) 

(Pavlík 2002).  

 

2.11.4 Ženy a zákon o regulaci reklamy  

Současné znění zákona o regulaci reklamy se k nepřijatelnému zobrazení žen 

v reklamě vyjadřuje velmi obecně. Ustanovení v § 2, odstavci 3 uvádí: „Reklama nesmí 

být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoli diskriminaci 

z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní 

cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, 

obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama 

nesmí napadat politické přesvědčení“. Pokud se tedy někomu zdá, že zobrazení ženy 
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v určité reklamě porušuje zákon, může se odvolat pouze na ustanovení o zákazu 

diskriminace pohlaví (do zákona vloženo novelou 2002), na zákaz snižování lidské 

důstojnosti, na zákaz užití prvků pornografie, násilí či na zákaz využívání prvků 

pornografie.  

Toto znění se příliš neliší od legislativních ustanovení jiných evropských zemí a ani 

nedává mnoho šancí na změnu přístupu k prezentaci žen v reklamě. Za dodržování  

zákona o regulaci reklamy zodpovídají správní úřady (Řeháčková 2002). V důsledku 

jejich špatné interpretace však mnohé oprávněné orgány vůbec netuší, co přesně 

znamená, že „reklama obsahuje diskriminaci z důvodu pohlaví“ nebo že „reklama snižuje 

lidskou důstojnost“. Ostatně i Rada Evropy doporučuje členským zemím, aby v oblasti 

médií prezentovaly komplexní a realistický obraz žen ve společnosti.  

Další negativní vliv na dodržování zákona o regulaci reklamy má skutečnost, že 

jednotlivé správní orgány mohou obdobnou reklamu posuzovat odlišně. V důsledku 

malého počtu správních orgánů je navíc jejich činnost téměř zanedbatelná. Správní 

orgány nemají dost prostředků na to, aby samy vyhledávaly reklamy, které porušují 

zákon. V důsledku toho se správní orgány řídí stížnostmi jednotlivců (Řeháčková 2002). 

Správní orgány se často samy bojí rozhodnout o stížnosti, a tak žádají orgán reklamního 

průmyslu – Radu pro reklamu – o stanovisko ke sporné reklamě. Její rozhodnutí pak 

často přejímají. 

 

2.11.5 Ženy a Etický kodex 

Rada pro reklamu se řídí Etickým kodexem, na jehož dodržování dohlíží Arbitrážní 

komise RPR. Zobrazování žen v reklamě se věnuje druhá část Kodexu, viz. „Okolnosti 

spojené se sexuálnímu úkony“, kde se přímo uvádí, že reklama je považována za 

nevhodnou jestliže: „naznačuje nadměrné podléhání sexualitě, sexuální stimuly, 

poddajnost, nahotu nebo částečnou nahotu zobrazenou nechutným způsobem, zobrazuje 

ženské či mužské podoby v jakékoliv kompromitující situaci, či prezentuje alkohol jako 

vhodný prostředek k odstranění sexuálních zábran či strachu vůbec“. 

Posuzování prvků v reklamě je však závislé na úhlu pohledu. A tak na jedné 

straně stojí ti, kterým zobrazování žen v reklamě připadá pobuřující (a tak napíšou 

stížnost Radě pro reklamu) a na druhé straně jsou ti, kteří zobrazování žen a mužů 

v reklamách vnímají jako přirozené a neproblematické. Důležitou otázkou pochopitelně 

je, ke kterému názoru se přiklání Rada pro reklamu. 

Celkově se dá konstatovat, že problémy se zobrazením žen lze rozdělit do dvou 

skupin. Do té první patří reklamy, které bezdůvodně využívají odhalené ženské tělo a 

jeho intimních partií a reklamy s vulgárním a ostře sexistickým podtextem. Tyto reklamy 

se objevují hlavně na billboardech (Řeháčková 2002). Do druhé skupiny patří reklamy, 
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v nichž zobrazení ženského těla a využití v reklamě sexistické není. Patří sem již zmíněné 

zobrazení ženy jako hospodyňky či propagátorky vnější krásy. 

 

Ukázka toho, jak se reklamnímu průmyslu nakonec podařilo vyhnout se tématům, 

která by mohla působit urážlivě z hlediska sexuálního podtextu, je bezpochyby obsažena 

ve výroční zprávě britské ASA. Podle té například muselo být v roce 1997 staženo pouze 

7 reklam pro sexuálně diskriminující nebo urážející zobrazení žen ve srovnání se 17 

stížnostmi v předchozím roce, což by mohlo znamenat, že reklamy již byly méně 

diskriminační nebo že regulátor začal být více shovívavý. Další, jistě nezanedbatelný, vliv 

může mít i skutečnost, že nová generace mladých žen ve Velké Británii, ve věku do 

dvaceti let, se již na tyto věci dívá mnohem shovívavěji (Drughn 1998). „Ačkoliv se zdá, 

že se samoregulace s problémem zobrazování žen v reklamě vypořádává dobře, bylo by 

– podle Geoffreyho Draughna (1998), ředitele zvláštních záležitostí Evropské aliance pro 

samoregulaci reklamy (EASA) - velmi nerozumné, kdyby reklamní průmysl propadl 

sebeuspokojení a usoudil, že je všechno v pořádku“, takže se již dále touto 

problematikou nemusí nijak zabývat. 

Se zobrazováním žen v reklamě často souvisí různé sexuální motivy. Agentura 

TNS Factum mezi obyvateli různých států provedla výzkum a zjistila, že například 

obyvatelům České republiky sexuální motivy v reklamě vesměs nevadí. Navíc se ukázalo, 

že ve využívání erotiky k reklamním účelům jsme daleko více tolerantnější než Slováci, 

Maďaři a Poláci. Jen méně než desetinu dotázaných Čechů sexuální motivy v reklamě 

pobuřují natolik, že by je zakázali. Obecně se erotika v reklamě líbí zhruba sedmnácti 

procentům Čechů, zatímco například v Polsku jen asi osmi procentům lidí. Pokud je 

erotický motiv pro propagaci daného výrobku vhodný, líbí se taková reklama dokonce 

čtyřiceti procentům Čechů. Obdobně je tomu na Slovensku, kde se tak vyjádřilo 36,5 

procent lidí. Kladný postoj k erotice v reklamě má asi čtvrtina Poláků a jen pětina Maďarů 

(Haló noviny 2003). 

„Reklam, které využívají sexuální a erotické motivy, u nás nevzniká víc než 

kdekoliv jinde v Evropě“. uvedl víceprezident Rady pro reklamu Jiří Mikeš (Zdroj: čtk 

2005). Problém začíná v momentě, kdy se erotických motivů začíná užívat k propagaci 

zboží či služeb, které s ní nijak nesouvisí. Mikeš svými slovy jen potvrzuje závěr výzkumu 

TNS Factum, neboť uvádí, že: „Češi jsou k erotice v reklamě, ve srovnání s ostatními 

státy Evropské unie, daleko více tolerantnější“. Některé kampaně, které u nás projdou 

bez povšimnutí, by podle něj v zahraničí vzbudily silné reakce. 

A jak je to vlastně s účinností erotických motivů v reklamě? Vzbuzují erotická 

zobrazení více pozornosti? Existuje více názorů: podle některých může erotika v reklamě 

způsobit tzv. „upíří efekt“, to znamená, že od produktu akorát odvede pozornost. Podle 

jiného názoru, který byl utvořen na základě výzkumu, si lidé reklamu s erotickými motivy 
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sice zapamatovali, ale s propagovanou značkou si ji už nespojili (Vysekalová a 

Komárková 2000). 

Pro zajímavost dodávám, že erotické motivy provázely reklamu prakticky od jejích 

počátků. Ve čtyřicátých letech 20. století bylo zjištěno, že ženy se dívají na zobrazení 

jiných žen, ale muže zobrazení stejného pohlaví příliš nezajímá. V současné době se dá 

konstatovat, že erotika zvyšuje pozornost jak u mužů, tak i u žen. Reklamy určené 

ženám přitom obsahují spíše eroticko – romantické motivy, reklamy určené mužům jsou 

založeny spíše na sexuálním podtextu. A vysvětlení je jednoduché. Zatímco muži kladou 

v prvé řadě důraz na vzhled, ženy v běžném životě nepřikládají mužskému vzhledu 

takovou důležitost, soustřeďují se spíše na jeho povahu, vlastnosti a chování (Vysekalová 

a Komárková 2000).   

Celkově lze konstatovat, že reklama se kterou se můžeme setkat ve vysílání 

českých televizních stanic nebo na stránkách tisku, se dnes nepotýká s totožnými 

problémy jako před několika lety. Případy hrubého zneužívání ženského těla a sexuálních 

motivů v reklamě vystřídaly méně křiklavé způsoby propagace. I přesto podle Řeháčkové 

(2002) však ženy v reklamách nevidíme jinak než v tradičních ženských rolích. Ženy jsou 

vždy spojovány s kuchyní, výkonem domácích elektrospotřebičů a s proměnlivými 

potřebami členů domácnosti.  

 
2.12 Děti a reklama 

Zobrazování dětí v reklamě a reklama zaměřená na děti je jednou 

z nejdiskutovanějších oblastí reklamy, neboť hranici mezi zajímavou, avšak stále ještě 

vkusnou, reklamou je mnohdy velmi těžké určit. Kde je hranice mezi etickým zobrazením 

dítěte a kde začíná nevkus? Málokdo na tuto otázku dokáže odpovědět. Zobrazování dětí 

v reklamě se podílí na vytváření vztahů mezi rodiči a dětmi a je velmi citlivě vnímáno 

celou veřejností. Dopad reklamy na děti, rodinu i společnost vedl ke stanovení striktních 

mantinelů, ve kterých by se reklama měla pohybovat. Dodržování stanovených pravidel 

tak má napomáhat autorům dětských reklam vyvarovat se omylů a zobrazovat děti 

přirozeným způsobem, tak jak se ony samy projevují v každodenním životě. 

 

2.12.1 Zákony o dětech a reklamě 

Děti, na rozdíl od dospělých, ještě nedokáží vlastním rozumem reklamu posoudit. 

Stávají se tak vůči ní daleko zranitelnějšími. Z tohoto důvodu byl vydán zákon o 

regulaci reklamy, který se mimo jiné týká i vztahu děti – reklama a kde platí, že 

reklama nesmí: 

• podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj 

• doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím s využitím jejich 

nezkušenosti nebo důvěřivosti 
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• nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke 

koupi výrobků, nebo služeb 

• využívat jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo zákonným zástupcům 

nebo jiným osobám 

• nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích 

Dále je nutné zmínit i skutečnost, že za děti se podle zákona považují osoby mladší 18 

let. 

 

Pro televizní a rozhlasové vysílání pak jde mediální zákon ještě dále a určuje, že: 

• zakázány jsou reklamy a teleshopping určené dětem, nebo v nichž vystupují děti, 

pokud podporují  chování ohrožující jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj 

dále reklamy nesmějí: 

• přímo pobízet děti a mladistvé, aby kupovali nějaký výrobek nebo službu s 

využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti 

• přímo pobízet děti a mladistvé, aby přemlouvaly své rodiče, nebo někoho jiného, 

k nákupu nabízeného zboží nebo služeb 

• využívat zvláštní důvěru dětí a mladistvých vůči jejich rodičům nebo jiným 

osobám 

• bezdůvodně ukazovat děti a mladistvé v nebezpečných situacích 

 

Pokud jde o teleshopping, i ten musí být v souladu s těmito požadavky a navíc 

nesmí vybízet děti a mladistvé k uzavírání smluv o prodeji nebo pronájmu zboží a služeb. 

Kromě toho je třeba zmínit, že účinkování dětí v reklamě jako druh práce (nikoliv tedy 

pouhé využití fotografií či záznamu dětí při běžné činnosti) podléhá souhlasu Úřadu práce 

za dosti přísných a nepraktických podmínek (Winter 2001). 

 

2.12.2 Kodex o dětech a reklamě 

Reklamě ve vztahu k dětem se věnuje i Kodex reklamy, který obsahuje podobná 

pravidla jako oba předešlé zákony. Je v něm například stanoveno, že nabídky ke koupi 

mohou být učiněny pouze u vhodných výrobků a že reklama nesmí nijak naznačovat, že 

pokud dítě nebude inzerovaný produkt vlastnit, nesplní tím nějakou povinnost vůči 

osobám či organizacím.  

Reklamy by nikdy neměly podporovat děti v naléhání na jiné osoby ve snaze 

získat inzerovaný produkt či službu. Reklamy nesmí vést děti k tomu, aby si myslely, že 

pokud inzerovaný produkt nebudou vlastnit, stanou se jakýmkoliv způsobem méněcenné.

 Největší důraz je v Kodexu kladen na bezpečnost. Základním principem pro 

vystupování dětí v reklamách je, že všechny reklamy musí být pečlivě zváženy z hlediska 
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bezpečnosti. Reklamy nemohou zobrazovat děti v uličních scénách jako děti bez dozoru, 

pokud není zřejmé, že jsou dost staré, aby zodpovídaly za svou vlastní bezpečnost.  

Reklamy, kde vystupují děti jako chodci či cyklisté, by měly ukazovat pouze děti 

chovající se v souladu s bezpečnostními předpisy. Rada pro reklamu například v roce 

1996 projednávala stížnost na reklamu osobního automobilu, v níž najíždí nákladní auto 

na malou holčičku, kterou poté zachrání hlavní hrdina. Bylo rozhodnuto, že reklama je 

nevhodná z hlediska bezpečnosti dětí a bylo doporučeno vypuštění této sporné sekvence 

z reklamy.  

Kodex dále stanovuje, že reklamy dětských soutěží, sbírky kupónů a podobných 

her zaměřených na děti a mládež by neměly děti nabádat k tomu, aby chodily na 

neznámá místa a hovořily s neznámými lidmi. Reklamy na léky, dezinfekční, prací a 

čistící prostředky, žíraviny a zdraví ohrožující prostředky nemohou být v reklamách 

zobrazeny v dosahu dětí bez rodičovského dohledu a nesmí v nich být prezentovány děti, 

které s těmito produkty jakkoliv manipulují. Rada pro reklamu například v roce 1996 

uznala za neetickou reklamu, v níž byly v dosahu dítěte volně položeny léky proti 

nevolnosti při cestování (Zdroj: Kodex reklamy). 

Při posuzování stížností na reklamu pro děti, nebo v níž děti vystupují, bere Rada 

pro reklamu v úvahu dvě hlavní hlediska:  

1. jaký vztah má propagovaný produkt či služba k reklamě 

2. v jakém médiu je reklama publikována  

 

2.12.3 Vliv reklamy na děti 

Podle amerického výzkumu dítě, které sleduje televizi 3 až 4 hodiny denně, je 

vystaveno více než  20 000 reklam za rok. Přestože jsou tato čísla zpochybnitelná – 

televize může běžet, ale dítě ji nemusí vnímat – vycházejí podle Jeffreyho Goldsteina, 

profesora psychologie na utrechtské univerzitě, najevo dvě nepopiratelné skutečnosti 

(Goldstein 1998): 

1. Děti jsou vystaveny působení mnoha reklam, obzvláště zahrneme –li tisk, rádio a 

venkovní reklamu. 

2. Zpětně reagují jen na některé reklamy. Stejně jako dospělí jsou i děti velmi 

vybíravé, takže věnují pozornost jen těm reklamám, které si zapamatují a něž pak 

reagují. 

 

„Výsledky akademického výzkumu ukazují, že reklama, která se dostane k 

mládeži, má pouze malý či žádný účinek na celkové spotřební návyky anebo stravovací a 

nutriční návyky. Vlivu inzerce a reklamy by bylo možné připsat asi 5 procent takovéhoto 

chování“ (Carlson 1998, str.9). Stig G. Carlson, generální ředitel Evropské asociace 

reklamních agentur (EAAA) dále uvádí, že „naprosto dominantním faktorem je rodičovské 
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vedení“. To však, podle jeho slov, neznamená, že by byl reklamní průmysl neochotný 

věnovat reklamě určené pro mládež zvláštní pozornost. 

I v této problematice musí být striktně dodržovány určité základní zásady, jako 

například respektování skutečnosti, že reklama určená pro mládež musí být jednoznačně 

rozeznatelná jako reklama, že nebude podněcovat společensky nepřijatelné chování, že z 

ní budou vyloučeny všechny přehnané sliby. Tyto zásady jsou pevně zabudovány do 

kodexů ICC (Mezinárodní obchodní komory) a také například do zásad ITC (Nezávislé 

televizní komise) ve Velké Británii. Například u nás však, podle Občanské společnosti, 

není v kapitole kodexu „Děti a mládež“ obsažen zákaz ohrožovat jejich mravní vývoj. 

Patřil by sem zákaz prezentovat tuto skupinu populace jako sexuální objekty či s prvky 

chování je naznačující (Carlson 1998). 

 

2.12.4 Výživná televizní reklama  

Podle Jeffreyho Goldsteina (1998) mezi nejčastěji inzerované výrobky v 

Americe patří různé typy obilných vloček k snídani, hračky, jídlo (občerstvení – snacks) a 

restaurace. Výrobky inzerované v TV reklamách se v různých zemích trochu liší. Vedle 

reklam na zubní pastu a vitamíny, vybízející ke zdravému životnímu stylu, se také 

objevují reklamy na tučné a sladké potraviny. I přes vysoký obsah soli a cukrů jsou tyto 

výrobky pro děti prezentovány jako zdravé. 

V reklamách na pamlsky velmi často vystupují matky, které ostatní přesvědčují o 

tom, že pro své děti dělají to nejlepší, když jim dávají ke svačině čokoládovou tyčinku 

plnou mléka – a tedy i vápníku (ale i zbytečných cukrů), nebo nugátový krém, který dodá 

energii (avšak i mnoho nezdravých tuků). 

93 procent lidí si myslí, že televizní reklama ovlivňuje dětský jídelníček. Na 

skutečnosti, že dítě občas dostane nějaký pamlsek rozhodně není nic špatného – shodují 

se na tom i odborníci. Problém je však v propagaci těchto pamlsků, neboť jsou často 

prezentovány jako zdravá svačinka plná mléka nebo jako nápoj vymačkaný přímo 

z ovoce. Reklama často předstírá, že je spojencem zdravé výživy a štíhlé linie. Opak je 

pravdou (MF Dnes 2005), ukázal to test (viz příloha 4), který se zaměřil na potraviny pro 

děti, jež se v reklamách objevovaly nejčastěji.  

Výsledky odborníky příliš nepřekvapily. Bylo zjištěno, že tolik vychvalované a 

údajně zdravé svačinky obsahují víc energie než jídlo od Mc Donald´s ! „ Kinder Pinguí 

má dvakrát více tuku než Happy Meal“, komentuje výsledky rozborů Jana Dostálová 

z Vysoké školy chemicko – technologické a dále dodává, že tyčinka, která je 

připodobňována ke sklenici mléka, rozhodně nemá tolik vápníku. „Dítě od čtyř do deseti 

let by mělo denně přijmout zhruba tisíc miligramů vápníku,“ vysvětluje Jana Dostálová.  

„ V třicetigramové tyčince je vápníku jen 50 miligramů. A to je strašně málo“, dodává. 
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2.12.5 Reklama – špatný rádce 

„Reklama často vyvolává dojem, že jídlo může být pohodlné, a přitom dodá 

potřebné živiny“, říká lékařka Václava Kunová z Fóra zdravé výživy. „Obézních dětí 

přibývá a na tomto trendu se kromě notoricky známého nedostatku pohybu podílí i 

špatná skladba výživy.“ U dětských nápojů je největším rizikem fakt, že na první pohled 

vypadají zdravě – ovocně. „Pokud dítě vypije jeden tento nápoj, nemělo by pak už jíst, 

ani pít nic sladkého,“ říká Václava Kunová. 

 Tvrdit, že výrobci potravin v reklamách lžou by bylo jistě přehnané. Hodnoty, 

které byly v laboratořích zjištěny, se až na výjimky shodovaly s údaji uvedenými na 

obalech. Dítě skutečně získá potřebnou energii, ale ta se zase rychle ztratí. Za chvíli bude 

mít hlad a bude vyžadovat nový přísun energie (Zdroj: materiály RPR). 

    

2.12.6 Důsledky propagace sladkého a tučného 

Reklamy na potraviny s vysokým energetickým obsahem se řadí mezi rizikové 

faktory obezity. Výrobci těchto potravin a reklamní agentury však namítají, že reklama 

na výživu dítěte nemá žádný vliv, za tu nesou odpovědnost rodiče. Bohužel se však stále 

více ukazuje, že reklama cílená na děti se vymyká kontrole rodičů . 

Zatímco reklama vychvalující před dětmi příliš sladká a tlustá jídla zaplavuje 

televizní kanály, dětská obezita se stává stále větším problémem. Tlusté děti trápí snad 

v každé zemi. Podle Mezinárodní asociace organizací spotřebitelů potravin (IACFO) 

pronikla propagace těchto kalorických potravin i do škol v podobě reklamních „dárků“ či 

prodejních automatů. IACFO ve své zprávě pro světovou zdravotnickou organizaci 

upozorňuje na další praktiky, které výrobci k propagaci nezdravých potravin využívají. 

Například společně zakládají vědecké instituty, kde jsou lidem poskytnuty sice pravdivé, 

nicméně neúplné informace o výrobcích. Dalším marketingovým trikem je tvrzení, že 

udržet si štíhlou linii lze sportováním v kombinaci s pojídáním sladkého. Dětem do školy 

pak firmy „zdarma“ poskytnou stroje na cvičení, avšak pokud předtím společně nasbírají 

dostatečný počet bodů z obalů od čokolád. 

 

2.12.7 Zakázat, či nikoliv?   

Reklama na nekvalitní stravu v době vysílání dětských pořadů je zakázána ve 

Švédsku, Norsku a Dánsku. Ale třeba ve Francii se ji prosadit nepodařilo. Přesto bude 

reklama omezena. Francouzští lékaři Státního ústavu zdravotnictví a lékařského výzkumu 

(INSERM) se rozhodli dát STOP propagaci nezdravého jídla v dětských reklamách. Ve 

zprávě o dětské obezitě, její léčbě a prevenci vyzvali úřady, aby systematicky 

kontrolovaly reklamní slogany týkající se potravinových výrobků a zakázaly ty, které jsou 

zaměřeny na děti. Francouzský senát rozhodl, že reklamy propagující potraviny s vyšším 

obsahem tuku a cukru, budou muset obsahovat „informaci zdravotního charakteru“, tedy 
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jakousi propagaci zdravé výživy. Kdo by se tomu pokusí vyhnout, bude muset později 

financovat kampaň ve prospěch veřejného zdraví (MF Dnes 2005). 

V Británii se zase volá po vyloučení TV reklamy z reklamních bloků u dětských 

pořadů, které jsou zaměřeny především na děti předškolního a nižšího školního věku. 

Dítě v Británii shlédne v rámci dětského hodinového pořadu  v TV 6 až 11 reklam na 

nevhodné potraviny, v důsledku čehož je 15% dětí obézních. Podle studie FSA (Food 

Standart Association) je 62% TV reklam vysílaných v rámci dětských pořadů orientováno 

na jídlo, zatímco u pořadů pro dospělé je to pouze 18% reklam. Propagace těchto 

potravin by správně měla být omezena nebo minimálně spojena s aktivním životním 

stylem.  

Pokud jde o výdaje do reklamy, ty jsou ve vyspělých zemích téměř identické. 

Například při porovnávání českého trhu s francouzským se ukázalo, že nejvyšší meziroční 

procentuální růst vykazují ve Francii sladké sušenky, zatímco u nás jsou to džusy a 

sirupy, sušenky jsou u nás na druhé pozici. Za třetí nejrozšířenější skupinu v obou 

zemích byly označeny chipsy (Strategie 2003).  

Podle výzkumu Katedry marketingových komunikací Univerzity Tomáše Bati ve 

Zlíně ve spolupráci s MOSPRA české děti do 11 let utrácejí nejčastěji své kapesné za 

sladkosti - Kit Kat, Kinder Surpise, jogurty a dále pak za časopisy. Děti od 12 do 15 let 

utrácejí své kapesné za sladkosti, kosmetiku, časopisy, značkové oblečení a sportovní 

obuv. Na dalších místech z celkem třiceti uvedených komodit se objevily i tyto značky a 

výrobky: tyčinka Lyon, Nesquick, Coca-Cola,Happy Meal od Mc Donald´s, Jupík, tyčinka 

Deli, Red Bull, Sprite, Chocapics, lentilky, Kinder bueno, sušenky 3bit,chipsy, Danone, 

Pribiňáček aj. Jako reakci na kritiku, že reklama na sladké nápoje přispívá k rostoucí 

dětské obezitě, oznámilo vedení společnosti Coca- Cola, že už nebude reklamu na žádnou 

ze svých nápojových značek zaměřovat na děti mladší 12 let (Strategie 2003). 

 

2.12.8 Reklama pro kluky a pro holčičky  

Podle analýzy 175 amerických TV reklam působí reklama na dětského spotřebitele 

kladně, což znamená, že má pozitivní vliv na rozvoj člověka (Goldstein 1998). Kladné 

vlastnosti se vyskytují v 59 procentech všech reklam. 42 procent obsahuje, podle 

analýzy, příklady přátelských vztahů mezi postavami. 

Jak Jeffrey Goldstein (1998) dále uvádí, reklama odráží rozdíl mezi pohlavími. 

Odkazuje se přitom na studii (Schwartz a Markham 1985), během které bylo 

analyzováno 392 obrázků dětí s hračkami ve 12 katalozích s hračkami a analýzu 538 

obrázků dětí na obalech různých hraček. Chlapci si na nich obvykle hráli s typicky 

„mužskými“ hračkami a dívky s typicky „ženskými“. Podle studie prosazují reklamy na 

hračky konvenční rozdělení obou pohlaví. 
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Reklamy pro chlapce a dívky využívají různé techniky (Goldstein 1998). Už tříleté 

děti vnímají skutečnost, že „formální rysy“ reklam – osvětlení, střih, doprovodná hudba a 

hlasy jsou nositeli určité informace. Inzerenti hraček si velmi dobře uvědomují, že chlapci 

a děvčata mají ke svým hračkám rozdílný vztah. Chlapci se například při hře s hračkami, 

jako jsou figurky akčních postav nebo Batmanův oblek, sami stávají těmito akčními 

postavami. Přejímají jejich identitu a sami za ně při hře mluví. Naproti tomu malé dívky, 

když si hrají například s panenkou Barbie nebo figurkami jako „My Little Pony“, se se 

svými hračkami neztotožňují. Zaujímají k nim jen určitý vztah, například tím, že jim 

dávají jména nebo jim propůjčují určitou osobnost a mluví s nimi. 

V reklamních kritikách často převažuje názor, že by se reklama měla vyhýbat 

stereotypizaci. I přesto však reklamy velmi často stereotypů využívají – a to z prostého 

důvodu. Jejich „sdělení“ je tak potom pro diváky snadno pochopitelné a identifikovatelné. 

To je tedy hlavní důvod proč v reklamách stále převažují kulturní hodnoty společnosti 

(Goldstein 1998). 

 

2.12.9 Reklama očima dětí 

A jak hodnotí reklamu samotné děti? Na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a 

mládež se konala přehlídka třiapadesáti reklamních spotů známých v ČR, které byly buď 

určeny dětskému spotřebiteli, nebo se v nich děti prostě objevovaly. Všechny spoty zde 

mohla ohodnotit sedmadvacetičlenná dětská porota. Dostala seznam a mohla známkovat 

jako ve škole, od jedné do pěti. A aby děti viděly i něco nového, běžel před tímto 

hodinovým blokem desetiminutový výběr nejlepších světových reklam. 

Zahraniční spoty to s mluveným slovem příliš nepřeháněly, byly obecně sdělné, a 

vyznačovaly se většinou vtipným a originálním nápadem. Hlasitou odezvu v sále vzbudil 

například spot na minerální vodu, při němž kojenci vyváděli v bazénu, a pomocí 

speciálních efektů při tom vypadali jako akvabely. Pozitivní ohlas u dětí vzbudily i spoty, 

kde se objevovali jim podobní, například malí Číňané nebo Jihoafričané. 

Některé děti dostaly možnost vyplnit anketu, jež měla ukázat, co od reklamy 

očekávají a jak ji přijímají. Ukázalo se, že děti mají podobný vkus jako odborná porota 

časopisu Strategie, která každý měsíc hodnotí televizní spoty, neboť rozpoznaly a po té 

odmítly přílišnou podbízivost. Zcela propadla reklama na Ramu, natočená jako domácí 

video dvou, podle mínění tvůrců „zcela neodolatelných rošťáků“, propadla oživlá panenka 

Barbie – „opravdová od Matella“ a nezaujala ani Nutella propagovaná Štěpánkou 

Hilgertovou. Naopak pozitivní ohlas sklidil klipový spot Coca – Coly s melodií zakončenou 

charakteristickým „always CC“, reklama firmy Opavia na mramorovou bábovku a spot 

Bohemia Chips, který vsadil na malebné záběry z českého venkova (Zdroj: materiály 

RPR). 
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2.12.10 Zákonitosti reklamy pro děti 

Jak již bylo uvedeno, i dětská reklama má svá pravidla, kterými by se měla 

neustále řídit. V souvislosti s tvorbou dětské reklamy Petr Kopecký z agentury McCann – 

Erickson uvádí (1999): „Pakliže reklamní agentura připravuje reklamu pro dětského 

spotřebitele, je jejím úkolem vrátit se zpět do dětských let a přiblížit se vnímání a 

psychologii dětského diváka, které je odlišné od dospělého. Máme na to určitou 

výzkumnou metodu, která předpokládá mluvit s dětmi dané cílové skupiny v místech, kde 

budou otevřeny a mluvit s lidmi, kteří jsou této cílové skupině blízko -  například  s 

vedoucími klubů, které děti navštěvují. Třetí cestou je sledovat média (jaká témata 

uvádí, jaký jazyk používají,…), která jsou této skupině určena a svým způsobem udávají 

tón. Toto celé je ale jeden ze základních zdrojů informací, který konfrontujeme i s dalšími 

výzkumy“ (Zdroj: materiály RPR). 

K otázce mediálního plánování reklamy pro děti se vyjádřil i Michael Richter z IP 

Praha (1999): „ Je nutné brát v potaz, že děti jako cílová skupina jsou velmi různorodé. 

Pojem dítě vymezuje vlastně kohokoliv od 0 do 18 let. Je ale něco úplně jiného, dívá –li 

se na televizi čtyřletý nebo patnáctiletý. Čtyřleté dítě se na sledování nekoncentruje více 

než 15 minut – ideálním pořadem pro tuto věkovou skupinu je Večerníček. S rostoucím 

věkem se doba sledování prodlužuje a blíží se sledování dospělých. Zcela specifickou 

cílovou skupinou, nejméně zasažitelnou prostřednictvím televize, jsou patnácti až 

čtyřiadvacetiletí, jejichž volný čas vyplňují jiné zájmy“. Michael Richter (1999) dále 

rovněž podotkl, že: „ V české společnosti se stále omílají určitá klišé týkající se reklamy. 

Jedním z nich je, že děti údajně hodně sledují televizi. Ve skutečnosti však jde jen o 

poloviční sledovanost, ve srovnání se zahraničím“. Jeho slova potvrdila zástupkyně 

agentury Ark/JWT, která dodala, že v zahraničí je reklama pro děti agresivnější než 

v České republice. V západní Evropě, v souvislosti s rostoucím komerčním tlakem, se 

vyvíjí trend stále skrytějších forem reklamy – například v podobě dětských soutěžích, 

atd. Proto západní samoregulační orgány začaly uvažovat  o systému ochrany dětí, který 

by upravil předpisy týkající se reklamy a zároveň by je v rámci Evropy sjednotil. V době, 

kdy dochází k postupnému rozvoji propagace a tvorby reklamy v rámci jednotlivých 

států, je zajímavé porovnat právní omezení i pravidla samoregulace reklamy v některých 

z nich. Každý evropský stát má svá pravidla pro reklamu, kterými se od těch ostatních 

liší. Například v Itálii, Velké Británii a Španělsku je úplně zakázáno v reklamě na 

alkoholické nápoje zobrazovat děti. U reklamy na tabákové výrobky je tomu podobně 

s tím, že kromě dobrovolných pravidel a restrikcí existuje tento zákaz i ve formě právních 

předpisů. Pro srovnání – v České republice mohou v reklamě na tabákové výrobky 

vystupovat pouze osoby starší 25 let (Zdroj: materiály RPR).  

Během posledních let došlo ke značnému nárůstu reklam, v nichž vystupovaly děti 

(například v Irsku a Lucembursku děti propagovaly potraviny a nápoje, v Belgii reklamy 
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na automobily a finanční služby a v Portugalsku vystupovaly v reklamách na hračky). 

Jednotlivé státy se proto snažily zavést jasná pravidla, kterými by zamezily zneužívání 

dětí pro reklamní účely.  

V některých státech stanovili, že děti nesmějí vystupovat v reklamách na ty 

výrobky a služby, které k nim nemají žádný přímý vztah. Ve Velké Británii byl tento 

zákaz rozšířen i na reklamy těch výrobků, k nimž sice děti mají vztah, nicméně vzhledem 

k povaze těchto výrobků nelze předpokládat, že by si je děti samy mohly koupit. V Řecku 

dokonce zákonem stanovili zákaz vysílání reklam na hračky (Zdroj: materiály RPR).  

Jedno z nejčastěji diskutovaných témat, probíraných na evropských kongresech, 

se týkalo zobrazování nahých dětí v reklamě. Obecně lze říci, že v převážné většině 

evropských států je v reklamě povoleno zobrazovat nahé děti, ovšem za předpokladu, že 

je při tom respektována obecně uznávaná míra decentnosti a dobrého vkusu. V Itálii je 

navíc z důvodů etických, morálních a výchovných povoleno zobrazovat nahé pouze 

kojence a batolata.  

Koncept reklamy zaměřené na děti, společný všem státům, do té doby 

neexistoval. Byly vytvořeny jen různé předpisy, které vycházely z různých věkových 

skupin (mladší 12, 14, 16 apod.) a různým způsobem se prosazovaly (viz příloha 5). 

V převažující většině evropských zemí byla sice za dítě považována osoba mladší 14-ti 

let, existovaly však i výjimky. Například v Dánsku byl tento věkový limit snížen na 12 let. 

Ve  Velké Británii se věková hranice určuje podle toho, ve kterém médiu bude reklama 

publikována. Pro rozhlasové a televizní vysílání se ve Velké Británii za dítě považuje 

osoba mladší 15-ti let, pro ostatní média je to o jeden rok více – 16 let. Pro reklamu na 

tabákové a alkoholické výrobky je tímto limitem dovršení 18. roku dítěte.  

Evropská asociace navrhla dokument, který vychází z norem EU a týká se 

především dětí mladších 12 let (tato věková hranice byla stanovena proto, že podle 

psychologických studií se plné pochopení reklamy a tím i kritický přístup k reklamnímu 

sdělení dostavuje již okolo tohoto věku). Dokument byl EAAA schválen v roce 2000. Mezi 

zásady, které jsou v dokumentu uvedeny patří, že reklama musí být jasně odlišena od 

redakčního obsahu média, které ji šíří, a musí být jednoznačně pochopitelná. Reklamní 

obsah nesmí být asociací situace spojené s riskantním chováním dětí. Reklama také 

nesmí vydírat charitou ve spojení s propagací nějakého produktu a vyvolávat tak pocit 

viny u toho, kdo si tento výrobek nekoupí. Dále reklama nesmí vést děti k tomu, aby 

vyvíjely nátlak na své rodiče, že jim inzerovaný výrobek mají koupit. Zmiňovaný 

dokument by se měl, podle Petra Kopeckého (vedoucího Marketingových novin) 

vztahovat nejen na mediální reklamu, ale také na spotřebitelské soutěže, na promotion a 

v neposlední řadě také na internet, protože právě ten se stává pro tuto cílovou skupinu 

klíčovým médiem.  
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V souvislosti s dětskou reklamou Juraj Podkonický, tehdejší ředitel Rady pro 

reklamu, promítl na zlínském semináři ´99 několik spotů z různých evropských zemí, 

které se dostaly do rozporu s dokumentem schváleným EAAA (Zdroj:materiály RPR). 

Například v reklamním spotu na školní svačiny, který se vysílal v Holandsku, se ve třídě 

objevila pistole mířící do školních lavic. Vůbec největší negativní ohlas měla reklamní 

kampaň časopisu Heat ve Velké Británii. Ukazovala lidi čtoucí tento titul, který je natolik 

pohltí, že se jejich hlavy vznítí plamenem. Tato kampaň zaznamenala více než 300 

stížností, takže nakonec musela být stažena. Tato kampaň se sice na děti primárně 

nezaměřovala, objevovala se však také ve vysílání dětských pořadů. Stažena byla i 

holandská kampaň propagující v zásadě prospěšnou věc, a sice nutnost poutat se na 

zadním sedadle vozu. Tvůrci kampaně ji zpracovali tím způsobem, že natočili velmi 

realisticky vypadající havárku, při které si mladík, nepřipoutaný na zadním sedadle, 

rozbije hlavu. Důvodem proč tato reklama byla stažena byly právě šokující záběry a 

vyvolávání pocitu strachu.  

Určitou analogií k této reklamě by mohly být dvě reklamy vysílané u nás. Jednou 

byl teleshopping propagující bezpečnostní sekyrku lifehammer. Dítě se marně pokouší 

dostat se z hořícího vozu, jehož skla odolávají zoufalému kopání do skla. Po té však 

použije lifehammer, díky kterému se sklo  okamžitě roztříští. Druhá reklama propagovala 

preventivní očkování proti žloutence, přičemž barvitě líčila veškeré možné následky 

nemoci. K reklamě na očkování Juraj Podkonický uvedl, že Arbitrážní komise RPR 

doporučila její stažení ze stejných důvodů jako holandští kolegové zákaz kampaně na 

bezpečnostní pásy – tedy pro samoúčelné využívání motivu strachu. Podle jeho názoru 

by byl pravděpodobně posouzen i zmíněný teleshopping, který však z obrazovek zmizel 

dříve, než se jím Rada pro reklamu začala zabývat. Juraj Podkonický také uvedl, že česká 

veřejnost je obecně liberálnější než spotřebitelé v západní Evropě. Svědčí o tom mimo 

jiné podstatně menší počet stížností (zatímco česká Rada pro reklamu se ročně zabývá 

zhruba několika desítkami stížností, organizace stejného typu ve Velké Británii nebo 

Francii jich řeší několik tisíc). Tento jev platí také u reklamy týkající se dětí 

(Zdroj:materiály RPR). 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

V empirické části své bakalářské práce poukáži na několik sporných reklam, 

přičemž každá z nich byla Radou pro reklamu posouzena jinak, což navozuje otázku, 

nakolik je rozhodování tohoto samoregulačního orgánu konzistentní a nezávislé na 

různých vlivech, především ze strany reklamního průmyslu. Za metodiku zpracování jsem 

zvolila případovou studii. 

Metodika případové studie se poprvé objevila v Evropě, zejména ve Francii. Od 

roku 1900 se pak byla spojována s USA, konkrétně s Chicagskou školou. Zde se zabývala 

aspekty (jako byla např. nezaměstnanost a chudoba), jež souvisely s imigrací různých 

národnostních skupin. Již tehdy případová studie kladla důraz zejména na pozorování, 

rekonstrukci a analýzu (Tellis, 1997). 

Případová studie, též kazuistika, je přístup používaný v empirickém soc. výzkumu, 

který se zaměřuje na detailní zkoumání a popis jednoho objektu, který je možno 

považovat za typický případ nebo výrazný příklad, a proto je z něj možné činit závěry o 

celku. Tento přístup musí s ohledem na jedinečnost případů obezřetně posuzovat jejich 

reprezentativnost. Metoda se hodí například pro předběžné zkoumání, kdy mají být 

teprve navrženy hypotézy, nebo pro doplnění kvantitativního výzkumu… (Jandourek 

2001).“  

Převážnou většinu empirické části bude tvořit diskuse reklamy na Fidorku 

s názvem „She ´s an Angel“, která v roce 2000 u lidí vyvolala rozporuplné emoce. Celá 

kapitola o Fidorce je doprovázena přílohami obsahující materiály, o které se tehdy při své 

argumentaci opírali příznivci tohoto reklamního spotu. Vedle toho však přikládám i 

roztrpčené dopisy diváků, kteří tuto reklamu označili přinejmenším za nevhodnou. 

 Další problematické reklamy, které v této části uvedu, se budou týkat propagace 

žvýkačky Hubabuba a sady „Hands free“ značky Nokia, která souvisí s genderovou 

problematikou.  

 
3.1 Fidorka 

Jako příklad sporné reklamy, ve které je výrobek propagován dítětem, jsem si 

vybrala  reklamu na produkt firmy Opavia – Fidorku „She´s an Angel,“ která se v roce 

2000 pravidelně objevovala v televizi. V tomto sporném spotu se sloganem „Když musíš, 

tak musíš“ vystupuje malá blonďatá holčička, která udeří svojí panenkou do kapoty 

kabrioletu, aby mohla ženě, která se kroutí pod aktivovaným airbagem, vzít z ruky 

oplatku Fidorka. Tato reklama vzbudila velký ohlas – a to zejména ze strany stěžovatelů, 

kteří tuto reklamu považovali za pobuřující a mající špatný vliv na chování dětí. Kritika se 

mimo jiné objevila v denících Slovo a v Zemských novinách. Ve vydání z 8. srpna 2000 

se článek pod titulkem „Reklamy nesmějí nabádat děti k násilí“ dostal na titulní stranu. 
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Autor Michal Achremenko (2000) v článku cituje psychologa Jeronýma Klimeše, a 

následně na to píše: „….obětovaná panenka je dvojnicí zrůdné holčičky. Informace působí 

jako podprahový signál, možný návod k jednání. Tato reklama je zatím to nejodpornější, 

co jsme mohli na televizních obrazovkách vidět.“ Dále pak vyzývá k bojkotu Fidorky a 

k protestu veřejnosti: „Podobně jako se rodiče vzbouřili proti promítání filmu South park 

hemžícího se obscénními výrazy a násilím“. Výkonný ředitel McCann – Erickson Matthew 

Stern hájí práci svých kreativců tím, že reklama má bavit a cílová skupina pro Fidorku je 

populace starší 25 let, což má být poznat z charakteru a z vyznění spotu. „Také jsme 

pečlivě naplánovali, aby byla nasazena v časech, kdy televizi sledují dospělí, a neběží 

kolem pořadů pro děti“, píše Matthew Stern. Podle jeho slov se reklama nevysílala 

v čase, kdy se na ni dívali děti (přičemž TV Prima ji vysílala před 22:00). „Samozřejmě, 

že mě to neuspokojilo,“ odpověděl Achremenko časopisu Marketing & Media na dotaz, co 

říká vysvětlení ředitele McCann – Erikson. „Reklamu za vtipnou nepovažuji a pochybné je 

i tvrzení, že je zaměřena na rodiče. Agentura tvrdí, že se vysílá pouze v nočních 

hodinách, opakovaně ale šla už v půl desáté, což je v době prázdnin doba, kdy se děti na 

televizi běžně dívají“. Michal Achremenko se tehdy rozhodl svůj článek poslat jako podnět 

k posouzení Radě pro reklamu (Marketing & Media 2000).   

Matthew Stern, výkonný ředitel McCann – Erikson se vyjadřoval k mnoha 

stížnostem. Na obhajobu kontroverzního reklamního spotu také uvedl, že považoval za 

humornou nadsázku to, že děti jsou schopny udělat cokoliv, aby se ke své pochoutce 

dostaly. „Reklama se nedá brát doslovně. Zdá se, že lidé tuto reklamu zaregistrovali a 

jsou spokojeni s jejím zábavným vyzněním“, řekl Stern. Dále pak dodal, že obyčejný 

divák reklamu tolik nerozebírá. Na tuto poznámku zase zareagovali psychologové, kteří 

měli jiný názor. „Vliv reklamy na děti je nepřímo úměrný péči, kterou jim věnují rodiče“, 

říká psycholog Jeroným Klimeš. „Pokud dítě sleduje reklamu s rodičem, který mu 

vysvětlí, že to, co vidí, není v pořádku, dovede se s tím srovnat. Pokud však před 

televizní obrazovkou sedí osamělé dítě celý den samo, snadno zamění to, co na ní vidí, za 

realitu a za návod který v životě může využít. Motiv panenky – dvojníka je převzat ze 

snů, kdy dochází k rozdvojení jedince, přičemž se objevuje motiv autoagrese“, řekl dále 

Klimeš. Zákaz vysílat tuto reklamu by neoznačil za cenzuru, ale za otázku výchovy. 

Výrobce oplatek a zadavatel reklamy Opavia Danone se brání tím, že divák má pochopit, 

že holčička má k panence vřelý vztah. „Nakonec je vidět, jak se jí omlouvá za to, co jí 

udělala, a zavazuje jí hlavičku“, řekla Mária Sedlická z marketingového oddělení firmy 

(Zdroj: Slovo 2000). 

Rada pro reklamu na obhajobu tohoto spotu obdržela ještě společný dopis od  

Matthewa Sterna, generálního ředitele McCann – Erickson a generálního ředitele Opavia, 

Thierryho Zurchera (Zdroj: materiály RPR). Oba v dopise samozřejmě hájí svoje 

stanovisko a vyjadřují se k jednotlivým bodům kritiky. V dopise nejprve uvádějí, že český 
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spotřebitel je jistě dostatečně inteligentní na to, aby dokázal rozpoznat skutečné 

reklamní sdělení. Oba pánové v dopise píší, že smysl pro humor, nadsázku, symboliku a 

čtení mezi řádky jsou v české kultuře hluboce zakořeněny. A v reklamě je vše přehnané, 

až fantazijní, od „přeslazené roztomilosti“ holčičky až po „sebejistě vyhlížející“ ženu. Také 

zobrazovaná příčina a důsledek – hození panenky na automobil otevírá airbagy – je 

nereálná a přehnaná, protože airbagy prý nejsou ve skutečnosti konstruovány tak, aby 

se v takové situaci otevřely. 

V dopise se dále uvádí, že podle průzkumu společnosti Millward Brown (viz příloha 

6), který si obě společnosti nechaly zhotovit, se tato reklama většině diváků líbí. Někteří 

ji prý dokonce označili za „zajímavou, zvláštní a poutavou“. Společnost Opavia jako 

důkaz líbivosti svého spotu do dopisu přiložila ještě dopisy diváků, kterým se reklama 

líbila a připadala jim zajímavá (viz příloha 7). Dále oba ředitelé poukazují na pozitivní 

názor dvou představitelů odborné veřejnosti, kteří chválí originalitu a specifickou image 

spotu, který bezpochyby k propagovanému výrobku přitahuje pozornost. Dokonce i 

autoři časopisu Strategie ohodnotili tuto reklamu jako zábavnou a samotnou agenturu 

McCann – Erikson označili za kreativní. Pokud by prý tato reklama byla stažena z vysílání, 

„byl by to signál pro agentury a zadavatele, aby hrály raději na jistotu a produkovaly 

nudné reklamy s nulovou nebo velmi malou zábavní hodnotou pro veřejnost“. Josef 

Havelka, generální ředitel agentury Leo – Burnett, tento názor podporuje tvrzením, že: 

„Úlohou reklamy není nutně někoho poučovat nebo dávat příklad správného chování. 

Jejím hlavním úkolem je přitáhnout pozornost k určitému produktu nebo službě, 

vybudovat mu specifickou image, a tak podpořit jeho oblíbenost. Toto všechno podává 

spot Fidorka svěžím, zajímavým a okouzlujícím způsobem“. 

Dalším kladem reklamy skutečnost, že se reklama váže k výrobku. Autoři dopisu 

se odvolávají na dokument Kodex reklamy, kde se v Kapitole II., článku I., odstavci 1.1. 

praví, že: „Porušení Kodexu budou posuzována s ohledem na celkový kontext, vztah 

reklamy k produktu, zvolenou cílovou skupinu a použitá média“. Hlavním cílem této 

reklamy je prý sdělit dospělým divákům, že Fidorka je neodolatelná – díky perfektní 

„kombinaci lahodné náplně, čerstvé oplatky a jemné čokolády“. Téměř jedna třetina 

reklamy se proto zaměřuje na složení výrobku.  

V dopise dále oba představitelé agentur odmítají, že by právě jejich reklama 

naváděla děti ke spotřebě čokoládových sušenek, natož pak aby je naváděla 

k násilnostem. „I kdyby dítě zůstalo déle vzhůru, vidělo tuto reklamu a pochopilo ji zcela 

doslova, nevěříme, že by je spot o délce 35 sekund mohl navést k tomu, aby mrštilo 

svou oblíbenou panenkou na auto v očekávání sladké odměny. A tento názor 

nezastáváme sami“.Toto tvrzení je pak podloženo odborným názorem psychologa Dr. 

Josefa Pavláta a psychiatra Mudr. Ilji Žukova (viz příloha 8). Studie uskutečněná v České 

republice v prosinci 1999 společností GfK navíc ukazuje, že děti jsou mnohem méně 
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ovlivnitelné reklamou, než se předpokládá. V článku časopisu Strategie je navíc 

uveřejněn článek, který uvádí, že reklama nemá na děti takový vliv, jak se lidé 

všeobecně domnívají. Průzkum ukázal, že pouhé 3% rodičů v této zemi si myslí, že 

reklama ovlivňuje jejich život (viz příloha 9). Mnohem větší vliv budou mít spíše dětské 

pořady typu Tom a Jerry, kde mezi hlavními hrdiny dochází k sérii různých rvaček. 

 Dále je prý nutné pohlížet na skutečnost, že se reklama na Fidorku „She´s an 

Angel“ neobjevuje v době, kdy se vysílají pořady pro děti, ale až po 20:00 kdy 

v převážné většině televizní obrazovky sledují dospělí diváci (příloha 10). Reklama je tak 

v souladu s Kapitolou II., článkem I., odstavcem 1.1. Kodexu, kde se praví: „Porušení 

Kodexu budou posuzována s ohledem na celkový kontext, vztah reklamy k produktu, 

zvolenou cílovou skupinu a použitá média.“ 

 Posledním argumentem obhajujícím tento spot bylo tvrzení, že Opavia by nikdy 

nepodpořila reklamu, která by negativním způsobem ovlivňovala dětského diváka – a 

„Fidorka  - She´s an Angel“ není výjimkou. Společnost Opavia navíc dlouhodobě 

financuje program „Opavia dětem,“ díky němuž se staví dětská hřiště a prostřednictvím 

charitativního programu „Ostrovy života“ pomáhá nemocným dětem. 

Závěrem dopisu oba jeho autoři, Matthew Stern, generální ředitel McCann – 

Erickson a Thierry Zurcher, generální ředitel společnosti Opavia, apelují na Arbitrážní 

komisi, aby zvážila tuto reklamu v plném kontextu (v souladu s Kodexem, Kapitola II., 

článek I.,odstavec 1.1.) a vzala při tom v úvahu: 

● charakter spotu – tedy smysl pro chytrý, nepopisný humor, který je vlastní 

zdejším lidem, kterému rozumějí a mají ho v oblibě 

● mimořádnou popularitu spotu v porovnání se stížnostmi na tento spot 

● účinek svého  rozhodnutí, který pak bude mít vliv na reklamu celkově – řada 

předních odborníků se domnívá, že by stažení tohoto spotu znamenalo velký krok zpět 

● spot se vysílá v době, kdy je televize určena dospělým 

● množství a míru násilí, kterou mohou děti každodenně vidět v dětských 

pořadech v porovnání s tímto spotem, který promlouvá k dospělým ve vysílacích časech 

pro dospělé 

● četné aktivity společnosti Opavia zaměřené na pomoc dětem 

 

Vedle tohoto dopisu Rada pro reklamu obdržela i mnoho stížností od soukromých 

osob (viz příloha 11), přičemž všechny poukazovaly na to, že se v podstatě jedná o 

propagaci cynismu, násilí a krádeže. V některých dopisech se lidé podivovali nad tím, jak 

je možné, že propagace čokoládové sušenky je spojena s takovou brutalitou, kterou 

navíc provádí malá holčička. Mnoho pisatelů proto žádalo o vyjádření Rady pro reklamu 

k tomuto spotu a o okamžité stažení této reklamy z televizních obrazovek.  
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Tento sporný spot byl diskutován i v rámci konference Forum média 2004 (Zdroj: 

materiály RPR), kde se řešila otázka, zda-li legislativa omezuje kreativitu či nikoliv. 

Organizátoři konference poskytli prostor všem účastníkům konference, jak odpůrcům, tak 

i tvůrcům tohoto reklamního spotu. Skandinávské tvůrce reklamního spotu reklamní 

agentury McCann Ericsson na konferenci zastupovala paní Roxana Pfefermanová. Diskuse 

se dále účastnili Petr Brabec (RPR), Mirka Škaloudová (RRTV) a Martin Švehla (ČT). 

Podle slov paní Pfefermanové „si agentura byla vědoma, že nastane nějaká 

reakce, ale nevěděla jaká a jaké důsledky bude mít.“ Agentura se obhajovala mnoha 

tvrzeními. Jedním z nich bylo, že „protivník nepochopil kreativní záměr a že situaci 

celkově jen zveličuje za účelem poškodit komerční sektor.“ Dalším argumentem obhajoby 

bylo, že „panenka nikdy nespustí airbag“ a že „holčička nechce zničit panenku, ani auto. 

Chce Fidorku!“ S tím však vyvstává otázka, zda-li je právě malé dítě schopno pochopit, 

že se nejedná o skutečnost, nýbrž o pouhou fikci. Agentura se v neposlední řadě 

obhajovala i skutečností, že ani americký animovaný seriál Tom & Jerry, který je určen 

dětem, není bezproblémový. Televize ho vysílá i přes skutečnost, že je v tomto pořadu 

prezentováno násilí. Na svou obhajobu se agentura dále zmiňovala o akčních filmech, či 

televizních zprávách, které také mohou obsahovat spoustu násilí. Za zvláště nevhodné 

označila například zpravodajství o teroristech v ruském Beslanu, které bylo vysíláno v 

neděli v dopoledních hodinách, kdy u televize sedí zejména děti. 

Celkově lze říci, že všechny tyto argumenty nepřesvědčily ani Radu pro reklamu a  

ani RRTV (Radu pro rozhlasové a televizní vysílání). Arbitrážní komise Rady pro reklamu 

rozhodla většinovým (nikoliv jednomyslným) názorem všechny stížnosti zamítnout s tím, 

že zadavatel reklamy nejpozději do 5 dnů po doručení tohoto rozhodnutí posune  začátek 

vysílání reklamního spotu z dosavadních 20:00 až na 22:00 (viz příloha 12). Toto 

rozhodnutí sice přímo nenařizovalo stažení reklamy z televizních obrazovek, ale posunulo 

vysílání spotu na takovou pozdní dobu, kdy už se na televizi dívá mnohem méně diváků, 

než je tomu kolem 20:00. Ředitel agentury MCCann – Erickson se nakonec, na základě 

tohoto vyjádření Arbitrážní komise, rozhodl reklamu nevysílat. Jak sám uvádí: „…..po 

22:00 nemůžeme zasáhnout potřebný počet diváků, který by odpovídal našim investicím 

do reklamy na výrobek Fidorka“ (viz příloha 13).  

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tehdy v této věci požádala Radu pro 

reklamu o zaslání jejího stanoviska (viz příloha 14). Na základě toho se pak rozhodla a 

prohlásila, že „přípustná forma nadsázky byla v tomto případě překročena“. Její 

stanovisko k této reklamě bylo, na rozdíl od RPR, zcela nekompromisní. V souvislosti s 

tím se RRTV rozhodla tento spot stáhnout z vysílání a všem provozovatelům televizního 

vysílání udělila pokutu ve výši půl miliónu korun. Česká televize půl miliónovou pokutu 

zaplatila ihned. Mluvčí ČT tehdy k této věci uvedl, že reklamu na Fidorku by Česká 

televize již stejně nevysílala, bez ohledu na to jak by televizní rada rozhodla (Zdroj: 
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Lidové noviny 2000). Nova a Prima tehdy požádaly o odklad platby a podaly kasační 

stížnost. Nova navíc měla zaplatit dalších milion šest set tisíc korun za to, že přerušovala 

dětské pohádky reklamními bloky. Nova zasahovala do takových titulů jako je animovaný 

seriál o chobotničkách, klasické pohádky Sůl nad zlato, Šípková Růženka či Panna a 

netvor. Právnička Novy Markéta Havlová se tehdy na obhajobu televizní stanice vyjádřila 

slovy, že se nejednalo o dětské pořady, ale o kinematografická díla. Zákon o regulaci 

reklamy, podle jejích slov, hovoří pouze o dětských pořadech, a v doslovném výkladu se 

tedy nemusí vztahovat na filmy. Nova, stejně jako Prima, odmítly pokutu zaplatit a 

rozhodly se soudit.  

Dalším nezávislým orgánem, který v této věci rozhodoval, byl Nejvyšší soud. A jak 

ten rozhodl? Podobně jako RRTV, neboť reklamu na oplatku Fidorka označil za agresivní. 

„Podle Nejvyššího soudu tento reklamní spot byl způsobilý ohrozit psychický nebo morální 

vývoj dětí“, komentovala rozhodnutí soudu tisková mluvčí Sylva Dostálová. Toto je podle 

soudu evidentní, když podstata sporu spočívá v tom, že se děvčátko zmocní oplatky za 

použití agresivity a to jak ve vztahu k osobám jedoucím v automobilu, tak ve vztahu 

k panence“, popsala mluvčí. „Hračka je navíc použita jako nástroj agrese“, dodala. 

Správní soud zase uvedl, že reklama obsahuje nadsázku a reklamní přehánění. 

Upozornil ale, že míra přípustnosti nadsázky musí být vždy posuzována ve vztahu 

k adresátům, kteří takovou přesvědčovací reklamou mohou být ovlivněni (Zdroj: čtk). Do 

sporu se zapojila také Policie České republiky a případ označila za trestný čin. Agentura 

musela poskytnout seznam tvůrců reklamního spotu. 

V souvislosti s tímto případem proběhlo mezi posluchači diskuse hlasování, zda-li 

by mělo být do obsahu vysílání zasahováno. Vyhrál názor, že do vysílání by zasahováno 

být nemělo, že do televizního vysílání může být zařazen jakýkoliv televizní spot, či 

program. Na druhém místě se umístilo přesvědčení, že sporné televizní programy a spoty 

by měly být vysílány pouze v pozdních nočních hodinách. Na třetím místě byl odhlasován 

stav, který je nyní – tedy že o vhodnosti reklamního spotu rozhoduje RRTV 

(Zdroj:Marketingové noviny 2005).  

 
3.2 Fidorka versus Hubabuba 

Za příklad neetické reklamy zaměřené na děti byl před několika lety označen spot 

propagující žvýkačky Hubabuba. Chlapec obklopený dívkami v ní vzbuzoval zdání, že ho 

„berou“ jen s touto žvýkačkou. Právník Rady pro rozhlasové a televizní vysílání tehdy 

uvedl, že „klamání a vydírání spotřebitele spočívalo v tom, že reklama spojovala žvýkání 

se společenským úspěchem“. Správní řízení tehdy skončilo napomenutím a okamžitým 

stažením reklamy z vysílání. 

 O zákazu vysílání této reklamy bylo rozhodnuto mnohem rychleji a razantněji, 

porovnáme-li ji například právě s již zmiňovanou reklamou na Fidorku, která porušovala 
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hned několik ustanovení Kodexu reklamy například tím, že obsahovala násilné prvky, 

nabádala děti získat konkrétní produkt za každou cenu a dále třeba tím, že zobrazovala 

dítě na ulici bez dozoru.  

V případě reklamy na žvýkačku Hubabuba byl výrobek nabízen pod příslibem 

získání určitého „společenského úspěchu“ mezi mladou populací, a to právě díky 

„žvýkání“, neboť se předpokládá, že právě mládež vnímá takovéto chování jako určitý 

projev „světáctví“. Přitom jde samozřejmě o prohřešek proti etiketě. Je tedy správné, že 

tato reklama byla zakázána. 

 Z tohoto pohledu se pak ale jeví rozhodnutí Rady pro reklamu v případě „Fidorka“ 

jako velmi benevolentní, vzhledem k jejím propagátorům.   

V reklamě  na Fidorku se totiž nejedná pouze o prohřešek proti etiketě, ale spíše o 

propagaci násilí a brutality, jejímž prostřednictvím  může rozmazlené dítě získat žádaný 

předmět. Je to tedy spíše určitá propagace násilí, než reklama na sladkou pochoutku. 

Takto byla chápána i pisateli dopisů, kteří v nich vyjádřili nesouhlas s jejím vysíláním.  

 

3.3 Nokia 
V březnu 2001 se v Praze objevily billboardy, které propagovaly sadu hands- free 

společnosti Nokia. Stížnost proti této reklamě zaslaly Radě pro reklamu jak soukromé 

osoby, tak i Výzkumný tým Gender v sociologii, Sociologický ústav AV ČR, Centrum pro 

Gender Studies FF UK a Gender Studies o.p.s. Ve stížnosti bylo poukazováno na to, že se 

jedná o kreslenou reklamu na níž je vyobrazen muž s chlípným výrazem ve tváři, který 

drží oběma rukama ňadra své spolujezdkyně (viz příloha 15). Dále se v dopise uvádí, že: 

„Žena má při tom vystrašený, až plačtivý obraz ve tváři a obě ruce zvednuté nad hlavou 

v bezbranné pozici. Domníváme se proto, že se v případě této reklamy jedná o porušení 

§ 2, odst. 2 platného znění zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a 

doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,o provozování rozhlasového a televizního vysílání“. 

Podle adresátů dopisu billboard obsahuje hned několik prvků, které jsou v rozporu s výše 

zmiňovaným ustanovením (Zdroj: gender online.cz). 

1. obsahuje prvky snižující lidskou důstojnost – a to hned dvěma způsoby, neboť 

žena je zde zobrazena stereotypně, tzn. se všemi svými vnadami, jako by byla k dispozici 

muži, čímž se v podstatě ospravedlňuje jakékoliv fyzické napadení žen. Reklama však 

snižuje i důstojnost mužů, neboť je zde v podstatě prezentuje jako agresivní násilníky. 

2. propaguje násilí – žena je zde vyobrazena jako oběť, která je vydána muži 

napospas. Reklama tak v ženách může vyvolávat pocit bezbrannosti a bezmocnosti a být 

zároveň jakýmsi nesprávným návodem, jak se chovat k ženám. Vzhledem k tomu, že 

fyzické násilí se stává celospolečenským problémem, nelze tuto reklamu chápat pouze 

jako jakousi hříčku, ale jako společensky nevhodné chování muže k ženě. 

     3. je v rozporu s dobrými mravy – motiv ženského strachu bývá někdy využíván 

v pornografii. 
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 Rada pro reklamu tehdy žádost o stažení této reklamy zamítla se slovy, že: 

„Použitá karikatura je převážnou většinou veřejnosti vnímána jako reklamní nadsázka 

a nikoliv tak, jak to popisují stěžovatelé ve svých stížnostech“ (viz příloha 16).  

  

 Zamyslíme – li se nad tím, kdo onu převážnou většinou tvoří, zjistíme, že jsou 

to skoro samí muži. Ve třinácti členné Arbitrážní komisi, která má rozhodovat za 

veřejnost, totiž v té době zasedalo 11 mužů a pouze 2 ženy. Muži na rozdíl od žen 

nemusejí tuto reklamu považovat za diskriminační. Kritické ohlasy na ni pak mohou 

chápat spíše jako jistou pruderii (Řeháčková 2002).   

 Genderové organizace vedle Rady pro reklamu kontaktovaly také  samotnou 

společnost Nokia, v České republice, i ve Finsku. Společnost Nokia se nakonec rozhodla 

svůj billboard stáhnout a to i přesto, že nemusela. 

 Tímto gestem společnost Nokia prokázala, že jí velice záleží na tom, jak o ní 

zákazníci na základě reklam smýšlejí. I přes to, že nemusela, rozhodla se tento sporný 

billboard nakonec stáhnout. Tato kauza je mimochodem i důkazem toho, že společnost si 

rozhodnutí Rady pro reklamu opravdu nijak nepředplatila, neboť se stejně zachovala 

jinak, než o její reklamě bylo rozhodnuto. Takže by se jí to nakonec ani nevyplatilo.  

  

4. Závěr 
Tématem této bakalářské práce je regulace reklamy. Jak uvádím v teoretické 

části  regulace reklamy je u nás rozdělena na regulaci státní a samoregulaci. Podle 

informací, které jsem o každé z nich nashromáždila, si myslím, že každá z nich je něčím 

prospěšná. Státní regulace se opírá o zákony, jež vymezují základní pojmy, definice a 

jasná pravidla. Samoregulace v Kodexu reklamy zase stanovuje mnohem detailnější 

pravidla, která jsou nad rámec zákona a která závisí na veřejném mínění. 

Moje bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části: na teoretickou a na část 

empirickou. V teoretické části jsem nemohla opomenout zmínit se o Radě pro reklamu 

(RPR), Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a Asociaci komunikačních agentur 

(AKA), což jsou orgány, které se snaží reklamu u nás v republice udržet v mezích zákona 

a pravidel slušného chování. 

V teoretické části jsou pak dále jednotlivá pravidla a nařízení dopodrobna 

rozebrány, přičemž jsem se zaměřila hlavně na ty části, které jsou v souvislosti 

s reklamou věnovány ženám a dětem. 

Ve druhé, tj. empirické části své bakalářské práce jsem pak konkrétně zmínila 

reklamy, které stanovená pravidla nějakým způsobem porušily. Největší prostor jsem 

věnovala reklamě na Fidorku, přičemž jsem čerpala především z materiálů, které mi 

poskytla Rada pro reklamu. Díky nim jsem tak mohla uveřejnit stanoviska pro a proti 

této reklamě a uvést názory odborné veřejnosti. Z dopisů, které jsem měla při své práci 
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k dispozici se ukázalo, že tato kontroverzní reklama, v níž malá holčička toužící po 

Fidorce praští panenkou do kapoty auta, měla u veřejnosti jak negativní, tak kupodivu i 

kladný ohlas. Rozhodnutí Rady pro reklamu, které jsem v závěru této kauzy též připojila 

bylo podle mého názoru opodstatněné, i když poněkud opožděné a málo razantní (v 

porovnání například s razantním stažením reklamy na žvýkačku Hubabuba). Přiznávám 

se však, že i některé názory na obhajobu této reklamy mi nebyly cizí. Souhlasila bych 

například s tvrzením, že dětské seriály typu „Tom a Jerry“ mohou děti negativně ovlivnit 

spíše, než tato reklama na Fidorku. A to tuto reklamu skutečně nijak neobhajuji. Na 

druhé straně si však myslím že přece není možné omlouvat špatnou a pobuřující reklamu 

tím, že existuje ještě něco horšího, co by na děti mohlo mít mnohem negativnější dopad. 

Jednou z hlavních otázek, která s regulací reklamy bezpochyby souvisí je, zda –li 

legislativa nějakým způsobem omezuje kreativitu u reklamy. Podle mého názoru, který 

jsem si v průběhu této práce, vytvořila si myslím, že nijak zvlášť – a to i přesto, že obě 

zmiňované reklamy, jak reklama na Fidorku, tak i reklama na žvýkačku Hubabuba, byly 

nakonec zamítnuty. Ty totiž, vzhledem k svému obsahu, být zamítnuty musely. Jinak by 

se totiž mohlo jednat o pouhý výsměch reklamnímu kodexu a nakonec by se třeba začalo 

ještě spekulovat, má-li jeho další existence vůbec nějaký smysl.  

Z několika reklam, které jsem ve své práci uvedla, nechci hned posuzovat 

celkovou konzistentnost rozhodnutí, které kdy regulační orgány provedly. A že jich bylo 

mnoho! Nemohu tak učinit, neboť nemám k  dispozici všechna rozhodnutí, která kdy 

Rada pro reklamu či Rada pro rozhlasové a televizní vysílání učinily. 

Na základě své práce však mohu alespoň konstatovat, že rozhodnutí RPR a RRTV 

se při posouzení reklamy na Fidorku rozhodně nebyly zcela totožné. Otázkou je, zda-li by 

Rada pro reklamu o osudu této reklamy rozhodla rychleji a přísněji v případě, že by část 

jejích členů byla do této instituce dosazena přímo státními orgány (např. ministerstvem 

kultury).  

Obecně bych souhlasila s tvrzením, že regulace reklamy by měla být 

proporcionální, což znamená, že by inzerentům a reklamním agenturám měla ponechat 

volnou ruku při jejich tvorbě. Do reklamy by měla zasahovat jen v případě, že svým 

sdělením lidi pobuřuje nebo nějakým způsobem uráží. Při tom by měla do všech reklam, 

ať už se týkají propagace čokolády, žvýkačky či mobilu zasahovat stejně razantně, aby 

na ni případně nepadl jistý stín pochybností týkajících se jejího rozhodování. 

 

Závěrem své bakalářské práce bych ráda poděkovala za spolupráci panu Ing. 

Petru Pavlíkovi, Ph.D. za jeho cenné rady a zkušenosti a paní Sládkové z Rady pro 

reklamu za materiály k této práci.   
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