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Abstrakt 

Cílem této bakalářské je práce je zjistit míru vlivu činnosti Evropské unie na zákonnou 

úpravu komerční komunikace v České republice. Práce popisuje, ve kterých oblastech 

komerční komunikace Evropská unie nastavuje závazná pravidla, která musí být 

vnitrostátně dodržována. Cílem je zjistit, zda jsou tato pravidla v kontextu České 

republiky nová nebo zda by platila a jejich dodržování bylo vynucováno i bez přispění 

Evropské unie. Zkoumán bude také rozsah těchto pravidel, čímž bude zjištěno, do jaké 

míry a v kterých konkrétních oblastech má Evropská unie přímý vliv na každodenní 

život spotřebitelů v České republice. 

 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to analyse the extent of influence that the European 

Union has on legal provisions concerning commercial communication in the Czech 

Republic. The paper describes areas where the European Union sets binding rules that 

must be followed at national level. The aim is to detect whether these rules are new in 

Czech context or whether they would have been applied and enforced even without the 

contribution of the European Union. Moreover, the scope of these rules will be analysed 

in order to determine the extent of direct influence that the European Union has in 

certain areas on the everyday life of customers in the Czech Republic. 
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Úvod 

Téma své bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na skutečnost, že členství v 

Evropské unii nepochybně mělo a má na Českou republiku velký dopad. Začlenění se 

do tohoto nadnárodního společenství evropských států pochopitelně vyžadovalo učinění 

výrazných strukturálních změn na vnitrostátní úrovni. Česká republika se musela 

přizpůsobit povinnostem, které pro ni z členství v Evropské unii vyplývají. Zároveň také 

získala mnoho práv – mimo jiné ovlivňovat rozhodovací proces Evropské unie. Součástí 

tohoto rozhodovacího procesu je také přijímání různých právních aktů, které nastavují 

pravidla, ukládají povinnosti nebo přiznávají práva – tyto akty musí být následně 

reflektovány a dodržovány na vnitrostátní úrovni. 

 Ve veřejném diskurzu se v České republice s pojmem Evropská unie 

spojují různé konotace. Celkové povědomí o její činnosti se často omezuje na mediálně 

známé kauzy, které však reprezentují jen zlomek výstupů Evropské unie. Ta se 

jednotlivým odvětvím věnuje komplexně a zároveň podrobně. Cílem práce je postihnout 

tuto problematiku v celé šíři a zasadit ji do kontextu. Nyní, deset let po vstupu, je totiž 

čas bilancovat. 

 Cílem této práce bude prozkoumat, do jaké míry Evropská unie ovlivnila 

právní úpravu a praxi komerční komunikace. Nadřazeným termínem je zde oblast 

ochrany spotřebitele. Ta se věnuje především ochraně práv občanů, tudíž se na ni 

Evropská unie soustředí velmi intenzivně. Nastavuje pravidla i pro komerční 

komunikaci. Cílem bude analyzovat, jak konkrétně Evropská unie ovlivnila komerční 

komunikaci v České republice, které zákazy a případně povolení byla začleněna do 

českých zákonných pravidel a jak na tyto změny zareagovala praxe. 

 Analýza bude prováděna především srovnáním české právní úpravy před 

a po vstupu do Evropské unie. Dále bude využito relevantních evropských směrnic pro 

zjištění, do jaké míry jejich obsah ovlivnil české zákony. Ze srovnání jednotlivých 

materiálů vyplyne, zda by daná pravidla nastavená pro komerční komunikaci existovala 

i v případě, že by Česká republika nebyla členem Evropské unie. 
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1. Evropská unie a její vliv 
 

1.1 Členství České republiky v Evropské unii 

 Česká republika je členem Evropské unie od 1. května 2004. Rozhodnutí stát se 

členem bylo tak zásadní, že si vyžádalo pořádání historicky jediného celostátního 

referenda v České republice. Spolu s Českou republikou do Evropské unie vstoupilo 

ještě dalších 9 evropských států, jednalo se tak o největší rozšíření Evropské unie v její 

historii, počet členských států se zvýšil na 25. V současné době je členských států již 28 

a rozrůstá se i činnost Evropské unie, která směřuje i do dříve neřešených oblastí. 

 

1.2 Pravomoci Evropské unie 

 Pokud se Evropská unie rozhodne upravit nějakou oblast a stanovit v ní pravidla, 

která budou následně vyžadována ve všech členských státech, musí tuto úpravu na 

něčem založit. Musí prokázat, že skutečně má pravomoc do daných oblastí zasahovat. 

Pravomoci Evropské unie vůči členským státům jsou zakotveny v tzv. zakládajících 

Smlouvách
1
. Právě tyto Smlouvy byly předmětem změny při komplikovaném a 

dlouhém přijímání Lisabonské smlouvy. Tvoří totiž základ Evropské unie, všechny 

aktivity institucí Evropské unie na nich stojí. Proto mají členské státy tak velký zájem 

na tom, aby jejich obsah byl pro ně co nejvhodnější a nejpříznivější. Pravomoci 

Evropské unie se dělí na výlučné, sdílené a doplňkové. 

 

 výlučné pravomoci
2
: v těchto oblastech smí jako jediná vydávat a přijímat 

závazné akty pouze EU. Úloha členských států se tu omezuje na pouhé 

provádění těchto aktů.
3
 Unie má výlučnou pravomoc například v těchto 

oblastech: celní unie, stanovení pravidel hospodářské soutěže nebo měnová 

politika pro členské státy, jejichž měnou je euro. 

 

 sdílené pravomoci
4
: v těchto oblastech je k přijímání závazných aktů oprávněna 

EU i členské státy. Členské státy ale mohou vykonávat své pravomoci pouze do 

                                                 
1
 Smlouva o Evropské unii (SEU) a Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) 

2
 článek 3 SFEU 

3
 Europa: Rozdělení pravomocí v Evropské unii [online]. Aktualizováno dne: 23.03.2010 [cit./vid. 

8.4.2014]. Dostupné z: 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0020_cs.htm 
4
 článek 4 SFEU 
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té míry, do jaké EU nemá, nebo se rozhodla nevykonávat své pravomoci. 

Sdílená pravomoc Unie a členských států se uplatňuje v těchto hlavních 

oblastech: vnitřní trh, sociální politika, zemědělství a rybolov, životní prostředí, 

ochrana spotřebitele, doprava, energetika. 

 

 doplňkové pravomoci
5
: EU může jednat pouze za účelem podpory, koordinace 

nebo doplnění činností členských států. Nemá tedy v těchto oblastech žádnou 

zákonodárnou pravomoc a nesmí zasahovat do výkonu pravomocí vyhrazených 

členským státům. Oblasti těchto činností na evropské úrovni jsou například: 

ochrana a zlepšování lidského zdraví, průmysl, kultura, cestovní ruch. 

 

1.3 Ochrana spotřebitele 

 Do oblasti ochrany spotřebitele patří i regulace komerční komunikace. Členské 

státy mají tedy volnost v nastavování vnitrostátních pravidel do té chvíle, než se je 

případně rozhodne nastavit Evropská unie. Potřeba ochrany spotřebitele na evropské 

úrovni vyplývá také z Listiny základních práv Evropské unie, která zmiňuje zajištění 

vysoké ochrany spotřebitele v politikách Unie
6
. Zároveň je požadavky vyplývající 

z ochrany spotřebitele nutné brát v úvahu při vymezování a provádění jiných politik a 

činností Unie
7
. 

 Pro oblast ochrany spotřebitele je typická úprava směrnicemi (viz níže). Ta totiž 

ideálně propojuje iniciativu EU nastavením pravidel a vnitrostátní volnost volby 

prostředků k jejich začlenění a dodržování. 

                                                 
5
 článek 6 SFEU 

6
 článek 38, Listina základních práv Evropské unie (2010/C 83/02). Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:cs:PDF 
7
 článek 13 SFEU 
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2. Způsoby vlivu EU na ČR 
 

 Vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k tomu, že bude plnit 

povinnosti, které pro ni z členství vyplývají. Jednou ze základních povinností je 

vnitrostátní dodržování pravidel, která Evropská unie nastaví pro všechny členské státy. 

Pro nastavování pravidel má Evropská unie mnoho nástrojů. Ty se liší například 

způsobem přijímání nebo jejich závazností. Níže jsou popsány nástroje, které jsou 

nejvíce využívány v oblasti regulace komerční komunikace. Jsou to především tzv. 

sekundární akty, mezi které patří zejména nařízení a směrnice. Ty jsou přijímány 

společně Evropskou komisí, Radou Evropské unie a Evropským parlamentem
8
. 

 

2.1 Nařízení 

 „Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo 

použitelné ve všech členských státech.“
9
 

 Funkci a působení nařízení lze přirovnat k vnitrostátnímu zákonu. Jde o závazný 

akt, který může být vnitrostátně přímo použit, není nutné ho jakkoliv zapracovávat do 

vnitrostátního právního řádu, jeho součástí je automaticky, a to ve svém původním 

znění. Je tedy třeba ho dodržovat okamžitě po přijetí. Typicky se využívá pro oblasti 

výlučné pravomoci Evropské unie, kterou regulace reklamy není, nicméně i v této 

oblasti lze nařízení nalézt – například v oblasti kosmetických přípravků (viz níže). 

 

2.2 Směrnice 

 „Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, 

jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním 

orgánům.“
10

 

 Směrnice je tedy velmi specifický typ unijního aktu. Nastavuje cíle, směry a 

požadované výsledky, nicméně ponechává členským státu volnost ve způsobu jejich 

dosažení. Každý členský stát si tedy může sám zvolit, jak daných výsledků dosáhne. 

                                                 
8
 Evropský parlament: Legislativní pravomoc [online]. [cit./vid. 8.4.2014]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/0081f4b3c7/Law-making-procedures-in-detail.html 
9
 článek 288, Smlouva o fungování EU 

10
 ibid. 
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Tento proces se nazývá harmonizace
11

. To znamená, že členské státy musí své 

vnitrostátní právní předpisy přizpůsobit tak, aby vyhovovaly právě těmto stanoveným 

cílům. Pro směrnice je typická tzv. transpoziční lhůta, tedy časový úsek, který mají 

členské státy k dispozici k tomu, aby danou směrnici zapracovaly. (Pokud tak neučiní, 

mohou následně čelit žalobě ze strany Evropské komise pro porušení povinnosti.) 

 Směrnice se typicky používají v oblasti sdílených pravomocí, kdy Evropská unie 

nastaví určitý rámec cílů a každý členský stát se pak sám rozhodne, jak cílů dosáhne. 

Členské státy tedy nejsou pouhými příjemci „pravidel z Bruselu“, v procesu 

harmonizace mají aktivní roli. 

 

2.3 Další 

 Dalšími podstatnými akty v oblasti regulace reklamy jsou nezávazná doporučení. 

Prostřednictvím doporučení mohou orgány EU dát najevo svůj názor a navrhnout určité 

kroky, aniž by z nich vyvozovaly povinnost pro toho, komu je určeno.
12

 

                                                 
11

 str. 103 - SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. Praha: C.H. Beck, 2011, xx, 362 s. Beckovy 

mezioborové učebnice. ISBN 978-807-4003-349. 
12

 Evropská unie: Nařízení, směrnice a další právní akty [online]. [cit./vid. 8.4.2014].  Dostupné z: 

http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_cs.htm 
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3 Regulace komerční komunikace 
 

3.1 Vymezení pojmů 

 V rámci reklamy i její regulace existuje mnoho specifických pojmů, které mají 

určitý obsah a usnadňují tak orientaci v této oblasti, tzn. v oblasti regulace komerční 

komunikace, ale také obecně v oblasti ochrany spotřebitele. Tyto pojmy jsou využívány 

například pro popsání obecných charakteristik reklamy, které jsou zakázané. Některé 

z těchto pojmů jsou vysvětleny a popsány zde, ostatní v příslušných podkapitolách. 

 

Spotřebitel: 

Občanský zákoník
13

, §419: 

„Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 

mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem 

nebo s ním jinak jedná.“ 

Zákon o ochraně spotřebitele
14

, §2: 

- spotřebitel = fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo 

v rámci samostatného výkonu svého povolání 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách
15

, článek 2: 

- spotřebitel = fyzická osoba, jež v obchodních praktikách spadajících do oblasti 

působnosti této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za provozování jejího 

obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkonu jejího svobodného povolání 

 

Průměrný spotřebitel 

 Pojem průměrného spotřebitele byl dovozen Soudním dvorem Evropské unie. 

Jelikož se například klamavost reklamy (viz níže), posuzuje podle omylu, který může 

                                                 
13

 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 

2012, částka 33, s. 1026. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=74907&fulltext=&nr=89~2F2012&part=

&name=&rpp=15#local-content 
14

 Zákon č. 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992, o ochraně spotřebitele. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 1992, částka 130, s. 3811. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40431&fulltext=&nr=634~2F1992&part=&name

=&rpp=15#local-content 
15

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních 

praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách). Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&rid=2 
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vyvolat v myslích spotřebitelů, bylo nutné nějak obecně spotřebitele definovat. Za 

průměrného spotřebitele se tedy považuje takový spotřebitel, který „má dostatek 

informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a 

jazykové faktory“.
16

 

 

Reklama 

 Reklama je „přesvědčovací proces, kterým jsou hledání uživatelé zboží, služeb 

nebo jiných výkonů či hodnot prostřednictvím komunikačních médií“
17

. 

 Co se týče problematiky právní regulace reklamy, která je ústředním tématem 

této práce, ta je obsažena především v zákoně o regulaci reklamy a je doplněna 

v některých dalších předpisech, například v zákoně o ochraně spotřebitele. Konkrétní 

pravidla pak pro některé oblasti stanovují speciální předpisy, například zákon o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

 Starší zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
18

 (z roku 1991) 

definoval reklamu jako „jakékoliv veřejné oznámení určené k podpoře podnikání nebo 

k dosažení jiného účinku, sledovaného zadavatelem reklamy, jemuž byl vysílací čas 

poskytnut za úplatu nebo za jinou protihodnotu“. Při novelizaci v roce 2001
19

 zůstala 

tato definice zachována. Nově zákon definoval skrytou reklamu (viz níže), 

teleshopping, sponzorování a podprahová sdělení (jako „zvuková, obrazová nebo 

zvukově-obrazová informace, která je záměrně zpracována tak, aby měla vliv na 

podvědomí posluchače nebo diváku, aniž by ji mohl vědomě vnímat“). 

 

Reklama v rozporu s právními předpisy 

 Úprava je v této oblasti poměrně stabilní, jelikož zákaz se týká především 

předmětů, u nichž je zakázán již jejich samotný prodej – například drogy, chemické 

zbraně atd. Tento pojem lze užít také pro situace, kdy je prodej sice povolen, ale 

prodávající nemá potřebné oprávnění (například chybí licence pro banku) či prodává 

napodobeniny jiných (typicky značkových) výrobků. 

                                                 
16

 str. 109 - TWIGG-FLESNER, Christian. The yearbook of consumer law. Burlington, VT: Ashgate, 

c2007, xv, 472 p. ISBN 9780754671527. 
17

 str. 23 - NOVAKOVÁ, Eva; JANDOVÁ, Venuše. Reklama a její regulace: praktická příručka. Praha, 

2006. ISBN 80-720-1601-6. 
18

 zákon č. 468/1991 Sb. 
19

 Zákon č. 231/2001 Sb. ze dne 17. května 2001, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 

změně dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 87, s. 5038. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51457&fulltext=&nr=231~2F2001&part=&name

=&rpp=15#local-content 
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Reklama v rozporu s dobrými mravy 

 Pojem dobré mravy je dostatečně široký, aby mohl být vyložen různými způsoby 

– je tak například zakázáno urážet náboženské cítění, propagovat násilí či snižovat 

lidskou důstojnost. Velkou roli zde tudíž může hrát Rada pro reklamu, která se 

specializuje na etický rozměr reklamy. 

  

Reklama skrytá 

 Skrytou reklamu zákon definuje jako: „reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se 

jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena“
20

 Skrytá reklama se 

tedy tváří, že reklamou vůbec není a tím klame spotřebitele, který ani v daný okamžik 

ani netuší, že je příjemcem reklamního sdělení. Reklamní prostor má být jasně označen, 

aby k takovýmto situacím nedocházelo. Nicméně často je velmi komplikované skrytou 

reklamu odhalit. Určitým typem skryté reklamy jsou i PR články zařazené v rámci 

redakčního obsahu (a tedy neoznačené jako inzerce). Pod pojem skryté reklamy lze 

podřadit i product placement, který má v České republice podrobně stanovená 

pravidla
21

, které musí jednotlivé subjekty dodržovat – při jejich dodržení je tedy 

povolen. 

 

3.2 Zákon o regulaci reklamy 

3.2.1 Klamavá reklama 

 Klamavá reklama znamená šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho 

výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu, a zjednat tím 

vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěží prospěch na úkor jiných 

soutěžitelů či spotřebitelů.
22

 

 Na oblast klamavé reklamy měla Evropská unie značný vliv. Vnitrostátní úprava 

byla totiž harmonizována (tzn. upravena tak, aby byla v souladu s evropskými pravidly) 

                                                 
20

 §2, odst. 1, písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy a o změně a 

doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 

předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 8, s. 467. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=42721&fulltext=&nr=40~2F1995&part=&name=

&rpp=15#local-content 
21

 § 53a zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
22

 str. 215 - ROZEHNAL, Aleš. Mediální zákony: komentář. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007, ix, 272 s. 

Komentáře nakladatelství ASPI. ISBN 978-807-3573-041. 
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podle směrnic z let 1994
23

, 1997
24

 a 2005
25

. Hlavním účelem směrnic je prevence před 

narušováním soutěže společného evropského trhu a ochrana zájmů spotřebitelů. 

 Do českého zákona tak musela být vnesena obdobná definice, která je zakotvena 

v evropské směrnici: 

Evropská směrnice: 

„Klamavou reklamou“ rozumí každá 

reklama, která jakýmkoli způsobem, 

včetně předvedení, klame nebo 

pravděpodobně může klamat osoby, 

kterým je určena nebo které zasáhne, a 

která pro svůj klamavý charakter 

pravděpodobně ovlivní jejich 

ekonomické chování, nebo která z těchto 

důvodů poškodí nebo může poškodit 

jiného soutěžitele; 

Občanský zákoník: 

Klamavá reklama je taková reklama, která 

souvisí s podnikáním nebo povoláním, 

sleduje podpořit odbyt movitých nebo 

nemovitých věcí nebo poskytování služeb, 

včetně práv a povinností, klame nebo je 

způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli 

jiným způsobem osoby, jimž je určena 

nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě 

způsobilá ovlivnit hospodářské chování 
takových osob. 

 

 Naprosto zásadní je zde tedy posouzení, zda dotyčná reklama dokáže v myslích 

spotřebitelů vyvolat zmíněnou klamnou představu, zda by mohli mít pocit, že informace 

obsažené v reklamním sdělení jsou pravdivé, ačkoliv nejsou. Zároveň však může být 

klamavý i údaj sám o sobě pravdivý, pokud je uveden v takových souvislostech, že 

může uvést v omyl. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že reklama nemusí být 

stoprocentně pravdivá, takový stav je totiž v praxi téměř nedosažitelný a v podstatě by 

jakoukoliv reklamu znemožnil. Připouští se nadsázka do té míry, ve které ji průměrný 

spotřebitel rozezná. 

 Posouzení, zda je reklama klamavá, se tedy v čase mění. Souvisí to s postupným 

vývojem společnosti a jejím vnímáním reklamních sdělení. Klamavost se totiž posuzuje 

subjektivně, na tzv. průměrném spotřebiteli, jehož charakteristika se v čase také mění 

(viz definice v kapitole Vymezení pojmů). Při posuzování klamavosti je také nutné 

přihlédnout k druhu produktu, u různých produktů se totiž klamavost posuzuje různě. A 

například ve chvíli, kdy je reklama určena profesionálům, míra přípustnosti klamavé 

reklamy se úměrně zvedá. V případě soudního sporu se klamavost posuzuje podle 

výzkumu veřejného mínění. Podle své praxe soudy postupně dovodily, že obecná 

                                                 
23

 Směrnice Rady ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se klamavé reklamy (84/450/EHS). Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:31984L0450&rid=1 
24

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice 

84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997L0055&rid=3 
25

 Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách 



11 

 

přípustná míra klamavosti je 10-15%, takový počet spotřebitelů se totiž nechá oklamat 

vždy a vším
26

. 

 Směrnice stanoví kritéria pro posouzení klamavé reklamy, které jsou následným 

způsobem reflektována v zákonné úpravě České republiky: 

Evropská směrnice: 

Při posuzování, zda je reklama klamavá, 

je nezbytné vzít v úvahu všechny její 

rysy, zejména v ní obsažené informace 

týkající se: 

a) vlastností zboží nebo služeb, jako je 

jejich dostupnost, charakter, provedení, 

složení, výrobní postup a datum výroby 

nebo dodávky, účel použití, možnosti 

použití, množství, specifikace, země 

původu nebo země výroby nebo 

očekávané výsledky použití, nebo 

výsledky a podstatné části zkoušek nebo 

prověrek provedených na zboží nebo 

službách; 

b) cena nebo způsob, jakým je cena 

vypočtena, a podmínky, za kterých je 

zboží dodáváno nebo služby 

poskytovány; 

c) podstata, charakteristické rysy a práva 

zadavatele reklamy, jako je jeho totožnost 

a majetek, způsobilost a práva 

průmyslového vlastnictví, práva 

hmotných a nehmotných statků nebo jeho 

ocenění a vyznamenání. 

Občanský zákoník: 

Při posuzování, zda je reklama klamavá, se 

přihlédne ke všem jejím výrazným znakům. 

Zvláště se přihlédne k údajům, které 

reklama obsahuje ohledně 

a) dostupnosti, povahy, provedení, složení, 

výrobního postupu, data výroby nebo 

poskytnutí, způsobilosti k určenému účelu, 

použitelnosti, množství, zeměpisného či 

obchodního původu, jakož i podrobnějšího 

vytčení a dalších znaků zboží nebo služeb 

včetně předpokládaných výsledků použití 

nebo výsledků a podstatných znaků 

provedených zkoušek či prověrek, 

b) ceny nebo způsobu jejího určení, 

c) podmínek, za nichž se zboží dodává nebo 

služba poskytuje, a 

d) povahy, vlastností a práv zadavatele 

reklamy, jako jsou zejména jeho totožnost, 

majetek, odborná způsobilost, jeho práva 

duševního vlastnictví nebo jeho 

vyznamenání a pocty. 

 

 Díky evropské směrnici byla tato úprava kritérií nové přidána i do českého 

zákona. Nicméně na podstatě klamavé reklamy to pravděpodobně nic nemění
27

. 

Klamavá reklama je tak pouze detailněji popsána, aby bylo možné ji lépe uchopit, 

nicméně svůj původní význam si zachovává. 

 A proč se Evropská unie úpravou klamavé reklamy vůbec zabývala? Hlavním 

účelem bylo „chránit spotřebitele, osoby provozující obchod, živnost, řemeslo nebo 

vykonávající svobodné povolání, jakož i zájmy široké veřejnosti proti klamavé reklamě 

                                                 
26

 str. 192 - WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007, 335 s. ISBN 978-807-2016-

549. 
27

 str. 191 - WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007, 335 s. ISBN 978-807-2016-

549. 
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a jejím nekalým účinkům“
28

. Konkrétní odůvodnění poskytuje vysvětlení specifických 

účelů dané směrnice a patří mezi ně například: 

- reklama přesahuje hranice jednotlivých členských států a má tak přímý vliv na 

vytvoření a fungování společného trhu 

- klamavá reklama může vést k narušení soutěže v rámci společného trhu 

- v důsledku klamavé reklamy může spotřebitel při nákupu zboží činit rozhodnutí, 

která ho poškozují 

- rozdíly v právních předpisech členských států brání provádění reklamních 

kampaní mimo území státu, a tím ovlivňují volný pohyb zboží 

- je v zájmu veřejnosti nejprve harmonizovat vnitrostátní ustanovení na ochranu 

proti klamavé reklamě a je třeba se ve druhé etapě zabývat v případě potřeby 

rovněž srovnávací reklamou (jak se později stalo, viz níže) 

- je nezbytné za tímto účelem stanovit minimální a objektivní kritéria, na základě 

kterých se posoudí, zda je reklama klamavá 

 

 Evropská unie se tedy primárně zabývala úpravou klamavé reklamy, posléze 

řešila i další oblasti ochrany spotřebitele, mezi ně patří například srovnávací reklama a 

později i nekalé obchodní praktiky (viz níže). 

 

3.2.2 Srovnávací reklama 

 Srovnávací reklama není zvláštním druhem reklamy, je to pouze zvláštní druh 

prezentace zboží nebo služeb. Lze ji definovat jako jakoukoliv reklamu, která výslovně 

nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným 

soutěžitelem.
29

 

Obdobně ji definuje jak evropská směrnice
30

, tak občanský zákoník
31

: 

Evropská směrnice: 

"Srovnávací reklamou" se rozumí každá 

reklama, která výslovně nebo nepřímo 

označuje soutěžitele nebo zboží či služby 

nabízené soutěžitelem 

Občanský zákoník: 

Srovnávací reklama přímo nebo 

nepřímo označuje jiného 

soutěžitele nebo jeho zboží či 

službu. 

 

                                                 
28

 článek 1, směrnice Rady ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských 

států týkajících se klamavé reklamy (84/450/EHS) 
29

 str. 218 - ROZEHNAL, Aleš. Mediální zákony: komentář. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007, ix, 272 s. 

Komentáře nakladatelství ASPI. ISBN 978-807-3573-041. 
30

 Směrnice 97/55/ES o klamavé reklamě 
31

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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 Srovnávací reklamu lze rozdělit do čtyř skupin jako srovnávací reklamu: 

- kritizující (porovnává výrobky/služby a zdůrazňuje lepší vlastnosti vlastního 

výrobku/služby) 

- osobní (porovnává soutěžitele, ne výrobky/služby) 

- opěrnou (je zakázána, pokud srovnává výrobky/služby, které nejsou stejného druhu a 

nejsou určeny ke stejnému použití) 

- systémovou (srovnává výrobek s obecným společenským technologickým pokrokem) 

  

 Aby byla srovnávací reklama přípustná, musí splňovat podrobné podmínky, 

které stanovuje evropská směrnice, díky níž je také od roku 2001 srovnávací reklama 

v České republice vůbec povolena. Před tímto rokem nebyla sice explicitně zakázána 

v zákoně, zákaz tkvěl spíše v pocitové interpretaci zákona
32

. 

 Tyto podmínky byly následně zaneseny i do českého zákona. Do jaké míry byly 

respektovány formulace a smysl evropské směrnice, ukazuje následující tabulka: 

Evropská směrnice: 

Srovnávací reklama, pokud jde o srovnání, je 

dovolena při splnění následujících podmínek: 

a) není klamavá;  

b) srovnává zboží nebo služby, jež slouží 

stejným potřebám nebo jsou zamýšleny pro 

stejný účel; 

c) objektivně srovnává jeden nebo více 

základních, důležitých, ověřitelných a 

charakteristických rysů tohoto zboží nebo 

těchto služeb, mezi nimiž může být i cena; 

d) nevyvolává na trhu nejasnost v rozlišení 

mezi inzerentem reklamy a soutěžitelem anebo 

mezi ochrannými známkami, obchodními 

firmami, jinými rozlišovacími znaky, zbožím 

nebo službami inzerenta reklamy a soutěžitele; 

e) nemá za následek oslabení důvěry nebo 

Občanský zákoník: 

Srovnávací reklama je přípustná, 

pokud se srovnání týče, 

a) není-li klamavá, 

b) srovnává-li jen zboží a službu 

uspokojující stejnou potřebu nebo 

určené ke stejnému účelu, 

c) srovnává-li objektivně jednu nebo 

více podstatných, důležitých, 

ověřitelných a příznačných 

vlastností zboží nebo služeb včetně 

ceny, 

d) srovnává-li zboží s označením 

původu pouze se zbožím stejného 

označení, 

e) nezlehčuje-li soutěžitele, jeho 

postavení, jeho činnost nebo její 

                                                 
32

 str. 267 - WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007, 335 s. ISBN 978-807-2016-

549. 
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hanobení ochranné známky, obchodní firmy, 

jiného rozlišovacího znaku, zboží, služeb, 

činností nebo postavení soutěžitele; 

f) u výrobků s označením původu se vždy 

odvolává na výrobky se stejným označením; 

g) protiprávně netěží z dobré pověsti ochranné 

známky, obchodní firmy nebo jiných 

rozlišovacích znaků soutěžitele anebo označení 

původu konkurujících výrobků; 

h) nepředstavuje zboží nebo službu jako 

napodobeninu nebo reprodukci jiného zboží či 

služby, nesoucích chráněnou známku nebo 

chráněná obchodní firma. 

výsledky nebo jejich 

označení ani z nich nekalým 

způsobem netěží, a 

f) nenabízí-li zboží nebo službu jako 

napodobení či reprodukci zboží nebo 

služby 

označovaných ochrannou známkou 

soutěžitele nebo jeho názvem. 

 

 Jak je vidět, česká zákonná úprava se od té evropské odlišuje naprosto 

minimálně. Je zde tedy patrný značný vliv Evropské unie na vnitrostátní podmínky 

reklamy v České republice. 

 Srovnávací reklama je tedy obecně zakázána, povolena je pouze výjimečně, a to 

v případě splnění výše zmíněných podmínek. Tyto podmínky není možné vnitrostátně 

nijak měnit – jejich rozšíření by totiž vedlo k nepřípustnému omezení vnitřního trhu 

Evropské unie a zúžením by Česká republika porušila svou povinnost členského státu 

harmonizovat svou právní úpravu tak, aby byla v souladu s úpravou Evropské unie. 

Proto český zákon prakticky kopíruje evropskou směrnici. 

 Smyslem a účelem směrnice bylo zajištění hladkého chodu vnitřního trhu 

Evropské unie, jelikož vnitřní trh zahrnuje oblast, která nemá vnitřní hranice a ve které 

se zboží, osoby, služby a kapitál mohou volně pohybovat. Mezi další odůvodnění přijetí 

této směrnice patří mimo jiné: 

- schválení nebo zákaz srovnávací reklamy podle rozdílných vnitrostátních 

právních předpisů může být překážkou volného pohybu zboží a služeb a 

narušovat hospodářskou soutěž; že zejména podniky mohou být vystaveny 

formám reklamy vyvinutým soutěžiteli, na něž nemohou odpovědět stejnými 

prostředky 

- je žádoucí vytvořit obecnou definici srovnávací reklamy zahrnující všechny její 

formy 
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- ve snaze zabránit užívání srovnávací reklamy nesoutěžním a nepoctivým 

způsobem by mělo být dovoleno pouze srovnávání mezi konkurujícím zbožím a 

službami, jež slouží stejným potřebám nebo jsou určeny ke stejnému účelu 

 

 Srovnávací reklama hraje důležitou roli v oblasti ochrany spotřebitele. 

Spotřebiteli totiž přináší mnoho užitečných informací, které mu usnadňují orientaci na 

trhu a volbu při nákupu. Na druhou stranu mohou ostatní soutěžitelé využít prokazatelně 

nižší kvality konkurenčních výrobků a postavit na tomto zjištění svou komunikační 

kampaň. K tomu směrnice uvádí: „srovnávací reklama může také podněcovat soutěžení 

mezi dodavateli zboží a služeb ku prospěchu spotřebitelů“
33

. Primárně však srovnávací 

reklama pochopitelně zůstává především obchodní praktikou, která slouží k přesvědčení 

spotřebitele. 

 

3.2.3 Nekalé obchodní praktiky 

 Jednou z nejnovějších oblastí, kterou se v rámci ochrany spotřebitele Evropská 

unie zabývala a ve které přijala příslušnou směrnici, je oblast nekalých obchodních 

praktik. Možné budoucí řešení této otázky bylo předpovězeno již v roce 1984 (v první 

směrnici o klamavé reklamě), nicméně komplexní úpravy se dočkala až v roce 2005, a 

to směrnicí 2005/29/ES. 

 Co se týče účelů přijetí této úpravy, samotná směrnice jich uvádí mnoho, mezi ty 

nejdůležitější patří: 

- Fakt, že rozdíly v úpravách jednotlivých států vytváří překážky vnitřního trhu 

Evropské unie a vedou tak k nejistotě, jaké vnitrostátní předpisy se uplatňují na 

nekalé obchodní praktiky poškozující ekonomické zájmy spotřebitelů. Tyto 

překážky zvyšují náklady podniků při využívání svobod vnitřního trhu, zejména 

pokud se chtějí zapojit do přeshraničního uvádění na trh, reklamních kampaní a 

podpory prodeje – musí totiž složitě zjišťovat, jaké podmínky v daném státě 

platí. 

- Má sloužit k ochraně poctivých soutěžitelů, kteří pravidla dodržují, před 

nepoctivými konkurenty. 

                                                 
33

 Směrnice 97/55/ES o klamavé reklamě 
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- Spotřebitelé i podniky se budou moci spolehnout na jednotný právní rámec 

vycházející z jasně vymezených právních pojmů upravujících veškerá hlediska 

nekalých obchodních praktik v celé Evropské unii. 

- Je vhodné stanovit úlohu kodexu chování, který obchodníkům umožní účinně 

uplatňovat zásady této směrnice v konkrétních hospodářských oblastech. 

(Kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel, který není uložen 

právním předpisem členského státu a který vymezuje chování obchodníků, kteří 

se zaváží k jeho dodržování.) 

 

 Primárně bylo opět potřeba pojem nekalé obchodní praktiky vůbec definovat a 

konkrétně vyložit, co všechno se jimi myslí a čím jsou charakterizovány. Tuto definici 

musely pochopitelně opět v co nejpřesnější podobě převzít všechny členské státy, 

včetně České republiky. Harmonizace v tomto případě dopadla následovně: 

Evropská směrnice: 

1. Nekalé obchodní praktiky jsou zakázány. 

 

2. Obchodní praktika je nekalá, pokud 

a) je v rozporu s požadavky náležité 

profesionální péče a 

b) podstatně narušuje nebo je schopná 

podstatně narušit ekonomické chování 
průměrného spotřebitele, který je jejímu 

působení vystaven nebo kterému je určena, 

nebo průměrného člena skupiny, pokud se 

obchodní praktika zaměřuje na určitou 

skupinu spotřebitelů, ve vztahu k danému 

produktu.  

 

3. Obchodní praktiky, jež mohou podstatně 

narušit ekonomické chování pouze určité 

jednoznačně vymezitelné skupiny 

spotřebitelů, kteří jsou z důvodu duševní 

nebo fyzické slabosti, věku nebo důvěřivosti 

zvlášť zranitelní takovou praktikou nebo 

produktem, který propaguje, způsobem, 

který může obchodník rozumně očekávat, se 

hodnotí z pohledu průměrného člena dané 

skupiny. Tím nejsou dotčeny běžné a 

oprávněné reklamní praktiky zveličených 

prohlášení nebo prohlášení, která nejsou 

míněna doslovně.  

  

4. Obchodní praktiky jsou nekalé zejména 

tehdy, jsou-li   

Zákon o ochraně spotřebitele: 

 

 

(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li 

jednání podnikatele vůči spotřebiteli v 

rozporu s požadavky odborné péče a je 

způsobilé podstatně ovlivnit jeho 

rozhodování tak, že může učinit 

obchodní rozhodnutí, které by jinak 

neučinil. 

 

 

 

 

 

(2) Je-li obchodní praktika zaměřena na 

spotřebitele, kteří jsou z důvodu 

duševní nebo fyzické slabosti nebo věku 

zvlášť zranitelní, hodnotí se její 

nekalost z hlediska průměrného člena 

této skupiny; tím není dotčeno obvyklé 

reklamní přehánění. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Užívání nekalých obchodních 

praktik při nabízení nebo prodeji 



17 

 

a) klamavé nebo 

b) agresivní. 

výrobků, při nabízení nebo poskytování 

služeb či práv se zakazuje. Nekalé jsou 

zejména klamavé a agresivní obchodní 

praktiky. 

  

 Je tedy zřejmé, že česká verze této úpravy je opět téměř totožná s evropskou 

předlohou. Pouze ustanovení o zákazu nekalých obchodních praktik český zákon uvádí 

až na závěr, ačkoliv směrnice jej zmiňuje jako první bod. Tento drobný rozdíl je však 

nepodstatný a na věci nic nemění. 

 Z ustanovení také vyplývá, že mezi nekalé obchodní praktiky řadíme především 

praktiky klamavé a agresivní. 

 

Klamavé obchodní praktiky: 

 Evropská směrnice dělí klamavé obchodní praktiky na klamavá jednání a 

klamavá opomenutí (podle aktivity či pasivity daného subjektu). Pojem klamavosti se 

zde do určité míry kryje s klamavostí, jak je chápána ve smyslu klamavé reklamy. Může 

se tedy jednat o údaj jak pravdivý, tak nepravdivý, podstatné je vnímání spotřebitele (a 

možnost uvést ho v omyl). Formulace českého předpisu již nekopíruje evropskou 

předlohu do takové míry, jako tomu bylo v předchozích případech. To nepůsobí žádný 

problém do té chvíle, pokud je přesto dosaženo všech účelů směrnice. Členský stát totiž 

není povinen kopírovat přesné znění evropské směrnice (ačkoliv to v praxi bývá často 

nejjednodušší řešení), musí pouze zajistit splnění účelů a cílů, prostředky volí do značné 

míry dle vlastního uvážení. Česká republika tedy svou povinnost plní, jelikož všechny 

podstatné náležitosti směrnice do zákona o ochraně spotřebitele zahrnula. 

 

Agresivní obchodní praktiky: 

 Zde již opět český zákonodárce volí nejjistější způsob přizpůsobením 

vnitrostátního předpisu evropské směrnici – česká verze se liší jen v detailech. 

Evropská směrnice: 

Obchodní praktika je považována za agresivní, 

pokud ve svých věcných souvislostech a s 

přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem 

obtěžováním, donucováním včetně použití fyzické 

síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně 

zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodnou 

volbu nebo chování průměrného spotřebitele ve 

vztahu k produktu, čímž způsobí nebo může 

způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní 

Zákon o ochraně spotřebitele: 

(1) Obchodní praktika je 

agresivní, pokud s přihlédnutím 

ke všem okolnostem svým 

obtěžováním, donucováním, 

včetně použití síly nebo 

nepatřičným ovlivňováním 

výrazně zhoršuje možnost 

svobodného rozhodnutí 

spotřebitele. 
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transakci, které by jinak neučinil.  

 Při určení, zda obchodní praktika používá 

obtěžování, donucování včetně použití fyzické síly 

nebo nepatřičné ovlivňování, se bere v úvahu: 

a) její načasování, místo, povaha nebo doba trvání;  

b) použití výhrůžného nebo urážlivého jazyka nebo 

chování;  

c) vědomé využití obchodníkem jakéhokoli 

konkrétního neštěstí nebo takových závažných 

okolností, které vedou ke zhoršení úsudku 

spotřebitele, k ovlivnění rozhodnutí spotřebitele ve 

vztahu k produktu;  

d) veškeré obtížné nebo neúměrné mimosmluvní 

překážky uložené obchodníkem v případě, že 

spotřebitel chce uplatnit svá smluvní práva, včetně 

práv na vypovězení smlouvy nebo na přechod na 

jiný produkt nebo k jinému obchodníkovi;  

e) výhrůžka právně nepřípustným jednáním. 

Při posuzování, zda je obchodní 

praktika agresivní, se přihlíží 

zejména k těmto okolnostem: 

a) načasování, místo a doba 

trvání obchodní praktiky, 

b) způsob jednání, jeho 

výhružnost a urážlivost, 

c) vědomé využití nepříznivé 

situace spotřebitele, 

 

 

 

d) nepřiměřené překážky pro 

uplatnění práv spotřebitele, nebo 

 

 

 

e) hrozba protiprávním 

jednáním. 

 

 V příloze směrnice je uveden výčet obchodních praktik, které jsou považovány 

za nekalé za všech okolností. Tento jednotný výčet platí ve všech členských státech a 

může být změněn pouze revizí této směrnice. Činí tak pro zajištění vyšší právní jistoty. 

Pouze tyto obchodní praktiky lze pokládat za nekalé, aniž by bylo třeba provádět 

hodnocení jednotlivých případů. Stejnou přílohu obsahuje i zákon o ochraně 

spotřebitele. 

Mezi obchodní praktiky, jež jsou za všech okolností považovány za nekalé, patří 

například: 

- Tvrzení nebo jiné vytváření dojmu, že prodej produktu je dovolený, i když tomu 

tak není. 

- Uvádění práv, která spotřebitelům vyplývají ze zákona, jako přednosti 

obchodníkovy nabídky. 

- Využití prostoru ve sdělovacích prostředcích k propagaci produktu, za kterou 

obchodník zaplatil, aniž by to byl spotřebitel schopen z obsahu, obrázků nebo 

zvuků jednoznačně poznat. (Placená reklama ve formě novinových článků, 

advertorial). 

- Propagace výrobku podobného výrobku konkrétního výrobce způsobem, jenž 

cíleně vede k uvedení spotřebitele v omyl tak, že uvěří, že daný výrobek je 

vyroben týmž výrobcem, i když tomu tak není. 
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- Popis produktu slovy "gratis", "zdarma", "bezplatně" a podobnými, pokud musí 

spotřebitel zaplatit jakékoli jiné náklady, než jen nevyhnutelné náklady spojené s 

reakcí na obchodní praktiku a s vyzvednutím nebo doručením věci. 

- Začlenění do reklamy přímého nabádání určeného dětem, aby si inzerované 

produkty koupily nebo aby přesvědčily své rodiče nebo jiné dospělé, aby jim je 

koupili. 

 

3.2.4 Tabákové výrobky 

 Dalším, v tomto případě již dílčím a velmi specifickým odvětvím, kterým se 

Evropská unie zabývala a zabývá, je oblast tabákových výrobků. Věnuje se jí poměrně 

detailně, jelikož neřeší pouze způsob propagace (viz níže), ale také požadavky na 

tabákové výrobky vůbec. Veškerá pravidla týkající se tabákového průmyslu jsou vždy 

hojně diskutovaná a nalézt shodu není většinou vůbec snadné. Jako ilustrativní příklad 

slouží proces přijímání nové tabákové směrnice, který trval v podstatě po celý rok 2013 

a stále není úplně ukončen
34

. 

 Samotnou reklamu na tabákové výrobky Evropská unie upravila ve své směrnici 

z roku 2003
35

. 

 Primárně je zde třeba zmínit, jaká pravidla platila (a platí) v České republice 

před tímto rokem. Regulací tabákové reklamy se totiž čeští zákonodárci podrobně 

zabývali již v devadesátých letech. Na počátku tohoto desetiletí byla reklama na 

tabákové výrobky obecně povolena, dokonce i v televizi, pokud byly splněny dané 

podmínky (např. upozornění o škodlivosti kouření). Pravidla byla postupně zpřísňována, 

zákon o regulaci reklamy v roce 1995 úplně zakázal televizní reklamu na tabákové 

výrobky a pro ostatní média stanovil striktnější podmínky. 

 Od 1.7.2004 (tedy dva měsíce po vstupu České republiky do Evropské unie), 

byla koncepce regulace reklamy na tabákové výrobky převrácena. Zákon o regulaci 

reklamy nově již nestanoví specifické zákazy pro jednotlivá média a dílčí podmínky, 

reklamu na tabákové výrobky naopak obecně zakazuje a stanoví pouze určité výjimky, 

kdy je povolená. („Reklama na tabákové výrobky a rovněž sponzorování, jehož účelem 

                                                 
34

 Euractiv: Tabáková směrnice vybojována, ochucené cigarety skončí [online]. Aktualizováno dne: 

18.12.2013 [cit./vid. 8.4.2014]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/o-

tabakovou-smernici-je-dobojovano-011392 
35

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a 

správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího 

s tabákovými výrobky. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0033&rid=9 
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nebo přímým či nepřímým účinkem je reklama na tabákové výrobky, jsou zakázány, 

pokud není dále stanoveno jinak.“
36

) Česká úprava je tedy vůči propagaci tabákových 

výrobků velmi striktní a zapracovává tím příslušnou evropskou směrnici z roku 2003. 

 Ačkoliv dikce směrnice má opačné pojetí (tedy nezakazuje reklamu na tabákové 

výrobky plošně, řeší a případně zakazuje jednotlivé způsoby propagace - v tištěných 

médiích, rozhlasovou propagaci či sponzorství), výsledný efekt je stejný (viz níže). 

 Pokud spojíme českou úpravu výjimek, kdy je reklama na tabákové výrobky 

povolena, a evropskou úpravu, která upravuje spíše jednotlivé zákazy, dojdeme 

k následujícímu výsledku a srovnání: 

 

Reklama na tabákové výrobky je povolena: 

Zákon o regulaci reklamy: 

 

- reklama v periodickém tisku, neperiodických 

publikacích, na letácích, plakátech nebo v 

jiných tiskovinách nebo reklama šířenou 

prostřednictvím služeb informační společnosti 

určených výlučně profesionálům v oblasti 

obchodu s tabákovými výrobky, 

 

- publikace, které jsou tištěné a vydávané ve 

třetích zemích, pokud nejsou především určeny 

pro vnitřní trh Evropské unie. 

 

 

- sponzorování motoristických soutěží a 

sponzorskou komunikaci v místě konání, 

nejedná-li se o sponzorování akcí nebo 

činností, které se týkají několika členských 

států Evropské unie nebo jiných států tvořících 

Evropský hospodářský prostor nebo se konají 

v několika členských státech Evropské unie 

nebo v jiných státech tvořících Evropský 

hospodářský prostor nebo dosahují 

přeshraničních účinků jiným způsobem 

Evropská směrnice: 

 

- reklama v tisku a jiných tištěných 

publikacích se omezuje na publikace 

určené výlučně pro profesionály v 

oblasti obchodu s tabákem 

 

 

 

- publikace, které jsou tištěné a 

vydávané ve třetích zemích, pokud 

tyto publikace nejsou určeny v první 

řadě pro trh Společenství 

 

- sponzorství akcí nebo činností, 

které zahrnují několik členských 

států, konají se v několika členských 

státech nebo mají přeshraniční účinek 

jiným způsobem, je zakázáno 

 

 Z porovnání jasně vyplývá značná konformita obou úprav, vliv evropské 

směrnice na českou úpravu je evidentní – nejen vzhledem ke slovním formulacím, ale 

také k časové posloupnosti přijetí novely českého zákona v závislosti na evropské 

směrnici. 

                                                 
36

 §3 zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy 
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Český zákon také povoluje následující typy reklam: 

- reklamu na tabákové výrobky ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků 

nebo ve výkladní skříni a na přiměřené označení těchto prodejen, 

- reklamu na tabákové výrobky v provozovnách, ve kterých se prodává nebo poskytuje 

široký sortiment zboží nebo služeb, jedná-li se o reklamu umístěnou v té části 

provozovny, která je určena k prodeji tabákových výrobků 

 Tato úprava se neopírá o pravidla vyplývající z evropské směrnice, jde tedy čistě 

o vnitrostátní kritéria. 

 

Na druhou stranu i evropská směrnice obsahuje některé absolutní zákazy: 

- Všechny formy rozhlasové reklamy na tabákové výrobky jsou zakázány. 

 

3.3 Kosmetické přípravky 

 Další relevantní oblastí, kterou se Evropská unie zabývá, jsou kosmetické 

přípravky. Soustřeďuje se především na oblast zákazu testování na zvířatech, omezení či 

zakázání používání některých látek (např. karcinogenních) nebo dozoru nad trhem 

s kosmetickými výrobky. 

 Nicméně aktivně také zasahuje do oblasti ochrany spotřebitele, především 

v oblasti jeho dostatečné informovanosti a snadnému přístupu k pravdivým a jasným 

datům. 

 Požadavky, které musí napříště kosmetické výrobky splňovat, vycházejí 

z nového nařízení EU z roku 2009
37

, které nahradilo stávající úpravu směrnicemi, a to 

především z důvodu častých předchozích i nových změn, které bylo třeba regulovat a 

obsáhnout. Některé části nařízení byly účinné již od 1. prosince 2010, nicméně většina 

ustanovení začala být použitelná až od 11. července 2013. Do druhé skupiny patří mimo 

jiné právě ustanovení týkající se informovanosti spotřebitele a zamezení jeho klamání. 

Zamezení klamavé reklamy, uvádějící nepřesné nebo zavádějící údaje, vzbudilo vlnu 

diskuzí a očekávání. Nově totiž nařízení poměrně obecně uvádí, že: 

 

                                                 
37

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických 

přípravcích. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1223-20140401&rid=1 
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Článek 20  

 Tvrzení o přípravku  

 1. Při označování, dodávání na trh a propagaci kosmetických přípravků nesmějí 

být používány texty, názvy, ochranné známky, vyobrazení ani názorné nebo jiné znaky, 

které by přisuzovaly těmto přípravkům vlastnosti nebo funkce, jež nemají. 

 

 Dopady tohoto obecného zákazu však mohou být dalekosáhlé. V praxi to totiž 

znamená, že v reklamě ani v jiné propagaci nesmí být o přípravku tvrzeno něco, co není 

pravda. Nesmí ani slibovat nesplnitelné a vyvolávat tak klamavé očekávání kupujících. 

Nesmí se zkrátka tváři, že dokáže něco, co nedokáže. Hovořilo se o tom, že to znamená 

konec řasenkám, které slibují 200% objem nebo krémům, které „zaručují“ omlazení 

pleti o deset let. To by také znamenalo konec digitálně upraveným fotografiím, které 

prezentovanou dokonalost přisuzují právě téměř zázračným účinkům daného 

kosmetického přípravku. Billboard s dokonale upravenou tváří hollywoodské herečky 

tak pozorovateli vnucuje názor, že díky danému přípravku bude spotřebitelovo vzezření 

obdobně perfektní, což je prostá lež.  

 

 V rámci snahy přesněji a jasněji definovat některé pojmy a případně vysvětlit 

konkrétní záměry a pravidla Evropská komise přijala v červenci 2013 mimo jiné nové 

nařízení
38

, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v 

souvislosti s kosmetickými přípravky. Mimo jiné se v něm uvádí, že výše zmiňovaný a 

diskutovaný článek 20 nařízení z roku 2009 se vztahuje pouze na přípravky, které jsou 

pro účely nařízení považovány na kosmetické přípravky. Nařízení z roku 2009 obsahuje 

také jejich definici: 

- "kosmetickým přípravkem" je jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími 

částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními 

orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem 

jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v 

dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů
39

 

 

 Dále tedy nové nařízení z roku 2013 zpřesňuje pravidla a kritéria spojená 

                                                 
38

 Nařízení Komise č. 655/2013 ze dne 10. července 2013. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0658&from=CS 
39

 Článek 2, odst. 1, písm a) Nařízení č. 1223/2009 
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s tvrzeními o kosmetických přípravcích. Tato kritéria zahrnují především: 

1) Ve vztahu k podávání sdělení konečným uživatelům by měl být využit flexibilní 

přístup tak, aby se zohlednila společenská, jazyková a kulturní rozmanitost v rámci Unie 

a zachovala inovativnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu. Je nezbytné 

posoudit očekávání spotřebitele, přičemž se zohlední konkrétní souvislosti a 

okolnosti, za nichž je tvrzení učiněno. 

Daná kritéria tedy není možné použít obecně a bezpodmínečně. Vždy je nutné zohlednit 

konkrétní situaci v daném členském státě. 

2) Přípustnost tvrzení musí být založena na vnímání průměrného konečného 

uživatele kosmetického přípravku, který je přiměřeně dobře informovaný a 

přiměřeně pozorný a opatrný, s přihlédnutím k sociálním, kulturním a jazykovým 

faktorům dotčeného trhu. 

Pojem průměrného konečného uživatele lze přirovnat k pojmu průměrného spotřebitele, 

jak jej používá v obecných pravidlech úprava ochrany spotřebitele na evropské úrovni. 

Spotřebitel/uživatel tedy není pojímán jako prostá loutka na poli hospodářské soutěže, 

ale jako do určité míry uvědomělá osoba, která o daných tvrzeních přemýšlí a nevnímá 

je automaticky jako bezpodmínečně pravdivé. 

3) Nejsou přípustná tvrzení, která vyvolávají dojem, že přípravek má zvláštní 

přínos, přičemž ve skutečnosti tento přínos představuje pouhé dodržení minimálních 

právních požadavků. 

Nelze tedy založit svou hodnotovou propozici pouze na kritériích, která musí daný 

přípravek splňovat pro to, aby vůbec mohl být nabízen na trhu. 

4) Z obchodních sdělení nesmí vyplývat, že v nich vyjádřené názory jsou ověřená 

tvrzení, pokud názor nevychází z ověřitelných důkazů. 

Vždy je nutné taková tvrzení podložit například výzkumem, odborným posudkem či 

jiným důkazem o jeho pravdivosti. 

Nařízení uvádí i konkrétní příklad: Není dovoleno, aby určitý krém tvrdil, že poskytuje 

48h hydrataci, ačkoliv vědecký výzkum dokazuje pouze kratší dobu hydratace. 

5) Zjevně zveličená tvrzení, která průměrný konečný uživatel nemá brát doslovně 

(nadsázka), nebo tvrzení abstraktní povahy nemusí být odůvodňována. 

Zde je evidentní odkaz na průměrného konečného uživatele, který nadsázku pochopí. 

Jako příklad je v nařízení uvedeno tvrzení o parfému, který slibuje „dát křídla“. 

Průměrný konečný uživatel jistě nebude očekávat, že mu po použití tohoto parfému 

opravdu křídla narostou. 
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Obrázek
40

 

 

3.3.1 Příklady z praxe 

Jak by s ohledem na výše vyložená kritéria obstály stávající reklamy na kosmetické 

přípravky? Splňují veškerá pravidla nebo je jejich soulad s evropskými kritérii 

přinejmenším diskutabilní? 

 

Česká republika 

Příklad 1 – Zubní pasta 

V reklamním spotu společnosti Signal mladé ženě začne na večírku po vyčistění zubů 

touto pastou zářit úsměv až tak, že se jí zuby blyští. Zde je patrná nadsázka. Nicméně 

následně se ve spotu říká: „… s třikrát silnějším složením pro ještě bělejší úsměv. Již po 

prvním vyčištění.“ Toto tvrzení by jistě ve spotřebitelích bylo schopno vyvolat 

představu, že je daná zubní pasta násobně vylepšená a že po prvním vyčištění bude 

jejich chrup znatelně bělejší. Zpracovatel spotu se však na závěr ospravedlnil, jelikož na 

konec spotu umístil text: 

„3x větší množství našich okamžitě bělících částic. Klinická studie okamžitého 

optického bělícího efektu měřená na 79 účastnících. Okamžitý bělící efekt je 

dočasný.“
41

 

Tím tedy splnil povinnost podložit svá tvrzení důkazním výzkumem a také tímto 

                                                 
40

 Evropská komise [online]. Datum aktualizace: 11.4.2014 [cit./vid. 20.4.2014]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/images/cosmetics-infographic.jpg 
41

 viz Příloha č. 1 (obrázek) 
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vysvětlením již nepřisuzuje přípravku vlastnost, jež nemá (třikrát silnější složení by 

mohlo snadno být chápáno v jiném smyslu, než jako počet bělících částic). 

Formálně je tedy pravděpodobně vše správně, nicméně z hlediska vnímání spotřebitele 

by jistě tyto informace mohly být předány srozumitelněji. 

 

Příklad 2 – Řasenka 

Společnost Avon ve svém reklamním spotu na řasenku SuperShock demonstruje, jak 

může díky ní uživatelka oslnit své okolí. Slibuje, že zesílí řasy „až dvanáctkrát bez 

slepování“. Toto tvrzení je podpořeno záběrem, kde se řasy prodlužují a zhušťují téměř 

zázračně
42

 (zajisté s použitím grafických úprav). Žádný doplňující či vysvětlující text 

nenásleduje. Tudíž by spotřebitelka mohla obdobný efekt jistě důvodně očekávat. Je 

otázkou, zda by společnost Avon byla schopná nějakým způsobem prokázat tvrzený 

efekt násobného zhuštění řas. Grafickou upravenou animací aplikace řasenky také 

v myslích spotřebitelů vyvolává klamnou představu, že po použití této řasenky budou 

řasy vypadat obdobně, což je prakticky nemožné. 

Z těchto důvodů by tedy spot byl pravděpodobně posouzen jako porušující pravidla 

nastavená Evropskou unií. 

 

Příklad 3 – Make-up 

Tištěná reklama společnosti Miss Sporty inzeruje dlouhotrvající make-up, který má 

vydržet až 14 hodin
43

. Nic dalšího uvedeno není. Společnost by tedy musela být 

schopna prokázat, že tento make-up na pleti skutečně vydrží tak dlouho. Pokud by toto 

tvrzení nebyla schopna doložit příslušným výzkumem, jednalo by se o porušení pravidel 

vyplývajících z nařízení Evropské unie. 

 

Příklad 4 – Zeštíhlující krém 

Obal zeštíhlujícího krému Dermacol slibuje zeštíhlení o jednu velikost
44

. Opět by bylo 

nutné tento efekt prokázat, jinak by v myslích uživatelů vyvolával klamná očekávání. 

  

                                                 
42

 viz Příloha č. 2 (obrázek) 
43

 viz Příloha č. 3 (obrázek) 
44

 viz Příloha č. 4 (obrázek) 
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Velká Británie 

  V rámci Velké Británie bylo dodržování obdobných pravidel vyžadováno místní 

Radou pro reklamu (Advertising Standards Authority - ASA) již před účinností 

evropského nařízení
45

. Jednotlivé příklady ilustrují, jak daleko lze zajít v regulaci 

reklamy neboli které spoty nebo tištěné reklamy je možné důvodně zakázat. 

 

Příklad 1 - Krém L’Oréal 

V tomto případě reklamní sdělení slibovalo, že dany krém „dělá deset věcí najednou“
46

. 

Zároveň byla Rachel Weisz na fotografii digitálně upravena. ASA posoudila toto 

sdělení jako přehnané a zavádějící a reklamu zakázala. 

 

Příklad 2 – Make-up Lancôme 

Obdobný osud potkal reklamu s Julií Roberts, ve které byla herečka rovněž digitálně 

upravena tak, aby měla méně vrásek a obecně vypadala mladší a měla jemnější a hladší 

pleť
47

. Tudíž by spotřebitel mohl očekávat, že takový efekt přípravek skutečně má, 

ačkoliv je to v praxi nereálné. 

 

Příklad 3 – Řasenka Dior 

Řasenka je typickým příkladem, kde jsou v reklamním sdělení či vizualizaci účinky 

přípravku přehnané. Nejinak tomu bylo v případě reklamy s Natalií Portman, která měla 

na fotografii až podezřele dlouhé a husté řasy
48

, což vedlo k závěru, že vše bylo 

digitálně upravené a vylepšené. 

 

3.3.2 Kontrola a budoucí vývoj 

 Jelikož evropská regulace je v této oblasti prozatím poměrně nová, nelze 

s jistotou odhadovat, jaké důsledky bude mít v jednotlivých členských státech. Ty se 

totiž možná budou výrazně lišit. Kontrolování a vymáhání dodržování evropských 

kritérií a pravidel totiž spočívá primárně na každém členském státu, který se musí 

zasadit o to, aby přijaté nařízení bylo skutečně respektováno. 

                                                 
45

 Mediaguru: Kosmetické značky budou muset říkat pravdu [online]. Aktualizováno dne: 10.5.2013 

[cit./vid. 8.4.2014] Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/05/kosmeticke-znacky-budou-muset-

rikat-pravdu/#.Uu0JSfnQOuI 
46

 viz Příloha č. 5 (obrázek) 
47

 viz Příloha č. 6 (obrázek) 
48

 viz Příloha č. 7 (obrázek)  
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 Také vzhledem k tomu, že samotná evropská úprava říká, že je třeba brát ohled 

na specifickou situaci v každém členském státě, je možné, že například někde bude 

tolerována větší míra nadsázky a jinde menší. 

 Nicméně je třeba zdůraznit, že ze své povahy je nařízení přímo závazné 

v každém členském státě Evropské unie. V přeneseném slova smyslu jej lze přirovnat 

k vnitrostátnímu zákonu, a proto je třeba k němu přistupovat se stejnou mírou respektu a 

vážnosti. Porušení povinnosti vyplývající z nařízení je porušením práva Evropské unie a 

může být sankcionováno. 
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4 Zobecnění tendencí Evropské unie 
 

4.1 Ochrana spotřebitele 

 Z výše uvedených oblastí a rozsahu, v jakém do nich Evropská unie 

prostřednictvím svých aktů aktivně zasahuje, vyplývá, že Evropská unie se ochraně 

spotřebitele a konkrétně regulaci komerční komunikace věnuje poměrně intenzivně, její 

aktivita se navíc v průběhu let stupňuje. Je možné nějakým způsobem tyto zásahy a 

tendence zobecnit? Jakou strukturu ve svém postupu Evropská unie sleduje? 

 Ochrana spotřebitele spadá v rámci působnosti Evropské unie do tzv. sdílených 

pravomocí (viz výše). Doplňuje také efektivitu fungování vnitřního trhu Evropské unie, 

což je hlavní pilíř ekonomické spolupráce členských států. Jaká je tedy koncepce 

Evropské unie v této oblasti, jaké cíle si stanovila a jak se jí daří je plnit? 

 Hlavním obecným cílem, ze kterého vycházejí všechny ostatní politiky a 

programy zajišťující ochranu spotřebitelů, je „ochrana zdraví, bezpečnosti a 

hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i podpora jejich práva na informace, 

vzdělávání a práva sdružovat se k ochraně svých zájmů“
49

. Výdaje spotřebitelů 

představují 56% HDP Evropské unie
50

, jde tedy o naprosto zásadní oblast. 

 Prozatím nejnovější konkrétní a komplexní program byl stanoven na rozmezí let 

2007-2013. Pro naplňování programu byl stanoven rozpočet ve výši téměř 160 milionů 

Euro. Návrh rozpočtu pro další období (2014-2020) byl navržen rozpočet ve výši 197 

milionů Euro.
51

 

 

4.2 Konkrétní kroky 

Bezpečnost produktů: 

 V mnoha produktových kategoriích je požadována evropská „CE“ známka, aby 

mohl být produkt prodáván na evropském trhu. Typicky se Evropská unie soustředí na 

bezpečnost elektroniky, vozidel a dětských hraček. 

                                                 
49

 čl. 169, odst. 1 Smlouvy o fungování EU 
50

 článek 3, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 

kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007–2013). Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0039:0045:CS:PDF 
51

 Europa: The European Union explained: Consumers [online]. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2013. Dostupné z: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/consumer_en.pdf. ISBN 978-92-

79-24541-1 
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 V rámci Evropské unie také funguje informační systém RAPEX (rapid alert 

system), který slouží ke sledování potenciálně nebezpečných produktů jak na evropské, 

tak na národní úrovni. 

 Velmi propracovaná je také oblast kontrolování bezpečnosti potravin, kde je 

úprava skutečně rozsáhla, není však předmětem této práce. 

 Další již zmíněnou oblastí jsou kosmetické produkty. Kromě výše popsaných 

pravidel pro komerční komunikaci se Evropská unie soustředí především na úpravu 

zákazu testování kosmetických produktů na zvířatech. 

 

Ochrana práv občanů: 

 Pod tuto oblast spadají právě nekalé obchodní praktiky (klamavé a agresivní) a 

další práva spotřebitele na informování v rámci komerční komunikace. 

 Dále Evropská unie řeší také problematiku smluv uzavíraných na dálku 

(distančním způsobem). Poskytuje spotřebiteli například právo na dostatečné informace 

nebo právo od smlouvy odstoupit do sedmi pracovních dnů (tato lhůta byla v roce 2014 

prodloužena dokonce na 14 dní), a to bez jakýchkoliv negativních důsledků pro něj. 

 

Ochrana finančních zájmů spotřebitelů: 

 Opět je hlavní důraz kladen na dostatečnou informovanost spotřebitele, který je 

chráněn především proto, že je ve vztahu s podnikatelem vnímán jako slabší smluvní 

strana – to reflektuje i český občanský zákoník, který stanoví: „Má se za to, že slabší 

stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo 

souvislost s vlastním podnikáním.“
52

 

 Konkrétně je potom evropská úprava v této oblasti promítnuta v českém zákoně 

o spotřebitelském úvěru. Byla zde zakotvena například povinnost uvádět v reklamě 

roční procentní sazbu nákladů (RPSN). 

 

Ochrana spotřebitelů v zahraničí a na dovolené: 

 Aktivita Evropské unie v této oblasti je úzce spojena s jednou ze základních 

svobod občanů EU – svobodou pohybu. Je třeba zajistit, aby spotřebitelé měli alespoň 

obdobné podmínky ve všech členských státech, kam vycestují. 

                                                 
5252

 §433, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
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 V kontextu České republiky byla veřejností snad nejvíce zaznamenána regulace 

cen roamingu mobilních operátorů. Ceny zahraničních hovorů bývaly vyšší než v jiných 

členských státech. Díky evropské úpravě byly postupně snižovány.
53

 

 

Obecně se evropská agenda soustřeďuje na pět klíčových oblastí: 

1. Potraviny 

2. Energetika 

3. Finančnictví 

4. Doprava 

5. Digitální prostředí 

 

 Z výše uvedeného vyplývá, že přes veškeré snahy o jasný koncept zůstává 

evropská úprava ochrany spotřebitele velmi fragmentovaná. Detailně se soustředí na 

určité specifické oblasti, zatímco jiné neřeší vůbec či minimálně. Otázkou zůstává, zda 

je vůbec možné najít a definovat obecný koncept a zda by taková snaha byla v důsledku 

přínosná. Nicméně faktem zůstává, že oblast komerční komunikace patří do první 

skupiny oblastí, totiž do té, na které se Evropská unie soustředí detailně – což jasně 

vyplývá již z rozsahu a počtu směrnic, které přijala. 

                                                 
53

 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika: Kolik platíme za roaming v EU [online]. [cit./vid. 

8.4.2014]. Dostupné z: http://www.evropskyspotrebitel.cz/telekomunikace/kolik-platime-za-roaming-v-

eu-27162 
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5 Praxe v České republice 
 

 V rámci České republiky existuje více subjektů, které dohlíží a dozorují nad 

dodržováním vnitrostátních, evropských i etických pravidel. Některé subjekty mají 

pravomoc ukládat sankce a případně je i vymáhat, jiné jsou omezeny na vydávání 

nezávislých stanovisek a vyvíjení tlaku prostřednictvím veřejného prostoru. Kritéria pro 

určení, který orgán bude vykonávat dozor, jsou dvě: druh média, kterým je reklama 

šířena, a druh propagované komodity. Mezi nejdůležitější subjekty na poli dozoru nad 

dodržováním pravidel regulace reklamy jsou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 

Rada pro reklamu, Úřad na ochranu osobních údajů, krajské živnostenské úřady a další. 

Důležitou roli mají též soukromoprávní žaloby, kterými se dodržování ve specifických 

oblastech (typicky nekalá soutěž – viz níže) a podle stanovených pravidel mohou 

domáhat i jednotlivci a další soukromé subjekty. 

 

5.1 Kontrola, dozor 

5.1.1 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je orgánem příslušným 

dozorovat nad reklamou šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a pro 

sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání.
54

 Po zjištění pochybení nebo 

porušení závazného pravidla vyplývajícího jak z vnitrostátní, tak z evropské úpravy, 

přistoupí RRTV k sankčním opatřením.
55

 

 Co se týče porušení vnitrostátních pravidel regulace reklamy, je RRTV nejprve 

povinna upozornit provozovatele vysílání na dané porušení a stanovit mu přiměřenou 

lhůtu k nápravě. Pokud ve stanovené lhůtě dojde k nápravě, RRTV sankci neuloží. 

 V případě pravidel stanovených Evropskou unií je postup RRTV poněkud 

odlišný. V případě protiprávního jednání
56

 vyplývajícího z přímo použitelného předpisu 

Evropské unie (tzn. typicky z nařízení), které poškozuje nebo může poškodit společný 

                                                 
54

 str. 298 - ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň, 2012, 399 s. Monografie (Aleš Čeněk). ISBN 

978-807-3803-827. 
55

 §59 an. z. č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
56

 „protiprávním jednáním uvnitř Společenství“ je každé jednání nebo opomenutí, které je v rozporu se 

zákony na ochranu zájmů spotřebitele, které poškozuje nebo může poškodit společné zájmy spotřebitelů 

s bydlištěm v členském státě (...) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. 

října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) 
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zájem spotřebitelů, RRTV takové jednání zakáže rozhodnutím. RRTV tedy neposkytuje 

žádnou lhůtu k nápravě, přistoupí rovnou k zákazu. 

 Dalším sankčním opatřením je uložení pokuty. Její výše je určena podle druhu a 

závažnosti porušení. 

 Pokutu v rozsahu od 5 000Kč do 2 500 000Kč uloží například v případech, kdy 

provozovatel
57

: 

- poruší některou z povinností stanovených pro sponzorování programů nebo 

pořadů nebo poruší některou z povinností stanovených pro umístění produktu 

- nedodrží povinnosti stanovené pro obchodní sdělení a skrytá obchodní sdělení 

- zařazuje do vysílání pořady nebo další částí vysílání, které bezdůvodně zobrazují 

umírající nebo lidi vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení 

způsobem snižujícím lidskou důstojnost, 

 Pokutu v rozsahu od 20 000 Kč do 10 000 000 Kč uloží například v případech, 

kdy provozovatel: 

- zařazuje do vysílání pořady nebo další části vysílání, které obsahují podprahová 

sdělení 

- zařazuje do vysílání od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady, upoutávky nebo 

další části vysílání, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní 

vývoj dětí a mladistvých 

 Pokutu Rada uloží do jednoho roku ode dne, kdy se dozvěděla o porušení 

povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. V případě 

potřeby či pochybností si RRTV může vyžádat odborná stanoviska od příslušných 

orgánů státní správy a Rady pro reklamu. Pokuta ani jiná sankce by neměla být 

uplatňována proti subjektům, které nemohly závadný obsah reklamy objektivně 

rozeznat nebo ovlivnit. 

 

Příklady rozhodnutí o pokutě 

Příklad 1 – Reklama na rakytníkový olej 

 RRTV ve svém rozhodnutí
58

 označila za porušení povinnosti vyplývající ze 

zákona o regulaci reklamy reklamní spot, který byl odvysílán dne 28. května 2013 od 

                                                 
57

 §60 z. č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
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12:55:53 hodin na programu TV Šlágr. Ten totiž obsahoval následující sdělení: „Při 

vnitřním použití se používá při léčbě chorob trávicího traktu, příznivě působí při léčbě 

vředových onemocněních, při cévních onemocněních a potom při léčbě hemeroidů. Při 

vnějším použití se rakytníkový olej používá zejména při léčbě oparů, prasklin kůže, 

bércových vředů.“ RRTV uvedla, že toto sdělení uvádí spotřebitele v omyl 

přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských 

onemocnění. 

 RRTV uložila společnosti TEREZIA COMPANY s.r.o. pokutu ve výši 100 000 

Kč. 

 

Příklad 2 – Reklama na poker 

 RRTV označila za zakázanou reklamu, respektive za zakázané označení 

sponzora
59

 u pořadu European Poker Tour Season 7, který byl odvysílán dne 17. 2. 2012 

od 23:10 hodin na programu Nova Sport a označením sponzora pořadu Big Game, který 

byl odvysílán dne 17. 2. 2012 od 22:15 hodin na programu Nova Sport. Jednalo se o 

porušení zákazu reklamy (označení sponzora) na herní službu, který je definován 

v zákoně o loteriích a jiných podobných hrách
60

. Ten zakazuje propagaci, reklamu a 

podporu prodeje loterií a jiných podobných her a tím označení sponzora daných pořadů 

bylo, propagoval totiž internetovou službu Pokerstars.net. 

 RRTV uložila společnosti CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 30 000 Kč. 

 

Příklad 3 – Kuchyně Gorenje 

 Jakou nekalou obchodní praktiku RRTV označila obchodní sdělení, které 

v průběhu března 2012 provázelo reklamní spot Gorenje
61

 na různých televizních 

kanálech a které uvádělo: „V prodejnách Kuchyně Gorenje v březnu neplatíte DPH. A 

navíc získáte spotřebiče zdarma.“ Jako nepravdivý byl označen údaj „zdarma“, jelikož 

část spotřebitelů, kteří v propagované akci zakoupili kuchyně Gorenje, museli za 

                                                                                                                                               
58

 Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - Sp. zn./Ident.: 2013/718/had/TER, Č.j.: 

had/10/2014, Zasedání Rady č. 23 - 2013 / poř.č.: 35 [online]. Dostupné z: 

http://www.rrtv.cz/cz/Penalty.ashx?uid=ac7c3a87-8842-4065-a38c-837b1ba3996c 
59

 Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - Sp. zn./Ident.: 2012/646/had/CET, Č.j.: 

had/276/2013, Zasedání Rady č. 1 - 2013 / poř.č.: 9 [online]. Dostupné z: 

http://www.rrtv.cz/cz/Penalty.ashx?uid=8451b6bc-d5cc-4278-b2ac-6a104b406ca2 
60

 § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o loteriích a jiných podobných hrách 
61

 Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - Sp. zn./Ident.: 2012/792/LOJ/Cre, Č.j.: 

LOJ/1268/2013, Zasedání Rady č. 5 - 2013 / poř.č.: 29 [online]. Dostupné z: 

http://www.rrtv.cz/cz/Penalty.ashx?uid=0aa40ef4-2b24-40eb-81b7-eb49f92814b0 
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spotřebiče vynaložit další náklady, s výjimkou nezbytných nákladů spojených s reakcí 

na nabídku, s převzetím výrobku nebo služby nebo jejich doručením. 

 RRTV uložila společnosti Creative Store s.r.o. pokutu ve výši 200 000 Kč. 

 

5.1.2 Krajské živnostenské úřady 

 Krajské živnostenské úřady (KŽÚ) se zabývají reklamou, která je šířena jinak 

než způsobem, který řeší RRTV, typicky tedy například tištěnou reklamou. Neřeší také 

případy, které spadají do kompetence některých specializovaných kontrolních orgánů 

(viz níže). 

 Lhůta k odstranění a přímý zákaz reklamy porušující pravidla stanovená 

Evropskou unií platí obdobně – může tak zakázat nepřípustnou srovnávací reklamu 

nebo reklamu, která je nekalou obchodní praktikou jako protiprávní jednání podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie. 

 Při vykonávání dozoru, tedy při posuzování, zda se jedná například o 

nepovolenou srovnávací reklamu nebo o reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, 

může KŽÚ požadovat na zadavateli reklamy předložení důkazů o správnosti tvrzení 

v reklamě. Pokud tyto důkazy zadavatel neposkytne (případně neposkytne ve stanovené 

lhůtě), může KŽÚ považovat tvrzení v reklamě za nesprávné. 

 Způsob a výše sankce se řídí zákonem o regulaci reklamy
62

. 

 

Příklad – Trička „Měl jsem se líp učit!“ 

 V říjnu roku 2013 se tento případ dostal až před Nejvyšší správní soud (NSS)
63

. 

Týkal se propagace serveru skoly.cz, v rámci níž byl na žlutá trička umístěn černý nápis 

„Měl jsem se líp učit!“
64

. Tyto trička poté oblékli dělníci při výkopových pracích 

v centru Prahy. Reklama vzbudila velký zájem veřejnosti a médií. Magistrát hlavního 

města Prahy uložil zadavateli reklamy pokutu 100 000 Kč, protože shledal tuto reklamu 

v rozporu s dobrými mravy z důvodu diskriminace romského etnika, snížení lidské 

důstojnosti konkrétních kopáčů i diskriminace manuálně pracujících a snížení významu 
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 §7d an. zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy 
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 Nejvyšší správní soud: NSS posuzoval reklamu „Měl jsem se líp učit!“ [online]. Aktualizováno dne: 

1.11.2013 [cit./vid. 8.4.2014]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/NSS-posuzoval-reklamu-Mel-jsem-se-

lip-ucit-/art/1019 
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 viz Příloha č. 8 (obrázek) 

TŘEČEK, Čeněk. iDnes.cz: Soud: Reklama „Měl jsem se líp učit“ na romských kopáčích diskriminuje 

[online]. Aktualizováno dne: 2.11.2013 [cit./vid. 8.4.2014]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/nejvyssi-

spravni-soud-rozhodl-ze-triko-s-napisem-mel-jsem-se-lip-uci-na-romskych-kopacich-diskrimin-iqb-

/domaci.aspx?c=A131102_073231_domaci_cen 
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nekvalifikované manuální práce. Odvolací správní orgán se s tímto názorem ztotožnil; 

pokutu ale snížil na 80 000 Kč, protože zadavatel nemohl ovlivnit, že si trička obléknou 

právě kopáči romského etnika. Jeho záměrem bylo, aby ve žlutých tričkách pracovali 

dělníci bez ohledu na jejich etnickou příslušnost. 

 Městský soud v Praze rozhodnutí o pokutě zrušil, neboť dospěl k závěru, že se 

správní orgány dostatečně nezabývaly rozporem reklamy s dobrými mravy a dále 

dovodil, že reklama byla v souladu se zákonem. 

 NSS dal městskému soudu za pravdu v tom, že reklama nediskriminovala 

nekvalifikované manuálně pracující a nesnižovala význam manuální práce v takové 

míře, že by porušovala zákon. (Nicméně NSS rozhodnutí městského soudu zrušil a 

vrátil mu věc k dalšímu posouzení, a to především z toho důvodu, že podle něj v tomto 

případě došlo k diskriminaci romského etnika a snížení lidské důstojnosti konkrétních 

dělníků.) 

 

5.2 Další (nezávazné) iniciativy 

5.2.1 Rada pro reklamu 

 Rada pro reklamu (Rada) funguje jako nestátní, nezisková organizace, která má 

za svůj hlavní cíl zajišťování a prosazování čestné, legální, pravdivé a decentní reklamy 

na území České republiky
65

. Jejím účelem je pomáhat v oblasti samoregulace reklamy. 

 Dohlíží a dbá především na etický rozměr reklamních sdělení. Představuje tak 

jakousi nástavbu nad zákonná omezení a státní kontrolu. Nemůže tedy ukládat sankce 

ani nijak vymáhat dodržování svých rozhodnutí. Její rozhodnutí mají formu doporučení 

a jejich nejsilnější zbraní je tedy tlak veřejnosti. Dbá především na dodržování dobrých 

mravů. Při rozhodování se řídí především Kodexem reklamy
66

. 

 Základními aktivitami Rady jsou: 

- vydávání etických kodexů reklamní činnosti 

- fungování Arbitrážní komise a rozhodování v otázkách reklamní etiky 

- provádění expertní činnosti v otázkách reklamní etiky 

- spolupráce se státními orgány 
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 Rada pro reklamu [online]. [cit./vid. 8.4.2014]. Dostupné z : http://www.rpr.cz/cz/profil.php 
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 ibid. „Kodex reklamy upravuje chování subjektů při reklamních aktivitách v tisku, na plakátovacích 
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Arbitrážní komise 

 Arbitrážní komise je oprávněna vydávat nálezy, kterých označuje případné 

odhalené vady reklamních sdělení. „Nález je písemným odůvodněným rozhodnutím 

Arbitrážní komise o tom, zda určitá reklamní aktivita je či není v rozporu s etickým 

Kodexem vydaným Radou pro reklamu.“
67

  

 Podnět či stížnost může podat jakákoliv fyzická či právnická osoba nebo státní 

orgán. Rada může jednat i z vlastního podnětu. 

 Je důležité zdůraznit rozdíl mezi Radou a státními kontrolními orgány regulace 

reklamy. Ve chvíli, kdy nějaká reklamní aktivita porušuje zákon o regulaci reklamy 

apod., primárně o takovém porušení rozhoduje soud nebo příslušný státní orgán. Rada 

dokonce může v takovém případě odmítnout projednávání stížnosti a odkázat 

stěžovatele na příslušný orgán. Rada se tedy prakticky skutečně omezuje na reklamní 

etiku, přidává tedy k zákonným omezením společenský a mravní rozměr. 

 Po obdržení stížnosti vyzve Rada zadavatele reklamy k vyjádření ke stížnosti, 

které musí případně podat do sedmi dnů. Pokud je následně daná reklama prohlášena za 

závadnou, má zadavatel opět sedmidenní lhůtu k tomu, aby sdělil, zda reklamu změní 

nebo pozastaví. V případě, že se rozhodne reklamu nezměnit ani nepozastavit či 

nereaguje, Rada své rozhodnutí zveřejní a obecně se snaží v co nejvyšší míře 

informovat veřejnost tak, aby tímto tlakem byl zadavatel nucen danou reklamu přece jen 

stáhnout. 

 

Příklad rozhodnutí – Časopis dTest 

 Arbitrážní komise řešila v březnu 2013 na základě podnětu kampaň zaměřenou 

na spotřebitelskou veřejnost s cílem získat předplatitele časopisu dTest
68

. Reklamní 

sdělení (obsažené v dopise) uvádělo: „V krizi šetří každý. Nedovolte, aby šetřili na vás“ 

a „3 hlavní důvody, proč si předplatit časopis dTest“. Stěžovat byl toho názoru, že 

kampaň vyvolává u příjemců strach z ekonomické krize, která údajně přijde. Zároveň u 

nich vyvolává dojem, že takový sled událostí mohou odvrátit tím, že si předplatí 

zmíněný časopis. Obsahem stížnosti byly i další skutečnosti. 

 Arbitrážní komise této stížnosti vyhověla. Ve svém odůvodnění říká: „Nejsou 

uvedeny žádné důvody, ze kterých by bylo možné dovodit objektivnost (pravdivost) 
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tvrzení, která zadavatel v materiálu uvedl. To může vést k matení spotřebitele, a v tomto 

ohledu se většina členů AK shodla na neetičnosti této kampaně. Členové AK vzali 

zároveň s uspokojením na vědomí informaci zadavatele o tom, že distribuce předmětné 

komunikace byla zastavena.“ 

 

Příklad možného budoucího rozhodnutí – spot Komerční banka
69

 

 V průběhu únorů 2014 se v televizním vysílání objevil spot s dílny agentury 

Havas propagující Komerční banku a její produkt Sloučení půjček
70

. Součástí spotu jsou 

tři různé ženy, které jednomu muži střídavě něco vyčítají – alkohol, kouření doutníků 

apod. Následně se sluha zeptá, zda má uklidit. Muž souhlasí a ženy jsou poté uklizeny 

z dohledu a nahrazeny sympatickým mužem. Tyto ženy představují jednotlivé půjčky. 

Slogan zní: „Sloučíme všechny vaše půjčky do jedné, se kterou najdete společnou řeč.“ 

Tento spot částečně připomíná reklamu z roku 2008, kde byla na koupališti mužem 

vypuštěna reptající manželka. V obou případech jde jistě o nadsázku, která by však jistě 

mohla být předmětem posuzování Rady pro reklamu, a to kvůli své sporné etičnosti. 

 

5.3 Soukromé žaloby: 

 Soukromé žaloby jsou specifickou možností, jak se domáhat dodržování zákona. 

Doplňují tak státní dozor (např. RRTV, KŽÚ) a to tím, že dohled nad férovostí reklamy 

je vložen do rukou jednotlivých subjektů, tedy konkurentů na trhu. Ti totiž mají své 

konkurenty pod drobnohledem a dokáží tak zachytit pochybení, které by jinak mohlo 

státním orgánům dozoru uniknout. Navíc mají velký zájem na tom, aby v protiprávních 

praktikách nebylo pokračováno, jelikož v rámci tvrdé hospodářské soutěže by ze svých 

protiprávních praktik mohl soutěžitel nepřípustně těžit. Ostatní soutěžitelé by tak byli 

výrazně znevýhodněni. Porušiteli tedy nehrozí žádná pokuta, ale blíže zákonem 

neurčená satisfakce konkurentovi. 

 Soukromé žaloby se uplatní typicky v oblasti nekalé soutěže, která je upravena 

v občanském zákoníku a která obsahuje mimo jiné klamavou a nedovolenou srovnávací 

reklamu. 
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§2988 OZ 

Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli 

požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může 

požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného 

obohacení. 

  

 Nejenže tedy soutěžitel může dosáhnout toho, aby v nekalé soutěži nebylo 

pokračováno, může navíc požadovat zadostiučinění ve formě peněžní částky, která má 

být „přiměřená“, tudíž v praxi může dosahovat vysokých čísel. 

 

5.4 Další orgány 

 Další orgány dozoru a kontroly působí dle jednotlivých produktů – mezi tyto 

orgány patří Státní ústav pro kontrolu léčiv (reklama na humánní léčivé přípravky), 

Ministerstvo zdravotnictví (reklama na zdravotní péči), Státní rostlinolékařská správa 

(reklama na přípravky na ochranu rostlin) a Ústav pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv. Dále zde působí také Úřad na ochranu osobních údajů, který řeší 

otázky spojené s nevyžádanou reklamou šířenou elektronickými prostředky. 
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Závěr 

 Cílem této práce bylo zjistit a popsat případný vliv Evropské unie na komerční 

komunikaci v České republice, a to nastavováním závazných pravidel plynoucích 

z právních předpisů. Bylo zkoumáno, zda se Evropská unie touto problematikou zabývá, 

v kterých konkrétních oblastech působí, v jakém rozsahu a jak detailně. Následně bylo 

řešeno, jak se s nastavenými pravidly vypořádává praxe. 

 Bylo prokázáno, že Evropská unie se tematikou komerční komunikace 

dlouhodobě zabývá, a to především z toho důvodu, že tato oblast spadá pod ochranu 

spotřebitele, což je oblast, ve které je Evropská unie velmi aktivní. 

 Byly zjištěny konkrétní oblasti komerční komunikace, ve kterých Evropská unie 

nastavila závazná pravidla, která musí členské státy na svém území aplikovat a 

vynucovat. Mezi tyto oblasti patří především klamavá reklama, srovnávací reklama, 

nekalé obchodní praktiky či reklama na tabákové výrobky nebo kosmetické přípravky. 

Ve všech těchto oblastech přijala Evropská unie směrnice (případně nařízení), která 

upravují detailní pravidla pro jednotlivé formy propagace tak, aby byla zajištěna vysoká 

ochrana spotřebitele. Hlavní důraz je kladen na informovanost spotřebitele, a to 

takzvaného průměrného spotřebitele, který je přiměřeně rozumný a pozorný. 

 Z komparace evropské a české právní úpravy jasně vyplývá, že evropská úprava 

byla v naprosté většině případů téměř doslovně přejata. Značný vliv Evropské unie na 

tuto oblast je tedy evidentní. České zákony daná pravidla dříve vůbec neřešila a 

neupravovala, Evropská unie tímto tedy představila pravidla nová, která musí nyní 

dodržovat veškeré subjekty na evropském (tedy i českém) trhu. Lze předpokládat, že 

pokud by tato závazná pravidla nebyla nastavena Evropskou unií, v České republice by 

se buď neobjevovala vůbec, nebo pouze ve významně osekané formě. Spotřebitel (tedy 

příjemce komerční komunikace/reklamních sdělení) je tedy díky Evropské unii 

výrazněji chráněn, než by byl, pokud by Česká republika nebyla členem tohoto 

nadnárodního společenství. 

 Evropská unie by se měla do budoucna zaměřit na definování jasné 

koncepce a vize pro oblast ochrany spotřebitele. Některé oblasti jsou totiž upraveny 

detailně, jiné jsou opomíjeny. Ideální by bylo nalézt rovnováhu mezi těmito extrémy a 

představit jasný plán, který bude každé oblasti věnovat obdobnou pozornost – ať už se 

jedná o oblast komerční komunikace nebo třeba kojenecké výživy. 
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Summary 

The purpose of this bachelor thesis was to determine the effect of the European 

Union on commercial communication in the Czech Republic. The extent of this 

influence was analysed by taking into consideration different areas where the European 

Union sets binding rules, with special attention to advertising. 

It was established that the European Union is intensely involved in the field of 

commercial communication, especially since it falls under the policy area concerning 

consumer protection. 

Specifically, the European Union introduces various legislation including, but 

not limited to directives. These directives must be subsequently transposed to national 

laws in order to comply with the European rules. The directives typically concern 

deceptive advertising, comparative advertising, unfair commercial practices or 

advertising involving tobacco or cosmetic products. The main emphasis is laid on 

sufficiently informing European consumers. 

 From the comparison of the European and Czech legislation, it has been 

proven that the European rules remain almost identical after being transposed to 

national laws. This undoubtedly shows the significant influence of the European Union 

in this area. It introduced new rules that were previously unknown (or at least not 

officially applied) in the Czech Republic. Therefore, thanks to the European Union, 

Czech consumer is better informed and generally more protected. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Spot na zubní pastu Signal (obrázek) 

Zdroj: TELEVIZNÍ REKLAMY | REKLAMNÍ VIDEA | TV SPOTY [online]. Dostupné z: 

http://www.tvspoty.cz/signal-white-now-gold-zubni-pasta-ktera-padne-vasi-kabelce/ 
 

 

 

Příloha č. 2: Spot na řasenku Avon (obrázek) 

Zdroj: blogzarohemcz [online]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=3ADJEvTTjDU 
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Příloha č. 3: Reklama na make-up Miss Sporty (obrázek) 

Zdroj: bravoweb [online]. Dostupné z: http://www.bravoweb.cz/files/article/qa7sd4kf2cvr.jpg 
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Příloha č. 4: Obal zeštíhlujícího krému Dermacol (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: dermacol.cz [online]. Dostupné z: 

http://www.dermacol.cz/media/catalog/product/cache/1/image/1000x/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b

1/4/4/4437.png 
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Příloha č. 5: Reklama na krém L’Oréal (obrázek) 

 

Zdroj: mediaguru [online]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/05/kosmeticke-znacky-budou-

muset-rikat-pravdu/rachel_weisz_revitalift_loreal/ 

 

Příloha č. 6: Reklama na make-up Lancôme (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: mediaguru [online]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/05/kosmeticke-znacky-budou-

muset-rikat-pravdu/lancome/ 
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Příloha č. 7: Reklama na řasenku Dior (obrázek) 

Zdroj: mediaguru [online]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/05/kosmeticke-znacky-budou-

muset-rikat-pravdu/natalie-portman-dior-2/ 

 

 

Příloha č. 8: Propagační trička serveru skoly.cz (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: zelee.info [online]. Dostupné z: http://zelee.info/images/ilustrations/mel-jsem-se-lip-ucit.jpg 
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Příloha č. 9: Televizní spot Komerční banky (obrázek) 

Zdroj: youtube.com [online]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=2TfN_uZxEOo 


