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Abstrakt
Cílem této práce je popsat vývoj a realizaci tabákové a alkoholové reklamy v České republice.
V úvodu se práce soustředí na historický vývoj reklamy na našem území. Poté analyzuje
současné legislativní podmínky reklamy na alkohol a tabák a s tím spojené právní problémy.
V druhé části uvádí příklady korektních a nekorektních reklam, které se v nedávné historii
objevily v českých médiích. Tyto reklamy jsou pak otestovány ve výzkumu, který zjišťuje
názory mladých lidí na jejich etickou nezávadnost. Ve třetí části se pak práce věnuje
celkovému zhodnocení reklamy na alkohol a tabák.

Abstract
The aim of this bachelor thesis is to describe the development and the realisation of tobacco
and alcohol advertising in the Czech Republic. In the first part, the thesis focuses on the
historical development of advertising in our territory. Then it analyses contemporary
legislative framework for alcohol and tobacco advertising and related legal problems. The
second part provides examples of correct research, which analyses opinions of young people
on ethical safety. In the third part the thesis evaluates the previous an incorrect advertising,
which appeared in the Czech media. These advertisings are then evaluated in the last part.
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Úvod
Reklama nás obklopuje ve všech dostupných médiích i mimo ně, a tak regulace
reklamy je potřebná ve všech možných oblastech, tedy i v reklamě na alkohol a tabák.
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou reklamy, a to sice reklamy na alkohol
a tabákové výrobky v České republice. Naskýtá se otázka, proč píšu zrovna o těchto dvou
tématech. Důvodem je fakt, že spolu velmi úzce souvisí a pojí je společný osud návykových
látek, který se také promítá v legislativní regulaci. Současná právní regulace stojí před novými
výzvami, mezi které patří sjednocování právní úpravy v Evropské unii. V blízké budoucnosti
nabude účinnosti směrnice, která bude mít velký vliv na regulaci tabákové reklamy v naší
zemi. Budu ji tedy věnovat celou jednu kapitolu.
Práce se nebude ale omezovat na pouhé konstatování zákonné úpravy. Záměrem je
také zjistit názory mladých lidí na regulaci reklamy na alkohol a zpracovat o něm doplňkový
výzkum. Tento výzkum budu publikovat ve své práci a vyvodím z něj možné závěry.
Vycházím z předpokladu, že reklama má na mladé lidi velký účinek. Důležitost svého
výzkumu bych také podpořil úryvkem z knihy Marketingová komunikace, kde se píše:
,,Mladí lidé pijí více alkoholické nápoje, pokud jsou vystaveni reklamě na ně. Vyplývá
to ze studie vědců z univerzity v Connecticutu, která byla zveřejněna v odborné revue
Archives od Pediatrics and Adolescent Medicine. Na panelovém souboru 1872 mladých lidí
ve věku 15 až 26 let se zjistilo, že s každou vnímanou reklamou za měsíc se u nich o procento
zvýší průměrný počet zkonzumovaných drinků. Závěry studie tak odporují tvrzení výrobců
alkoholických nápojů, podle nichž si reklamy na alkohol všímají jen dospělí.“ 1
Jsem přesvědčen, že v České republice je téma alkoholu a kouření velmi závažným
společenským problémem. Účinná regulace reklamy na tyto produkty může omezit jejich
škodlivost a rozumným způsobem zamezit návykovosti již u nejmladších skupin obyvatelstva.

1

FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. Brno: 2011, s. 259. ISBN: 978-80-251-3432-0.
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1. Popis zvolené metodiky
Pro sepsání této práce jsem prostudoval řadu zákonů, odborných publikací z oboru
práva v reklamě a v neposlední řadě také případových studií, ve kterých bylo možné se
s teoretickými úkazy konfrontovat v praxi.
Rovněž mi k této práci pomohl také pravidelný monitoring médií, která se mimo jiné
právem v reklamě zabývají. Jedná se o odborná periodika Právní rozhledy, Právní rádce nebo
reklamní periodikum Marketing a média.
Pro zmapování historického vývoje jsem použil odbornou publikaci Právo a reklama v
praxi, kde je celý vývoj reklamního práva v České republice vyčerpávajícím způsobem
nastíněn. O tematiku práva v reklamě se také dlouhodobě zajímám, protože mi je osobně
velmi blízká a rád bych se jí v budoucnu profesně věnoval. Od původního konceptu v tezích
své bakalářské práce jsem se v několika bodech mírně odchýlil. Rozšířil jsem svoji práci o
výzkum. Zjišťoval jsem názory mladých lidí na problematiku reklam na alkohol a tabák a
s nimi spojené etické problémy.
Nepoužil jsem poté jednu publikaci uvedenou v tezích. Jde o knihu Česká reklama (Od
pana Vajíčka až po falešné soby)2. Důvodem pro nečerpání informací z této publikace je
zaměření knihy na tvorbu reklamy, a ta v mé práci není rozebírána. Dále jsem také nerozebíral
reklamy na internetu, protože oproti televizi dosud na internetu není alkoholová reklama tolik
rozšířena.

2. Regulace reklamy v ČR
2.1.

Vysvětlení základních pojmů
S některými pojmy, které se budou v mé práci vyskytovat, se nejspíše již každý setkal,

ať již v médiích nebo při běžné komunikaci. Pro zcela srozumitelné pochopení mé práce ale
považuji za nezbytné provést výklad základních pojmů, které se v ní budou často vyskytovat,
aby nedošlo k případným mýlkám.

2

KUPKA, Jaroslav. Česká reklama (Od pana Vajíčka až po falešné soby). Brno: Biz books, 2012.
ISBN: 978-80-2650046-9.
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Nařízení Evropské unie
Je právní akt Evropské unie, který má nejvyšší právní sílu a je bezprostředně závazný
pro všechny členské státy. Platí přímo a bez dalšího prováděcího aktu. Jsou vydávána Radou
EU na návrh Komise. ,,Nařízení je akt s tzv. přímým účinkem, což znamená, že platí, aniž by
muselo být speciálně transformováno do vnitrostátního práva členských států.“3

Směrnice Evropské unie
Právní akt Evropské Unie, který zavazuje všechny členské státy co do výsledku,
kterého má být dosaženo. Směrnice mají menší normativní (zákonnou) sílu než nařízení EU a
jsou implementovány, tedy včleněny, do právního řádu daného členského státu. Prostředky,
kterými má být docíleno daného účinku, se ponechávají v kompetenci členských států.
,,Orgány společenství stanoví pouze závazný cíl, ale samotný způsob realizace přenechají
členským zemím.“4
Média
Médiem se rozumí jakýkoliv prostředek, který slouží k masové komunikaci.
Především je to tedy televize, internet, rozhlas. Dříve se jednalo především o biograf.

Reklama
Reklamou se rozumí přímé či nepřímé oznámení či prezentace produktu, která má za
cíl zvýšení prodeje nebo služby nebo jiné podnikatelské činnosti. Základním definičním
znakem je cíl, nikoliv forma. Forma může být velmi různorodá. Nejvýstižnější definici
termínu reklama nabízí zákon o regulaci reklamy: ,,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, pronájmu
nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování
služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.“5

3

FIALA, Petr; PITROVÁ, Markéta. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium komunikace, s. 347. ISBN: 807325-015-2.
4
FIALA, Petr; PITROVÁ, Markéta. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium komunikace, s 347. ISBN: 807325-015-2.
5
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, §1 odst. 2. Dostupné z:
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=40~2F1995&rpp=15#seznam

5
Alkoholický nápoj
Nápoj s různým obsahem etanolu, který je podle současné legislativy možno legálně
prodávat pouze lidem starším 18 let. Zajímavý pohled potom přináší tzv. tabákový zákon,
který říká, že: ,,alkoholickým nápojem je lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se
rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového
procenta alkoholu.“6 Obdobnou definic přináší i Kodex reklamy: ,,Alkoholickým nápojem se
rozumí nápoj, který obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.“7
Tabákový výrobek
Tabákovým výrobkem se rozumí cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření.
Zajímavou definicí též uvádí Kodex reklamy: ,,Tabákovým výrobkem se pro účely tohoto
Kodexu rozumí cigarety, cigarilos, doutníky, lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a
žvýkací tabáky.“8
Návykovost
Farmakologická schopnost látky, která je schopna ve spotřebiteli vyvolat závislost. Ta
se projevuje stavem, kdy je člověk nucen pozměnit svoje schování nebo si dodat úlevu či
uvolnění konzumací dané látky.
Výrobek obsahující nikotin
Výrobek určený ke konzumaci inhalací, požitím nebo jiným způsobem a do kterého se
přidává nikotin buď během výrobního procesu, nebo bezprostředně po něm.
Spotřebitel
Zde bych použil výklad, který uvádí zákon o ochraně spotřebitele: ,,Fyzická osoba,
která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro přímou osobní spotřebu fyzických osob,
zejména pro sebe a pro příslušníky své domácnosti.“ 9

6

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů . Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=379&r=2005
7
Kodex reklamy, 2013, Kapitola I. čl. 1.1. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
8
Kodex reklamy, 2013, Kapitola IV. čl. 1. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
9
Zákon č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 2 odst. 1. písm. a). Dostupné z:
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=634~2F1992&rpp=15#seznam
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Zadavatel
Zadavatel je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si u jiné fyzické nebo jiné
právnické osoby objednala reklamu. V praxi je to tedy například firma Plzeňský prazdroj,
která si zadá od reklamní agentury zpracovat kampaň. Může to být ale i živnostník, který si
nechá natisknout plakáty.

Zpracovatel
Zpracovatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro objednatele danou
reklamu zpracovala, například tedy reklamní agentura.
Šiřitel
Šiřitelem je ten, kdo danou reklamu veřejně šíří. Můžou to být tedy klasická média
jako tisk, rozhlas, televize nebo internet.

2.2.

Důvody regulace reklamy a její prostředky
Reklama funguje prakticky od počátku lidstva, či spíše od počátku směnného obchodu.

V momentě, kdy bylo možné něco nabídnout druhému, něco pochválit či vyzdvihnout kvalitu
své služby nebo produktu, tak v té době již bylo možné mluvit o primitivních formách
reklamy. Regulace reklamy je ve své podstatě zásahem do základního práva na šíření
informace, které je ukotveno v článku 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podle
tohoto ustanovení je možné této regulace dosáhnout jen pokud je to v zájmu ochrany druhých.
Nastává tedy otázka, proč se ale vlastně reguluje reklama a proč se neponechá na obchodních
subjektech, které vstupují na trh, aby si činily, co je v jejich zájmu.
Důvodem je ochrana slabší strany, tedy spotřebitele. Nikdo by netratil více ze lží, které
by jistě každý obchodník na své reklamní nosiče v zájmu většího obratu umístil, než sám
spotřebitel.
Je tedy třeba nějakým způsobem všechna reklamní sdělení regulovat. Pravdivá
komunikace, otevřená a bez zveličování nebo naopak bagatelizování, je ideálním cílem
reklamní regulace. Stěžejní úpravu regulace reklamy obsahuje zákon o regulaci reklamy.

7
2.2.1. Veřejnoprávní a soukromoprávní regulace

Existují dva druhy nástrojů, kterými je možné regulovat reklamu. Vychází z veřejného a
soukromého práva. Veřejné právo vychází z předpokladu, že co není zakázáno je dovoleno a
od toho se odvíjí i reklamní regulace. Regulace veřejného práva se tedy týká neomezeného
okruhu adresátů, tedy všech lidí, na které reklama působí. Setkáváme se u něj především se
zákazy, kterými zákonodárce vymezuje, co je a není povoleno. Současná regulace reklamy je
rovněž zanesena do tiskového zákona10 a zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.11
Příkladem by mohl být plošný zákaz nějaké konkrétní reklamy v médiu. Například reklamy
na tabák.
Naproti tomu soukromé právo reguluje jevy, které by mohly poškodit pouze nějaké
konkrétní adresáty, jako třeba konkurenční firmu. Příkladem je poté zlehčování konkurenta,
který se pak ke své obraně může obrátit na soud. Iniciativa zahájení řízení a ochrany tedy leží
na konkrétní osobě, nikoliv na státu, jak je to u veřejnoprávní regulace. Každý si má totiž
chránit svá práva. Nejdůležitějším právním odvětvím, které je spojeno s reklamou a staví na
tomto principu, je právo soutěžní. Důvodem vzniku soutěžního práva je skutečnost, že
soutěžní praktiky konkurentů jsou velmi tvrdé a mohou se dotknout druhé strany. Proto je
třeba dát možnost samotným aktérům, aby se mohli bránit.
V současné době představuje stěžejní právní úpravu občanský zákoník a zákon o
obchodních korporacích.
Dalším regulátorem, který je na rozdíl od předchozích dvou termínů hůře uchopitelný,
je etika. Nastává zde otázka, jakým způsobem lze vymezit tak subjektivní pojmy jako je
morálka nebo etický pohled, které cítí každý trochu jinak. Jistým druhem regulovatelnosti
etiky jsou nepřeberné etické kodexy, z nichž nejznámější je Kodex reklamy, o kterém se
zmíním později. V České republice plní úkol ochrany etiky Rada pro reklamu.

10

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších
zákonů. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=46&r=2000
11
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2001&cz=231
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2.3.

Vývoj reklamy na našem území
Regulace reklamy není výplodem polistopadového nástupu konzumní společnosti, ale

má i na našem území daleko delší trvání.
O první regulaci by se dalo hovořit v úpravě rakouského živnostenského řádu.
Stanovování pravidel se nejdříve dotýkalo prodejního místa, tedy označení podniku a
provozovny. Živnostenský řád, který platil do roku 1860, byl poměrně liberální a uvolňoval
podmínky výroby i propagace zboží. Rok 1860 se tedy dá považovat za rok vzniku moderní
reklamy v českých zemích.
Dalším mezníkem byl vzestup reklamy po 1. světové válce ruku v ruce s rozmachem
českého průmyslu za dnes již zažitého obratu tzv. první republiky. Pojmy reklama a
propagace zdomácněly a s tím bylo potřebné je i nějakým způsobem regulovat. Naše země ale
v tomto ohledu zůstávala bohužel pozadu. Zatímco ve Velké Británii byly definovány formy
nekalé soutěže již v 60. letech 19. století a v Německu o něco později, tak v Rakousku
připravovaný zákon z roku 1907 své účinnosti bohužel nenabyl.
Velkým předělem byl pak zákon o ochraně proti nekalé soutěži, který demonstrativně
definoval jak nekalou soutěž, tak i jednání v rozporu s dobrými mravy jako širší pojem.
Jednalo se tak o přelomový krok, protože soud dostal možnost posuzovat individuálně každé
překročení zákona podle účelu, jakým bylo zamýšleno zákon porušit.
Zde je definice nekalé soutěže podle zákona o ochraně proti nekalé soutěži:,,Kdo
veřejně učiní nebo rozšiřuje o poměrech vlastního nebo cizího podniku údaje, které jsou
způsobilé oklamati, a zjednat i tím podniku tomu na úkor jiných soutěžitelů přednost při
soutěži, může býti žalován, aby se zdržel těchto údajů a odstranil závadný stav.“12
Tento zákon definoval všechny důležité pojmy v oblasti postihu nekalé soutěže tak,
jak ji známe i dnes. Je zajímavé například porovnat paragrafy občanského zákoníku a tohoto
zákona. Pojmy jako zlehčování, podplácení nebo nesprávné označování původu zboží se za
těch 87 let příliš nezměnily.
Dalším mezníkem ve vývoji reklamy na našem území byl poté zákon o zákazu
přídavků. I tehdy totiž obchodníci znali trik s produktem ,,zdarma“. Zde jen malá ukázka ze
zákona:,,Zakazuje se v hospodářském styku ve spojitosti s prodejem zboží nebo s provedením
12

Zákon č. 111/1927 Sb., o ochraně proti nekalé soutěži, § 2 odst. 1. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=111&r=1927
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výkonu služby (služby, práce, díla) za úplatu ohlašovati, nabízeti neb poskytovati přídavek, ať
se to děje přímo nebo prostřednictvím jiných osob.“ 13
Po ,,vítězném“ únoru 1948 a nástupu komunistického režimu již bohužel nebylo třeba
regulovat reklamu, neboť neexistoval trh. Celých 41 let tedy nebylo důležité jakkoliv
upravovat pravidla pro reklamu. I když se nějaká reklama objevila, tak byla spíše karikaturou.
První velkou vlnu regulací nastartoval až zákon o ochraně před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi, a to v roce 1989. 14 Byl vydán ještě před sametovou revolucí.
Nejzajímavější na celém zákoně je ustanovení v § 4, které zakazuje ,,propagovat
požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření v tisku a ostatních
hromadných informačních prostředcích.“
Ještě zajímavější je však vypořádání se odborníků se zněním tohoto ustanovení, které
z logiky věci na první pohled jasně zakazuje i reklamu.
Zákon byl tedy v závěru neúčinný a žádné významné sankce na základě tohoto zákona
neproběhly. Změna však nastala až v roce 1990, a to novelou hospodářského zákoníku.
Ten definoval všeobecná pravidla hospodářské soutěže a jejich zásady. Jako příklad uvádím
povinnost společností dodávat servisní službu a náhradní díly. O poznání důležitější je poté
zákaz zneužití hospodářského postavení, který byl rozpracován v zákoně o ochraně
hospodářské soutěže.
Dalším mezníkem je přijetí zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.15 Ten vnesl
do právní regulace princip duality. Znamená to skutečnost, že zákon reguluje reklamu pouze
v rozhlasovém a televizním prostoru, jinde však nikoliv. Dále zákon definoval důležité pojmy
jako rozhlasové a televizní vysílání, program, lokální program a další.
Tento zákon byl stěžejní svoji komplexností. Nastiňoval možné problémové okruhy a
rovněž poukazoval na to, co je třeba, aby splňovala reklama na tabák.

13

Zákon č. 75/1935 Sb., o zákazu přídavků při prodeji zboží neb provádění výkonů. Dostupné z:
http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t2864_00.htm
14
Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=37&r=1989
15
Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=468&r=1991
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Přelom nadešel až s vydáním zákona o zrušení tabákového monopolu16, který přinesl
dalekosáhlé změny. Jedním z nich představuje § 6, který stanovil, že ,,Reklama tabákových
výrobků není povolena ve sdělovacích prostředcích, na plakátovacích plochách či jiných
reklamních zařízeních, v kinech a na veřejných dopravních prostředcích.“ Toto ustanovení
znamenalo tedy pomyslný ,,hřebíček do rakve“ dalších reklam na tabák. Byl zde stanoven i
orgán, který měl na celou činnost dohlížet. Tím byl živnostenský úřad. Použití slova sdělovací
prostředky je širší než hromadné informační prostředky, jak tomu bylo v zákoně o ochraně
spotřebitele.
Krok vpřed znamenal zákon o regulaci reklamy. 17 Po dlouhých sedm let se stal
normou, která byla schopna regulovat vztahy v reklamě. Zajímavá je argumentace důvodové
zprávy, kde je mimo jiné řečeno, že nelze reklamu definovat výčtem, ale pouze
prostřednictvím účelu. Jde tedy o stejný princip, který byl uplatněn i v roce 1927.
Spotřebitelské soutěže a loterie hrály vždy významnou úlohu v prodeji. Velkým
předělem bylo přijetí dvou novel právních předpisů. Tou první byla novela loterijního
zákona.18 Šlo o kontroverzní zákon, o čemž svědčí i fakt, že jeho samotné přijetí bylo dost
komplikované. Zákon dělil soutěže na dvě kategorie, a to: soutěže loterijního typu a soutěže
neloterijní. Soutěže loterijního typu vyžadují povolení a jsou to ty typy soutěží, v nichž
rozhoduje náhoda a je třeba si produkt koupit. Soutěže neloterijního typu poté nevyžadují
povolení, není třeba zakoupení produktu a o výhře nerozhoduje náhoda.
Po přelomu tisíciletí nastalo hromadné přijímání evropských předpisů, které bylo třeba
transponovat do vnitrostátního právního řádu před stupem České republiky do EU. V roce
2002 byla schválena velká novela zákona o regulaci reklamy. ,,I když šlo skutečně o novelu
(tedy o doplnění a změnu zákona dřívějšího), rozsah změn byl takový, že fakticky byl přijat
zcela nový reklamní zákon.“19
Tento zákon platil celých sedm let. Oproti jiným zákonům, které platily maximálně 3
roky, se jedná o úspěch. ,,Novela naráz implementovala evropské direktivy platné v té době, a
představovala tak pro reklamní průmysl určitý ,,skok do Evropy“.“20 Jednalo se tak z velké
16

Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících. Dostupné
z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=303&r=1993
17
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, §1 odst. 2. Dostupné z:
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=40~2F1995&rpp=15#seznam
18
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Dostupné z:
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=202~2F1990&rpp=15#sezn
19
WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. s. 61. ISBN: 978-80-7201-654-9.
20
WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. s. 62. ISBN: 978-80-7201-654-9.
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části o technickou normu, která měla za úkol splnit nezbytné přizpůsobení se evropským
předpisům.
Další změny v oblasti tabákové reklamy se naše legislativa dočkala nedlouho poté.
V roce 2003 byla přijata další novela zákona o regulaci reklamy. Zakazovala mnoho
podstatných věcí, které stojí za povšimnutí. Podstatné skutečnosti jsou shrnuty v § 3:
,,Reklama na tabákové výrobky a rovněž sponzorování, jehož účelem nebo přímým či
nepřímým účinkem je reklama na tabákové výrobky, jsou zakázány, pokud není dále
stanoveno jinak.
(2) Za reklamu na tabákové výrobky se pro účely tohoto zákona považuje také
a) distribuce tabákových výrobků zdarma, jejímž účelem nebo přímým či nepřímým
účinkem je propagace tabákového výrobku,
b) reklama, která se nezmiňuje přímo o tabákovém výrobku, ale využívá ochranné
známky, emblému nebo jiného charakteristického rysu tabákového výrobku, pokud
dále není stanoveno jinak.“21
Na tomto paragrafu je zřetelně demonstrováno, jaké nové zákazy se reklamy na
alkohol týkají. Z nich nejzásadnější jsou skutečnosti, že sponzory již nadále nesmí být
tabákové firmy a je zakázána bezplatná distribuce vzorků. Existovaly ale nadále výjimky
stanovené v odst. 3 téhož paragrafu, a to sice: oznámení určené výlučně profesionálům
v oblasti obchodu s tabákovými výrobky, reklamy ve specializovaných prodejnách a další.

2.4.

Současná platná úprava regulace reklamy
Po shrnutí vývoje reklamního práva a všech podstatných předpisů, které se ho týkají,

se dostáváme k otázce současného stavu a budoucího vývoje reklamy.
V současnosti je stěžejním právním předpisem v oblasti regulování reklamy zákon o
regulaci reklamy, o kterém byla již mnohokrát řeč. Dalšími regulátory jsou transponované

21

Zákon č. 132/2003 Sb., zákon ze dne 11. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, § 3. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=132&r=2003
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evropské směrnice a také samoregulace ze strany Rady pro reklamu, která nepodléhá
státnímu dozoru. Blízká budoucnost regulace reklamy na tabák je úzce spjata s novou
směrnicí, která již prošla schvalovacím procesem, proto ji věnuji celou následující kapitolu.

2.5.

Budoucnost tabákové reklamy

Revize směrnice 2001/27/ES
Budoucnost tabákové reklamy se velkým dílem váže na dodatek ke směrnici
2001/37/ES22 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se
výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Tato směrnice se
velmi zásadní měrou bude podílet na podobě tabákové trhu v České republice.
Na počátku argumentuje faktem, že 70 % stálých kuřáků začne s kouřením před
dovršením 18 let věku a 94 % před dovršením 25 let. Z návrhu je tedy jasné, že jejím cílem
je především regulovat oblast tabákové reklamy pro mladé lidi.
Tato skutečnost se potom odráží ve výběrů prostředků a zaměření na možnosti
regulace na tabákovém trhu. Především jde pak o tabákové výrobky, které neobsahují kouř a
tabák k ručnímu balení, na které by se přísnější ochrana měla zaměřit.
Po pečlivém prostudování směrnice zde odkazuji na nové úpravy, které se českého
spotřebitele dotknou nejvíce.

Příchutě
První velkou změnou, která čeká české kuřáky od roku 2016, kdy bude směrnice
transponována, je otázka ochucených cigaret. Zakazují se tedy ovocné přísady jako je
ovoce, ale také přísady spojené s vitalitou jako je kofein. Výjimka však platí pro
mentolovou příchuť, která bude zakázána až v roce 2020. Rovněž jsou zakázány příchutě,
které vyvolávají dojem, že mají kladné účinky na organismus, jako například vitaminy.
Zajímavá je však skutečnost, že platí výjimky pro balený tabák a doutníky. Je to
odůvodněno snahou odradit od začátku kouření mladé lidi a ti většinou doutníky nebo
balené cigarety tolik nekouří. Výjimka se však zruší, pokud dojde k podstatné změně
22

Směrnice EU 2012/0366, o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se výroby,
obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0788:FIN:CS:PDF
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okolností, kterou se rozumí značný nárůst prodeje nebo stupeň rozšíření mezi mladými
lidmi. Bude potom zajímavé pozorovat, jak bude v praxi případná podstatná změna
okolností kontrolována.

Označování a balení
Cílem návrhu obalu je, aby odrážel škodlivé charakteristiky, které jsou uvnitř něj.
Měl by tedy reflektovat negativní důsledky pro lidské zdraví. Návrh rovněž vychází
z předpokladu a výzkumu, že větší a obrazová sdělení jsou účinnější. Přesná velikost
sdělení, která se rovná 75 % velikosti krabičky, byla stanovena na základě analýzy
vědeckých výzkumů, ale i mezinárodního vývoje.
Informace o obsahu dehtu uvnitř krabičky s cigaretami nebo tabákem bude
nahrazena informačním sdělením obsahujícím varování před škodlivými látkami v tabáku.
Návrh rovněž požaduje přesnou formu balení cigaret a tabáku. Jedná se například o
kvádrový tvar a v případě cigaret uvedení jejich přesného počtu.
Zdravotní balení musí být nesmazatelné, čitelné a neodstranitelné a nesmí ho při
baleních překrýt jiné druhy balení nebo například kolky.
V článku 8 se poté uvádí, že na každém jednotlivém balení musí být uvedeno, že
,,kouření zabíjí – přestaňte nyní.“23 Dále je v tomto článku také rozebráno, jaké další
popisky se musí na obalech uvést.
Tabák pro orální užití
Tabák pro orální užití zůstal v této směrnici zakázán. Nebyl dán jiný důvod pro
změnu tohoto postoje od roku 1992, kdy byl zakázán poprvé. Škodlivé dopady na zdraví lidí
byly potvrzeny Vědeckým výborem pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika. Tímto
zákazem se dokonce zabýval i Evropský soud, který v roce 2004 potvrdil, že zákaz je
přiměřený. 24 Jedná se především o škodlivé účinky tabáku, návykovost a toxické vlastnosti
nikotinu.

23

Směrnice EU 2012/0366, o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se výroby,
obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, článek 8. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0788:FIN:CS:PDF
24
Věc C-434/02 - Arnold André GmbH & Co. KG v Landrat des Kreises Herford. Dostupné z:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5f296cb6dc2c84d9b8c62effb2ac3672b
e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OahuOe0?text=&docid=64590&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=15000
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Nové kategorie tabákových výrobků
Dalším bodem úpravy jsou nové kategorie tabákových výrobků. Za nové kategorie
tabákových výrobků jsou považovány všechny výrobky, které nespadají do dosavadních
kategorií jako je cigareta, dýmkový tabák, doutník apod. Nové kategorie podléhají
oznamovací povinnosti, čímž se docílí lepší znalosti těchto výrobků. Dále by tyto nové
výrobky měly respektovat všechny body směrnice.

Výrobky obsahující nikotin
Důležité je zmínit, že do působnosti této směrnice nespadají výrobky obsahující
nikotin. Jedná se tak například o léčivé přípravky. Musí ale být registrovány jako léky,
pokud splňují obsah větší než 2 mg v koncentraci větší než 4 mg/ml. Jedná se klíčovou
oblast, protože se na trhu objevují stále nové výrobky s nikotinovým obsahem, které by
mohly spotřebiteli uškodit.

2.6.

Etické problémy související s nedovolenou reklamou
Etika v reklamě by měla doplňovat právo tam, kde nelze vše popsat paragrafy.

Měla by stejně jako v běžném životě vykládat nejasnosti a objasňovat sporná témata.
K tomuto účelu také slouží v českém reklamním prostředí Kodex reklamy. Jeho účel a
záměr je nejlépe popsán v preambuli, kde je uvedeno : ,,Cílem Kodexu je napomáhat tomu,
aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto Kodexu
respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní
obchodní komorou.“25
Svoji nezastupitelnou úlohu hraje tedy tam, kde je třeba informovat veřejnost o
mezích přípustné reklamy a stanovit pomyslné hranice po delší dobu, než mnohdy se měnící
právní úprava. Slouží výhradně k interpretování Arbitrážní komisí Rady pro reklamu (dále
jen ,,AK RPR“), aby podle něho mohla posuzovat etičnost toho či onoho reklamního
sdělení. AK RPR totiž neaplikuje platný právní řád, ale ,,porovnává výsledky činnosti
subjektů reklamy (tj. reklamu) s tímto Kodexem.“26 AK RPR je složena z inzerentů,
25
26

Kodex reklamy, 2013, preambule. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
Kodex reklamy, 2013, čl. 5.1 Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
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poslanců parlamentu České republiky, zástupců médií, reklamních agentur a právních
odborníků.
Máme-li se zabývat obecnými zásadami, kterými se Kodex reklamy řídí a které
jsou zásadní pro posuzování etičnosti reklamy, jsou pro ně důležité především zásada
pravdivosti, slušnosti, čestnosti a společenské odpovědnosti.
Zásada slušnosti spočívá v neprezentování vizuálních a jiných podnětů, které by
porušovaly normy slušnosti. ,,Zejména prezentace lidského těla musí být uskutečňována s
plným zvážením jejího dopadu na všechny typy čtenářů a diváků.“27
Zásada čestnosti je definována jako potřeba neuvádět spotřebitele v omyl.
Důležité je tvrzení, že se nesmí jednat o podprahovou ani jinak skrytou reklamu. Znamená
to tedy, že jsou zakázané reklamy formou reportáže, které mají prvotním účelem
informovat, ale jsou to skryté reklamy na nějaký produkt či službu.
Zásada pravdivosti spočívá v nešíření klamavých údajů. Definice klamavého
údaje je problematická a opět potvrzuje těžko uchopitelnou regulaci reklamního práva, jak
bylo nastíněno v kapitole o vývoji reklamy. O tom nás přesvědčí část článku 3: ,,Klamavým
údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za
nichž byl učiněn, může uvést v omyl.“28 Nesmí rovněž vyvolávat mylnou domněnku nebo se
vydávat za zboží jiné kvality.
Zásada společenské odpovědnosti shrnuje důležité etické zásady z reklamní
praxe. Jedná se tedy především o nepobízení k násilí, nezneužívání symbolů české státnosti
a nevybízení k rasové nebo národností nenávisti.
V souvislosti s tématem práce, tedy reklamou na alkohol a tabák, obsahuje Kodex
reklamy podrobnou regulaci a je mu věnována celá kapitola.

Základní etická pravidla pro regulaci reklamy na tabák
,,Vnímání člověka je selektivní a velmi často vůbec nepřijme informace, které
ho potenciálně ohrožují.“29 Toto zmiňuje autorka knihy Psychologie reklamy. Je zde dále
uvedeno, že ,,venkovní reklamu proti kouření vnímali kolemjdoucí nekuřáci v 80 %
případů, kuřáci ji zaznamenali ve 20 % případů“.30 I přes tento fakt je ale potřeba regulovat
27

Kodex reklamy, 2013, Kapitola II., čl. 1.1. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
Kodex reklamy, 2013, Kapitola II., čl. 3.1. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
29
VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. Praha: Grada. 2012, s. 127. ISBN 978-80-247-4005.
30
VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. Praha: Grada. 2012, s. 127. ISBN 978-80-247-4005.
28
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tak rizikovou oblast reklamy jako je reklama na tabák. Je potřebné uchránit před negativním
vlivem této reklamy rizikovou věkovou skupinu, například mladistvé či těhotné ženy.
Z toho předpokladu rizikovější skupiny obyvatelstva vychází i Kodex reklamy. Zde tedy
uvádím nejdůležitější části Kodexu reklamy na tabákové výrobky.
Nejpregnantnějším rysem úpravy je skutečnost, že reklama nesmí cílit na lidi
mladší 18 let. Z tohoto úmyslu také odvozuje, že reklama na tabák nesmí být v blízkosti
škol, dětských hřišť a podobných zařízení. Druhým znakem je zákaz vystupování osob
v reklamě na tabák, které jsou mladší nebo se zdají být mladší 25 let.
Další podmínkou, kterou si vymiňuje Kodex reklamy, je skutečnost, že jakákoliv
propagace tabáku nesmí tvrdit, že podporuje sexuální, podnikatelské nebo jiné úspěchy. Na
pozdějším příkladu je možné si ukázat, čím konkrétní reklamy porušily toto pravidlo a proč
byly zakázané AK RPR.
Obecně je tedy možné shrnout etickou regulaci tabáku do tří hlavních znaků, a to
necílení reklamy na osoby mladší 18 let, nespojování reklamy na tabák s jakýmkoliv
druhem úspěchu a zákaz vystupování lidí mladších nebo působících mladším dojmem než
25 let.
Základní etická pravidla pro regulaci reklamy na alkohol
Regulace alkoholu v Kodexu reklamy je o poznání rozsáhlejší. Česká republika je
stát s velkou spotřebou piva, ale přesto jsou jeho restrikce velmi malé. ,,Česká republika je
v oblasti restrikcí alkoholové reklamy nejliberálnější zemí Evropské unie. Je až k nevíře, že
reklama jakéhokoliv alkoholického nápoje, včetně destilátů, není nijak omezena – a může se
tak například zcela legálně vysílat i v televizi v podvečerních ,,dětských“ hodinách.“31
Kodex reklamy tedy určitým způsobem vyvažuje tuto liberálnost české legislativy v oblasti
regulace reklamy na alkohol a vymezuje poměrně podrobná pravidla pro její úpravu.
Kromě již společných znaků pro regulaci reklam na tabák reguluje i další aspekty.
V první řadě Kodex reklamy upravuje negativní následky požití alkoholu a z toho
plynoucí zákaz spojování konzumace alkoholu s řízením. Zajímavé, leč v praxi těžko
udržitelné ustanovení, se nachází v článku 3.3, kde se píše: ,,Reklama nebude propagovat
alkoholické nápoje v mediích, programech nebo během událostí, u nichž je známo, že více
než 30 % cílové skupiny tvoří nezletilí.“32

31
32

WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde. 2007, s. 101. ISBN: 978-80-7201-654-9.
Kodex reklamy, 2013, část druhá, Kapitola I., čl. 3.3 Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
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Nastává otázka, jak se vypořádat se situací letního festivalu, kde jsou cílovou skupinou
mladí lidé, avšak nevíme, zda jsou 17 nebo 19 let staří.
V tomto článku je také uvedeno, že: ,,Reklama nebude rovněž umístěna na
velkoplošných plakátech ve vzdálenosti menší než 300 metrů od základních a středních
škol, dětských hřišť a podobných zařízení, která jsou určena především nezletilým.“33
Velkoplošný plakát je zde dále rozveden jako plakát větší plochy než 12 m².
Zařízení určené především nezletilým zde ale žádnou širší definici neobsahuje. Zda by se
v tomto případě jednalo i například o sídlo skauta nebo klubovnu se zájmovými kroužky, by
objasnil výklad konkrétního případu.
Pro obě etické regulace reklamy, jak na alkohol, tak na tabák, lze nalézt podobné
znaky. Především mají za cíl varovat adresáta reklamy a zároveň ho dostatečně informovat
o škodlivých dopadech alkoholu a tabáku na lidské zdraví. Dalším znakem je dostatečná
ochrana rizikové věkové skupiny mladistvých, které se docílí regulovanou reklamou
v místech, kde se mladí lidé vyskytují, ať už se jedná o školu nebo například hudební
festivaly. Třetím společným znakem je omezení vyzdvihování účinků návykových látek a
spojování jejich užívání s pozitivními dopady na zdraví nebo společenský úspěch.

2.7.

Vztah práva a etiky
Etika se označuje jako oblast morálky, která člověku udává způsob, jakým by se

měl v ideálním případě chovat. Neexistují jasná pravidla, která by popisovala, jak člověk má
přistupovat k plnění těchto zásad, ale spíše to závisí na demografických datech, na jejichž
základě si člověk ,,svoji“ etiku přisvojí.
Právo se často označuje jako minimum morálky nebo též minimum mravnosti.34
Tato formulace vyjadřuje nejčastěji používaný koncept nahlížení na právo a legislativu.
Ačkoliv je někdy neúplná, protože mnohé normy se morálkou nezabývají (například
procesní pravidla pro určování lhůt), jedná se nejspíše o nejbližší přiblížení právního
systému.
Právo je tedy chápáno jako systém pravidel, který ze široké nabídky etických oblastí

33

Kodex reklamy, 2013, část druhá, Kapitola I., čl. 3.3 Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. s. 308 ISBN
978-80-7380-233-2.
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vybere ty nejpodstatnější, upraví je v obecně závazných normách a činí je obecně
závaznými pro všechny jednotlivce bez rozdílu.
Lze tedy ale vysledovat i dobrovolnou samoregulaci bez formálně daných pravidel,
která jsou v souladu s etikou a dobrým svědomím každého člověka. Taková regulace by se
dala označit jako samoregulace, kdy je jedinec kontrolován sám sebou. Druhým typem
regulace je regulace tržní, kdy je subjektem regulace množina tržních subjektů.
Regulace reklamy je tedy potřebná, ale zároveň je třeba vycházet z myšlenky, že
každý má právo na svobodné šíření informací.
Mezi výkladové zásady práva patří, že výjimky z pravidla je v případě pochybností
vykládat spíše zužujícím (restriktivním) než rozšiřujícím (extenzivním) způsobem.
V případě reklamy je tedy možné konstatovat, že budou vnímány spíše jako povolené než
zakázané. Státní regulace by měla nastoupit až jako nejposlednější prostředek v případě
selhání mechanismů, které zajišťuje daná profesní oblast.

3. Analýza reklamy na tabákové výrobky a alkohol
Po teoretickém základu a legislativním vymezení reklamy na alkohol a tabák
přichází nyní prostor pro analýzu konkrétních typů reklam z pohledu spotřebitele. V této
části budou tedy rozebrány odvysílané reklamy na alkohol nebo různé druhy venkovních
reklam, se kterými jsem se setkal. Jak jsem již psal v úvodu své práce, pro tyto účely jsem
provedl internetový výzkum na vzorku 300 mladistvých lidí, kterým jsem předložil různé
druhy propagace tabáku a alkoholu a nechal je posoudit, zda se jim zdají v pořádku či ne.

3.1.

Reklamy na alkohol a tabák
V této části se budu zabývat problematickými kampaněmi na alkohol a budu je

právně analyzovat. Některé kampaně se zapsaly již do povědomí spotřebitelů i přes fakt, že
byly zakázané. Některé jsou méně známé. Je rovněž zajímavé podívat se na tato reklamní
sdělení s odstupem času a v kontextu dnešních reklamních sdělení, neboť některé uváděné
typy jsou starší než 10 let.
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3.1.1. Vodka Amundsen 6x destilovaná

Známá reklama na vodku, kde sedí dva pánové a přesvědčují se navzájem, proč je
daná vodka lepší než ostatní, byla napadena z důvodu nepravdivosti tvrzení. Vizuál je
uveden v příloze č.1. Stěžovatel se domníval, že reklama klame spotřebitele poukazem, že
vodka prochází pouze jednou destilací, nikoliv šesti, jak je zde uváděno.
,,Členové nezávislé Arbitrážní komise se seznámili s obsahem stížnosti, s vizuálem
předmětné reklamy (TV spot) a se stanoviskem zadavatele. Ten ve svém vyjádření mj.
uvádí, že tuto marketingovou komunikaci nelze považovat za klamavou, protože popis
v reklamě obsažený přesně odpovídá výrobnímu postupu a zákonným požadavkům. Líh pro
vodku Amundsen je nakupován prostřednictvím mateřské společnosti zadavatele (Stock
Spirits Group), která svými pobočkami operuje v několika zemích Evropy, včetně České
republiky. Tento líh je v okamžiku koupě již 3x destilovaný a poté prochází další
trojnásobnou destilací, při které se líh dále zkvalitňuje.“35
Nejde tedy v tomto případě pouze o jednu destilaci, ale lihovina prochází
opakovaným procesem zkapalnění. Dále zadavatel zdůrazňuje, že svůj výrobní postup
konzultoval ,,se zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce Plzeň a Fakulty
potravinářské a bioinženýrství VŠCHT Praha ještě před uvedením na trh v říjnu 2010.“36
Uvedená stížnost byla tedy zamítnuta. Zajímavější je ale fakt, že daná vodka nemá
nic společného se Skandinávií, jak by mohlo budit dojem, ale je vyráběna v Čechách.
Klamání spotřebitele v tomto ohledu ale daná stížnost bohužel neřeší, a tak je třeba počkat
na případné další stížnosti ze strany spotřebitele.
3.1.2. Reklama na Fernet Stock ,,Z generation“
V tomto spotu na známý alkoholický nápoj reklama zobrazuje dva protagonisty,
kteří usilují o dívku a nabízí jí ,,panáka“ neznámého alkoholického nápoje ,,Zetka“.
Stížnost byla podána z důvodu sporu o věk hlavních protagonistů, kteří, dle názoru
stěžovatele, vypadali mladší 18 let.
Arbitrážní komise rady pro reklamu se seznámila s vizuálem a televizním spotem a také se
35

Rozhodnutí arbitrážní komise rady pro reklamu, stížnost č. 006/2012. Dostupné z:
http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php?rok=2012
36
Rozhodnutí arbitrážní komise rady pro reklamu, stížnost č. 006/2012. Dostupné z:
http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php?rok=2012
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stanoviskem zadavatele. Následně si vyžádala informace o datu narození všech účinkujících
a všichni byli starší 25 let.
Zajímavé na tomto případě je, že reklamu zadavatel poskytnul Radě pro reklamu
v připravovaném procesu Copy advice. Pokud by tedy Rada pro reklamu tuto reklamu
opravdu zamítla, šla by tak sama proti svému rozhodnutí.
3.1.3. Kampaň na pivo Velkopopovický kozel. ,,Na Kozla mi nesahej”
Tato již starší kampaň měla za účel pozdvihnout mínění o kvalitě a chuti
Velkopopovického Kozla. Vizuál viz v příloze č. 2. Působila velmi svérázným a agresivním
dojmem, kdy na outdoorových reklamách byli vyobrazeni pivaři se zaťatými pěstmi a
útočivým pohledem. Po prvních negativních ohlasech spotřebitelů byla reklama stažena.
Firma se obávala narušení Kodexu reklamy. Kampaň by totiž mohla přijít do konfliktu s
článkem 4.1, kde je stanoveno, že reklama nesmí bezdůvodně využívat motiv strachu.
Reklama by mohla negativně ovlivnit mravní vývoj mladistvých. Kampaň tedy bohužel
nebyla projednána AK RPR, protože již nebylo co projednávat. Bylo by ale nepochybně
zajímavé sledovat, jak by v tomto případě AK RPR rozhodla.
3.1.4. Kampaň na pivo Bernard ,,Svět se zbláznil. Držte se Bernarda.”
Tato kampaň měla za cíl komunikovat věrnost ke značce. Různé vizuální výrazy
mířily na fakt, že svět je velmi obskurní a nečitelný a tedy je nejlepší se držet značky
Bernard. Na jednom billboardu byl vyobrazen chlapec se zbraní v ruce. V případě tohoto
vizuálu zde byla podána stížnost na jeho agresivitu, na kterém byl vyobrazen mladík se
zbraní. Byla napadena násilnost celého výjevu s argumentací, že není vhodné užívat
zobrazení mladého člověka se zbraní v reklamě. Ze strany společnosti Bernard bylo
argumentováno naopak tím, že cílem společnosti je bojovat proti nežádoucím společenským
jevům. AK RPR se nakonec rozhodla stížnost zamítnout.
V dalších příkladech jsou na billboardech vyobrazeni příslušníci policejní
pořádkové jednotky (tzv.,,těžkooděnci“) usměrňující bouřlivou demonstraci na technoparty
,,Czech tech“. Vizuál viz v příloze č. 3. I v tomto případě je zde docíleno agresivního
vyobrazení. Nikdo se nad tím ale nepozastavoval, protože šlo o autentickou fotografii, která
byla často vídána v médiích. Na její brutalitu jsem se dotazoval lidí ve výzkumu. Výsledky
uvádím níže.
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Odlišně si však AK RPR počínala v případě jiného vizuálu, kde byl vyobrazen
bývalý prezident Václav Klaus, jak zametá cosi pod koberec. Vizuál viz v příloze č. 4. Jsou
tím patrně myšleny problematické kauzy. Stěžovatel tvrdí, že ,,Pokud jde o komerční
reklamu (na pivo Bernard), nemá tam – podle mého názoru – prezident Klaus nic dělat.
Pokud jde o reklamu politickou, nemá tam co dělat pivo Bernard.“37
Stížnost byla přijata, protože argument stěžovatele je oprávněný a v souladu
s článkem 6.2 Kapitoly III. Kodexu reklamy. Zde je uvedeno, že reklama nesmí ke svému
vyjádření využívat nositele veřejné autority.
3.1.5. Kampaň na Fernet Stock ,,Kamarád do deště”
V této televizní reklamě na tvrdý alkoholický nápoj je již na první pohled zjevný
etický rozpor. Sagvan Tofi, známý z filmu Kamarád do deště, v reklamě líčí, jak
postupovat, když má člověk špatnou náladu a nic se mu nedaří. Svoji útěchu nalézá v
opravdovém kamarádovi do deště, kterým je myšlený alkohol značky Fernet Stock. Vizuál
viz v příloze č. 4.
Zde se tato reklama dostala do zjevného rozporu se článkem 6.1, kde je psáno, že
alkohol by neměl prokazovat povzbuzující nebo léčivé účinky nebo že je prostředkem řešení
osobních problémů. Vyzdvihování přednosti alkoholu je tu zjevné a mohlo by v mnoha
lidech vyvolat pocit, že v době deprese a špatné nálady je správné se uchylovat ke
konzumaci alkoholu.
Zajímavý je rovněž postup agentury a zadavatele po stáhnutí této reklamy.
Agentura Beans, která reklamu natočila a dostala od Arbitrážní komise Rady pro reklamu
pokutu ve výši 100 000 Kč, se odvolala k Městskému soudu v Praze. Agentura Beans
argumentovala tím, že její reklamu nelze brát doslovně, protože pracuje s jistou dávkou
nadsázky. I přesto soud její námitky zamítl. Poté se dovolala kasační stížností k Nejvyššímu
správnímu soudu v Brně. I ten ale její námitky zamítl. Podobný postup učinila i firma
Berentzen, která hrála roli zadavatele této reklamy.
Z tohoto postupu je velmi zřejmé, že popsaná reklama na Fernet Stock dosahovala jisté míry
kontroverze.
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Rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu 006/2013/STÍŽ. Dostupné z:
http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php?rok=2013
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3.1.6. Gambrinus, chuť přátelství

Dalším kontroverzním reklamním sdělením na hranici zákona o regulaci reklamy a
Kodexu reklamy je dlouho komunikované sdělení pivovaru Gambrinus. Ve všech svých
reklamních sděleních spojuje pivo, fotbal a přátelství. Skutečnost, že se propojuje fotbal a
pivo, není překvapivé, protože Gambrinus je oficiálním sponzorem Českomoravského
fotbalového svazu a české reprezentace. Spojovat tematicky dohromady přátelství a
alkoholický nápoj, tedy pivo, je na hranici etiky. Komunikované sdělení by mohlo jít do
rozporu opět s článkem 6.1, protože by reklama neměla naznačovat, že alkohol má
povzbuzující účinky nebo schopnost předcházet osobním problémům.
Možná z důvodu velké oblíbenosti piva v České republice se tato série reklam
nedostala do sporu se spotřebitelem. Rovněž by ale bylo nepochybně zajímavé sledovat
v tomto případě postup Arbitrážní komise Rady pro reklamu.
3.1.7. Nemyslíš, zaplatíš!
Z obsahového pojetí patří do reklamy s tematikou alkoholu i série reklam pro
Ministerstvo dopravy s podtitulem ,,Nemyslíš, zaplatíš!”. Jedná se o nekomerční spoty,
které měly za úkol naopak odradit lidi od pití alkoholu před řízením.
Po zvyšující se nehodovosti s příčinou požití alkoholu se rozhodlo vypsat výběrové řízení
na spoty, které by tento nechvalný trend zvrátilo.
Všechny kampaně jsou zajímavé z hlediska své brutality a expresivnosti, která se v
nich vyskytuje. Inspirace podobnou kampaní pocházela ze zahraničí. Ve Velké Británii měli
možnost diváci vidět velmi drastické spoty upozorňující na nehodovost při psaní SMS zpráv
při řízení.
Česká verze nekomerčních spotů proti pití alkoholu byla pojata pod vedením
režiséra Filipa Renče. Spoty byly rozděleny tematicky podle nejčastějších chyb, kterých se
řidiči dopouštěli. Například tedy pití alkoholu před řízením, nepoužívání bezpečnostních
pásů apod.
Natočeno bylo celkem 10 spotů, které byly promítány v televizi, na internetu a v
kinech před promítáním filmů.
Z hlediska alkoholové tematiky a obecně tematiky návykových látek to byly spoty
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Svatba a Diskotéka.
Ve videu Svatba je znázorněn čerstvě oddaný pár s přáteli, který se má vydat na
cestu autem. Před řízením ale pár vykouří marihuanový smotek a za hlasitého jásání v autě
dojde k dopravní nehodě, kdy nevěsta leží mrtvá na silnici a její manžel jí beznadějně
provádí masáž srdce.
Ve druhém videu s názvem Diskotéka se mladí lidé po vesnické zábavě vydávají
autem domů. Jeden z nich konstatuje, že skoro nepil, ale dal si jen dvě piva. Řidič ale
nezvládne své řízení a nabourá. Opět se divákovi nabízí velmi expresivní pohled na
zakrvácené mladé lidi, co stojí na silnici a volají o pomoc.
Spot tedy mířil na mladé lidi, kteří se domnívají, že jedno nebo dvě piva jsou skoro
jako žádný alkohol, což je chybné smýšlení. Brutalitu celého ztvárnění jsem nechal
otestovat ve výzkumu v závěru své práce.
3.1.8. Kampaň na pivo Guiness

Po analyzování reklamy z tuzemské produkce je rovněž příhodné podívat se na
reklamní tvorbu v zahraničí. Pro porovnání jsem vybral reklamu na irské pivo značky
Guiness. V jedné reklamě na černé pivo této značky se setkáme se sloganem ,,Guiness je
pro tebe dobrý”. V této reklamě stojí půllitr piva Guiness na stole a dále je pod sklenicí
psáno ,,dává ti sílu”.
Taková reklama jde zcela jednoznačně do rozporu se článkem 6.1, kde je psáno o
zákazu uvádění povzbuzujících vlastností alkoholu. Takto explicitní tvrzení, že pivo dává
sílu, by tedy nebylo možné v naší zemi odvysílat.
Uvedené tvrzení se navíc nedostává do sporu jen v etické rovině, ale rovněž v
rovině právní. V zákoně o regulaci reklamy v § 4 je stanoveno, že je zakázáno nabádat v
reklamě k nestřídmému užívání alkoholu a uvádět, že alkohol má povzbuzující účinky.
Tvrzení, že pivo dává sílu, tento předpoklad bezpochyby naplňuje.
3.1.9. Reklamy na tabákové výrobky
Tabák a tabákové výrobky jsou druhou z významných návykových látek, které
jsou v České republice tolerovány i přes negativní dopady na zdraví. V české legislativě je
promítnut zákaz reklamy na tabákové výrobky v § 3 do zákona o regulaci reklamy. Zákaz se
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ale nevztahuje na letáky a plakáty určené profesionálům.
V dlouhodobém měřítku je zřetelný evropský trend omezování reklamy na tabák ve
všech komunikačních formách, jak jsem již popisoval dříve v legislativní části o analýze
evropské směrnice.
Tuto část tedy věnuji analýze konkrétních reklam na tabák.

3.1.10. Marlboro
Nejspíše nejznámější kampaní na cigarety, která ,,běží“ již několik desítek let, je
reklama na značku Marlboro. Tato kampaň se proslavila po celém světě a je ji možné
zhlédnout jak v outdoorové reklamě, v tisku, tak v některých zemích i v televizi.
Svoji výlučnost vystihuje i fakt, že o ní píše David Ogilvy ve své knize O reklamě už na
začátku osmdesátých let a vyzdvihuje ji jako velmi povedenou.,,Kovbojská kampaň Leo
Barnetta, která začala před 25 lety a pokračuje dodnes, dala značce image, který oslovuje
kuřáky po celém světě.“38
Přitom myšlenka byla jednoduchá. V každé reklamě byl zobrazen kovboj, který
projížděl krajinou Divokého západu, popřípadě byl vyobrazen na plakátu či billboardu,
který tuto krajinu připomínal.
Kovboj symbolizuje mužnost, nezávislost, svobodu, dobrodružství a všeobecnou
nespoutanost. Toto spojení může v adresátovi reklamy vzbudit dojem, že pokud chce
takových vlastností dosáhnout, musí kouřit.
Problematické je ale uchopit toto téma právně. Symbolika této reklamy je natolik
implicitní a podvědomá, že zde nelze aplikovat článek 8 Kapitoly IV. Kodexu reklamy,
totiž, že reklama na tabákové výrobky nesmí uvádět, že tabák je nápomocný k relaxaci a
uvolnění. Zajímává je také skutečnost, že tři z protagonistů této reklamy zemřeli na
rakovinu plic. Postoj mladých lidí na tento vizuál jsem rovněž zjišťoval ve výzkumu.

3.1.11. Cigarety Herbaleta

Druhou reklamou na tabákové výrobky, která tentokrát byla shledána závadnou, je
kampaň na cigarety Herbaleta. Reklamní leták na tyto cigarety přesvědčoval konzumenta,
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OGILVY, David. O reklamě. Praha: Management press, 2011, s. 16. ISBN: 978-80-7261-154-6.
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že tyto bylinné cigarety neškodí ani jeho zdraví ani lidem v jeho okolí. Dále tvrdil, že
neobsahují nikotin ani jiné škodlivé látky, které běžné cigarety obsahují. V jistém smyslu
byla reklama pravdivá. Nicméně reklama nesdělila, že tyto cigarety oproti tomu obsahují
více dehtu a oxidu uhelnatého oproti jiným cigaretám.
Dále se dá namítnout, že reklamní sdělení, které uvádí, že cigarety obsahují
bylinné přísady, mohlo ve spotřebiteli vzbudit právem dojem, že jsou dokonce zdravé.
Arbitrážní komise Rady pro reklamu tedy v tomto případě zakročila a shledala
reklamu neetickou. Důvodem bylo zneužívání nedostatku znalosti spotřebitele a jeho
důvěřivosti.
3.2.

Rozhodnutí soudu v reklamní praxi
V této části své práce uvedu nejzajímavější rozsudky Krajských soudů

(popřípadě Městských) a Nejvyššího soudu ČR, které se týkají reklamních sporů.
Prvním sporem, který je zajímavý z pohledu posuzování věku protagonistů
v reklamě na alkohol, je spor v otázce interpretace formálního a neformálního věku
účinkujících. Soud v něm řešil, zda je důležité, kolik daným hercům je let nebo spíše na
kolik let vypadají.
,,Městský soud v Praze dospěl v rozsudku ze dne 7. 11. 2011, č. j. 9 Ca 30/2009 –
68 k následujícímu závěru: Při posouzení toho, zda žalobce jako zpracovatel reklamního
spotu porušil povinnost zakotvenou v § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy, podle kterého reklama na alkoholické nápoje nesmí být zaměřena na osoby mladší
18 let, je skutečný věk protagonistů účinkujících v předmětné reklamě zcela irelevantní;
podstatné je to, zda tito účinkující v reklamě vyhlížejí jako osoby mladší 18 let.“39
Městský soud v tomto rozhodnutí zamítl žalobu, kde se zpracovatel reklamy na
bylinný destilát domáhal zrušení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a uložení pokuty
ve výši 500 000 Kč za vystupování mladých lidí v reklamě.
,,V odůvodnění rozsudku Městský soud uvedl, že dívky vystupující v reklamě na
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destilát vyhlížejí jako osoby mladší 18 let, což adekvátně odráží vzezření i chování dívek,
které lze hodnotit z hlediska jejich verbální komunikace (použití metody tykání) i
nonverbální komunikace, pro niž je příznačná živost pohybu, rozvernost a hravost s
použitím dalších prvků a prostředků v rámci reklamního děje, které při výzvě adresované
divákovi užívají. Těmito prvky a prostředky je provozování zorbingu spolu s
konzumováním želatinových medvídků, které dívky dokonce spojují s pitím čistého
bylinného destilátu, neboť vyzývají k tomu, aby adresát reklamy okusil propagovaný
alkoholový destilát právě s gumovým medvídkem, který je však typickým prvkem dětského
konzumu.“40
Jedná se o závěr, který je důvodný, protože v reklamě hraje roli efekt a dopad,
nikoli formální věk. Je totiž možné vhodným nalíčením z lidí udělat mladší nebo naopak
starší, a proto se rozhodnutí soudu jeví jako racionální. Zajímavá je rovněž argumentace a
spojování bylinného destilátu s typickým produktem pro děti, jako jsou želatinové bonbony.
Je zde demonstrován možný způsob rozhodování soudu, který se zabývá i zdánlivými
maličkostmi, jako jsou možné asociace pro koncového spotřebitele. Dále Nevyšší správní
soud posuzuje užití nadsázky.
,,Nejvyšší správní soud se dále vyjádřil k námitce ze strany zpracovatele a to k
užití nadsázky, kdy nepopírá přípustnost použití nadsázky či vtipu v reklamě s tím, že
reklamní sdělení bývají na vtipu založena a právě díky nadsázce oslovují diváky. Přes
použití nadsázky však v dané věci nelze přehlédnout, že posuzovaná reklama používá
prostředky oslovující osoby mladší 18 let. Taková reklama ve svém celkovém vyznění
podle Nejvyššího správního soudu oslovuje zejména osoby mladší 18 let, na čemž nic
nemění ani použití nadsázky či vtipu. K působení nadsázky a vtipu v reklamě lze uvést i to,
že právě vtip a nadsázka má potenciál zaujmout právě osoby mladší 18 let, že tyto osoby
nemusí nadsázku vnímat a chápat stejně jako osoby starší, psychicky vyzrálejší a zkušenější,
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a že je tudíž takto koncipovaná reklama může zaujmout a upoutat více než reklama
„standardní“.“41
Pokud se zde Nejvyšší správní soud zabývá užitím nadsázky, je pak na místě uvést
rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 36/2009 ze dne 28. 4. 2012. Zde bylo
posuzováno užití nadsázky v již zmiňovaném případě reklamy Kamarád do deště.
,,Nejvyšší správní soud uvedl k námitce zadavatele, že reklama obsahuje nadsázku,
že nadsázku lze u přesvědčovacích kampaní připustit. Jak však již uvedl ve svém v
rozsudku, publikovaném pod č.604/2005 Sb. NSS, „nadsázku či přehánění je možno obecně
v rámci přesvědčovacích reklamních kampaní připustit; míra jejich přípustnosti však musí
být vždy posuzována ve vztahu k adresátům, kteří mohou být takovou přesvědčovací
kampaní zasaženi, k jejich věku, schopnostem nadsázku odhalit a k sekundárním důsledkům
přesahujícím rámec jejich spotřebitelského chování, které může jejich vzor jako hlavní
postava reklamního spotu, na němž je přesvědčovací kampaň založena, následně vyvolat.“42
Otázka nadsázky tedy individuálně závisí na věku cílové skupiny, které je reklamní
sdělení komunikováno.

3.3.

Výzkum
K ověření doposud provedených analýz na reklamy s alkoholovou nebo tabákovou

tematikou jsem se rozhodl realizovat kvantitativní výzkum. V rámci obecné identifikace a
definice cílové otázky byla položena výzkumná otázka: ,,Jak na mladé lidi působí
kontroverzní reklamy na alkoholové a tabákové produkty?“
Cílem výzkumu bylo zjistit vnímání agresivních nebo pohoršujících reklam
mladou generací v České republice. Zjišťovanými informacemi tedy především byly:
 Vnímání kontroverzních reklam mladými lidmi
 Posouzení, zda by sami tyto reklamy chtěli zakázat
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 Znalost reklam a jejich hodnocení

Primárním zdrojem výzkumu byli respondenti. Počet respondentů byl 302
mladých lidí ve věku 15 – 25 let. Za metodu výzkumu byla zvolena metoda dotazníkového
šetření.
Kladené otázky byly uzavřené ( multiple choice, výběr více odpovědí), ale i jedna
otevřená

(nestrukturovaná).

Samotný

dotazník

byl

umístěn

v aplikaci

www.sametovagenerace.cz a podpořen videem na YouTube.
Výběr reprezentativního vzorku proběhl na základě potřeby zjistit názory
především mladých lidí ve věku 15 – 20 let.
Na základě získaných vstupů poté proběhla analýza tématu a vyhodnocení pomocí
aplikace www.sametovagenerace.cz a programu Microsoft Excel.
První položená otázka zněla: ,,Je podle tebe správné, že v reklamě na alkohol a
tabák nesmějí hrát mladiství a děti?“ 82 % respondentů se ztotožňovalo s názorem, že
regulovaný věk účinkujících je správný. 13,1 % respondentů namítalo, že by mladí lidé měli
dostat šanci si v reklamě na alkohol nebo tabák zahrát. Zbytek respondentů, tedy necelých 5
%, nebyl žádného názoru.
Druhá položená otázka se vztahovala k reklamě na nezávadnou a nekontroverzní
reklamu z roku 2010 na Plzeňské pivo. V reklamě jde o záchranu českého pokladu, který je
přirovnáván k záchraně kladrubských koní. Reklama nevykazuje žádné prvky agrese ani
porušení Kodexu reklamy, což dokazuje i skutečnost, že se vysílá bez nahlášení Radě pro
reklamu již od roku 2010. Přesto se 14,8 % respondentů domnívá, že je pobuřující. Tento
postoj je možné vyvodit z hrubé scény s kladrubskými koni, kterou mohli respondenti
považovat za nemístnou.
Méně shovívaví však již byli respondenti v otázce vztahující se k zakázané reklamě
na Fernet Stock ,,Kamarád do deště“. Je dobré zmínit, že nikde nebylo uvedeno, že tato
reklama byla zakázaná. Nemohlo tedy dojít k ovlivnění úsudku. Nicméně i přesto se 68,9 %
respondentů domnívá, že reklama je v pořádku. Nejedná se tedy o tak velký rozdíl, který by
se dal očekávat oproti eticky korektní reklamě.
Čtvrtá výzkumná otázka se vztahovala k vizuálu reklamy SKYY. Vizuál viz
v příloze č. 6. Je na ní vyobrazen muž, který je rozkročený nad ležící ženou a v rukou drží
vodku této značky. Jedná se vizuální zobrazení se silně expresivním a sexistickým obsahem.
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Polovina respondentů (49,2 %) se domnívá, že reklama by měla být zakázaná a 29,5 %
respondentů poté považuje reklamu za vhodnou a zbytek respondentů neví.
Pátá výzkumná otázka zjišťovala, zda si mladí lidé myslí, že je správné, aby
tabákové a alkoholové společnosti sponzorovaly akce pro mladistvé. Jako příklad byly
v otázce uvedeny hudební festivaly nebo herní setkání. 62,3 % respondentů je názoru, že to
není v pořádku a tabákové či alkoholové firmy by podobné akce neměly sponzorovat. 31,1
% se domnívá, že je tak v pořádku. Zbytek zaujímá opět neutrální postoj.
Šestá výzkumná otázka zjišťovala názor na video ze série spotů ,,Nemyslíš-zaplatíš!“
s názvem Diskotéka. Cílem bylo zjištění, zda se respondentům jeví spot jako brutální. Více
než polovina respondentů, tedy 55,7 %, se domnívá, že je spot v pořádku. 41 % je názoru,
že je spot brutální a neměl by se vysílat a zbytek respondentů nezastává žádný názor.
Poslední otázka byla otevřená a tázala se lidí, proč si myslí, že již po více než 50 let
je hlavní postavou značky cigaret Marlboro kovboj. Cílem bylo zjistit vnímání reklamy
mladými lidmi a jejich postoj k tak známé kampani, jako je právě tato. Odpovědi byly velmi
různorodé. Nejčastější odpovědi se týkaly názoru na positioning značky. Většinou lidé
konstatovali fakt, že Divoký Západ znamená symbol nespoutanosti a divokosti, a právě toto
sdělení značka Marlboro chtěla komunikovat. Časté byly rovněž odpovědi, že westernová
postava patří ke kouření a alkoholu nebo jen prosté konstatování, že kovboje hodně kouří,
tak to k nim patří odjakživa.
3.3.1. Závěr výzkumu
Výzkum prokázal na příkladech reklam, že mladí lidé jsou ve svých úsudcích
liberálnější než Rada pro reklamu, což se dalo očekávat. V případě zakázané reklamy na
Fernet Stock dané téma nevadí více než dvou třetinám dotázaných. V případě brutálního
klipu Diskotéka se jedná o více než polovinu.
Zajímavé je, že z vyhodnocených dat lze vyčíst větší tendence k tolerování násilí a
brutality v reklamě, než k tolerování sexismu nebo nemístného dvojsmyslu jako tomu bylo u
reklamy na vodku SKYY.
Zhodnocení reklam na tabák a alkohol v ČR
Při pohlížení na alkoholové a tabákové reklamy je třeba mít na paměti fakt, že je
naše země velmi benevolentní ke konzumaci lehčích alkoholických nápojů, tedy především
piva. Souvisí to s velkou tradicí tohoto alkoholického nápoje a průmyslu spojeného
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s exportem našeho piva do zahraničí. Zatímco tabáková reklama nesmí být v televizi
vysílána, tak alkoholová reklama nemá podobná omezení. První jev je tedy znevýhodnění
tabákové reklamy, které bude o to znatelnější, až nabude účinnosti směrnice o sbližování
právních a správních předpisů členských států, týkajících se výroby, obchodní úpravy a
prodeje tabákových a souvisejících výrobků. O něco méně jsou potom lidé tolerantní
k reklamě na tvrdý alkohol, což doložil i můj výzkum v otázce tolerantnosti reklamy na
Fernet Stock.
Druhým úkazem je větší tolerance násilného obsahu v reklamě na tabák a alkohol,
než například sexistických spojení se značkou. Toto prokázal i výzkum. Arbitrážní komise
Rady pro reklamu by tedy měla hodnotit stejnou měrou pro oba případy závadné reklamy.

Závěr
Ve své práci jsem se zaměřil na současnou regulaci reklamy na alkoholové a
tabákové výrobky. V souvislosti s blízkým vývojem v oblasti evropské regulace jsem bral
v potaz i fakt postupného sbližování evropské právní úpravy. Uvedl jsem rovněž nejčastější
příklady kontroverzní reklamy na alkohol a tabák, které byly projednávány Arbitrážní
komisí Rady pro reklamu nebo které mi pouze připadaly zajímavé svým provedením.
V České republice je reklama na alkohol poměrně benevolentně upravena. Tento fakt je
způsoben velkou oblibou pití lehčího alkoholu, především piva.
V rámci tvorby zákonů se na české politické scéně provedla řada pokusů o přijetí
přísnějších norem, bohužel ale neúspěšně. V současnosti jsou tedy hlavními zákonnými
normami pro regulaci reklamy na alkohol a tabák zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
a zákon č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání.
Ve významné míře je ale v České republice doplněna regulace samoregulací.
Arbitrážní komise Rady pro reklamu působí jako nezávislý orgán, který posuzuje etičnost
problematické reklamy. Rada pro reklamu vydala pro tyto účely svůj etický kodex (Kodex
reklamy), který je závazný pro všechny členy. Tato práce se snažila posloužit čtenářům jako
možné vodítko pro vykreslení stavu alkoholové a tabákové reklamy v České republice.
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Summary
This bachelor thesis concerns tobacco and alcohol advertising in the Czech
Republic. The thesis contains various examples of these advertisings. The first part of the
thesis focuses on basic marketing, advertising and legal definitions and also describes the
development of advertising regulation in the Czech Republic.
The second part concentrates on contemporary legislative framework for alcohol and
tobacco advertising and related legal problems.
The principles of self-regulation are described as well. Decisions of the Executive
Committee concerning controversial advertising are thoroughly analysed. These
advertisings have been tested in a research, whose aim was to find out opinions of young
people on ethical safety. In the third part the thesis evaluates the previous parts.
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