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Abstrakt 

 

Název práce: Regulace reklamy v českém a světovém hokeji. 

 

Cíl práce: Hlavním cílem této práce je zjistit rozlišnosti v systémech zákonné 

regulace reklamy vztahující se na kluby účastnící se nejvyšších hokejových 

soutěží ve 3 vybraných státech EU, a to v České republice, Slovenské republice 

a Spolkové republice Německo. 

 

Metody: V této práci byla použita kvalitativní metoda analýzy dokumentů, která 

je doplněna o strukturované rozhovory s odborníky z jednotlivých klubů. 

      

Výsledky: Z pohledu zákonné regulace musí kluby dodržovat v těchto třech 

zemích stejná pravidla. Reklama je regulována stejně.    

 

Klíčová slova: Regulace, reklama, sportovní reklama, analýza dokumentů, 

rozhovor, lední hokej. 

 

 

  



Abstract 

Title: Advertising regulation in Czech and international hockey. 

 

Objectives: : The main target of this bachelor's thesis is to determine the 

diversity between legal systems in the advertising regulation relating to clubs 

participating in the highest ice hockey competitions in three selected EU 

countries, namely the Czech Republic, the Slovak Republic and the Federal 

Republic of Germany.  

 

Methods: In this work was used qualitative method of analysis of documents, 

which is supplemented by structured interviews with experts from various clubs. 

 

Results: From the perspective of the legal regulation must clubs in these three 

countries comply the same rules. Advertising is regulated in the same way.  

 

Keywords: Regulation, advertisement, sports advertisement, analysis of 

documents, interview, ice-hockey. 
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1 ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je regulace reklamy v českém a světovém 

hokeji. Důvodem výběru tohoto tématu je stoupající vliv reklamy na celou 

společnost. Součástí společnosti jsou i hokejové kluby, u kterých tvoří reklama 

v současnosti velké procento jejich příjmů. Toto téma spojuje dva fenomény 

dnešní doby. Reklama je dnes nedílnou součástí našich životů a ovlivňuje naše 

chování. Lední hokej je celosvětově populárním sportem, kterému se věnují 

milióny lidí. Autora práce zajímalo, jak tyto dva fenomény v současnosti 

koexistují a zda a jak je jejich vzájemná interakce regulována.  

Reklama měla již od svých počátků odpůrce. Namítali, že dobré zboží se 

prodá samo a reklamu tedy nepotřebuje. S rozvojem průmyslu ale vzrůstala 

potřeba se odlišit od ostatních výrobců a své zboží zviditelnit. Úloha reklamy 

začala tedy strmě stoupat. Reklama představuje jednu z nejúčinnějších forem 

propagace současnosti a tržní mechanismus si bez ní dokážeme představit pouze 

těžko. Reklama ovlivňuje úspěch či neúspěch výrobků a služeb, které přicházejí 

na trh, a zároveň se jedná o zdroj informací, který vstupuje do života každého 

člověka.  

Reklama nám ukazuje život, který se zřídka kdy podobá tomu našemu. 

Vytváří dojem života v lepších barvách, který si můžeme také dopřát díky 

reklamou propagovanému produktu nebo službě. Potvrzuje tím skutečnost, že 

„reklama tím, jak nám chce mermomocí prodávat štěstí, vytváří nakonec zástupy 

frustrovaných.“ [16, s. 25] 

Každý z nás je denně zasahován obrovským množstvím reklamních 

sdělení. V novinových prostředcích, rádiu, televizi nebo na internetu. Reklamní 

sdělení jsou mnohdy vnucována i proti vůli příjemců, prakticky se jim nelze 

bránit.  

Cílem této práce je zjistit odlišnosti v systémech regulace reklamy 

vztahující se na kluby účastnící se nejvyšších hokejových soutěží ve 3 

vybraných státech EU, a to v České republice, Slovenské republice a Spolkové 

republice Německo z pohledu zákonné regulace pomocí metod, které jsou 

popsány v metodologické části práce. Záměrem práce je určit, zda regulace 

reklamy ve vybraných státech probíhá stejně, či nikoliv.  
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K dosažení stanoveného cíle jsou v teoretické části zpracovány témata a 

pojmy, které souvisí s problematikou. Práce je rozdělena na teoreticko – 

metodologickou část a výzkum. Stěžejní částí práce je kvalitativní výzkum, 

který je prezentován analýzou dokumentů, která je doplněna o strukturované 

rozhovory s právními pracovníky hokejových klubů. Analýza dokumentů 

zodpoví předem stanovené výzkumné otázky, strukturované rozhovory poskytují 

informace, které potvrdí nebo vyvrátí odpovědi. Rozhovory s právními 

pracovníky klubů jsou součástí příloh práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Komunikace 

Mezilidská komunikace patří mezi základní lidské potřeby. Musil (2010) 

ji definuje jako „přenos informací pomocí znakového systému, uskutečňovaný 

mezi lidmi přímo nebo pomocí technicko- organizačních prostředků.“ [12, s. 11] 

Samotné slovo komunikace pochází z latiny. V latině znamená 

„comunicare“ učinit společným. Ve stejném jazyce nalezneme také hlubší 

význam, který je prezentován souslovím „communicare est multum dare“, do 

češtiny přeloženo jako „komunikovat znamená mnoho dát“. V současném pojetí 

komunikace jde podle Křivohlavého (1988) o sdělování určité informace nejen 

pomocí slov, ale i doprovodných mimoslovních prostředků. Naše sdělení, 

především jeho obsah, se snažíme předat protějšku, se kterým komunikujeme. 

Můžeme tedy říci, že komunikovat znamená navzájem se sdílet. [9] 

2.1.1 Vývoj komunikace 

Moderní doba, ve které žijeme dnes, sebou nese obrovský rozvoj 

mezilidské komunikace. Vývoji komunikace se věnuje McQuial (1999). Lidstvo 

se podle tohoto autora od doby, kdy byly používány signály, mluvení, jazyk a 

psaní, dostalo do epochy elektronické komunikace. V současné době je velmi 

důležitá masová komunikace v médiích. Média jako televize, tisk, rádio nebo 

zpravodajské portály, mohou být zdrojem moci a již nyní představují stále se 

rozvíjející odvětví průmyslu. [11] 

Komunikace dnešních dnů probíhá ve znamení nejmodernějších 

komunikačních technologií. Ruku v ruce s tímto faktem se zvyšují také nároky 

na uživatele. Z českých autorů se tomuto tématu věnuje Verner (2010), který pro 

tuto dobu považuje za zásadní komunikační nástroj internet, elektronickou poštu, 

sociální sítě a mobilní telefony. To, jakou formou komunikujeme, výrazně 

ovlivňuje obsah, který chceme předat dále. Každé médium může předat obsah 

pouze určitou formu. Obsáhlejší sdělení může zprostředkovat například tištěné 

periodikum pomocí autorského článku, sloupku, komentáře, rozhovoru, 

reportáže a tak dále. [17] 
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2.1.2 Etapy komunikace  

Stejně jako je tomu u všeho, také civilizace procházela určitými etapami, 

které jsou charakterizovány formami komunikace, které jsou pro toto období 

typické. Tímto tématem se zabývali DeFleur a Ball-Rokeachová (1996). Podle 

těchto autorů je jistým předvojem prvního období komunikace období počáteční, 

které je následováno epochou znamení a signálů. Zde se rozvíjí vrozené a 

instinktivní reakce. Komunikace je omezena počtem zvuků, pohybů a postojů. 

Celkový proces komunikace trval dlouho, díky krátkodobé paměti a zdlouhavým 

pauzám pro upřesnění obsahu. Téměř nemožné bylo ukládání a vybavování 

informací. [3] 

Náhled na následující etapy lze nalézt u Musila (2010). Dle něj, mluvení 

a jazyk spadá do období, které je staré asi 35 tisíc let. Lidstvo již bylo schopno 

předávat si zkušenosti. K ukládání informací sloužily malby, smysl života 

směřoval od sběračského k zemědělskému. Tento krok by bez jazyka nebyl 

možný. 

Následuje období písemné kultury, staré 5 tisíc let. S psaním přichází 

přechod od sluchového vnímání k vizuálnímu. Do této doby bylo lidstvo závislé 

na přenosu informací pomocí úst. Další období se označuje jako epocha tisku. 

Tento pokrok je propojen s vynálezem knihtisku Janem Guttenbergem v roce 

1440. S inovací vznikají nové možnosti pro širší okruh lidí. Díky knihtisku se 

informace mohou dostat k většímu počtu lidí, kteří se následně mohou podílet na 

celkovém dění společnosti. Vynález knihtisku je pro oblast komunikace 

přelomovým krokem. [12] 

Dle DeFleura a Ball-Rokeachové (1996) představuje pátou etapu 

v oblasti lidské komunikace etapa masové komunikace, která je spojena 

s obdobím přelomu 19. a 20. století. Telegraf a telefon se rozšiřují v rámci celé 

společnosti. Propojení lidí a informací se neustále zvyšuje, k čemuž přispívají 

kromě telefonu a telegrafu také rádio nebo televize. Dochází k celkové 

reorganizaci společnosti, ale i života jedince. [3] 

2.1.3 Masová společnost a komunikace 

V důsledku společenských změn na konci 19. století se v této době mění 

celá společnost. Zaběhlé standardy se ruší, uspořádání se dostává do složitější 
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formy. Tato doba je podle McQuila (1999) pro masová média jedinečnou 

příležitostí jak proniknout do nyní už moderní společnosti. Socializace se v této 

době už bez masových médií nedokáže obejít, a proto se jedinci mnohem více 

integrují a učí získávat informace. Časopisy, noviny, rádio a později televize, 

internet a sociální sítě nám všem umožňují získávat informace. Masová média 

jsou schopna ovlivnit velké množství lidí, a proto jsou velmi mocným nástrojem 

komunikace.  

Dle stejného autora, v období, kdy se společenské změny ustálily, došlo 

k ustanovení teorie masové komunikace. Tato teorie studuje procesy masového 

komunikování mezi institucemi, které tyto procesy zajišťují a obsahů, které dané 

instituce vytvářejí a šíří dále do společnosti. Zabývá se také skupinami příjemců, 

které se kolem daných obsahů ustanovují. [11] 

Tak, jak je tomu ve společnosti u všech pojmů, které mají velmi široký 

záběr působnosti, stejně tomu je i u termínu masová komunikace. Pro účely této 

práce je použita definice Ftorka (2009), který říká, že „Masová komunikace je 

jednosměrná komunikace od zdroje informace k velké množině individuálních 

příjemců, uskutečňovaná prostřednictvím technických prostředků masové 

komunikace – masových médií.“ [5, s. 14] 

2.1.4 Úspěšná komunikace 

Komunikace je dnešním fenoménem, který je však potřeba umět správně 

ovládat stejně jako jiné činnosti. Dle Foreta (2011) je za úspěšnou považována 

komunikace, v které dosáhneme při minimálních výdajích maximálních účinků. 

V praxi to znamená, že úspěšná komunikace by měla být důvěryhodná. Musíme 

zvolit vhodný čas a prostředí, v němž komunikace probíhá. Obsah, který 

komunikujeme, musí dávat smysl a příjemci musí odpovídat na otázky. Sdělení 

musí být jasné. Mnohem efektivnější je dle stejného autora sdělení jednoduché, 

než komplikované vyjadřování. Je třeba využívat osvědčené komunikační 

kanály, neboť k nim má příjemce vztah a respektuje je. Poslední zásadou 

úspěšné komunikace je fakt, že je potřeba znát adresáta. Čím více o něm víme, 

tím snáze ho pochopíme a sdělíme mu přesně to, co chceme. [4] 
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2.1.5 Funkce komunikace 

Každý, kdo se účastní aktu komunikace, sleduje v průběhu své vlastní 

individuální cíle. Právě podle cílů komunikace můžeme definovat komunikační 

funkce.  

Podíváme se blíže na 5 hlavních funkcí komunikace podle Vybírala 

(2005): 

 informační funkce - například oznámení změny pracovní doby 

zákazníkovi, 

 instruktážní funkce - například popis a vymezení rozsahu práce 

podřízenému jeho nadřízeného, 

 persuitivní funkce - neboli reklamní sdělení, cílem je změna 

názoru komunikujícího, 

 vyjednávací funkce - například lobbing, funguje jako nástroj 

vyjednávání, 

 zábavní funkce - cílem je prostřednictvím komunikace pobavit. 

[18] 

 

2.2 Média 

V současné době média a informační technologie natolik ovlivňují naše 

životy, že svět a celkově i společnost je utvářena spíše skrze média než přes 

osobní zkušenosti. Tvoří jakéhosi prostředníka a jsou to oni, kdo nám podává 

informace o tom, co se kolem nás děje. Komunikace tak je většinou realizována 

prostřednictvím médií. 

Neexistuje jedna obecně uznávaná definice pro termín media. Definici 

médií z pohledu masové komunikace uvádí ve své publikaci například Bednařík, 

Jirák a Kopplová (2011), kteří říkají, že: „ustavené společenské instituce 

s vlastní svébytnou množinou pravidel a postupů, která jsou ale v celém rozsahu 

svých činností určována a omezována společností, v níž působí.“ [1, s. 14] 

2.2.1 Historie médií 

Media a hlavně současná masová media procházely a hlavně nyní 

prochází významným vývojem.  
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Nástup masových medií je výsledkem modernizačního procesu, který 

začal v 15. století po celé Evropě. Rozvíjel se obchod, vyrábělo se značně více 

zboží a také kvetl dovoz rozličných komodit z různých destinací právě do 

Evropy. Média tehdy představovala informační nástroj, který oznamoval 

čtenářům místa trhů, jaké zboží a za jakou cenu bude prodáváno. Velká část 

populace se začala přesouvat do měst a s ním i jejich média. Nástup médií je 

spojen s modernizačním procesem a je jeho průvodním jevem. Tento proces 

postupně zasahoval do všech vrstev společnosti a stal se tak komplexním jevem. 

O tom, kdy došlo k úplnému nástupu masových médií, se vedou odborné 

diskuze. Podle jednoho názoru se tak stalo ve 30. letech 19. století, kdy došlo 

v USA a Velké Británii k vynálezu tisku s vyšším nákladem. Druhá skupina 

odborníků tvrdí, že tento nástup je třeba hledat v rozvoji dělnického tisku 

v průběhu 19. století. [1] 

Pro přehlednost několik nejdůležitějších dat ve vývoji masových medií 

z pohledu světového a hlavně s ohledem na vývoj v České republice.  

 1445 - vynález knihtisku (Johannes Gutenberg). 

 1605 - 1. tištěné noviny - Relation ve Štrasburku (Johann 

Carolus, vydavatel). 

 1833 - vznik bulvárních novin - New York Sun. 

 1855 - 1. reklamní a inzertní kancelář v Hamburku. 

 1895 - promítán 1. film na plátno pro diváky (bratři Lumièrové). 

 1918 - založena Československá tisková kancelář „ČTK“. 

 1924 - 1. sportovní rozhlasový přenos, reportáž z boxu v Praze na 

Letné. 

 1925 - 1. televizní společnost - Television Ltd. (John Baird, 

zakladatel). 

 1935 - 1. plně barevný film - The Vanity Fair. 

 1936 - zahájeno první pravidelné televizní vysílání na světě - 

stanice BBC. 

 1937 - 1. přímý televizní přenos, korunovace krále Jiřího VI. ve 

Velké Británii. 
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 1954 - zahájeno pravidelné televizní vysílání Československé 

televize. 

 1955 - 1. televizní přenos sportovního utkání. 

 1969 - vzniká předchůdce internetu - Arpanet, propojeny 4 

univerzity v USA. 

 1973 - síť Arpanet pronikla do Evropy. 

 1990 - spuštěna 1. webová stránka - http://info.cern.ch (Tim 

Berners-Lee). 

 1990 - začala vysílat komerční rozhlasová stanice - Evropa 2. 

 1991 - představen 1. internetový prohlížeč - WorldWideWeb 

v CERNu. 

 1992 - oficiální připojení ČR do sítě www na ČVUT v Dejvicích. 

 1992 - veřejnoprávními médii v ČR se stávají Český rozhlas, ČT 

a ČTK. 

 1996 - vznikl v ČR katalogový server - www.seznam.cz. 

 2004 - spuštění sociální sítě - Facebook v USA (Mark 

Zuckerberg, zakladatel). 

 2005 - vznik Webu 2.0, uživatel je tvůrcem obsahu - Wikipedia, 

YouTube, atd. [23] 

2.2.2 Druhy médií   

Média lze dělit podle více kritérií. Postler (2003) dělí média dle 

dostupnosti a podle schopnosti působit na emoce člověka.  

Největším rozsahem disponují masová média, která působí na mnoho 

příjemců. Jedná se o televizi, rozhlas, tisk, kino a také nová média (PC, internet 

a digitální televizi, e-mail, chytré telefony). Pravým opakem jsou média 

specifická. Disponují lokální působností a určitými zvláštnostmi. Jsou využívány 

zejména po reklamní sdělení. Jmenujme billboardy, reklamní lavičky, 

sportoviště a reklamní předměty.  

Další metodou klasifikace medií je rozdělení podle schopnosti působit na 

emoce člověka. Například horká média působí na více smyslů v jeden okamžik. 

Vnímáme je mnohem intenzivněji. V jedné chvíli vnímáme obraz a zvuk, hudbu 

či mluvené slovo. K těmto médiím řadíme televizi, rozhlas, telefon, či internet. 
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Protikladem jsou chladná média. Jejich schopnost působit na emoce je omezená, 

ale neznamená to, že by chladná média nepůsobila vůbec. Je na příjemci, jak si 

zvolí rytmus přijímání informací. Jedná se o tisk, billboardy, dopravní 

prostředky MHD, prospekty a reklamní předměty. [14] 

2.2.3 Funkce médií 

To, jaké mají média postavení ve společnosti, je z velké částí závislé na 

kvalitě její kultury. Média mohou zastávat funkci stabilizující, kdy potvrzují a 

uznávají společenské hodnoty. Mohou však také působit destruktivně právě proti 

hodnotám, které jsou ve společnosti zavedeny.  

To, jak média ovlivňují společnost i jednotlivce, je jednou ze základních 

otázek v problematice médií. V některých případech je možné vliv médií 

pozorovat, ale je velmi těžké ho kvantifikovat či empiricky dokázat. 

Společenské jevy nemívají pouze jednu příčinu, kterou by bylo možné 

laboratorně změřit. Tím, jaký je obsah sdělení a tím, jak je tento obsah podán, 

dosahují média různých účinků. Mohou zvyšovat pozornost společnosti 

k určitému tématu a tak posilovat jeho důležitost. S touto funkcí médií se lze 

často setkat u politických témat. Média mohou také témata „nastolovat“. 

Témata, která zůstanou v médiích nezměněna, jsou odkázána na okraj povědomí, 

nebo do něj vůbec nevstoupí. Média mohou také podporovat vybrané úsudky a 

domněnky. Díky tomu potvrzují u příjemců obsahu názor, že jde o pravdu. [28] 

 

2.3 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace bývá někdy milně zužována pouze na 

reklamu. Reklama je pouze jedním z jejich nástrojů. Samotné reklamě je 

věnována další kapitola.  

Definice a rozdělení 

Marketingovou komunikaci můžeme označit za rozsáhlý soubor nástrojů, 

které mají jedno společné. Jejich úkolem je prodat výrobky nebo služby 

prostřednictvím komunikace s potencionálními zákazníky. [27] 

Způsobů, jak zákazníkovi předat naší informaci, existuje mnoho. 

Nejčastěji se marketingová komunikace dělí na: 
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 reklamu, 

 osobní prodej, 

 podporu prodeje, 

 public relations (vztahy s veřejností), 

 sponzoring, 

 přímou marketingová komunikace, 

 web marketing. [26] 

2.3.1 Pojem marketing a jeho význam 

Marketing je ekonomickou vědní disciplínou, která se neustále rozrůstá. 

Samotný pojem je mezinárodního charakteru.  

Marketing se zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a 

společenských potřeb. Kotler (2013) ve své publikaci říká, že: „Marketing 

naplňuje potřeby se ziskem“. [8, s. 43] 

Americká marketingová asociace nabízí již obsáhlejší definici. 

„Marketing je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a 

poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým 

způsobem, aby z nich měla prospěch firma a držitelé jejich akcií“. [8, s. 43] 

V České republice se marketing začal objevovat po roce 1990 s rozvojem 

tržního hospodářství. To, jak se marketing dynamicky rozvíjí, souvisí dle 

Heskové (2001) s rozvojem informačních technologií a globalizace. Základním 

prvkem marketingu je směna.  

Marketing patří k manažerským disciplínám, stejně jako například 

účetnictví. Za základní úkol marketingu se označuje zvýšení efektivnosti 

procesů. Podobně jako zmíněné účetnictví nebo jiné manažerské disciplíny, 

marketing říká, co je nutné vykonat, jaký je očekávaný výsledek činnosti, 

metody podle kterých se bude postupovat, cíle práce, standardy, strategie, 

taktiky, plány a jejich programy. Marketing kontroluje průběh činností. Zejména 

proto, aby korigoval odchylky ve vztahu k tomu, jaké cíle byly vytyčeny. [7] 

Na marketingových činnostech často závisí obchodní a finanční úspěch. 

Všechny činnosti podniků (hokejových klubů) a společností (provoz, finance, 

účetnictví) jsou v ohrožení, pokud na trhu neexistuje poptávka po jejich 
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výrobcích nebo službách. V současnosti je v každé střední a větší firmě zřízena 

pozice marketingového ředitele či manažera. To samo o sobě vypovídá o tom, že 

marketing je nezbytnou součástí každé obchodní společnosti.  

O nezbytnosti marketingu svědčí i skutečnost, že se firmy samy 

prezentují na svých internetových stránkách marketingovými výsledky. Je 

zřejmé, že pracovníci marketingových oddělení činí závažná rozhodnutí. 

V jejich popisu práce je navrhovat nové výrobky, určovat cenu, najít místo, kde 

se budou výrobky a služby prodávat nebo kolik prostředků bude uvolněno na 

reklamu.  

Marketing v podstatě znamená neustálé sledování zákazníků a jejich 

přání, které se firmy následně snaží splnit a tím si získat zákaznickou přízeň. 

Neznamená to však, že marketing má pouze pozitivní dopad. Jsou známy i 

případy, kdy se známé a tradiční společnosti dostaly do finančních a 

existenčních problémů způsobených nevhodně provedeným marketingem a také 

kvůli faktu, že podcenily konkurenci. [8] 

2.3.2 Sportovní marketing  

Společně s rostoucí popularitou sportu u veřejnosti graduje i role 

marketingu ve sportovním prostředí. Ať už firmy, či neziskové sportovní 

organizace si velmi dobře uvědomují, že marketing je pro jejich chod a 

fungování jednou ze zásadních činností.   

Dle Čáslavové (2009) s sebou toto specifické odvětví přináší jak 

pozitivní, tak i negativní aspekty.  

Pozitiva sportovního marketingu 

 vymezení nabídky sportovních produktů, komu je určena 

(členům, divákům, sponzorům, státu), 

 různorodost nabídky sportovních produktů na činnosti přinášející 

a nepřinášející finanční efekt, 

 propagace sportu,  

 určení priorit v dosažení cílů (sportovních, ekonomických, 

sociálních),  

 získání doplňkových zdrojů pro rozvoj neziskových aktivit. 



21 

 

 Negativa sportovního marketingu  

 postavení financí nerespektuje sportovní odbornost,  

 smluvní vázanost na sponzory omezuje svobodnou volbu např. 

při výběru náčiní nebo v oblasti osobnostních práv sportovce, 

 tendence k užívání zakázaných dopingových látek. [2] 

 

 

2.4 Reklama  

Následující kapitola teoretických východisek je věnována reklamě a 

sportovní reklamě.  

2.4.1 Pojem reklama   

Existuje mnoho definic reklamy. Vysekalová a Mikeš (2007) říkají, že: 

„Jde o komunikaci mezi zadavatelem a tím, komu jsou nabízený produkt či 

služba určeny, prostřednictvím nějakého média s komerčním cílem.“ [19, s. 16] 

Definice uvedená v Zákoně číslo 40/1995 Sb., o regulaci reklamy říká, že 

„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.“ [35] 

Reklama je předmětem odborných diskuzí. Její přínos je některými 

odborníky zpochybňován. Mezi záporné stránky řadí přerušování při poslechu 

rádia, čtení novin nebo při sledování televize. Odpůrci reklamy namítají, že 

reklama stojí mnoho prostředků, které platí spotřebitel. Dalším argumentem je 

tvrzení, že jde o manipulaci s lidmi.  

Dle Vysekalové a Mikeše (2007) spočívá přínos reklamy v šíření 

informací o produktech a službách. Její schopnost zasáhnout masovou část 

populace převyšuje tuto schopnost u ústního podání. Spotřebitelům nabízí pocit 

důvěry a širší výběr. Je také důležitá pro ekonomickou prosperitu. [19] 
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Sportovní reklama a její druhy  

Sport je významným fenoménem dnešní doby, což přitahuje zájem firem, 

pro které jsou fanoušci potencionálními zákazníky. Sportovní reklama je podle 

Čáslavové (2009) „placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo 

myšlenek určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) 

prostřednictvím komunikačních médií.“ [2, s. 168] 

Tato autorka rozděluje druhy sportovní reklamy následovně: 

2.4.2 Reklama na dresech a sportovních oděvech  

Tato reklama seznamuje potencionálního zákazníka s produktem, firmou, 

akcí nebo produkt či akci aktualizuje a doplňuje nové informace. Je znázorněna 

motivem nebo textem na sportovním oděvu a jejím prvotním úkolem je působit 

na potencionálního zákazníka. To, jak dlouho reklama působí, je dáno časovým 

limitem akce. Účinnost této akce se pochopitelně zvyšuje v případě přímého 

televizního přenosu nebo záznamem dané akce. Úspěch této reklamy je závislý 

na velikosti a také obsahu nápisu, loga nebo symbolu na dresech a sportovních 

oděvech. 

2.4.3 Reklama na startovních číslech  

Působení u této reklamy je rozdílné u jednotlivých sportů. V každém 

sportu je odlišná doba působení na diváka. V některých sportech nejsou ale tyto 

čísla využívána. Tato reklama působí přímo v průběhu akce, televizním 

přenosem nebo akcí se její účinnost násobí. Jako pomocník pro zvýšení 

působnosti fungují rozhovory nebo fotografie závodníka například v časopisech. 

Úspěch této reklamy je závislý na velikosti reklamy samotné. 

2.4.4 Reklama na mantinelu 

Reklamní sdělení je znázorněno textem nebo motivem na mantinelech či 

na reklamním pásu. V současnosti existují videopásky nebo pohyblivé reklamní 

pásy, které nabízejí možnost pravidelně měnit reklamní sdělení v průběhu 

utkání. Toto sdělení upozorní diváka přímo, má možnost ho sledovat v průběhu 

celé akce. Reklama na mantinelu a její úspěch závisí opět na velikosti reklamy. 

Větší plochy a lépe viditelná místa jsou dražší. Tyto záležitosti řeší smluvní 
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dohody mezi oběma stranami. Pokud jsou vedle sebe dvě reklamy, závisí také na 

věhlasu každé z nich. 

2.4.5 Reklama na sportovním náčiní a nářadí  

Tento druh reklamy má za úkol seznámit potencionálního zákazníka se 

sportovní značkou, sportovním produktem, či firmou. Je znázorněna textem 

nebo motivem na sportovním nářadí či náčiní. Její působení je opět kombinací 

přímého upozornění diváků v rámci konkrétní akce s televizními záběry nebo 

záznamy. Text nebo logo na sportovním nářadí nebo náčiní je ale zpravidla dost 

malý, proto se jeho účinnost zvyšuje bližšími televizními záběry. 

2.4.6 Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

Funkce tohoto druhu reklamy je zejména přesvědčovací a upomínací. Je 

prezentována na výsledkových tabulích a ukazatelích. Jde o vynucené 

upozornění diváka v rámci prezentace výsledků, času a podobně. Tato forma 

reklamy je prezentována při všech akcích, kde jsou používány tabule a 

ukazatele. Díky upomínacímu efektu slouží hlavně pří zavádění značky, 

případně jako připomenutí dostatečně známé firmy. 

2.4.7 Jiné reklamní možnosti  

Jiné reklamní možnosti jsou vhodné pro prezentaci loga a plní upomínací 

funkci. Jedná se například o loga na drobných reklamních předmětech, jako jsou 

vstupenky nebo deštníky. V tomto případě velmi záleží na vynalézavosti a 

šikovnosti pracovníků marketingového oddělení. Jinak je tomu v případě 

vstupenek, kde je použit donucovací efekt. Na svou vstupenku se podívá každý 

divák, který se účastní dané sportovní akce. Tyto možnosti jsou využívány 

především pro zavedení pro zavedené produkty a jejich značky. [2] 

2.4.8 Klady nosičů reklamy na sportovištích  

Kladům a záporům nosičů reklamy na sportovištích se věnuje Čáslavová 

(2009). Autorka jmenuje tři klady a pět záporů. 

Intenzivní zásah přítomných diváků 

Tento klad je dán tím, že s reklamou přímo na sportovišti jsou fanoušci 

v přímém kontaktu. Pokud se jdou lidé při sledování sportovní akce bavit a 
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odreagovat, vytváří se tím ideální podmínky pro jejich nenásilné vnímání 

reklamy. 

Vhodná regionální zaměřitelnost 

Výhoda vyplývající z umístění sportoviště v určité oblasti. Ve většině 

případů mají na stadionech reklamní sdělení firmy, které působí v dané oblasti a 

chtějí touto reklamou zacílit na potencionální zákazníky, kteří žijí také v dané 

oblasti. Z tohoto pohledu mluvíme o reklamě místní, regionální, národní a 

mezinárodní. Pro efektivnost reklamy jsou velmi důležité sportovní úspěchy 

klubu, které sebou přináší vyšší návštěvnost a tedy i více potencionálních 

zákazníků. 

Možnost prezentovat se v masmédiích při vrcholných soutěžích 

Zde je hlavním zájmem dostat své reklamní sdělení do televize a tedy 

mezi více potencionálních zákazníků. Je potřeba vzít v potaz rozmístění reklamy 

a také postavení televizních kamer. Z nabídkových listů klubů lze vyčíst, že 

reklamy, které jsou mimo záběry televizních kamer, mají mnohem nižší ceny. 

2.4.9 Zápory nosičů reklamy na sportovištích 

Nízká vypovídací schopnost 

Reklamy jsou omezeny velikostí nebo časem, kdy mohou být spatřeny. 

Proto není možné prostřednictvím tohoto sdělení vypovědět všechny potřebné 

informace. Firmy tyto reklamy využívají pro prezentaci loga, které plní 

upomínací funkci.  

Horší demografická zaměřitelnost 

Tento zápor je dán širokým okruhem lidí, kteří daný sport navštíví. 

Všichni potencionální zákazníci mají stejný zájem – daný sport, ale jinak se 

jedná o věkově i zájmově velmi rozdílné skupiny. Je proto těžké zacílit svou 

reklamu na takto rozdílné subjekty. 

Omezení tvaru reklamy 

U řady vrcholových sportů je velikost reklamy omezena. K této 

problematice vydávají pravidla zejména mezinárodní federace jednotlivých 

sportů. 
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Nízká flexibilita 

Nízká flexibilita je stanovena sponzorskou smlouvou. V této smlouvě je 

zakotvena doba, na kterou je možné si reklamu na sportovišti či dresu sportovce 

pronajmout. Tato smlouva bere v potaz také fakt, že významní sportovci mají 

také své partnery.  

Vysoká cena 

Souvisí s mnoha faktory, které hrají v marketingu sportu velkou roli. 

Záleží, o který sport se jedná, jeho popularitu nebo sportovní výsledky daného 

klubu. Cena je také dána atraktivností reklamních ploch. [2] 

 

2.5 Regulace reklamy  

Následující kapitola je věnována právnímu prostředí vybraných zemí 

z hlediska reklamy.  

2.5.1 Česká republika  

V České republice je regulace prováděna zejména prostřednictvím 

zákona. Regulace reklamy je zahrnuta v několika zákonech a dalších právních 

předpisech. Nejdůležitější je Zákon číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a 

společně s ním Zákon číslo 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání. Reklamou se zabývá také obchodní zákoník, autorský nebo 

tiskový zákon. 

Kromě zmíněné právní regulace je druhým stupněm regulace tzv. 

autoregulace. Tento stupeň společně s právní regulací nijak nesoupeří, oba se 

vzájemně doplňují. Autoregulace se snaží, aby reklamní trh fungoval sám a stát 

do něj nemusel zasahovat. Jde především o ochranu etických principů reklamy, 

které lze právně jen velmi špatně postihnout. 

2.5.1.1 Zákon o regulaci reklamy  

Tento zákon vymezuje v článku I. reklamu, sponzorování, zadavatele 

reklamy, zpracovatele reklamy a šiřitele reklamy.   

V následujícím ustanovení je vymezeno, která reklama je zakázána.  
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Zakazuje se:    

 reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž 

prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními 

předpisy, 

 reklama založená na podprahovém vnímání; takovou 

reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která 

by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato 

osoba vědomě vnímala, 

 reklama klamavá, 

 reklama skrytá; rozumí se jí reklama, u níž je obtížné rozlišit, 

že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama 

označena. [35] 

2.5.1.2 Samoregulace České republiky 

Samoregulace, zastupující druhý stupeň regulace reklamy, funguje na 

etické úrovni. Tento stupeň regulace je vyjádřením akceptace etických kodexů 

ve společnosti. Rozhodnutí, které vydávají orgány samoregulace, nejsou 

vykonavatelná státem, jde tedy o důležitou součást při formování reklamního 

trhu.  

Winter (2004) ve své publikaci uvádí, že samoregulace znamená proces, 

který se snaží žít svým vlastním životem tak, aby nebyly potřeba státní zásahy a 

reklamní průmysl fungoval i bez jejich nutnosti. Úkolem samoregulace není 

nahradit legislativu, ale pouze ji doplnit o etická pravidla. [20] 

V oblasti samoregulace v České republice je nejvýraznějším sdružením 

Rada pro reklamu. Jedná se o nestátní a neziskovou organizaci. Z tohoto titulu 

nemůže udělovat finanční pokuty. Jejím posláním je vydávat doporučení. Sama 

Rada popisuje svou činnost následovně: „Rada pro reklamu vznikla za účelem 

prosazování samoregulace reklamy. Hlavním cílem Rady pro reklamu je 

zajišťovat a prosazovat na území České republiky čestnou, legální, pravdivou, a 

decentní reklamu.“ [31] 

Viditelnější činností Rady je vydávání Kodexu reklamy. Jeho cílem je, 

aby reklama plnila informační funkci pro veřejnost a zároveň dodržovala etická 
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hlediska. Kodex byl vytvořen a má napomáhat k tomu, aby byla reklama 

v České republice pravdivá, slušná, čestná a aby se zadavatelé reklamy držely 

mezinárodně uznávaných zásad vypracovaných Mezinárodní obchodní komorou. 

Kodex obsahuje 11 kapitol, které upravují například pravidla pro reklamu na 

alkohol, potraviny, léky nebo zásilkový prodej. Dále vydává rozhodnutí o tom, 

zda reklamy jsou či nejsou v rozporu s etickými pravidly. [31] 

2.5.2 Slovenská republika  

Stejně jako je tomu v ČR, základním zdrojem pro regulaci reklamy je na 

Slovensku Zákon o reklame číslo 147/2001 Zb. Druhým nejdůležitějším 

zákonem je Zákon o vysielání a retransmisii číslo 308/2000 Zb. Reklama je také 

upravena v několika dalších dokumentech, například zákon o ochraně 

spotrebiteľa, o audiovízii nebo trestný zákon. [26]  

2.5.2.1 Zákon o reklame 

Účelem tohoto zákona je stanovit všeobecné požadavky na reklamu, 

vztahy mezi sdruženími založenými na ochranu etiky reklamy a orgány dozoru. 

Stejně jako je tomu v ČR, úvodní část zákona je věnována vymezení základních 

pojmů. Reklamou je podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o reklame „prezentace 

produktů v jakékoli podobě s cílem uplatnit je na trhu“. [36] 

     § 3 vysvětluje všeobecné požadavky na reklamu. Reklama musí být 

v souladu s pravidly hospodářské soutěže a dobrými mravy. Reklama nesmí být 

klamavá a skrytá. Zakazuje se také: 

 zneužívat důvěru spotřebitele, 

 prezentovat produkty, jejichž výroba, prodej nebo používání 

jsou zakázané, 

 obsahovat cokoliv, co znevažuje nebo uráží lidskou 

důstojnost, národnostní nebo náboženské cítění, 

 jakoukoliv diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo 

sociálního původu, 

 propagování násilí, vandalismu a vulgarity, 

 zákaz prezentace nahého lidského těla pohoršujícím 

způsobem, 
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 prezentovat produkty poškozující životní prostředí, 

 ohrožovat fyzické a psychické zdraví občana 

 zákaz zveřejňování osobních údajů bez předcházejícího 

souhlasu osob, jichž se týkají, 

 zákaz zasahování do práv jiných osob, bez jejich souhlasu aj. 

2.5.2.2 Samoregulace Slovenské republiky 

Na Slovensku funguje odborný orgán jako v České republice. Rada pre 

reklamu je orgánem etické samoregulace. Zabezpečuje a prosazuje, aby byla 

šířena reklama čestná, slušná, decentní, legální a pravdivá. Sdružuje zadavatele 

reklamy, reklamní agentury, média, ale také podnikatelské subjekty. Členové se 

zavazují dodržovat etický kodex a tím udržovat dobré jméno reklamy. Tento 

orgán je od roku 1995 členem EASA – The European Advertising Standards 

Alliance, evropské aliance pro samoregulaci reklamy.  

Za účelem posuzování souladu reklam s Etickým kodexem byla zřízena 

Arbitrážní komise, která má 13 členů. Těmito členy jsou odborníci z oboru 

marketingové komunikace. Tato komise posuzuje stížnosti veřejnosti, fyzických 

a právnických osob a asociací. Orgány Rady jsou prezidium, prezident, dozorný 

výbor, rokovací poriadok, zmíněná arbitrážná komisia, valné zhromaždenie, 

sekretariát a odvolací orgán. [29] 

2.5.3 Spolková republika Německo 

Německo disponuje jedním z nejpřísnějších systému regulace reklamy 

v Evropě. Německý systém regulace reklamy je taktéž dvoustupňový. Právní 

oblast je upravena 16 zákony, mezi nimiž má dominantní postavení Zákon o 

nekalé soutěži. Reklama na jednotlivé výrobky (alkohol, tabákové výrobky, 

léčiva) je regulována vždy v několika právních předpisech (například zákon o 

zákazu reklamy tabákových výrobků, zákon o reklamě na léčiva nebo Etický 

kodex, který upravuje reklamu na alkohol). [29] 

2.5.3.1 Zákon proti nekalé soutěži 

Slouží jako ochrana soutěžitele, spotřebitele a dalších účastníků trhu proti 

nekalým obchodním praktikám. V úvodní části definuje obchodní praktiky, 

účastníky trhu, komunikaci, podnikatele a náležitou profesionální péči. V této 



29 

 

části je také definován „Kodex chování“, kterým se rozumí „dohoda nebo 

soubor pravidel, která definuje chování podnikatelů, kteří se zavázali 

k dodržování ve vztahu k obchodním odvětvím nebo jednotlivých obchodních 

praktik.“ [21] 

Nekalé praktiky jsou takové, které jsou nezákonné. Zhoršují zájmy 

soutěžitelů, spotřebitelů nebo jiných účastníků trhu. Zakazuje se: 

 používat obchodní praktiky, které zhoršují svobodu rozhodování 

spotřebitelů nebo jiných účastníků trhu, 

 používat obchodní praktiky, které využívají duševní nebo fyzické 

slabosti, věku, obchodní nezkušenosti, důvěřivosti nebo strachu, 

 zakrývat reklamní charakter obchodních praktik, 

 nejednoznačně uvést podmínky týkající se využití prodeje jako je 

pokles cen, 

 nejednoznačně uvést podmínky pro účast v soutěži, 

 hanebně označovat zboží, služby, činnosti nebo osobní a 

obchodní postavení soutěžitele, 

 tvrdit nebo šířit fakta o zboží, službách, podnikateli nebo vedení 

podniku, které vedou k poškození pověsti, 

 nabízet repliky zboží nebo služeb, 

 záměrně omezovat konkurenci, 

 porušovat právní předpis, který je určen k regulaci trhu. [21] 

2.5.3.2 Samoregulace Spolkové republiky Německo 

Samoregulace v Německu je pod kontrolou tří organizací.  

Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft  

Ústřední svaz německého reklamního průmyslu (dále jen „ZAW“) je 

organizace sdružující podnikatele, média, reklamní nebo výzkumné agentury, 

které se angažují v oblasti reklamy. ZAW zastupuje všechny oblasti reklamy a je 

orgánem, který spolu se svými členy řeší politiku a případné vyrovnání mezi 

zúčastněnými subjekty. Orgány ZAW jsou prezident, viceprezident, prezídium a 

jednotlivé pracovní skupiny ZAW. Pracovní skupiny se zaobírají 7 oblastmi 

reklamy. Jedná se o harmonizaci reklamního práva, reklamu na tabákové 
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výrobky, reklamu na potraviny, rozhlasovou reklamu, ochranu dat, sponzoring a 

reklamu na alkohol. [34] 

Deutscher Werberat  

Deustcher Werberat je Německou Radou pro reklamu. Je to 

samoregulační organizace, která se zabývá etickou stránkou reklamy. Jde o 

dceřinou organizaci ZAW, která Deutscher Werberat založila v roce 1972. 

Deutscher Werberat řeší stížnosti na jakoukoliv komerční reklamu.  Jakékoliv 

jednání o reklamě je zahájeno pomocí písemné žádosti. Tato žádost může být od 

jakékoliv osoby, ale také z vlastní iniciativy. Tato organizace je tvořena 13 

členy. Vydává také soustavu etických kodexů, které upravují několik oblastí. 

Kodexy řeší například oblast komerční komunikace, alkoholických nápojů, 

reklamu zaměřenou na děti a mládež v rozhlasovém a televizním vysílání nebo 

nebezpečné situace v reklamě. [25] 

Wettbewerbszentrale   

Zdaleka největší a nejvlivnější organizací v rámci samoregulace ve 

Spolkové republice Německo je Wettbewerbszentrale. Její pole působnosti je 

zaměřeno na prosazování práva proti nekalé konkurenci. Může podat žalobu u 

Evropského soudního dvora. Základní funkcí je zkoumání právního prostředí, 

právní poradenství, informování a prosazování práva. Orgány společnosti jsou 

vedení, členská schůze, prezídium a poradní sbor. Členy jsou obchodní 

korporace, komerční a průmyslové asociace. Celkový počet členů je 1600. [30] 
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3 CÍLE A ÚKOLY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

3.1 Cíle  

Cílem této práce je zjistit odlišnosti v systémech regulace reklamy 

vztahující se na kluby účastnící se nejvyšších hokejových soutěží ve 3 

vybraných státech EU, a to v České republice, Slovenské republice a Spolkové 

republice Německo z pohledu zákonné regulace. 

3.2 Úkoly  

Pro dosažení hlavního cíle práce byla práce rozdělena na tyto dílčí úkoly: 

 studium potřebné literatury a dokumentů vztahujících se k tématu, 

 zpracování teoretických východisek, 

 analýza dokumentů, 

 strukturované rozhovory s pracovníky klubů, 

 diskuze. 
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4 METODIKA   

Pro účely této práce je základní výzkumnou strategií kvalitativní 

výzkum. Kvalitativní výzkum směřuje podle Hendla (2005) k porozumění tím, 

že se snaží se o získání hlubšího náhledu do zkoumaného fenoménu, události 

nebo jedince. Je typický nestrukturovaným a pružným charakterem. Při tomto 

druhu výzkumu se výzkumný pracovník snaží o vytvoření komplexního obrazu. 

Typickými metodami pro kvalitativní výzkum jsou standardizované, polo 

standardizované a volné rozhovory, interview, dále analýza textů, dokumentů, 

terénní výzkum a zúčastněné pozorování.  

Odborníci jako nevýhodu tohoto výzkumu uvádějí problém zobecnění 

získaných výsledků. Sběr a analýza dat jsou obvykle časově náročné. Hrozí zde 

riziko ovlivnění výsledků osobou výzkumníka a jeho osobními preferencemi. 

Tato práce se snaží podobnému zkreslení předejít užitím analýzy dokumentů 

pomocí metody usuzování, která naopak napomáhá zachovat původní data, bez 

jakéhokoliv zkreslení. Dále byla pro zajištění cíle této práce použita další 

z kvalitativních metod výzkumu, strukturované rozhovory. [6] 

4.1 Výzkumná metoda a metoda sběru dat 

Jako výzkumná metoda byla zvolena analýza dokumentů, která je 

doplněna o rozhovory s experty z jednotlivých zemí. Analýza dokumentů je 

využívána ke zkoumání vizuálního nebo písemného materiálu. [10] 

Dle Hendla (2005) patří tato metoda mezi standartní metody jak 

v kvalitativním, tak v kvantitativním výzkumu.  Za dokument můžeme 

považovat všechny stopy lidské existence. Vše, co je napsané nebo zaznamenané 

lze podrobit analýze z různých hledisek. Za dokumenty považujeme data, která 

byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a za jiným účelem, než je aktuální 

výzkum. Výzkumník tedy pracuje s daty, které jsou již k dispozici.  

Výhodou použití dokumentů jako zdroje dat je jejich rozmanitost. 

Otevírají nám cestu k informacím, ke kterým by se jinými cestami nebylo možné 

dostat. Nespornou výhodou je také fakt, že data, která jsou získána z dokumentů, 

nejsou vystavena působení chyb, které vznikají nevyhnutelně při realizaci 

rozhovorů, pozorování, měření nebo testování. Při realizaci těchto metod 
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dochází k přímému kontaktu a interakci mezi výzkumníkem a zkoumanými 

jedinci. Tento fakt může vést ke změnám v jejich chování a tedy ke zkreslení 

dat.  

V případě dokumentů a jejich zkoumání ovlivňuje subjektivitu 

výzkumníka výběr dokumentů určených k výzkumu, nikoliv informace obsažené 

v nich. V tomto bodě se jedná o tzv. nereaktivní způsob sběru dat. [6] 

4.1.1 Metoda usuzování 

Pro účely této práce bylo ve výzkumu postupováno induktivně. „Indukce 

vychází z poznatku, že pozorovaní představitelé (instance) dané jevové kategorie 

se vyznačují jistou vlastností“ [2, s. 36] 

Indukce je obecná metoda usuzování, na níž je zpravidla založena 

kvalitativní metodologie. Kvantitativní výzkum bývá založen na metodě 

deduktivní. Švaříček a Šeďová (2007) říkají, že „Při induktivním postupu 

odvozujeme ze singulárních výroků tvrzení obecného univerzálního charakteru, 

které má ovšem pravděpodobnostní povahu, neboť singulární výroky nepopisují 

všechny možnosti“ [15, s. 25] 

4.1.2 Výzkumná a zjišťovací jednotka   

Jednotkou zkoumání je veřejnoprávní regulace reklamy v ledním hokeji 

ve státech vybraných pro tuto práci, tedy Česká republika, Slovenská republika a 

Spolková republika Německo. 

Zjišťovací jednotkou jsou dokumenty, které nejvíce ovlivňují reklamu 

v daných státech. Tyto dokumenty jsou platné pro veškeré fyzické a právnické 

osoby ve vybraných státech. Prostřednictvím analýzy těchto dokumentů hledá 

autor práce odpovědi na výzkumné otázky.  

4.1.3 Charakteristika výzkumné jednotky  

Regulace reklamy ve všech státech vybraných pro tuto práci probíhá ve 

dvou stupních – zákonná regulace a tzv. samoregulace. Zákonná regulace je 

zastoupena zákony příslušných zemí, které platí pro všechny reklamy bez 

výjimky. V žádné z předmětných zemi neexistuje jeden kompletní zákon, který 

by reklamu reguloval celkově v plném jejím rozsahu. Jednotlivé druhy a podoby 

reklamy jsou regulovány ve více dokumentech.  
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4.1.4 Charakteristika zjišťovací jednotky 

Dokumenty, ze kterých práce čerpá informace (data) pro svůj výzkum, 

jsou veřejně přístupnými dokumenty, které byly vypracovány a slouží široké 

veřejnosti. Všechny fyzické a právnické osoby České republiky, Slovenské 

republiky i Spolkové republiky Německo se těmito zákony musí bez výjimky 

řídit. Část dokumentů je vytvořena v německém zákoně, autor práce musel tedy 

dokumenty přeložit, aby s nimi mohl dále pracovat.  

Dokumenty pro účely této práce byly vybrány na základě informací od 

právních zástupců klubů z vybraných zemí. Pracovníci klubů potvrdili 

informace, které autor práce zjistil ohledně veřejnoprávní regulace v daných 

zemích. Jedná se o dokumenty, které jsou pro kluby nejdůležitější z hlediska 

zákonné regulace reklamy. Dokument, který upravuje regulaci reklamy na 

alkoholické nápoje ve Spolkové republice Německo je součástí samoregulace. 

Nejedná se tedy o zákon, což bylo potvrzeno odpovědným pracovníkem 

vybraného německé hokejového klubu. Německá společnost respektuje 

vyjádření a kodexy samoregulačních orgánů stejně jako zákony. Z tohoto 

důvodu je dokument zařazen do výzkumu. Proto je tento dokument zařazen do 

výzkumu. 

Všechny dokumenty potřebné pro tento výzkum, jsou příslušnými orgány 

zpřístupněné na jimi provozovaných internetových stránkách. Jak již bylo 

zmíněno, nejedná se o všechny dokumenty, které upravují regulaci reklamy. Pro 

účely analýzy dokumentů byly vybrány jen zákony, nařízení a kodex s největším 

dopadem na regulaci v prostředí ledního hokeje. Z tohoto důvodu nejsou do 

práce zařazeny například zákony upravující regulaci reklamy v rozhlasovém a 

televizním vysílání, i když v obecném pojetí regulace reklamy jde o zákony 

velmi důležité (viz. kapitola 2.5 Regulace reklamy). Všechny analyzované 

dokumenty jsou použity v aktuálně platném znění.   

4.1.5 Přehled a charakteristika analyzovaných dokumentů 

Dokument č. 1  

Zákon číslo 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 

některých předpisů je nejdůležitějším dokumentem regulace reklamy v České 
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republice a je podrobněji popsán v teoretických východiscích, v kapitole 2.5.1. 

Definuje pojem reklama a přímo zakazuje některé prvky reklamy. [35] 

Dokument č. 2  

Zákon č. 147/2001 Zb., o reklame a o zmene a doplneni niektorych 

zákonov stanovuje všeobecné podmínky na reklamu ve Slovenské republice. 

Dále upravuje vztahy mezi sdruženími na ochranu etiky reklamy. Definuje 

pojem reklama a vysvětluje základní požadavky na reklamu. Podrobněji je 

popsán v kapitole 2.5.2. [36] 

Dokument č. 3  

Zákon proti nekalé soutěži (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 

2004) slouží ve Spolkové republice Německo k ochraně spotřebitele. Definuje 

obchodní praktiky, účastníky trhu, komunikaci nebo podnikatele. Definuje také 

„Kodex chování“. Stanovuje, které nekalé praktiky jsou nezákonné. Podrobněji 

je popsán v kapitole 2.5.3. [21] 

Dokument č. 4  

Nařízení o tabáku (Vorläufiges Tabakgesetz, 1974) se věnuje reklamě na 

tabákové výrobky a jejich propagaci ve Spolkové republice Německo. Definuje 

tabákové výrobky, reklamu a sponzorství. Omezuje reklamu tabákových 

výrobků v tištěných médiích. Upravuje rozhlasovou reklamu tabákových 

výrobků a jejich sponzorování i sponzorování akcí. V závěrečné části se věnuje 

sankcím. Tento zákon je takřka doslova převzatou směrnicí Evropské unie o 

tabákové reklamě. [33] 

Dokument č. 5  

Zákon o reklamě na léčiva (Heilmittelwerbegesetz, 2004). Tento zákon 

se vztahuje na reklamu výrobků, které spadají do oblasti léčivých přípravků ve 

Spolkové republice Německo. Nevztahuje se na dokumenty, které slouží 

k propagačním účelům, obchodní katalogy a ceníky léků. Vyjmenovává údaje, 

které musí reklama na léčivé přípravky obsahovat. Dále vymezuje zakázané 

prvky, které jsou nepřípustné. Část je věnována reklamě v teleshoppingu. [22] 
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Dokument č. 6 

Jedná se o dokument upravující reklamu alkoholických nápojů 

(Verhaltensregeln des Deutschen Werberats über die kommerzielle 

Kommunikation für alkoholhaltige Getränke, 2005). V tomto případě se nejedná 

o zákon, ale o Kodex chování týkající se reklamy alkoholických nápojů. Kodexy 

nejsou, stejně jako v České republice, ve Spolkové republice Německo na úrovni 

zákonů.  Pokud je ale subjekty nedodržují, mohou mít problémy 

s autoregulačními orgány. V úvodní části kodex definuje jako alkoholické 

nápoje veškeré nápoje, které obsahují alkohol, bez ohledu na procentní podíl 

alkoholu v nápoji. Kodex vnímá důležitost reklamy z hlediska obchodu, proto 

nabádá ke střídmému užití těchto reklam tak, aby nedošlo ke konfliktům mezi 

autoregulačními, posléze státními orgány a zadavateli reklam. Kodex 

vyjmenovává pravidla, která by se u reklamy alkoholických nápojů měla 

dodržovat. Tento dokument věnuje pozornost i mládeži. [32] 

 

4.2 Analýza dokumentů  

Průběh analýzy dokumentů byl realizován ve shodě s postupem 

popsaným v publikaci od Hendla (2005): 

 Definice výzkumné otázky 

 Definice toho, co je dokument.  

 Pramenná kritika složená z externího a interního posouzení 

dokumentů. 

 Interpretace dokumentů zaměřená na zodpovězení výzkumné 

otázky a následné vypracování zprávy. [6] 

4.2.1 Definice výzkumné otázky  

Hlavní výzkumná otázka zní: Je reklama vztahující se na kluby účastnící 

se nejvyšších hokejových soutěží v České republice, Slovenské republice a 

Spolkové republice Německo z pohledu zákonné regulace regulována rozdílně?  

Vedlejší výzkumné otázky slouží jako doplnění při hledání odpovědi na 

otázku hlavní. Otázky jsou zvoleny s ohledem na cíl práce. Autor práce určil 

vedlejší výzkumné otázky následovně: 
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VVO 1.: Existují v regulaci reklamy zákazy a omezení?   

VVO 2.: Je regulace rozdílná v závislosti na cílové skupině?  

VVO 3.: Je regulace rozdílná v závislosti na typu produktu?   

VVO 4.: Je nedodržení regulace ve vybraných státech postihováno?  

4.2.2 Definice dokumentu 

V rámci tohoto výzkumu jsou za dokument považovány výše uvedené 

zákony a kodex v platném znění uvedené v kapitole 4.1.5 Přehled a 

charakteristika analyzovaných dokumentů.   

4.2.3 Pramenná kritika 

Dokumenty analyzované v této práci jsou zákony, nařízení a kodex 

platné pro všechny fyzické a právnické osoby. Pokud jde o zákony, které 

regulují reklamu, jsou to dokumenty vytvořené vládami jednotlivých zemí, které 

prošly procesem schválení, všechny subjekty je tedy bez výjimky musí 

respektovat.  

Analyzované dokumenty jsou zdrojem cenných informací. Informace 

jsou v jednotlivých dokumentech pečlivě setříděny a seřazeny. Všechny 

analyzované dokumenty ve svém úvodu definují pojmy, které se v nich dále 

vyskytují. Dokumenty přinášejí dostatek informací k tomu, aby autor mohl 

odpovědět na všechny výzkumné otázky. Pro účely tohoto výzkumu se ukázaly 

jako dostačující. Jde o zákony, nařízení a kodex, proto zde není prostor pro 

odlišnosti mezi praxí a teorií, těmito dokumenty se subjekty řídit musí. Interní 

posouzení bylo provedeno detailním prostudováním všech uvedených 

dokumentů.  

4.2.4 Zpracování dokumentů  

Hledání odpovědí na výzkumné otázky a analýze dokumentů předchází 

vytvoření kategorií a indikátorů. Kategorie jsou vztaženy k výzkumným 

otázkám. Indikátory, někdy označované jako kódy, jsou zvoleny podle předmětu 

výzkumného zájmu. Vedou k nalezení informace, která odpovídá na výzkumnou 

otázku. Jednoznačným úkolem indikátorů je identifikovat relevantní informace 

v dokumentech vzhledem k výzkumné otázce a jejich zařazení k dané kategorii. 

Tento postup popisuje Švaříček a Šeďová (2007) jako metodu otevřeného 



38 

 

kódování. Výzkumník text rozebírá na částí dle významu, kde skládá text novým 

způsobem s cílem najít odpovědi na výzkumné otázky. [15] 

Kategorie vznikly na základě informací od právních zástupců klubů. 

Kategorie symbolizují oblasti reklamy, které se klubů dotýkají nejvíce a zároveň 

umožňují odpovědět na výzkumné otázky. Jsou určeny tak, aby umožnily 

zkoumání dokumentů, které zástupci klubů určily jako nejdůležitější z hlediska 

reklamy. Z pohledu právních zástupců jde prvotně o úplné zákazy v reklamě a 

omezení v určitých oblastech, které lze dohromady označit jako pravidla 

reklamy (Kategorie 1). Druhou oblastí, o které kluby diskutují z hlediska 

reklamy a její regulace, je cílová skupina, na kterou bude reklama zaměřena 

(Kategorie 2). Další důležitou oblastí pro kluby jsou produkty (Kategorie 3). 

Produkty byly vybrány na základě dokumentů, které právní zástupci klubů 

jmenovali jako směrodatné. Poslední kategorie se věnuje nedodržení regulace, 

při kterém hrozí klubu postihy, tresty apod. dle platných zákonů (Kategorie 4). 

Kategorie, indikátory a tematicky související výzkumné otázky jsou znázorněné 

v tabulkách, které se nachází ve výsledcích výzkumu u příslušných kategorií. 

Každá z tabulek znázorňuje výzkumnou otázku, z ní odvozenou výzkumnou 

kategorii a příslušné indikátory.  

 

4.3 Rozhovory z hokejového prostředí 

4.3.1 Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

 Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami je složen z předem 

připravených otázek, na něž jednotliví respondenti odpovídají. Pružnost 

sondování je omezenější než u jiných typů rozhovoru. Tento typ rozhovoru se 

používá, pokud je nutné počet otázek omezit.  

Základním účelem tohoto typu rozhovoru je co nejvíce minimalizovat 

efekt tazatele na kvalitu rozhovoru. Jednotlivá témata se jednodušeji lokalizují. 

Struktura informací, které lze získat tímto rozhovorem je dána sekvencí otázek. 

Tento typ rozhovoru je vhodný v situaci, pokud ho nemáme možnost opakovat a 

máme málo času se respondentovi věnovat. Lze ho použít také u vstupních a 

závěrečných rozhovorů v rámci nějakého srovnávacího programu. Jako 
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nevýhodu lze vidět restrikci otázek na předem daná témata. Totožné otázky jsou 

kladeny různým respondentům a tím je přehlížena situovanost rozhovoru. [6] 

4.3.2 Časová organizace  

Příprava a celková organizace probíhala v několika krocích. Vzorek 

respondentů byl určen dle stratifikovaného náhodného výběru. Ze všech 

hokejových klubů působících na území zemí, které byly vybrány pro tuto práci, 

se výběr zúžil na týmy z profesionálních soutěží. Náhodně byly poté rozeslány 

informační emaily do 3 profesionálních klubů z každé země. V České republice 

se autor práce rozhodl pro dva kluby z hlavního města, HC SPARTA PRAHA a 

HC SLAVIA PRAHA a pro HC ENERGIE KARLOVY VARY. Na Slovensku 

se jednalo opět o 3 týmy. Osloveny byly HK ZVOLEN, DUKLA TRENČÍN a 

ŠHK 37 PIEŠŤANY. V případě německých týmů byly vybrány EISBAREN 

BERLIN, ERC INGOLSTADT a KREFELD PINGUINE. 

Prvotní kontakt s kluby probíhal elektronicky, vždy byl zaslán email na 

marketingové oddělení. První dotaz směřoval na dokumenty, které jsou pro klub 

směrodatné z hlediska zákonné regulace. Na dotaz ohledně dokumentů 

odpověděli zástupci HC ENERGIE KARLOVY VARY, HK ZVOLEN a 

EISBAREN BERLIN. Na základě odpovědí těchto klubů byly vyselektovány 

dokumenty, které jsou součástí analýzy dokumentů. Ještě než proběhly samotné 

rozhovory, společně s právními zástupci klubů byly vytvořeny kategorie a 

indikátory potřebné pro výzkum (viz. kapitola 4.2.4)  

Po úvodní komunikaci, která se týkala pro kluby stěžejních dokumentů a 

vytvoření kategorií a indikátorů, byly dotazy směřovány na ochotu odpovědět na 

seznam otázek, který by se týkal této práce. Maximální počet otázek byl 

stanoven na 10. Zástupci všech klubů žádali o co nejkratší seznam, vzhledem 

k jejich pracovnímu vytížení. Zástupce EISBAREN BERLIN označil počet 8-10  

otázek za maximální, na který je ochoten odpovědět. Zástupci těchto klubů 

souhlasili se zasláním níže uvedených 8 otázek k vypracování.  

4.3.3 Otázky  

Cílem rozhovorů je doplnit odpovědi na výzkumné otázky získané 

pomocí analýzy dokumentů.  
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Otázky byly zvoleny následovně: 

1. Jaké formy regulace musí váš klub dodržovat? (Zákony země, nařízení 

vedení ligy, zvláštní interní předpis v klubu) 

2. Existují v regulaci reklamy zákazy a omezení? 

3. Liší se regulace reklamy u jednotlivých produktů?  

4. Existuje nějaké omezení reklamy s ohledem na věk návštěvníků? 

5. Pracujete s reklamou rozdílně v závislosti na cílové skupině?  

6. Je nějakým orgánem či institucí schvalována reklama hokejového klubu?  

7. Pokud by Váš klub nedodržel pravidla regulace reklamy, hrozí mu 

jakékoliv postihy? 

8. Zdají se Vám pravidla regulace (jakékoliv dokumenty, kterými se musíte 

jako klub řídit) odpovídající a co byste případně na pravidlech regulace 

reklamy změnili?  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Pravidla reklamy  

Tabulka 1: Pravidla reklamy  

Kategorie Indikátory 

Požadavky na reklamu 

Výslovné zákazy 

Omezení 

Liší se v regulaci reklamy všeobecné požadavky na reklamu? 

Zdroj: hokejové kluby 

Indikátory této kategorie jsou určeny tak, aby bylo možné určit základní 

pravidla reklamy ve vybraných zemích. Indikátory jsou zaměřeny na výslovné 

zákazy a omezení, které platí obecně pro jakoukoliv reklamu v dané zemi. 

Regulace jednotlivých produktů je v těchto zemích řešena jednak celými oddíly 

v zákonech, anebo samostatnými dokumenty (Spolková republika Německo). 

V České a Slovenské republice jsou základní pravidla součástí souhrnných 

zákonů, tedy zákonů o reklamě, v Německu pak Zákonu proti nekalé soutěži.  

5.1.1 Výslovné zákazy  

Informace, které formy reklamy jsou zakázané, jsou uvedeny v úvodní 

části českého a slovenského zákonu o reklamě. Zákon proti nekalé soutěži 

obsahuje tyto informace v různých oddílech. Jedná se o pravidla, která platí pro 

veškerou reklamu, ať už jde o reklamu v jakémkoliv médiu nebo na jakémkoliv 

místě.  

Český a slovenský zákon jsou si velmi podobné, jak skladbou, tak 

obsahem. Tento fakt lze vysvětlit jako pozůstatek společných zákonů z dob 

existence společného státu Československé republiky. Zákon proti nekalé 

soutěži se liší tím, že upravuje veškeré obchodní praktiky, které jsou zakázané. 

Nevěnuje se tedy pouze reklamě.  

Co se týče obsahu, dokumenty se z velké části shodují. Všechny 

dokumenty zakazují reklamu, která je v rozporu s právními předpisy a je 

založena na podprahovém vnímání. Zakazují skrytou, protiprávní srovnávací a 
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klamavou reklamu. Nevyžádané reklamě se nejvíce věnuje Zákon proti nekalé 

soutěži, který jí zakazuje i v elektronické podobě. Reklama nesmí ohrožovat 

zdraví a životní prostředí. 

Dokumenty shodně apelují na zákaz diskriminace v jakékoliv podobě. 

Reklama nesmí obsahovat diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, 

strachu a politického přesvědčení. Pozornost je věnována nevyžádané reklamě. 

Reklama podle těchto dokumentů nesmí být šířena telefonem bez předchozího 

souhlasu. Německý zákon jde v tomto ohledu ještě dál a zakazuje nevyžádanou 

reklamu i v elektronické podobě. V německém zákoně se také objevuje pojem 

vábivá reklama, která je vysvětlena jako reklama, kdy prodejce není schopen 

zaručit nabízené produkty, služby anebo cenu, která je uvedena.  

Rozdílů v dokumentech není mnoho, ale přesto jich lze několik 

rozpoznat. Zákon č. 147/2001 o reklame se intenzivně věnuje ochraně osobních 

údajů. Reklama nesmí zasahovat do práv jiných osob, pokud s tím nesouhlasí. 

Stejný dokument věnuje pozornost také jazykové stránce reklamy. Reklamní 

sdělení musí být použito gramaticky správně.  

Zákon proti nekalé soutěži, který se zabývá reklamou z hlediska 

obchodních praktik, zakazuje reklamu jako nepřiměřenou obchodní praktiku 

v rámci hospodářské soutěže. Reklama dále nesmí zhoršovat svobodu 

rozhodování, což je vnímáno stejně jako podprahová reklama v dokumentu č. 1.  

Z dokumentů je patrné, že výslovné zákazy a omezení existují ve všech 

zemích vybraných pro tento výzkum.  

5.1.2 Omezení  

Omezení se v této kategorii vztahují na formy reklamy, které jsou 

uvedeny ve všeobecných požadavcích na reklamu. V tomto ohledu se 

dokumenty liší. Zákon č. 40/1995 o reklamě zakazuje ve všeobecných 

požadavcích reklamu protiprávní srovnávací, skrytou a klamavou, ale v dalších 

částech se jí nevěnuje. Tyto druhy reklamy jsou předmětem jiných předpisů. 

Stejný dokument upravuje reklamu uvádějící zvláštní nabídku. Taková reklama 

musí „jasně a jednoznačně uvádět datum, ke kterému datu nabídka končí, 

případně musí uvést údaj o tom, že zvláštní nabídka platí až do vyčerpání zásob 

nabízeného zboží. Jestliže zvláštní nabídka nezačala ještě působit, musí být 
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v reklamě také uvedeno datum začátku období, během kterého zvláštní cena 

nebo jiné zvláštní podmínky budou platit.“ [35] 

Zákon č. 147/2001 naopak srovnávací reklamu vymezuje přímo ve svém 

obsahu. Srovnávací reklama na Slovenské republice je přípustná pokud: 

 Porovnává produkty, které uspokojují stejné potřeby, nebo jsou 

určené ke stejnému účelu, 

 Objektivně porovnává jednu nebo více konkrétních a typických 

vlastností produktu, 

 Dostatečně odlišuje produkty tak, aby nedošlo k jejich záměně, 

 Neznevažuje produkty, 

 Nevyužívá neoprávněně výhodu dobrého jména produktu, 

 Není klamavá. 

Z dokumentů je patrné, že výslovné zákazy a omezení existují ve všech 

zemích vybraných pro tento výzkum.  

5.2 Cílová skupina  

Tabulka 2: Cílová skupina 

Kategorie  Indikátory 

Cílová skupina 

Mladistvý do 18 let 

Starší 18 let 

Liší se regulace reklamy v závislosti na cílové skupině?  

Zdroj: hokejové kluby 

Tato kategorie zkoumá, zda existují odlišnosti v regulaci reklamy 

v závislosti na cílové skupině. Stejně jako u předchozí kategorie, informace o 

reklamě mladistvých jsou obsaženy v českém a slovenském zákoně a německém 

Zákonu proti nekalé soutěži.   

5.2.1 Mladistvý do 18 let 

 Všechny dokumenty jsou v této problematice nekompromisní. Reklama 

zacílená na osoby mladší 18 let má jasně stanovená pravidla ve všech zemích. 
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České a slovenské zákony o reklamě shodně zakazují u mladistvých reklamu, 

která: 

 Podporuje chování, které ohrožuje jejich zdraví, psychický 

nebo morální vývoj, 

 Doporučuje ke koupi výrobky nebo služby s použitím 

nezkušenosti nebo důvěřivosti, 

 Nabádá k přemlouvání rodičů, zákonných zástupců nebo 

jiných osob ke koupi výrobků nebo služeb, 

 Využívá zvláštní důvěry vůči jejich rodičům, zákonným 

zástupcům nebo jiným osobám, 

Reklama alkoholu a tabákových výrobků v souvislosti s mládeží je zakázána 

ve všech vybraných zemích. V Zákoně proti nekalé soutěži jsou obsaženy 

informace, které opět souvisí s obchodními praktikami. Tento dokument 

zakazuje praktiky, které zneužívají obchodní nezkušenosti, důvěřivosti, strachu 

nebo tísně spotřebitelů, zejména dětí a mladistvých. Jako podněty není dovoleno 

používat hračky nebo sbírky, vytvářet tlak na rodiče a zneužívat důvěřivosti 

zapojením jiných autoritativních osob, jakými jsou např. učitelé.  

Reklama nesmí bez opravňujícího důvodu ukazovat děti a mladistvé 

v nebezpečných situacích, nesmí znázorňovat jejich ohrožování nebo poškození 

trestným nebo jinak nevhodným chováním, např. poukazováním na 

napodobeniny nebo na zboží nízké hodnoty. Zakázaná je také reklama, pokud 

přímo obsahuje výzvu k nákupu v reklamním bloku před nebo po dětském 

pořadu nebo pokud je předmět součástí dětského vysílání. Posledním pravidlem 

je zákaz jmenování zvláštních produktů, pokud neodpovídají přirozenému 

projevu dětského života.  

5.2.2 Starší 18 let 

Reklama zacílená na osoby starší 18 let, je veškerá reklama, na kterou se 

nevztahují pravidla, která platí pro osoby mladší 18 let. Do této skupiny patří 

reklama na jakékoliv produkty v jakékoliv formě. Platí pro ní veškeré zákazy a 

omezení, které jsou uvedeny ve všeobecných požadavcích na reklamu v první 

kategorii. Této reklamě se věnují veškeré dokumenty určené pro tento výzkum. 

Rozdíly regulace reklamy pro osoby starší 18 let, souvisí s rozdíly, které existují 
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u jednotlivých druhů reklamy. Odlišnosti lze vidět v následující kategorii, která 

se věnuje rozdílům regulace reklamy u vybraných produktů. Žádný zákon 

speciální formou neupravuje regulaci reklamy samostatně pro osoby starší 18 let. 

Zde je patrný rozdíl oproti osobám, které nedosahují této věkové hranice.  

 Pro závěr výzkumu a zodpovězení výzkumných otázek je důležitá 

informace, že ve všech zemích je regulace reklamy rozdílná v závislosti na 

cílové skupině. 

5.3 Produkty 

Tabulka 3: Produkty 

Kategorie  Indikátory 

Produkty 

Alkoholické nápoje 

Léčivé přípravky 

Tabákové výrobky 

Liší se regulace reklamy u vybraných 

produktů?  

Zdroj: hokejové kluby 

Tato kategorie je zaměřena na produkty, kterých se reklama týká ve 

společnosti velmi často. Produkty jsou zvoleny na základě informací od 

pracovníků hokejových klubů. Německá strana uvedla tyto 3 produkty jako 

produkty, které jsou nejčastěji součástí reklamy na sportovištích a dokumenty, 

které upravují jejich regulaci jako dokumenty se značným dopadem na chod 

klubu. V České a Slovenské republice je úprava všech produktů zakotvena 

v jednom zákoně. Na základě informací z klubů jsou tyto produkty zvoleny 

namísto např. reklamy na zbraně a střelivo nebo kojeneckou výživu. Tolik 

zdůvodnění výběru těchto produktů.   

5.3.1 Alkoholické nápoje  

Regulace reklamy alkoholických nápojů je upravena v zákonech č. 

40/1995, č. 147/2001 a v dokumentu, který upravuje regulaci alkoholických 

nápojů v Německu. Jak již bylo zmíněno, německý systém regulace reklamy 
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obsahuje mnoho předpisů. Každý předpis se věnuje jinému produktu či oblasti 

reklamy, proto lze vyslovit předpoklad, že německá pravidla regulace reklamy 

budou přísnější a problematikou se zabývat více do hloubky.  

Český a slovenský zákon jsou si opět velmi podobné. Vymezují šest, 

respektive pět pravidel, které platí pro regulaci reklamy alkoholických nápojů. 

Německý dokument v úvodní části definuje alkoholické nápoje a zmiňuje Zákon 

proti nekalé soutěži. Reklama alkoholických nápojů se musí řídit pravidly 

obchodní komunikace, které jsou uvedeny právě v Zákoně proti nekalé soutěži.  

Obchodní komunikace je vyzdvihována jako součást volné soutěže. 

Reklama na alkoholické nápoje není dovolena ve zlehčující formě, nesmí 

bagatelizovat obchodní sdělení. Adresát nesmí nabít dojmu, že se nejedná o 

alkoholický nápoj. Taková reklama je nepřípustná. Alkoholické nápoje nesmí 

být spojovány s násilím, agresí nebo čímkoliv, co by podporovalo nebezpečné 

chování. Reklama na nápoje s obsahem alkoholu musí podporovat střídmé 

užívání těchto nápojů a nevybízet k nadměrné konzumaci.  

Součástí tohoto dokumentu je také část, která zakazuje reklamu 

alkoholických nápojů v jakékoliv souvislosti s dětmi a mladistvými. Taková 

reklama nesmí mladistvé ke konzumaci přímo ani nepřímo vybízet nebo být 

součástí dětských pořadů. Osoby mladší 18 let nesmějí u reklamy nabýt dojmu, 

že alkoholické nápoje jsou něco, o co díky věku přicházejí. Mladiství nesmí být 

zobrazeni ani jako součást reklamy. Osoby v reklamě na alkoholické nápoje 

nesmí vzbuzovat přesvědčení, že jejich věk nepřesáhl 18 let.  

Je zakázáno zobrazování alkoholických nápojů v souvislosti se sportovci. 

Sportovci jsou tak bráněni proti dojmu, že alkohol jim dokáže pomoci k lepším 

výsledkům. Reklama nesmí navádět k užívání alkoholu před nebo dokonce 

přímo při řízení jakýchkoliv motorových vozidel a obecně dopravních 

prostředků.  

Poměrně obsáhlá část dokumentu německého dokumentu je věnována 

souvislosti mezi alkoholickými nápoji a léky. Reklama nesmí vzbudit dojem, že 

se jedná o jakýmkoliv způsobem léčivý přípravek, který je schopen pomoci 

psychicky nebo fyzicky nemocnému člověku. Jakákoliv spojitost alkoholu jako 

nápoje, který pomáhá, je zakázána. Nápoje s obsahem alkoholu nesmí být 
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spojovány s drogami, zdravotnictvím a také lidmi, kteří jsou v pracovním oděvu. 

Dokument se tím snaží zamezit spojitosti práce a alkoholu.  

Jakýkoliv alkoholický nápoj musí na svém balení obsahovat informaci o 

tom, kolik procent alkoholu obsahuje. Reklama by neměla vyvolávat pocit 

úzkosti, konflikty a také přesvědčovat případného konzumenta, že ho požití 

nápoje zbaví problémů. V posledním bodě je uvedeno, že obchodní sdělení 

týkající se alkoholických nápojů nesmí vzbudit dojem, že konzumace těchto 

nápojů přispívá ke zlepšení společenského nebo sexuálního života.  

Zákony č. 40/1995 a 147/2001 se regulaci reklamy na alkoholické nápoje 

věnují v šesti, respektive pěti bodech. Dokumenty se naprosto shodují v tom, že 

reklama na alkoholické nápoje nesmí: 

 Dávat alkohol do souvislosti s příznivým účinkem na 

tělesnou nebo duševní výkonnost, 

 Tvrdit, že tyto nápoje mají léčivou schopnost a pomáhají 

řešit problémy, 

 Nabádat k nestřídmému požívání těchto nápojů a 

abstinenci nebo střízlivost hodnotit jako nedostatek, 

 Vytvářet dojem, že obsah alkoholu v nápoji je kladná 

vlastnost, 

 Zaměřovat reklamu na alkoholická nápoje na osoby 

mladší 18 let. 

Český zákon navíc přidává bod, který je obsažen také v německém 

dokumentu, který upravuje regulaci alkoholických nápojů - je zakázána reklama, 

která alkoholu přisuzuje zlepšené společenské nebo sexuální úspěchy. Slovenský 

zákon absolutně nevěnuje pozornost řízení dopravních prostředků pod vlivem 

alkoholických nápojů, český zákon toto zakazuje.  

5.3.2 Léčivé přípravky 

Reklama léčivých přípravků je, stejně jako u alkoholických nápojů, 

předmětem zákonné úpravy. Spolková republika Německo opět disponuje 

samostatným zákonem, který upravuje regulaci reklamy těchto produktů. Česká 

a slovenská právní úprava se opět shoduje a reklamu léčivých přípravků reguluje 
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v souhrnném regulačním zákoně. V Německu je tato oblast upravena Zákoně o 

reklamě na léčiva.  

Obsahově se tyto dokumenty ale v tomto případě liší. Český zákon 

upravuje reklamu humánních léčivých přípravků, humánních léčivých přípravků 

zaměřenou na širokou veřejnost, humánních léčivých přípravků zaměřenou na 

odborníky a reklamu na zdravotnické prostředky. Slovenský zákon upravuje ve 

své části pouze reklamu léků. Německý zákon se vztahuje na reklamu výrobků, 

které jsou považovány za léčivé přípravky, dále na zdravotnická zařízení, na 

ostatní prostředky, metody, procedury a objekty, jenž zmírňují psychické nebo 

fyzické nemoci. Tento zákon se naopak nevztahuje na dokumenty, které jsou 

určeny k propagačním účelům. 

V porovnání obsahu informací se problematice reklamy léčivých 

přípravků nejméně věnuje slovenský zákon. Zakazuje reklamu léků, které nejsou 

na Slovensku registrované, léků, které obsahují omamné látky, přípravků, které 

jsou vázané na lékařský předpis nebo na veterinární lékařský předpis. Součástí 

reklamy nesmí být léky, které léči tuberkulózu, přenosné pohlavní choroby, 

závažné infekční choroby, nádorové choroby, nespavost a choroby psychického 

charakteru. Reklama dále nesmí přesvědčovat o zbytečnosti léku nebo 

lékařského zákroku, porovnávat léky, přirovnávat lék k potravinám a obsahovat 

doporučení známých osobností.  

Samostatný oddíl slovenského zákona vymezuje, co reklama musí 

obsahovat. Součástí reklamy musí být název, informace o používání a výzva 

k přečtení příbalové informace. Poslední část úpravy reklamy léků říká, co není 

považováno za lék.  

Český zákon popisuje, co jsou humánní léčivé přípravky a co je 

považováno za reklamu v souvislosti s léčivými přípravky. Za reklamu se 

považuje návštěva obchodních zástupců s léky u osob, které jsou oprávněny je 

předepisovat, podpora předepisování, sponzorování setkání navštěvovaných 

odborníky a sponzorování vědeckých kongresů. Druhá část tohoto zákona 

ustanovuje, na co se tento zákon nevztahuje. Jedná se, stejně jako na Slovensku, 

o propagační dokumenty, korespondenci, katalogy a ceníky. Důraz je kladen na 

správnost všech informací, které jsou obsahem reklamního sdělení.  
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Samostatné částí tohoto dokumentu se věnují reklamě humánních 

léčivých přípravků, které jsou rozděleny tak, jak je uvedeno výše. Pravidla pro 

obecnou regulaci humánních léčivých přípravků se neliší od slovenského 

zákona, v tomto bodě se dokumenty shodují.  

Reklama na léčivé přípravky, která je zaměřena na širokou veřejnost, 

blíže specifikuje obecná pravidla pro reklamu léčivých přípravků. Předmětem 

takové reklamy mohou být léky, které mohou být použity bez diagnózy, 

předpisu, popřípadě léky, které lze užívat na radu lékárníka. Součástí reklamy 

tedy nesmí být léky vázané na předpis a psychotropní nebo omamné látky. 

Zakázané je poskytování vzorků. Český zákon se s tím slovenským shoduje 

v zákazu reklamy léků na např. tuberkulózu, pohlavní choroby apod.  

Odlišné podmínky regulace platí pro reklamu léčivých přípravků 

zaměřenou na odborníky. Taková reklama může být šířena pouze 

komunikačními kanály určenými odborníkům, kteří si jsou schopni vytvořit 

vlastní názor o hodnotě přípravku. Tato část se věnuje velikosti obsahu, 

návštěvám obchodních zástupců a zákazu přijímání jakýchkoliv výhod 

v souvislosti s touto reklamou. Zakázána jsou jakákoliv sdělení ohledně 

psychotropních látek. Poslední kapitolou je kapitola o reklamě zdravotnických 

prostředků. Podmínky reklamy léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 

se shodují, rozdíl je pouze v tom, že dokument číslo 1 tyto dvě oblasti rozlišuje a 

upravuje je samostatně.  

Německý Zákon o reklamě na léčiva je celý věnován reklamě v oblasti 

zdravotnictví. Po obsahové stránce je tento dokument nejobsáhlejší a reklamě 

léčiv se věnuje nejvíce dopodrobna. U léčivých přípravků je výslovně zakázána 

klamavá reklama, z důvodu možné záměny informací. Součástí reklamy nesmí 

být přípravky, které vyžadují povolení a které nejsou v souladu 

s farmaceutickými předpisy. Je doslovně stanoveno, které informace musí být o 

léku adresátovi sdělení známy. Jedná se o jméno, složení přípravku, oblast 

použití, kontraindikace a vedlejší účinky. Povinností, které musí v Německu 

splňovat reklama na léčivé přípravky, je mnoho. Tento zákon upravuje reklamu 

léčivých přípravků v teleshoppingu, léčivé přípravky jako dary nebo předměty 

sponzoringu.  
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5.3.3 Tabákové výrobky  

U regulace reklamy tabákových výrobků je situace stejná jako u 

předchozích dvou produktů. Česká a slovenská právní úprava tabákových 

výrobků je zakotvena v zákonech, které upravují celkově regulaci reklamy. 

Německo opět disponuje samostatným zákonem, který je de facto doslova 

převzatou směrnicí Evropské unie. Tabákové výrobky a jejich regulace jsou 

obsaženy opět v českém a slovenském zákoně o regulaci reklamy a německém 

Nařízení o tabáku.  

Všechny dokumenty nejdříve vymezují, co je považováno za tabákové 

výrobky pro účely zákona a dále následují pravidla regulace. Český zákon 

popisuje, co je považováno za reklamu na tabákové výrobky. Za tu je 

považována distribuce tabákových výrobků zdarma a reklama, která se přímo o 

tabákovém výrobku nezmiňuje, ale využívá ochranné známky nebo jiné rysy, 

které jsou charakteristické pro tabákové výrobky. Reklama na tabákové výrobky 

nesmí být zaměřená na osoby mladší 18 let, nabádat ke kouření slovně nebo 

například tím, že zobrazuje scény s otevřenými krabičkami cigaret. Stejně jako u 

léčivých přípravků, je zakázáno nabádat ke kouření slovy nebo jakýmkoliv 

reklamním sdělením. Reklamní sdělení zaměřené na tabákové výrobky musí 

obsahovat zřetelné varování, že kouření způsobuje rakovinu. Toto varování musí 

být v rozsahu alespoň 20 % reklamního sdělení. V písemné podobě musí být toto 

sdělení uvedeno na bílém podkladu uspořádaném podél spodního okraje 

reklamní plochy. Text musí být psán černě.  

Slovenský zákon č. 147/2001 reguluje reklamu tabákových výrobků 

stejně jako český zákon. Oba dokumenty obsahují stejné informace. Ve 

slovenském zákoně není obsažena část o varovném sdělení od Ministerstva 

zdravotnictví. Oba dokumenty nepovažují za reklamu vydávání letáků, brožur a 

jiných publikací, které jsou určeny výhradně pro výrobce a obchodníky.  

Německé nařízení o tabáku zakazuje reklamu v tištěných publikacích. 

Výjimkou jsou publikace určené výhradně pro profesionály v oblasti obchodu 

s tabákem. Reklama tabákových výrobků v rozhlasu je zakázána úplně. 

Zakázáno je také bezplatné rozdělování tabákových výrobků v souvislosti se 
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sponzorstvím. U regulace tabákových výrobků je situace ve všech zemích 

totožná. 

  Z analýzy dokumentů jednoznačně vyplývá, že regulace reklamy u 

jednotlivých produktů je rozdílná. Reklama každého produktu má svá specifika.  

 

5.4 Nedodržení regulace 

 

Tabulka 4: Nedodržení regulace 

 

 

Zdroj: hokejové kluby  

 

Poslední výzkumná otázka se ptá, zda je porušení regulace reklamy 

postihováno příslušnými orgány. Touto otázkou se zabývají všechny analyzované 

dokumenty.  

5.4.1 Česká republika  

Dozor nad dodržováním zákona vykonávají příslušné útvary. Zákon č. 

40/1995 jmenuje jako příslušné útvary Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví, Státní 

rostlinolékařská zpráva a krajské živnostenské úřady.  

Kromě konkrétních pokut, jsou zde uvedeny podmínky, které musí 

subjekty reklamy dodržovat z hlediska dozoru. Zpracovatelé reklamy jsou 

povinni uchovávat kopii reklamy po dobu 12 měsíců a na výzvu orgánů musí 

sdělit údaje o zadavateli reklamy.  

Pokud je reklama nezákonná, uloží orgán dozoru pokutu: 

 zadavateli, zpracovateli nebo šiřiteli reklamy až do výše 

2 000 000 Kč podle závažnosti, 

Kategorie Indikátory 

Postihy při nedodržení pravidel 

Dozor 

Pokuty 

Sankce 

Právní následky 

Je nedodržení regulace ve vybraných státech postihováno?  
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 stejným subjektům na základě porušení ustanovení o podprahové 

reklamě v pásmu od 2 000 000 Kč do 5 000 000 Kč, 

 za klamavou reklamu v maximální výši 10 000 000 Kč, 

 právnické nebo fyzické osobě, která porušila podmínky 

sponzorování do výše 2 000 000 Kč, 

 jiné osobě, která porušila podmínky do výše 100 000 Kč.  

Lze také nařídit odstranění nebo ukončení reklamy, vždy je určena lhůta, 

do kdy tak musí být učiněno. Při určení výše pokuty se přihlíží k závažnosti, 

způsobu, době trvání a následkům, které byly způsobeny protiprávním jednáním. 

Pokuta může být uložena do jednoho roku ode dne, kdy bylo zjištěno porušení 

zákona. Vzhledem k faktu, že dokument č. 1 upravuje regulaci obecně, tyto 

postihy hrozí při jakémkoliv porušení reklamy.  

5.4.2 Slovenská republika  

Zákon č. 147/2001 se opět téměř shoduje s českým zákonem. Dozor 

obstarává hospodářská a potravinářská inspekce, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

Státní ústav pro kontrolu veterinárních léčiv a Slovenská obchodní inspekce.  

Pokud orgány dozoru zjistí porušení reklamy, může nařídit zveřejnění 

tohoto zjištění v hromadných sdělovacích prostředcích. Na výzvu příslušných 

orgánů je zadavatel reklamy povinen předložit důkazy o pravdivosti údajů 

reklamy. Lhůta od doručení výzvy je stanovena na 15 dní.  

Pokud příslušné orgány prokáží porušení zákona, sankce jsou následující: 

 100 000 Sk šiřiteli reklamy za porušení zásad jazykové kultury a 

gramatických a pravopisných pravidel, 

 do 2 000 000 Sk šiřiteli reklamy za porušení všeobecných 

požadavků na reklamu, 

 do 5 000 000 Sk zadavateli reklamy za klamavou reklamu. 

Stejně jako v České republice, orgány při výši pokuty zohledňují 

závažnost, délku trvání porušování zákona a následky protiprávního konání. 

Dokument obsahuje informaci, že takto uložené pokuty jsou příjmem 

státního rozpočtu.  
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5.4.3 Spolková republika Německo 

 Ve Spolkové republice Německo je situace komplikovanější. Vzhledem 

k faktu, že nejdůležitějším zákon pojednává o reklamě jako o obchodní praktice 

a ostatní zákony jsou předmětem regulace jednotlivých produktů a oblastí, nelze 

jednoznačně shrnout všechny orgány, které se tímto zabývají a všechny pokuty a 

sankce, které hrozí pří nedodržení pravidel.  

Zákon proti nekalé soutěži se této problematice věnuje ve druhé kapitole. 

Právní následky jsou vymezeny jako zastavení činnosti, náhrada škody a 

konfiskace zisku. Veškeré pravomoci jsou v rukou Krajských soudů, které mají 

na starosti občanské spory, které vznikají na základě uplatnění tohoto zákona.  

Každý, kdo používá nelegální obchodní praktiky, může být žalován. 

Pokud je újma způsobena nedbalostí nebo kohokoliv nepřiměřeně omezuje, je 

strana, která újmu způsobila, povinna uhradit vyplývající škody. Nárok na 

odškodnění lze uplatňovat pouze vůči odpovědným osobám. Konfiskace zisku je 

přípustná, stejně jako žaloba, pokud dojde k poškození z nedbalosti nebo kvůli 

nepřiměřenému omezení. Část zisku může být viníkovi zabavena a zaplacena 

poškozené straně. Druhou variantou je konfiskace zisku do státního rozpočtu. 

Zastavení činnosti by mělo varovat dlužníky před zahájením soudního řízení a 

mělo by dát dlužníkům šanci vyřešit spor mimosoudní cestou. Pokud dojde spor 

až k soudu, vítězná strana může požadovat zveřejnění rozsudku, což se shoduje 

s podmínkami uvedenými v zákoně č. 147/2001 o reklame. Při posouzení výše 

peněžitého trestu se bere v úvahu závažnost, rozsah, povaha nedodržení pravidel, 

ale také to, která strana měla se soudním řízením větší náklady.  

Dokument upravující regulaci reklamy na alkoholické nápoje v 

Německu, je dílem Německé rady pro reklamu. Opět se zde objevuje možnost 

sdělit veřejnosti fakt, že je reklama nepřípustná pomocí hromadných sdělovacích 

prostředků. Pro dotyčné společnosti, které jsou předmětem těchto sdělení, je 

účinek velmi citlivý – ztrácí dobré jméno.  

Pokud tato instituce nesouhlasí s reklamní kampaní, vyzve dotyčnou 

společnost: 

 aby stáhla reklamu pro veřejnost, 

 aby reklamu upravila v závislosti na stížnosti. 
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Zákon o reklamě na léčiva odkazuje na dokument Zákon proti nekalé 

soutěži a podmínky, které jsou v něm obsaženy. Je zde zdůrazněna informace, že 

tomu, kdo poruší zákazy klamavé reklamy, hrozí vězení až na jeden rok nebo 

pokuta. Peněžité tresty jsou zde vymezeny s horní hranicí 50 000 EUR. 

V některých případech může být dolní hranice stanovena na 20 000, horní 

hranice je stanovena pevně.  
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6 DISKUSE 

Na začátku praktické části byla stanovena hlavní výzkumná otázka a 

čtyři výzkumné otázky vedlejší.  

Hlavní výzkumná otázka zní: Je reklama vztahující se na kluby účastnící 

se nejvyšších hokejových soutěží v České republice, Slovenské republice a 

Spolkové republice Německo z pohledu zákonné regulace regulována rozdílně?  

Vedlejší výzkumné otázky byly stanoveny takto:  

VVO 1.: Existují v regulaci reklamy zákazy a omezení?   

VVO 2.: Je regulace rozdílná v závislosti na cílové skupině?  

VVO 3.: Je regulace rozdílná v závislosti na produktu?   

VVO 4.: Je nedodržení regulace ve vybraných státech postihováno?  

 Analýza dokumentů a strukturované rozhovory poskytly informace, které 

umožňují odpovědět na všechny výzkumné otázky.  

První vedlejší výzkumná otázka je zaměřena na zakázané a omezující 

prvky v reklamě. Analyzované dokumenty poskytují tuto odpověď: Ve všech 

zemích, které jsou předmětem tohoto výzkumu, existují v regulaci reklamy zákazy 

a omezení. V základních pravidlech reklamy se tyto dokumenty shodují. Dále 

všechny dokumenty shodně obsahují i následující ustanovení: reklama nesmí být 

protiprávní, nevyžádaná, nesmí diskriminovat, nesmí být srovnávací. Dokumenty 

zároveň obsahují i několik pravidel, které se vyskytují jen v jednotlivých 

materiálech.  

 Tuto odpověď potvrzují i respondenti rozhovorů. Jejich odpovědi 

potvrzují, že zákazy a omezení jsou součástí veřejnoprávní regulace a sportovní 

hokejové kluby s těmito zákazy a omezeními opravdu pracují. Na vedlejší 

výzkumnou otázku č. 1 lze na základě analýzy dokumentů a rozhovorů 

odpovědět, že zákazy a omezení existují ve všech zemích, které jsou součástí 

tohoto výzkumu.  

Druhá vedlejší otázka je položena tak, aby poskytla odpověď, zda je 

reklama regulována rozdílně v závislosti na cílové skupině. Reklama, která je 

zaměřena na osoby mladší 18 let, je regulována podle jasně daných pravidel. U 
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dětí a mladistvých platí zvlášť přísná pravidla, která brání ohrožení jejich zdraví, 

psychického i morálního vývoje a zneužití jejich důvěřivosti. Ve všech zemích 

v tomto výzkumu je zakázáno dostávat mladistvé do nebezpečných situací nebo 

je v nich vyobrazovat.  

U osob starších 18 let jsou pravidla zakotvena v pravidlech reklamy. 

Reklama, která není zaměřena na osoby mladší 18 let, je automaticky brána jako 

reklama pro osoby, které tuto věkovou hranici překračují. Dokumenty poskytují 

informace, na základě kterých lze odpovědět, že regulace reklamy se liší 

v závislosti na cílové skupině a to ve všech zemích v tomto výzkumu.  

 Toto zjištění potvrzují i respondenti z hokejového prostředí. Jsou si 

vědomi skutečnosti, že reklama určená pro osoby mladší 18 let má svá specifika. 

Zástupce HK ZVOLEN uvedl, že o takovémto případu v jejich klubů neví, ale 

zároveň zdůraznil, že pokud by k takové situaci došlo, museli by se řídit danými 

pravidly.  

Vedlejší výzkumná otázka č. 3 se ptá, zdali je reklama na jednotlivé 

produkty regulována rozdílně. Každý produkt má svá specifická pravidla, která 

jsou ve vybraných zemích regulována rozdílně. Největší shodu lze najít u 

tabákových výrobků, kde se dokumenty vyjadřují téměř shodně. U všech 

produktů existují v regulaci reklamy rozdíly. Nejpatrnější odlišnosti lze vidět u 

léčivých přípravků, kterým se slovenský zákon č. 147/2001  věnuje podstatně 

méně než zbylé dokumenty, které regulují reklamu léčivých přípravků. Základní 

principy se opět objevují ve všech dokumentech, tentokrát jsou ale rozdíly mezi 

zeměmi patrnější.  

 Ke shodě opět dochází i u respondentů z hokejového prostředí. Zástupci 

ze všech tří zemí se shodují, že regulace reklamy u rozdílných produktů se liší. 

Na základě výzkumu lze tedy na vedlejší výzkumnou otázku jednoznačně 

odpovědět, že ano, regulace reklamy se liší v závislosti na produktu, a to ve 

všech zemích určených pro tuto práci.  

Poslední vedlejší výzkumná otázka zjišťuje, zda je nedodržení regulace 

ve vybraných státech postihováno. Z analýzy dokumentů jednoznačně vyplývá, 

že ano. Dozor nad pravidly vykonávají ve všech zemích příslušné orgány. Česká 
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a Slovenská republika disponují velmi podobnými orgány dozoru. Nejčastější 

formou postihů jsou peněžité tresty.  

Spolková republika Německo je rozdělena do 16 spolkových zemí. 

Případné porušení jejich zákonů mají na starosti krajské soudy jednotlivých 

spolkových zemí. Německá regulace se liší možnostmi postihů. Jednou 

z možností je konfiskace zisku, která není obsažena v zákonech České a 

Slovenské republiky. Speciální formy postihů obsahuje dokument upravující 

regulaci reklamy na alkoholické nápoje v Německu. Který upravuje reklamu na 

alkoholické nápoje ve Spolkové republice Německo. Na reklamu, která porušuje 

tento dokument, si může kdokoliv stěžovat. Používaným postihem je také 

sdělení v hromadných sdělovacích prostředcích, které má za úkol upozornit 

širokou veřejnost o porušení pravidel regulace.  

Zjištění, že nedodržení pravidel regulace je postihováno ve všech zemích, 

potvrzují i respondenti rozhovorů. Jednohlasně se shodují, že postihy při 

nedodržení regulace existují. V každé ze zemí je nedodržení řešeno jinak, 

existuje ale všude.  

 

Tabulka 5: Výsledky výzkumu 

Vedlejší výzkumná 

otázka 

Odpovědi 

Česká republika Slovensko Německo 

VVO 1 ano ano ano 

VVO 2  ano ano ano 

VVO 3  ano ano ano 

VVO 4  ano ano ano 

Zdroj: Výzkum 

Díky vedlejším výzkumným otázkám, které byly zodpovězeny na 

základě analýzy dokumentů a strukturovaných rozhovorů, lze odpovědět na 

hlavní výzkumnou otázku, tedy zda je reklama vztahující se na kluby účastnící 

se nejvyšších hokejových soutěží v České republice, Slovenské republice a 

Spolkové republice Německo z pohledu zákonné regulace regulována rozdílně. 

U čtyř vedlejších výzkumných otázek dochází u odpovědí ke shodě u všech 
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zemí, které jsou součástí tohoto výzkumu, jak lze vidět v předchozí tabulce č. 5. 

Analýza dokumentů i strukturované rozhovory poskytují stejné odpovědi. 

Vzhledem k naprosté shodě odpovědí, lze na hlavní výzkumnou otázku 

odpovědět následovně: Reklama vztahující se na kluby nejvyšších hokejových 

soutěží v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo 

je z pohledu zákonů regulována bez rozdílů.   
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7 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit rozlišnosti v systémech zákonné 

regulace reklamy vztahující se na kluby účastnící se nejvyšších hokejových 

soutěží ve 3 vybraných státech EU, a to v České republice, Slovenské republice 

a Spolkové republice Německo. 

V praktické části byl použit kvalitativní výzkum pomocí analýzy 

dokumentů a strukturovaných rozhovorů. Na základě těchto metod byly 

zodpovězeny vedlejší výzkumné otázky, které vedou k odpovědi na hlavní 

výzkumnou otázku. Z pohledu autora práce jde o velmi zajímavé téma, které 

spojuje dva fenomény dnešní doby – reklamu a vrcholový sport. Z výsledků 

práce je zřejmé, že tyto dvě oblasti spolu koexistují, jejich propojení je ale 

upraveno zákony.  

 Cíl práce byl splněn, v praktické části bylo poskytnuto dostatek 

informací a poznatků pro zodpovězení všech otázek. Ve všech zemích, 

vybraných pro tuto práci, existují v regulaci reklamy zákazy a omezení, což bylo 

předmětem vedlejší výzkumné otázky č. 1. Situace je tedy v těchto zemích 

stejná. Informace dále vedly k odpovědi na druhou výzkumnou otázku vedlejší, 

zda je reklama různých cílových skupin regulována rozdílně. Ve všech zemích je 

reklama u různých cílových skupin regulována odlišně, to znamená, že reklama 

zaměřená na jednotlivé věkové skupiny je regulována rozdílně, a to ve všech 

státech.  

V případě třetí výzkumné otázky vedlejší je situace totožná jako u otázky 

předchozí. Ve všech třech zemích je reklama na jednotlivé produkty regulována 

rozdílně. V každé zemi mají jednotlivé produkty určitá pravidla, která platí 

pouze pro ně a nikoliv pro ostatní produkty.   

U poslední výzkumné otázky, která se ptá, zda je nedodržení regulace 

reklamy postihováno, jsou odpovědi opět stejné. V České republice, Slovenské 

republice i Spolkové republice Německo je nedodržení pravidel regulace 

postihováno.  

Po rozhovorech s právními zástupci klubů a pochopení problematiky, 

došel autor k závěru, že tento stav regulace reklamy ve vybraných zemích, je 

dostačující a dobře fungující. Hokejové kluby mají stejné podmínky jako 
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kterékoliv jiné právnické subjekty. Samotní právní zástupci považují míru 

regulace za správnou a dobře fungující.  

Tak, jak je uvedeno v diskusi, analýza dokumentů i strukturované 

rozhovory poskytují stejné odpovědi na všechny výzkumné otázky. Vedlejší 

výzkumné otázky odpovídají na hlavní výzkumnou otázku jednoznačně. 

Reklama vztahující se na kluby působící v nejvyšších hokejových soutěžích 

v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo, není 

regulována rozdílně, regulace z pohledu zákonů probíhá stejně.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Přepis rozhovorů s právními zástupci klubů 

1. Jaké formy regulace musí váš klub dodržovat? (Zákony země, nařízení 

vedení ligy, zvláštní interní předpis v klubu) 

HC ENERGIE KARLOVY VARY: Zákon o regulaci reklamy v platném znění a 

veškerá právní úprava ČR, dále nařízení ligy o exklusivitě a exklusivní 

kontrakty, které jsme si jako klub sami uzavřeli. Množství reklamy není 

regulováno, kluby jsou komerční subjekty, které reklamu bytostně potřebují ke 

svému přežití.  

HK ZVOLEN: Zákony Slovenské republiky, respektujeme exklusivní smlouvy 

soutěže a následně uzavíráme smlouvy s partnery. Interní předpis našeho klubu 

upravuje oblast destilátů a tabákových výrobků. Nesmíme šířit video ze zápasů.  

EISBAREN BERLIN: Zákon proti nekalé soutěži a zákony, které jsem již 

zmiňoval, pravidla mezinárodní hokejové federace IIHF a hrací řád naší soutěže.  

2. Existují v regulaci reklamy země, kde působíte, zákazy a omezení? 

HC ENERGIE KARLOVY VARY: Ano, jsou součástí zmiňovaného zákona. 

Zákazy se týkají základních pravidel, které platí všeobecně pro jakoukoliv 

reklamu. Co se týče omezení, některé druhy reklamy (např. omezená, skrytá) 

jsou upraveny.  

HK ZVOLEN: Ano, existují. Reklama nesmí např. diskriminovat, být 

protiprávní a nevyžádaná. Pokud řešíme se sponzory a reklamu, která by mohla 

být problematická, vždy se radíme s právníky.  

EISBAREN BERLIN: Víme, že jsou tyto informace obsažené v Zákoně proti 

nekalé soutěži. Základní pravidla, např. že reklama nesmí diskriminovat, být 

protiprávní nebo omezení u např. srovnávací reklamy známe. Pokud je potřeba 

řešit něco komplikovanějšího, vždy se lze obrátit na právníky nebo zákon 

detailněji prostudovat.  

3. Je regulace reklamy rozdílná u jednotlivých produktů? 

HC ENERGIE KARLOVY VARY: Ano, liší. Např. alkoholické nápoje nebo 

tabákové výrobky mají svá specifika. Opět tedy chodíme okolo stejného zákona 



 

 

jako u předešlých odpovědí. Klubu je také soutěží zakázána reklama na 

exkluzivní obory ligy. Těmi je pivovarnictví, mobilní služby a pojišťovnictví.  

HK ZVOLEN: Obecná pravidla platí pro všechny produkty. Tabákové výrobky, 

léky nebo např. alkohol mají zvláštní pravidla. Abych ale odpověděl na otázku, 

tak ano, liší. Naše liga má dlouhodobou smlouvu se společnostmi Tipsport, 

Škoda a Slovnaft. Před sezónou vždy obdržíme oznámení, kterým oblastem 

(např. automobilový průmysl) se máme vyhnout.  

EISBAREN BERLIN: Ano. U produktů jako tabákové výrobky musíme 

respektovat zákony platné pro příslušné produkty. Nevím o žádných zakázaných 

produktech, musíme se řídit zákony a předpisy, to je celé.  

4. Existuje nějaké omezení reklamy s ohledem na věk návštěvníků? 

HC ENERGIE KARLOVY VARY: Ne, v tomto směru není. Každý sportovní 

klub je zatížen etickým chováním. Když to přeženu, jsme sportovní klub a měli 

bychom ctít určité mravní zásady.  

HK ZVOLEN: Ne, neexistuje.  

EISBAREN BERLIN: Zde neplatí žádné oficiální zákazy.  

5. Pracujete s reklamou rozdílně v závislosti na cílové skupině?  

HC ENERGIE KARLOVY VARY: Reklama pro osoby mladší 18 let má jiná 

pravidla, než reklama určená plnoletým. Pokud se zaměřujeme např. na děti a 

chceme je dostat na stadión, musíme respektovat zákonnou úpravu. Nemůžeme 

např. vyobrazit na billboardu dítě v nebezpečné situaci (přehnaný příklad). 

HK ZVOLEN: Pokud bychom se zaměřili třeba na mladší 18 let, tak bychom 

museli. Nevím v našem klubu o takovém případě, ale kdyby k tomu došlo, 

museli bychom. Takže odpověď zní ano.  

EISBAREN BERLIN: Ano, pracujeme. Reklama pro mladistvé má svá 

specifika. Pokud tedy dojde k situaci, že někdo z našich sponzorů propaguje 

např. dětský výrobek, je potřeba pohlídat pravidla. Platí pro nás stejná pravidla 

jako pro všechny, kdo by případně řešili reklamu mladistvých. 

6. Je nějakým orgánem či institucí schvalována reklama hokejového 

klubu? 



 

 

HC ENERGIE KARLOVY VARY: O takovém orgánu nevím. 

HK ZVOLEN: Ne, vše záleží na nás. Svaz nebo stát zakročí až ve chvíli, kdy by 

byla porušena pravidla, průběžné nám nikdo nic neschvaluje. 

EISBAREN BERLIN: Určitě ne.  

7. Pokud by Váš klub nedodržel pravidla regulace reklamy, hrozí mu 

jakékoliv postihy? 

HC ENERGIE KARLOVY VARY: Samozřejmě. V zákoně je přímo popsáno, 

co nám případně hrozí. Musíme pravidla zkrátka respektovat.  

HK ZVOLEN: Ano, jistě. Reklama nesmí porušovat zákonem stanovené 

předpisy. 

EISBAREN BERLIN: Hrozí. Sankce a pokuty jsou popsány v zákonech. Na to 

si musíme dávat pozor.  

8. Zdají se Vám pravidla regulace (jakékoliv dokumenty, kterými se 

musíte jako klub řídit) odpovídající a co byste případně na pravidlech 

regulace reklamy změnili?  

HC ENERGIE KARLOVY VARY: Zatím jsme se nesetkali s žádným 

problémem, takže pravidla považujeme za dostačující.  

HK ZVOLEN: Pravidla jsou v pořádku, nenapadá mě nic, co bych změnil. 

EISBAREN BERLIN: Myslím, že je vše v pořádku. Z mého pohledu nejsou 

žádné změny nutné.  

 


