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ÚVOD
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou právní a etické
regulace reklamy na alkohol a návrhem zákona, který byl vytvořen s cílem řešit
jistou restrikci reklam na alkohol, ovšem v konečné fázi nebyl vůbec přijat.
Cílem této bakalářské práce není pouhá literární rešerše dané
problematiky, ale hlavně a především poukázat na případy reklam na alkohol,
kterých se regulace již dotkla a zároveň pomocí obrazové dokumentace
zhodnotit některé reklamy současnosti (zejména různá menší promotion), které
nedodržují předepsané zákony a etické kodexy, avšak děje se tomu tak bez
povšimnutí.
Reklama a propagace zboží či služeb nás v dnešní době obklopuje ze
všech stran. Stává se neoddělitelnou součástí našich životů. Už to není jen
informování a přesvědčování k využití služeb či produktů firem. Reklama se
dnes posouvá od pouhého informování směrem k ovlivňování zákazníka a
k manipulaci s jeho smýšlením a nákupním chováním.
J. O´Shaughnessy1 v tomto duchu definuje reklamu jako „jakékoli,
identifikovatelným sponzorem placené, neosobní veřejné sdělování za účelem
ovlivnit chování“.
Důvodem, proč jsem si zvolila toto téma, je dynamika a neustálý vývoj
v oblasti reklamy a hlavně její nesmazatelná přítomnost v současné konzumní a
trhem ovládané společnosti a každodenním životě člověka jako jednotlivce.
Reklama je tak složitým fenoménem, že ji nelze v celé její šíři popsat a zachytit,
natož dokonale regulovat, a to jak v rovině právní, tak z hlediska morálky a
dobrých mravů. Oporou pro realizaci této závěrečné práce se stala především
odborná literatura a legislativa České republiky upravující a omezující možnosti
reklamy v místních podmínkách. Tato práce si v žádném případě nečiní nárok

1

O´Shaughnessy, J.:Competitive Marketing:Strategic Approach. 1998, s. 242
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na vyčerpávající charakteristiku regulace reklamy na alkohol v ČR, ale snaží se
poukázat na tuto problematiku očima autora a přiblížit tuto specifickou oblast
regulace či deregulace reklamy na alkohol potenciálním čtenářům a
prostřednictvím této práce poskytnout nikoli jen základní, ale snad i širší vhled
do dané problematiky.
Komerční

komunikace

představuje

nesmazatelnou

součást

každodenního života, je neustále se vyvíjejícím fenoménem, který nás často
překvapuje nejen důvtipnou kreativitou, ale mnohdy vyvolává u jejích adresátů
pocit drzosti, hanbatosti a pohoršení. O propagaci dneška se dá obecně říci, že
nevyzpytatelnost a nepředvídatelnost jsou jejím nepopiratelným markantem, a
proto se tato oblast stává právně špatně uchopitelnou. Konkrétně, co se týče
reklamy na alkohol, je Česká republika, respektive její zákonodárné orgány,
snad až velmi liberální. V případech restrikcí alkoholové reklamy přímo
nejliberálnější ze zemí Evropské unie. I naši slovenští sousedé nepouštějí uzdy
reklamě na alkohol tak volně, jako je tomu u nás doma. Je až k nevíře, že
reklama jakéhokoliv alkoholického nápoje včetně destilátů, není nijak omezena
a může se tak například více či méně legálně vysílat v televizi neomezeně po
celý den. Přitom lze soudit, že omezování reklamy na alkohol v České republice
ještě dlouhou dobu nebude na pořadu dne, neboť v rámci všeobecné
harmonizace právního řádu ČR s legislativou EU neexistují bezprostředně
žádná direktiva ve vztahu k regulaci reklamy na alkohol, a tudíž z tohoto lze
dovodit, že pokud nepřijde zásadní impuls z EU, nezdá se, že by nastaly určité
změny či omezení čistě na základě národní iniciativy v zemi, kde je například
pivo běžně vidět v dětských pohádkách.
Pro zpracování této práce a především pro dosažení zvoleného cíle jsem
použila několikero vědeckých metod. Především metodu komparační –

srovnávací, syntetickou, dedukce, indukce, analýzu odborných textů a
legislativy, atd.
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1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1. HISTORIE REGULACE REKLAMY NA ALKOHOL
V ČR
Není pochyb o tom, že reklama hraje výraznou roli při ovlivňování
spotřebitelského chování. Zatímco dříve jsme byli zvyklí, že nás nějakým
vlažným způsobem upozornila na výrobek či službu, po roce 1989 se reklamní
praktiky rychle staly značně agresivním nástrojem výrobců a prodejců. Její
formy se u nás vyvíjely úměrně ekonomickému prostředí České republiky.
Různé režimy reklamy se v jednotlivých členských státech EU výrazně lišily.
Bylo proto nutné stanovit určitá pravidla a limitovat reklamu tak, aby
nedocházelo k narušování vnitřního trhu států EU. Opatření k regulaci reklamy
se tak stala součástí nezbytné ochrany spotřebitelů. Zákonná omezení reklamy
na alkohol ovšem nejsou tak radikální jako například u tabákových výrobků.
Již během éry komunistického režimu byla ražena myšlenka, že alkohol
je negativním společenským jevem. Prvním zákonem, který se touto
problematikou zabýval, byl Zákon o boji proti alkoholismu z roku 1962, na který
navázal Zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi v roce
1989. Samotná regulace konzumace alkoholu nestačila, a tak přibyla i regulace
propagace alkoholu, kterou se zabývá Zákon o regulaci reklamy a Mediální
zákon. Alkoholem se zabýval také Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání
z roku 1991 a Zákon o ochraně spotřebitele z roku 1992. Ani jeden však
neobsahoval omezení reklamy na alkohol.
Na

evropské

úrovni

je

obecně

reklama

upravena

Směrnicí

o

audiovizuálních mediálních službách.2 Od roku 1989 představovala základní
dokument ES v oblasti televizního vysílání Směrnice Rady č. 89/552/EHS, o

2

Směrnice Rady Evropy 89/552/EEC o koordinaci některých právních a správních předpisů členských

států upravujících provozování televizního vysílání.

9

Bakalářská práce

koordinaci

Regulace reklamy na alkohol v kontextu právní a etické úpravy v ČR od r. 1993

některých

právních

a

správních

předpisů

členských

států

upravujících provozování televizního vysílání (tzv. Směrnice "Televize bez
hranic"), novelizovaná v roce 1997 směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.
97/36/ES. Jejím hlavním cílem byla realizace jednoho ze základních principů
EU - svobodného pohybu služeb - televizních programů. Stanovení minimálních
standardů televizního vysílání (regulace reklamy, ochrana dětí a mládeže,
apod.) umožnilo, aby televizní programy mohly volně překračovat hranice států
uvnitř společenství. Směrnice upravila mezinárodní aspekt vysílání tím, že
vymezila jurisdikci členských států nad jednotlivými provozovateli vysílání, a
současně zaručila jejich svobodný příjem. Významným cílem "Televize bez
hranic" byla rovněž podpora distribuce a produkce evropských televizních
programů. Do českého právního řádu byla implementována zákonem č.
231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání a o změně dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů. Vydáním 4. sdělení komise o aplikaci směrnice
"Televize bez hranic" za období 2001-2002 byla zahájena revize této směrnice,
která byla zakončena přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/65/ES ze dne 11.prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady
89/552/ES. Touto směrnicí byl změněn i název směrnice „Televize bez hranic“,
a to na „Směrnici o audiovizuálních mediálních službách“.

1.2 ZÁKLADNÍ POJMY
Média
Pojem média chápeme jako prostředky masové komunikace nebo-li hromadně
sdělovací prostředky - tisk, rozhlas a televize a samozřejmě internet.
Podpora prodeje
Podporou prodeje produktu rozumíme aplikaci marketingových a propagačních
nástrojů s cílem dosažení stanovených marketingových cílů. Zahrnuje soubor
různých

motivačních

nástrojů,

převážně

krátkodobého

charakteru,

vytvářených prostimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých výrobků
či služeb. Zatímco reklama přesvědčuje o důvodu koupě, podpora prodeje
představuje konkrétní motiv koupě. Kotler definuje podporu prodeje jako

10

Bakalářská práce

Regulace reklamy na alkohol v kontextu právní a etické úpravy v ČR od r. 1993

„krátkodobé pobídky, které mají povzbudit prodej nebo nákup výrobků nebo
služeb3“.
Reklama
Reklamou se rozumí proces komerční komunikace, prováděný za úhradu
jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho
zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách i
činnostech a projektech charitativní povahy. Přitom se jedná o informace šířené
prostřednictvím komunikačních médií, kterými se pro účely Kodexu rozumí
televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk a neperiodické
publikace, dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i další komunikační
prostředky umožňující přenos informací. Reklamou dle této definice zpravidla
není takový přenos informací, který by jinak reklamou byl, pokud prodejce
výhradně označuje místo, kde výrobek nabízí spotřebiteli.
Samoregulace
Samoregulace znamená proces, v němž se odvětví samo aktivně podílí na své
vlastní regulaci a je za ni odpovědné. Přestože se podoba tohoto procesu v
jednotlivých zemích značně liší, základy samoregulace v oblasti reklamy
vycházejí z principů obsažených v Mezinárodním kodexu reklamy vydaném
Mezinárodní obchodní komorou. Tento Kodex v úvodu konstatuje, že by
reklama měla být legální, decentní, čestná a pravdivá, připravovaná se
smyslem pro společenskou odpovědnost vůči spotřebiteli a společnosti a s
příslušnými ohledy na pravidla spravedlivé konkurence. Toho se dosahuje
prostřednictvím pravidel a principů vycházejících z nejlepších známých
postupů, k jejichž dodržování se zadavatelé reklamy a reklamní průmysl
dobrovolně zavazují.
Samoregulace má následující dva základní prvky: kodex pravidel nebo sadu
základních principů, jimiž se řídí obsah reklam, a proces pro zavádění,
aktualizaci a uplatňování kodexu nebo principů.

3

KOTLER, P. Marketing management. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2000 s. 569
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Sampling
Distribuce zkušebních vzorků. V médích často znamená příbal vzorečků k
časopisům, magazínům.

1.3. ZÁKONNÁ ÚPRAVA
Pod pojmem regulace reklamy si musíme představit obsah reklamního
sdělení, což znamená to, co smí nebo nesmí být v reklamě prezentováno.
Reklama jako placená forma prezentace, sledující zejména podporu spotřeby a
prodeje zboží, má zákonem stanovená regulační pravidla4.
Tradiční oblastí, v níž se uplatňují veřejnoprávní vztahy, je omezení
reklamy určitých produktů. Málokterá země neomezuje reklamu tabákových
výrobků, většina zemí pak alespoň částečně i reklamu alkoholu. Ač se to zdá
překvapující, základním veřejnoprávním omezením, které se týká reklamy, jsou
zákazy stanovené trestním právem, a to proto, že trestný čin lze spáchat
i prostřednictvím billboardu či televizní reklamy (např. pornografie na billboardu
nebo rasistické útoky v placené televizní reklamě). Dalším důsledkem by
v tomto případě mohlo být negativní ovlivnění občanů k podobnému jednání.
Hlavní předpisy, které se reklamou zabývají, jsou rozebrány níže.

1.3.1. Zákon č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
Alkoholismus je podle tohoto zákona negativním jevem, který způsobuje
značné škody, zejména poškozuje zdraví. Všechny orgány a organizace, jakož
i občané, kteří prodávají zboží nebo poskytují jiné služby, jsou povinni chránit
občany i společnost před škodlivými účinky alkoholismu a jiných toxikománií
včetně kouření, odstraňovat jejich příčiny a následky a vytvářet tím příznivější
předpoklady pro další rozvoj společnosti. Udává výčet toho, co se považuje za
alkoholické nápoje. Zakazuje propagaci požívání alkoholických nápojů, užívání

4

FLEISCHMANOVÁ, I., JANDOVÁ, V., Regulace reklamy. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006 s.10
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jiných návykových látek a kouření v tisku a v ostatních hromadných
informačních prostředcích. Zakázal prodej alkoholu mladistvým do 18 let.
Neobsahuje žádné sankce, pouze vysvětluje tzv. propagaci požívání
alkoholu. Platnost tohoto zákona skončila k 1. lednu 2006.

1.3.2. Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy
Zákon o regulaci reklamy je v České republice hlavním předpisem, který
stanoví omezení pro reklamu. Vymezuje obecné mantinely pro reklamu
jakýchkoliv komodit, dále pak speciálně také pro reklamu konkrétních,
společností upřednostňovaných komodit, kterými jsou tabákové výrobky,
alkoholické nápoje, humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky,
potraviny a kojenecká výživa, přípravky na ochranu rostlin, střelné zbraně a
střelivo a pohřební služby. Zákon má tři části. Část první obsahuje obecná
omezení pro reklamu jakéhokoliv produktu v jakémkoli médiu, část druhá
omezuje reklamu tabákových a alkoholových produktů a část třetí upravuje
zákon o rozhlasovém a televizním vysílání tak, aby nebránil vkládání reklam do
pořadů.
Předně je třeba říci, že alkoholické nápoje jsou v právním smyslu druhem
potravin a vztahují se na ně obecná omezení reklamy potravin5.
Avšak platná právní úprava má pro alkohol navíc zvláštní pravidla.
Základní omezení reklamy na alkohol jsou obsažena v § 4 Zákona o regulaci
reklamy s účinností pro všechna média:
Reklama na alkoholické nápoje nesmí:
a) nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či
ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost,

5

Winter, F.: Právo a reklama v praxi. Linde, 2007 s. 102
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b) být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani
osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě
alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce,
které osoby mladší 18 let oslovují,
c) spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v
souvislosti s řízením vozidla,
d) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo
sexuálnímu úspěchu,
e) tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo
uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů,
f) zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje“.
Zajímavé je, že „odlišná“ úprava byla později přijata pouze pro
rozhlasové a televizní vysílání (viz dále).
Jak již bylo zmíněno, alkohol je v právním slova smyslu považován za
potravinu, takže se na něj vztahuje regulace, která se týká přímo potravin a je
obsažena v § 5 pís. d) Zákona o regulaci reklamy:
Reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména:
a) pokud jde o charakteristiku potravin, jejich vlastností, složení, množství,
trvanlivost, původ nebo vznik a způsob zpracování nebo výroby
b) pokud jde o přisuzování účinků nebo vlastností, které potravina
nevykazuje,
c) vyvoláním dojmu, že potraviny vykazují zvláštní charakteristické
vlastnosti, když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobné
potraviny,
d) přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo
vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat; to
však nesmí bránit u potravin pro zvláštní lékařské účely uvádění
informací nebo doporučení určených výhradně osobám kvalifikovaným v
oboru lékařství, výživy nebo farmacie; rovněž tak u minerální vody nesmí
tato omezení bránit uvádění údajů o tom, že minerální voda podporuje
nebo usnadňuje určité životní funkce lidského organismu
14
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e) doporučováním potraviny s odvoláním na nekonkrétní klinické studie.
V roce 2002 byla přijata Euronovela Zákona o regulaci reklamy, která
přejala direktivu EU TV bez hranic6 (platí nejen pro TV). Opět ovšem nepřinesla
žádné zákazy, ale jen obecná obsahová omezení.

1.3.3.

Zákon

č.

231/2001

Sb.o

provozování

rozhlasového

a

televizního vysílání tzv. Mediální zákon
Tímto zákonem se zejména stanoví práva a povinnosti provozovatelů
rozhlasového a televizního vysílání, licenční řízení a registrace provozovatelů
převzatého vysílání. Dohled nad dodržováním zákona v oblasti rozhlasového a
televizního vysílání vykonává Rada pro rozhlasové a televizní vysílání7.
Reklama na alkohol šířená různými médii zde má svá „Zvláštní
ustanovení o reklamě a teleshoppingu na alkoholické nápoje“ v § 52:
Reklama a teleshopping na alkoholické nápoje nesmějí
a) být zaměřeny speciálně na mladistvé nebo zobrazovat mladistvé
konzumující alkoholické nápoje,
b) spojovat spotřebu alkoholických nápojů se zvýšenými tělesnými výkony
nebo řízením vozidla,
c) vytvářet

dojem,

že

spotřeba

alkoholických

nápojů

přispívá

ke

společenskému nebo sexuálnímu úspěchu,
d) tvrdit, že alkoholické nápoje mají léčebné, stimulující nebo uklidňující
účinky nebo že jsou prostředkem řešení osobních konfliktů,
e) podporovat nestřídmou spotřebu alkoholických nápojů nebo ukazovat

6

7

Novelou z roku 2007 byla přejmenována na Směrnici o audiovizuálních mediálních službách
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti

rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality
programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá
na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené Mediálním zákonem a zvláštními právními
předpisy.
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abstinenci nebo

umírněnost v požívání

alkoholických

nápojů

v nepříznivém světle,
f) zdůrazňovat vysoký obsah alkoholu jako pozitivní kvalitu alkoholického
nápoje“.
V tomto zákoně jde o zcela totožnou direktivu číslo 89/552/ES „Televize bez
hranic“.
Původní text Směrnice je naprosto totožný s výše citovaným § 52 Mediálního
zákona:
Television advertising and teleshopping for alcoholic beverages shall comply
with the following criteria:
a) it may not be aimed specifically at minors or, in particular, depict minors
consuming these beverages;
b) it shall not link the consumption of alcohol to enhanced physical
performance or to driving;
c) it shall not create the impression that the consumption of alcohol contributes
towards social or sexual success;
d) it shall not claim that alcohol has therapeutic qualities or that it is a stimulant,
a sedative or a means of resolving personal conflicts;
e) it shall not encourage immoderate consumption of alcohol or present
abstinence or moderation in a negative light;
f) it shall not place emphasis on high alcoholic content as being a positive
quality of the beverages”.

1.3.4 Sankce za nedodržení zákona
Jakékoliv oznámení učiněné na veřejnosti, které může vést k podpoře
prodeje výrobků nebo podpoře poskytování služeb, je dle Zákona o regulaci
reklamy, reklamou. Vedle zákona o regulaci reklamy, který se vztahuje na
reklamu komunikovanou v jakýchkoliv komunikačních médiích, tedy např. v
periodickém i neperiodickém tisku, v audiovizuální produkci, počítačové síti, na
plakátech a letácích, je třeba mít na mysli Zákon o provozování rozhlasového a
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televizního vysílání, který stanoví speciální pravidla pro reklamu v rozhlasovém
a televizním vysílání.
Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním zákona
o regulaci reklamy je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pro reklamu
šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání, Státní ústav pro kontrolu léčiv pro
reklamu na humánní léčivé přípravky, Ministerstvo zdravotnictví České
republiky pro reklamu na zdravotnické prostředky a živnostenské úřady
příslušné podle sídla nebo bydliště osoby odpovědné za dodržování tohoto
zákona pro reklamu ostatních komodit.
Orgán dozoru uloží, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, zadavateli,
zpracovateli nebo šiřiteli reklamy, která je v rozporu s tímto zákonem, pokutu až
do výše 2 mil. Kč, resp. až do výše 10 mil. Kč podle závažnosti, a to i
opakovaně.

1.3.5. Zamítnutý návrh zákona z r. 2005
V současné době se zdá, že omezování reklamy na alkohol v České
republice není vůbec na pořadu dne, protože v Evropské Unii skutečně
bezprostředně žádná direktiva o reklamě alkoholu projednávána není. A nezdá
se, že by takové omezení přišlo na základě národní iniciativy v zemi, kde děti
chodí se džbánkem pro pivo a ještě po cestě upíjejí. Přesto není od věci zmínit
návrh skupiny poslankyň na zákaz reklamy alkoholu v televizi, který měl zhruba
tyto body:
•

za reklamu na alkohol by se považovalo jeho rozdávání zdarma;

•

za reklamu na alkohol by se považovalo i užití příznačného loga či rysu
alkoholického nápoje;

•

sponzorování sportovních, hudebních nebo jiných společenských akcí
určených pro osoby mladší 18 let s cílem propagace alkoholického
nápoje by bylo zakázáno;

•

a konečně to hlavní: v televizním a rozhlasovém vysílání by provozovatel
byl povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping na alkoholické nápoje
nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.

17
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Kdyby byl tento návrh přijat, stala by Česká republika náhle zemí
s docela přísnou úpravou v této oblasti8.
Hlavním důvodem, proč poslankyně tento návrh prosazovaly, je stálý růst
podílu mladých lidí se závislostí na alkoholu v České republice. Navíc se Česká
republika formálně připojila k Evropskému akčnímu plánu o alkoholu WHO9,
který mimojiné obsahuje jako jeden ze zdůrazňovaných bodů také omezení
reklamy na alkohol a omezení dostupnosti alkoholu. U dětí a mladistých je
potřeba přísné regulace reklamy na alkoholické nápoje, především kvůli jejich
nezkušenosti nejsou schopni posoudit negativní vlivy alkoholu nejen na jejich
vývoj. Vzhledem k těmto okolnostem jsou v porovnání s populací dospělých
mnohem zranitelnější, co se týče konzumace alkoholu. Podle klinických studií
bylo mnohokrát dokázáno, že závislost na alkoholu je tím závažnější, čím dříve
jedinec s požíváním alkoholu začne.
Pokud jde o zákaz vysílat reklamu na alkoholické nápoje v rozhlase a
televizi v době od 6 hod. do 22 hodin, poslankyně jej zdůvodňují tím, že je
pravděpodobné, že mezi diváky, resp. posluchači je nezanedbatelné procento
dětí a mladistvých, a zákaz má vyloučit jejich možný negativní vliv na
chráněnou skupinu osob mladších 18 let.
Vláda se však vyslovila proti tomuto návrhu a dokonce vyjádřila pochyby
o významu omezování reklamy při omezování spotřeby alkoholu a návrh
nakonec nebyl přijat10.

8

Winter, F.: Právo a reklama v praxi. Linde, 2007 s.101

9

Europian alcohol action plan: http://www.euro.who.int/document/E67946.pdf

10

www.pravnizpravodaj.cz
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1.3.6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o výživových a
zdravotních tvrzeních při označování potravin
Součástí českého právního řádu je ale i nové nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) o výživových a zdravotních požadavcích při
označování potravin11. To se v plné míře vztahuje na reklamu alkoholických
nápojů coby svého druhu potravin. Kromě všech omezení, popisovaných, které
se týkají potravin, obsahuje nařízení dokonce i výslovné omezení pouze pro
alkoholické nápoje. Stanoví, že na nápojích s obsahem alkoholu vyšším než
1,2 % objemových nesmějí být uváděna zdravotní tvrzení ani výživová tvrzení, s
výjimkou tvrzení týkajících se sníženého obsahu alkoholu nebo energetické
hodnoty12.

1.4 ETICKÁ SAMOREGULACE
Kromě právní regulace reklamy zde však stále zůstává cosi, co je
„právně neuchopitelné" a vymyká se právní kontrole - etika, která je při pohledu
na reklamu často zdaleka nejdiskutovanějším a kritickým místem. Žádný
rozumný zákonodárce by ovšem neměl připustit, aby se etika směšovala s
právem, a nelze-li jinak, aby byla posuzována úředníkem namísto soudem.
Zabýváme-li se ovšem reklamou, zjišťujeme, že právní regulace je v
praktickém životě reklamního průmyslu vlastně krajností či spíše nenaplněnou
hrozbou - často citovanou, ale málo užívanou. Zato otázky vkusu či etiky jsou v
souvislosti reklamou probírány stále. Lze tedy vůbec nějak „regulovat" etiku a
vkus, aniž bychom se museli smířit s představou úředníka, který ví, co je
etické?
Ano, lze! Vedle právní regulace zde totiž existuje vlastní regulace etická,
která v tom nejzákladnějším článku - tedy v každém z nás - existuje v podobě

11

Nařízení 1924/2006 o výživových a zdravotních požadavcích na potraviny bylo publikováno v lednu

2007 a od 1. července 2007 užíváno v členských státech EU.
12
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naší vlastní morálky, našeho vlastního vkusu. A shodne-li se poté skupina lidí,
kteří třeba mají co do činění s reklamou, na určitých společných etických principech, které se zaváží dodržovat, začíná vznikat institucionalizovaná etická
samoregulace13.
Přes

shodný

základ

a

podstatu

činnosti

může

být

míra

„institucionalizovanosti" různá. Na jedné straně může být prostá, třeba ani
přesně neformulovaná ústní dohoda kolegů z oboru. Na druhé straně si
můžeme představit britskou ASA14, úřad čítající snad stovku zaměstnanců,
jehož reálná pravomoc je schopna přesáhnout obvyklé právní pravomoci
státních orgánů. Česká Rada pro reklamu stojí mezi těmito dvěma extrémy
zhruba ve středu.
Etická samoregulace v zásadě znamená proces, v němž se odvětví
samo aktivně podílí na své vlastní regulaci a je za ni odpovědné. Přestože se
podoba

tohoto

samoregulace

procesu
v

oblasti

v

jednotlivých

reklamy

zemích

vycházejí

z

značně
principů

liší,

základy

obsažených

v Mezinárodním kodexu reklamy vydaném Mezinárodní obchodní komorou.
Tento Kodex v úvodu konstatuje, že by reklama měla být legální, decentní,
čestná a pravdivá, připravovaná se smyslem pro společenskou odpovědnost
vůči spotřebiteli a společnosti a s příslušnými ohledy na pravidla spravedlivé
konkurence15.

Toho

se

dosahuje

prostřednictvím

pravidel

a

principů

vycházejících z nejlepších známých postupů, k jejichž dodržování se
zadavatelé reklamy a reklamní prùmysl dobrovolně zavazují.
Samoregulace oproti regulaci právní mnoho výhod, spočívajících
zejména v rychlosti a operativnosti jejího rozhodování. Nezanedbatelná je také
její schopnost působit bez formalit přes hranice. Její hlavní nevýhodou je ovšem
skutečnost, že jde o podnik soukromý, jehož rozhodnutí nejsou vynutitelná a

13

Winter, F.: Právo a reklama v praxi. Linde, 2007 s. 81

14

Advertising Standards Authority

15

International Chamber of Commerce. (1986). International Code of Advertising Practice. ICC
Publishing. Paříž.
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kde se i hrozba vyloučení (coby nejvyšší možný trest) vztahuje pochopitelně jen
na vlastní členy, tedy zdaleka ne na všechny osoby, které v reklamě
podnikají.16

1.4.1. Etická samoregulace Rady pro reklamu
Rada pro reklamu (dále jen RPR) je občanským sdružením, které pečuje
o etiku propagace. Vznikla v roce 1994 a nemá v ČR obdobu. Základní
metodou činnosti RPR je rozhodování o stížnostech na reklamu všeho druhu.
Rozhodnutí Rady jsou pak závazná pro všechny členy uvedených asociací,
tedy například pro reklamní agentury sdružené v AKA17, vydavatele sdružené
v UVDT18 a další. RPR je možné požádat i o předložení předpublikačního
zhodnocení určité plánované reklamy (advice) či je-li spor již na světě, o smírčí
řízení. RPR vydává svůj etický kodex pro reklamu19. Její činnost pouze doplňuje
právní nástroje, není s nimi v konfliktu.
RPR neaplikuje při posuzování stížností platný právní řád, ale porovnává
výsledky činnosti subjektů reklamy (tj. reklamu) s tímto Kodexem. V kompetenci
Rady pro reklamu není sankciování porušení platného řádu subjekty reklamy.
Tímto není dotčena možnost RPR poskytovat odborná stanoviska na žádost
státních orgánů dozoru nad regulací reklamy a dalších žadatelů. V případě
souběhu předpokládaného porušení platného právního řádu a Kodexu může
RPR pro reklamu odmítnout projednávání stížnosti a odkázat stěžovatele na
příslušný soudní či obdobný orgán.

16

http://www.aka.cz/samoregulace-o_samoregulaci.php

17

Asociace komunikačních agentur

18

Unie vydavatelů denního tisku

19

Ve shodě s článkem III. stanov RPR
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Kodex reklamy vydaný RPR je formulován s cílem, aby reklama v České
republice sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení
reklamy vyžadovaná občany České republiky. Cílem Kodexu je napomáhat
tomu, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu
tohoto Kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe
vypracované Mezinárodní obchodní komorou.
Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni navazuje
doplněním o etické zásady. Kodex je určen všem subjektům působícím v oblasti
reklamy a stanoví jim pravidla profesionálního chování. Kodex se zároveň
obrací k veřejnosti a informuje ji o mezích, které subjekty působící v reklamě či
reklamu užívající dobrovolně přijaly a hodlají je samy vynucovat prostřednictvím
etické samoregulace20.
Členské organizace RPR výslovně uznávají Kodex a zavazují se, že
nevyrobí ani nepřijmou žádnou reklamu, která by byla v rozporu s Kodexem,
popřípadě že stáhnou reklamu, u níž by byl takový rozpor dodatečně zjištěn
orgánem etické samoregulace v reklamě.
Zároveň členské organizace RPR budou usilovat o to, aby i všechny
ostatní subjekty působící v oblasti reklamy na území České republiky
respektovaly cíle i jednotlivá ustanovení tohoto Kodexu.
Rada pro reklamu vydala v části Etického kodexu z roku 1997,
věnované reklamě alkoholu, tato pravidla (žádné zákazy, pouze obsahová
omezení):
„Za odporující Kodexu budou považovány reklamy propagující alkoholické
výrobky obsahující následující charakteristiky:

20

Preambule Kodexu reklamy
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Vlastnosti alkoholu
• Reklamy

označující

nevhodným

způsobem,

že

konkrétní

produkt

má

mimořádný účinek, nebo že rychle působí.
• Reklamy obsahující výrazy zlehčující alkohol jakožto nápoj tím, že je nazýván
hovorovými výrazy, které buďto snižují nebo přehánějí skutečný obsah alkoholu
v nápoji.
Konzumenti alkoholu
• Reklamy označující, že alkohol je konzumován členy sociální skupiny, která s
používáním alkoholu zpravidla nesouhlasí.
Postoje vůči spotřebě alkoholu
• Reklamy, naznačující nezodpovědný postoj ke spotřebě alkoholu, zejména z
hlediska spotřebovaného množství.
Místo spotřeby alkoholu
• Reklamy naznačující spotřebu alkoholu kromě náboženských účelů v blízkosti
hřbitovů a posvátných míst.
• Reklamy naznačující spotřebu alkoholu na jakémkoliv místě, kde je to výslovně
zakázáno podle existujících zákonů.
• Reklamy ukazující spotřebu alkoholu v ubohém, chudém či nechutném
prostředí.
Okolnosti spotřeby alkoholu
• Reklamy naznačující spotřebu alkoholu za okolností, které jsou všeobecně
pokládány za nevhodné, nerozumné či protiprávní.
Okolnosti spojené se sexuálními úkony
• Reklamy

naznačující

nadměrné

podléhání

sexualitě,

sexuální

stimuly,

poddajnost, nahotu nebo částečnou nahotu zobrazenou nechutným způsobem,
zobrazení ženské, či mužské podoby v jakékoli kompromitující situaci, či
reklamy prezentující alkohol jako vhodný prostředek k odstranění sexuálních
zábran či strachu vůbec.
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Okolnosti související s dětmi
• Reklamy obsahující náznaky spotřeby alkoholu nezletilými a nebo osobami,
které jsou, nebo se zdají být mladší než 25 let.
• Reklamy na alkohol využívající děti.
• Reklamy speciálně zaměřené na děti.
Účinky požití alkoholu
• Reklamy naznačující nadměrné požití alkoholu nebo následky tohoto
nadměrného užití, reklamy souhlasící s nadměrnou spotřebou alkoholu.
• Reklamy naznačující zanedbání bezpečnosti či nedostatek úcty k zákonu a
veřejnému pořádku.
• Reklamy podporující agresivitu či fyzické násilí.
• Reklamy tvrdící, že alkohol má léčebné účinky, či reklamy takovéto léčebné
účinky naznačující.
• Reklamy, v nichž vystupují osoby, které svým oblečením (vzhledem atd.)
vzbuzují zdání, že jde o příslušníky zdravotnických profesí“.
V roce 2007 Rada pro reklamu vydala nový Kodex reklamy, který část druhou,
která se věnuje reklamě na alkohol upřesnil:
Alkoholický nápoj
• Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj, který obsahuje více než 0,5
objemového procenta alkoholu.
Nezodpovědná konzumace
• Reklama nebude představovat nebo propagovat nezodpovědnou konzumaci,
např. množstvím nápoje konzumovaného nebo vyobrazeného v reklamě nebo
následky jeho nadměrného užití. Reklama nebude podporovat nadměrné
zvýšení konzumace alkoholických nápojů jednotlivými spotřebiteli. Reklama
nesmí záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost nebo vzbuzovat
dojem, že je špatné či nenormální odmítat pít alkoholické nápoje.
• Reklama nebude založena na zobrazení násilného, agresivního nebo
protispolečenského chování.
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• Reklama nebude ukazovat osoby, které se jeví jako opilé, ani vyvolávat dojem,
že intoxikace je přijatelná.
Mladiství
• Reklama na alkoholické nápoje, pivo nevyjímaje, nesmí být zaměřena na osoby
mladší 18 let. Žádná osoba vystupující v reklamě jako konzument alkoholického
nápoje nesmí jako osoba mladší 25 let ani vypadat a fakticky musí být starší 25
let. Osoby mladší 18 let nebudou v reklamách zobrazovány, kromě situaci, kde
je jejich přítomnost přirozená, například v rodinných scénách nebo v davu v
pozadí. Tyto osoby nebudou nikdy zobrazovány, jak pijí alkoholické nápoje, ani
to nebude žádným způsobem naznačováno.
• Reklama na alkoholické nápoje nesmí být vysílána v komerčních přestávkách
před, během nebo bezprostředně po televizních nebo rozhlasových pořadech
určených dětem.
• Reklama nebude propagovat alkoholické nápoje v mediích, programech nebo
během událostí, u nichž je známo, že více než 30 % cílové skupiny tvoří
nezletilí. Reklama nebude rovněž umístěna na velkoplošných plakátech ve
vzdálenosti menší než 300 metrů od základních a středních škol, dětských hřišť
a podobných zařízení, která jsou určena především nezletilým. Velkoplošnými
plakáty se rozumějí plakáty, jejichž plocha je větší než 12 m2. Z tohoto pravidla
jsou vyjmuty případné dlouhodobé reklamy či poutače umístěné na provozních
budovách výrobců a distributorů alkoholických nápojů.
• Komerční komunikace nebude využívat žádné grafiky, symboly, hudbu a
kreslené postavy, které primárně vyvolávají zájem dětí.
• Názvy alkoholických nápojů, jejich loga nebo obchodní značky se nesmí objevit
na dětském oblečení, hračkách, hrách či jiných výrobcích určených především
osobám mladším 18ti let. To samé platí pro repliky sportovních oděvů určených
pro děti.
Řízení
• Reklama nebude spojovat konzumaci alkoholického nápoje s řízením vozidel, a
to jakýmkoliv způsobem.
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Nebezpečné aktivity
• Obsah

reklamy

nesmí

podněcovat

spotřebu

alkoholického

nápoje

v

nebezpečných nebo nezákonných situacích či místech, např. před nebo během
činnosti vyžadující střízlivost, zručnost nebo přesnost.
Zdravotní aspekty
• Reklama na alkoholické nápoje nesmí naznačovat jejich schopnost předcházet
lidským nemocem nebo je léčit, ani naznačovat, že mají povzbuzující nebo
uklidňující účinek anebo že jsou prostředkem řešení osobních problémů.
• Reklama nesmí povzbuzovat těhotné a kojící ženy ke konzumaci alkoholu a
nebude zobrazovat těhotné nebo kojící ženy při konzumaci alkoholického
nápoje.
• V reklamě nesmí vystupovat osoby, které svým zevnějškem (oblečením)
vzbuzují dojem, že jde o příslušníky zdravotnických profesí.
Obsah alkoholu
• Reklama nesmí zdůrazňovat vyšší obsah alkoholu jako kladnou vlastnost
značky a důvod pro její zvolení spotřebitelem. Na druhé straně, reklamní
sdělení by nemělo vzbuzovat dojem, že pití nápoje s nízkým obsahem alkoholu
vylučuje nezodpovědnou konzumaci.
• Reklama nesmí snižovat nebo zamlžovat skutečný obsah alkoholu v nápoji.
Výkonnost a sexuální úspěch
• Reklama by neměla vytvářet dojem, že konzumace alkoholických nápojů
posiluje mentální nebo fyzické schopnosti, například při sportování.
• Reklama nesmí naznačovat nebo vytvářet dojem, že konzumace alkoholických
nápojů může vést k dosažení společenského nebo hmotného úspěchu.
• Reklama nebude tvrdit ani naznačovat, že konzumace alkoholu může přispět k
sexuálnímu úspěchu. Reklama nebude podněcovat k sexuální promiskuitě,
nebude obsahovat nahotu nebo částečnou nahotu zobrazenou způsobem
urážejícím lidskou důstojnost, nebude prezentovat alkoholické nápoje jako
prostředek k odstranění sexuálních zábran či strachu vůbec.
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Podpora prodeje
• Žádná podpora prodeje nemůže povzbuzovat k nezodpovědnému nebo
protispolečenskému chování nebo k nezodpovědné konzumaci alkoholu,
zejména k nadměrnému pití.

1.4.2. Etická samoregulace pivovarů
Nejen Rada pro reklamu se stará o dodržování jisté dobrovolné etické
úrovně reklamy, ale podobné iniciativy často přicházejí i od jiných profesních
spolků. Rozdíl ale často spočívá v tom, že RPR se stará o dodržování kodexu
v praxi, má mechanismus rozhodování o stížnostech a snaží se svá rozhodnutí
vynutit. Jiné iniciativy často jen deklarují nějaké rozhodnutí, ale o jeho
(nesnadné) prosazení v praxi se starají jen s obtížemi21.
Také tzv. Iniciativa odpovědných výrobců piva vznikla 13. ledna 2003,
aby koordinovala a řídila úsilí výrobců a prodejců piva zaměřené na podporu
zodpovědné, umírněné konzumace piva a na prevenci zneužívání jejich
produktů. Jejími členy jsou Budějovický Budvar n. p., Královský pivovar
Krušovice a. s., Plzeňský Prazdroj a. s., Pivovary Staropramen a. s. a Starobrno
a. s.
“Pivní kodex“ uvádí, že pivo je historický, zákony uznávaný nápoj, jehož
kořeny sahají až do starověku. Pivo je od dávných dob součástí naší
společnosti a jejích různých kultur. V České republice patří k tradičním nápojům
a jako takové je přirozenou součástí životního stylu. Velká část obyvatel České
republiky pije pivo střídmě bez následků na zdraví a s vědomím jeho pozitivních
vlastností. Tento přístup ke kultivované konzumaci piva podporují také české
pivovary podepsané pod kodexem22.

21

Winter, F.: Právo a reklama v praxi. Linde, 2007 s. 107

22

http://www.iniciativapivovaru.cz/webmagazine/home.asp?idk=1
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Pivní kodex deklaruje, že alkohol obsažený v pivu patří mezi faktory,
které při nadměrném užívání mohou způsobit problémy zdravotní, sociální i
ekonomické. Tyto problémy však nezpůsobuje samotný produkt, ale vycházejí z
nevhodného chování některých jeho konzumentů. Základním principem
umírněného užívání je proto osobní zodpovědnost každého jednotlivce
vycházející z jeho dostatečné informovanosti o potenciálním riziku pití piva.
Pokud jde o reklamu, kodex stanoví:
Základní principy společné Iniciativy zodpovědných pivovarů23
• Pivo je přirozenou součástí českého životního stylu a tradice
• Výrobci piva jsou odpovědní za informování spotřebitele v rámci platné
legislativy
• Informovaný spotřebitel je odpovědný za své jednání.
• Každá činnost pivovarů zapojených do Iniciativy je v souladu s projektem
odpovědného přístupu k pití piva.
• Komerční komunikace zahrnuje reklamu ve všech typech medií (včetně
Internetu a rozesílání komerčních SMS zpráv), balení výrobků, podporu
prodeje, product placement, sponzoring a výzkum.
Nezodpovědná konzumace piva
• Reklama nebude představovat nebo propagovat nezodpovědnou konzumaci,
např. množstvím nápoje konzumovaného nebo vyobrazeného v reklamě nebo
následky jeho nadměrného užití. Reklama nebude podporovat nadměrné
zvýšení konzumace piva jednotlivými spotřebiteli. Reklama nesmí záporně či
ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost.
• Reklama nebude založena na zobrazení agresivního nebo protisociálního
chování.
• Reklama by neměla ukazovat osoby, které se jeví jako opilé nebo vyvolávat
jakýmkoliv způsobem dojem, že intoxikace je přijatelná.

23

http://www.iniciativapivovaru.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=199
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• Propagační akce na vysokých školách a univerzitách budou připraveny
způsobem, který schválí univerzitní orgány, a je nutné zajistit, aby nebyl
podáván alkohol osobám mladším 18 let.
Mladiství
• Reklama na pivo nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let. Žádná osoba
vystupující v reklamě jako konzument piva nesmí jako osoba mladší 18 let ani
vypadat a fakticky musí být starší 25 let. Osoby mladší 18 let nebudou
v reklamách zobrazovány, kromě situaci, kde je jejich přítomnost přirozená,
například v rodinných scénách nebo v davu v pozadí. Tyto osoby nebudou
nikdy zobrazovány, jak pijí alkoholické nápoje, ani to nebude žádným
způsobem naznačováno.
• Reklama na pivo nesmí být vysílána v komerčních přestávkách před, během
nebo hned po dětských televizních nebo rozhlasových programech.
• Reklama nebude propagovat pivo v mediích, programech nebo během událostí,
u nichž je známo, že většinu cílové skupiny tvoří nezletilí. Akce nebo aktivity,
které jsou součástí kroků v rámci programu sociální odpovědnosti firmy, jsou
přijatelné. Reklama nebude rovněž umístěna na velkoplošných plakátech ve
vzdálenosti menší než 300 metrů od základních a středních škol, dětských hřišť
a podobných zařízení, která jsou určena především nezletilým. Velkoplošnými
plakáty se rozumějí plakáty, jejichž plocha je větší než 12 m2. Z tohoto pravidla
jsou vyjmuty případné reklamy umístěné na provozních budovách pivovarů.
• Komerční komunikace nebude využívat symbolů nebo obrázků, které primárně
vyvolávají zájem dětí.
Řízení
• Reklama piva nebude pivo v médiích, programech nebo během komunikačních
událostí spojovat konzumaci a akt řízení vozidel, a to jakýmkoliv způsobem,
přímo či nepřímo.
Nebezpečné aktivity
• Obsah reklamy nesmí podněcovat spotřebu piva s obsahem alkoholu
v nebezpečných nebo nezákonných situacích či místech, např. před nebo
během činnosti vyžadující střízlivost, zručnost nebo přesnost.
29
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Zdravotní aspekty
• Reklama na pivo nesmí naznačovat jeho schopnost předcházet lidským
nemocem nebo je léčit, že má povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je
prostředkem řešení osobních problémů. Reklama může zmiňovat osvěžující
vlastnosti piva.
• Reklama nebude zobrazovat těhotné nebo kojící ženy při konzumaci piva.
Obsah alkoholu
• Reklama nesmí zdůrazňovat vyšší obsah alkoholu jako kladnou vlastnost
značky a důvod pro její zvolení spotřebitelem. Na druhé straně, reklamní
sdělení by nemělo vzbuzovat dojem, že pití piva s nízkým obsahem alkoholu
vylučuje nezodpovědnou konzumaci.
• Reklama nesmí snižovat nebo zamlžovat skutečný obsah alkoholu v pivu.
Výkonnost a sexuální úspěch
• Reklama by neměla vytvářet dojem, že konzumace piva posiluje mentální nebo
fyzické schopnosti, například při sportování.
• Reklama nesmí naznačovat nebo vytvářet dojem, že konzumace piva je
nezbytnou nutností pro dosažení společenského nebo hmotného úspěchu.
• Reklama nebude tvrdit ani naznačovat, že konzumace alkoholu může přispět
k sexuálnímu úspěchu. Reklama nebude podněcovat k sexuální promiskuitě,
nebude obsahovat nahotu nebo částečnou nahotu zobrazenou nechutným
způsobem, zobrazení ženské či mužské podoby v jakékoliv kompromitující
situaci a nebude prezentovat alkohol v pivu jako prostředek k odstranění
sexuálních zábran či strachu vůbec.
Podpora prodeje a sampling
• Žádná podpora prodeje nemůže povzbuzovat k nezodpovědnému nebo
protisociálnímu chování nebo k nezodpovědné konzumaci alkoholu, zejména
k nadměrnému pití.
• Sampling je povolen v místech a při příležitostech v souladu se zákonem.
Sampling piva a ochutnávky nesmějí být nabízeny nezletilým.
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Lidská důstojnost a náboženské přesvědčení
• Reklama nebude naznačovat ani zobrazovat spotřebu piva v blízkosti
posvátných míst a hřbitovů.
• Reklama nebude tvrdit nebo naznačovat, že pivo s obsahem alkoholu je
konzumováno příslušníky náboženské skupiny, která svým členům zakazuje
požívání alkoholu.

1.4.3. Etická samoregulace firemní
Většina velkých podniků zabývajících se výrobou nebo prodejem
alkoholických nápojů má své vlastní interní kodexy týkající se reklamy.
Interní, vnitrofiremní pravidla pro etickou reklamu se totiž objevují ve
světě již dávno. V mezinárodním podniku nezáleží na tom, zda problém zavinila
lokální pobočka někde uprostřed Evropy nebo v Americe, neboť problémy
dopadnou na celý podnik. A tak se mezinárodní podniky snaží interními
předpisy preventivně regulovat reklamu i na místní úrovni. Úkolem lokálních
poboček potom je ctít tuto snahu, i když třeba interní etická nařízení vedou
k omezení kreativity dosud bezproblémové.
Například Plzeňský Prazdroj, a.s. přijal etický interní kodex, který vychází
z příkazu shora jako součást politiky celé sítě SAB Miller24. Etický kodex
Plzeňského Prazdroje především musí ve svém textu opakovat to, co potřebuje
sdělit novinářům a veřejnosti, a tak v úvodu ujišťuje, že jeho výrobky – pokud
jsou konzumovány zodpovědně – zpříjemňují a obohacují život zákazníkům v
mnoha zemích a že své vedoucí postavení chápe zároveň jako závazek.
Prazdroj veřejnost přesvědčuje, že je zodpovědným výrobcem25, který si
uvědomuje, jaké negativní osobní i společenské důsledky může mít nadměrná
nebo nevhodná konzumace alkoholických nápojů. Proto se ve všech svých

24

Druhá největší pivovarská skupina na světě

25

http://www.prazdroj.cz/cz/odpovedna-spolecnost/nase-principy-firemni-odpovednosti/odpovedna-

konzumace-alkoholu
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aktivitách snaží podílet na prevenci těchto jevů a pomáhá prosazovat
zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu.
V druhé části kodexu vytyčuje Prazdroj obecné deklarace týkající se jeho
přístupu. Uvádí, že prosazuje zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholických
nápojů, která může být součástí zdravého životního stylu a zároveň se snaží
předcházet nadměrnému a nezodpovědnému užívání alkoholu, a také že se
zaměřuje jen na spotřebitele, kteří se rozhodli konzumovat alkoholické nápoje a
kteří splňují zákonem stanovenou věkovou hranici.
A pak již následují obecné závazky, které na sebe svým Kodexem
Prazdroj bere a které tak fakticky nyní dopadají i na jeho reklamní dodavatele.
Například: kdykoli je to možné a vhodné, slibuje zahrnout do své komerční
komunikace výzvu k zodpovědnému přístupu ke konzumaci alkoholických
nápojů, tedy něco jako francouzské povinné varování v každé reklamě alkoholu.
Prazdroj zde současně slibuje, že bude aktivní například v prevenci jevů, jako je
konzumace alkoholu mladistvými nebo konzumace alkoholu při řízení
motorových vozidel, což je ovšem, pravda, slib dosti obecný.
Hlavní část Etického Kodexu Prazdroje uvádí především hlavní principy
komerční komunikace, když o ní říká, že musí být legální, mravná, poctivá,
pravdivá a musí se řídit obecně akceptovanými zásadami hospodářské soutěže
a dobré obchodní praxe; musí být v souladu s místními kulturními hodnotami;
musí být zpracovaná s patřičným smyslem pro společenskou zodpovědnost a
založená na zásadách slušnosti a dobré vůle; musí být v souladu se všemi
regulačními předpisy; nesmí být neetická nebo jinak napadat lidskou důstojnost,
čest nebo mravnost; musí dbát citlivých otázek ve vztahu ke kultuře, pohlaví,
rase a náboženství a konečně nesmí využívat témata, obrazce, symboly nebo
tvary, u nichž je pravděpodobné, že by mohly být považovány za urážlivé,
ponižující nebo člověka nedůstojné. Hlavní omezení přináší ve čtyřech
oblastech.

32

Bakalářská práce

Regulace reklamy na alkohol v kontextu právní a etické úpravy v ČR od r. 1993

V oblasti působení na mladistvé, kde se komerční komunikace Prazdroje
nesmí zaměřovat na osoby nedosahující zákonem stanovené věkové hranice
pro konzumaci alkoholu; nesmí zobrazovat osoby, které jsou nebo vypadají
mladší než 25 let, kromě případů, kdy v takové komerční komunikaci neexistuje
žádný náznak, že tyto osoby právě zkonzumovaly, konzumují nebo se chystají
konzumovat alkohol a konečně nesmí využívat postavy nebo symboly či vzory,
které jsou obzvláště atraktivní pro děti.
V oblasti zodpovědné konzumace nesmí podle Kodexu reklama
znázorňovat nebo podporovat nezodpovědnou, nebezpečnou nebo nadměrnou
konzumaci alkoholu; nesmí vyobrazovat osoby ve stavu opilosti nebo žádným
způsobem naznačovat, že takový stav je přijatelný a konečně nesmí
znázorňovat abstinenci, odmítání nebo umírněnou konzumaci alkoholu v
negativním světle.
Pokud jde o obsah alkoholu, komerční komunikace z Prazdroje a jeho
skupiny nesmí přesvědčovat k volbě produktu na základě vyššího obsahu
alkoholu nebo jeho omamných účinků, přičemž konkrétní informace o obsahu
alkoholu sloužící jako vodítko pro konzumenty může být v komerčním sdělení
uvedena, pouze je-li to v souladu s platnými regulačními předpisy. Reklama
nesmí znázorňovat nebo podněcovat konzumaci alkoholických nápojů v
situacích,

kdy

by

taková

konzumace

byla

všeobecně

vnímána

jako

nezodpovědná, nevhodná nebo nezákonná, např. před činností nebo během
činnosti, která vyžaduje střízlivost, zručnost nebo přesnost.
Též zdravotní aspekty jsou podrobeny omezením, když reklama nesmí
zobrazovat nebo zahrnovat těhotné ženy a nesmí ani tvrdit, že alkohol má
léčebné vlastnosti, nebo jej výslovně nabízet jako stimulační, povzbuzující nebo
uklidňující prostředek.
Komerční komunikace nesmí mít ani spojitost s agresivními nebo
protispolečenskými výjevy, představami nebo chováním, s nelegálními drogami
či drogovou kulturou.
33

Bakalářská práce

Regulace reklamy na alkohol v kontextu právní a etické úpravy v ČR od r. 1993

A konečně, pokud jde o společenský či sexuální úspěch, reklama
Prazdroje a jeho sesterských produktů již nesmí naznačovat, že konzumace
alkoholických

nápojů

je

nezbytnou

nutností

k

dosažení

obchodního,

akademického, sportovního nebo společenského úspěchu, nesmí zobrazovat
nahotu a nesmí naznačovat, že alkoholické nápoje mohou přímo přispět k
sexuálnímu úspěchu nebo k úspěchu při svádění druhé osoby.
Jakkoliv tato omezení v zásadě připomínají stávající omezení zákonná,
je dobře, že je přední výrobce přijímá dobrovolně za svá, protože samoregulace
je z principu cosi, co dodržovat dobrovolně chci, nikoliv musím. A tak vedlejším
efektem samoregulace může být nakonec třeba i větší odpovědnost vůči
zákonu26.

1.4.4. České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických
nápojů
FÓRUM PSR je neziskové sdružení významných výrobců a
distributorů alkoholických nápojů v České republice. Jedná se o samoregulační
orgán, který má "poskytovat informace ohledně rozumné a zodpovědné
konzumace alkoholických nápojů a věnovat se prevenci". Sdružení založili
největší domácí výrobci a dovozci alkoholických nápojů v červenci 2003 pod
názvem České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů
(zkráceně FÓRUM PSR – „Pijte s rozumem!“). Cílem sdružení je minimalizace
škod působených zneužíváním alkoholu. FÓRUM PSR tvoří společnosti, které
si jsou vědomy své vlastní obchodní svobody, ale také nutnosti předcházet
sociálním problémům, které zneužitím alkoholu mohou vzniknout. FÓRUM PSR
je nekomerční sdružení, které nereprezentuje obchodní zájmy žádného
jednotlivého výrobce ani jakoukoliv část trhu. FÓRUM PSR se věnuje osvětě a

26

Winter, F.: Právo a reklama v praxi. Linde, 2007 s. 113
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prevenci zaměřené na minimalizaci škodlivých následků zneužívání alkoholu a
poskytuje seriózní a vyvážené informace související s alkoholem.
Ke splnění těchto cílů vyvíjí zejména následující aktivity:
• Podporuje zodpovědný přístup ke konzumaci a přispívá k omezování škod
působených alkoholem prostřednictvím boje proti nesprávným konzumačním
návykům formou cílených preventivních vzdělávacích a informačních kampaní.
• Prostřednictvím účinných systémů samoregulace v rámci odvětví prosazuje
odpovědnou komerční komunikaci s cílem ochrany spotřebitelů.

Při své činnosti FÓRUM PSR úzce spolupracuje se zahraničními subjekty
obdobného zaměření a s českými institucemi veřejného zdraví, vědeckými
pracovišti, univerzitami, státními orgány, obchodními sdruženími, reklamními
agenturami, neziskovými organizacemi, prodejci a dalšími subjekty. FÓRUM
PSR spolupracuje se zahraničními subjekty obdobného zaměření, které existují
po celém světě27.
Členy sdružení jsou:
•

Brown-Forman Czech and Slovak Republics

•

Global Spirits

•

Jan Becher – Karlovarská Becherovka

•

Maxxium Czech

•

Stock Plzeň

FÓRUM PSR vydalo svůj etický kodex28:

27

http://www.forum-psr.cz/cs/o-sdruzeni

28

http://www.forum-psr.cz/cs/eticky-kodex
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Samoregulační opatření Fóra PSR
Přestože neexistují přesvědčivé důkazy potvrzující souvislost mezi
reklamou a mírou konzumace alkoholu, výrobci alkoholu mají zájem na tom,
aby jejich komerční komunikace nebyla v rozporu s úsilím o prosazování
odpovědného přístupu ke konzumaci alkoholu. Proto odvětví výrobců a
distributorů alkoholu zavedlo samoregulační mechanismy, jejichž úkolem je,
aby jejich vlastní reklama (případně sponzorské či jiné propagační aktivity)
nesváděly ke konzumaci kategorie spotřebitelů, které lze označit jako „citlivé“
(například mládež).
Při řešení sporných případů členové Fóra PSR respektují rozhodnutí a
doporučení arbitrážní komise Rady pro reklamu, která v rámci České republiky
dohlíží na to, aby principy etických kodexů různých odvětví byly dodržovány ve
všech reklamních aktivitách.
Pro zajištění odpovědného přístupu ke komerční komunikaci si vytvořilo
Fórum PSR vlastní Etický kodex.
Etický kodex FÓRA PSR
My, členové sdružení, zastáváme následující hodnoty:
• Rozumná konzumace alkoholu je součástí evropské kulturní tradice a patří k
modernímu životnímu stylu.
• Samoregulace a osobní odpovědnost konzumace alkoholických nápojů
doplňuje legislativní opatření, ale nenahrazuje je.
• Je důležité stanovit pravidla prevence.
• Výrobci i dovozci se zavazují dodržovat principy samoregulace a podporovat
sociální odpovědnost.
• Výrobci alkoholu mají legitimní a důležitou roli v boji se zneužíváním alkoholu.

Usilujeme o to, abychom naši obchodní činnost prováděli s plnou
odpovědností a v souladu se zákony a opatřeními, která se našeho předmětu
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podnikání týkají. Budeme prosazovat řadu opatření směřujících do sociální
sféry, jež napomáhají k omezení negativních následků nepřiměřené konzumace
alkoholu a podporují pochopení role alkoholu ve společnosti. My, společnosti
sdružené v Českém fóru pro odpovědnou konzumaci alkoholu, přijímáme
následující samoregulační opatření v reklamě a reklamních aktivitách a
obalovém designu:
Mládež mladší 18ti let:
• Reklama členů sdružení nebude zaměřená na děti a osoby mladší 18ti let a
nebude umísťována do médií, jejichž cílovou skupinu tvoří především osoby
mladší 18ti let.
• Webové stránky členů sdružení budou vyžadovat při vstupu potvrzení, že jejich
návštěvníci jsou osoby, které podle zákona mohou konzumovat alkoholické
nápoje.
• Reklamy členů sdružení nebudou zaměřeny na osoby mladší 18ti let a osoby v
nich vystupující nesmí vypadat mladší a být mladší než 25 let.
• Členové sdružení nebudou využívat žádné grafiky, symbolů, hudby a
kreslených postav, které jsou spojovány s osobami mladšími 18ti let.
• Členové sdružení neumožní licencí používání názvů jejich produktů, log nebo
obchodních značek na dětském oblečení, hračkách, hrách či jiných výrobcích
určených především osobám mladším 18ti let.
• Členové sdružení nebudou sponzorovat pořady či akce, při kterých více než
čtvrtina účastníků, posluchačů či diváků tvoří osoby mladší 18ti let.
• Členové sdružení nebudou doporučovat, aby se značky alkoholu objevovaly na
replikách sportovních oděvů určených pro děti. Nebudou také využívat ani
dalších marketingových nabídek k využití názvů a log alkoholických nápojů na
výrobcích přednostně určených dětem.
Protispolečenské jednání
• Členové

sdružení

nebudou

naznačovat

žádné

spojení

konzumace

alkoholických nápojů s mimořádnými schopnostmi jedince.
• V naší reklamě nebude konzumace alkoholu nikdy spojována s násilím,
agresivitou, nebezpečným jednáním či protispolečenskými jevy.
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• Nebudeme spojovat konzumaci alkoholu se sexuálním úspěchem.
• Nebudeme tvrdit, že konzumace alkoholických nápojů může vést ke
společenskému úspěchu či k popularitě.
Řízení motorových vozidel
• Reklama a propagace členů sdružení nesmí vést k mínění, že konzumace
alkoholických nápojů před či během řízení motorových vozidel je přípustná.
Sdružení se bude aktivně zapojovat do kampaní, které jsou zaměřené na
prevenci upozorňující na nebezpečí spojené s konzumací alkoholu v silničním
provozu.
Těhotné a kojící ženy
• Naše reklama nesmí povzbuzovat těhotné a kojící ženy ke konzumaci alkoholu.
Abstinence
• Nebudeme prezentovat abstinenci v negativním světle nebo vzbuzovat dojem,
že je špatné či nenormální odmítat pít alkoholické nápoje.
Minoritní komunity
• Nebudeme tvrdit či naznačovat, že naše produkty jsou konzumovány členy
náboženských skupin, které zabraňují svým členům v konzumaci alkoholických
nápojů, stejně tak i rasovým či národnostními skupinami.
Zdravotní a léčebné účinky
• Neprohlašujeme alkohol za lék. Naše reklamní materiály nebudou navozovat
dojem, že alkohol má preventivní nebo léčebné účinky nebo takové účinky
naznačovat.
Osobní odpovědnost
• Budeme prosazovat maximální informovanost veřejnosti o osobní odpovědnosti
při konzumaci alkoholických nápojů. Konzumenti, které oslovuje naše reklama,
budou podporováni v tom, aby se sami rozhodli, zda pít či nepít a budou vedeni
k zodpovědné konzumaci.
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Obaly
• Na obalech našich výrobků nebudou využity žádné prvky, které by byly
primárně zaměřeny na osoby mladší 18ti let.
• Etikety nebudou obsahovat žádné sexuální motivy.
Podíl dalších subjektů na odpovědnosti
• Reklamní agentury a subjekty public relations budou seznámeny s tímto
kodexem a budou vedeny, aby v jeho duchu zajišťovaly odpovědně svou
činnost.
• Distributory a prodejce našich výrobků budeme instruovat, aby svými aktivitami
nepodněcovali mladistvé k nákupu či konzumaci alkoholických nápojů.
V případě stížnosti na komerční komunikaci propagující jistý alkoholický nápoj,
Fórum PSR postupuje podle zde uvedené samoregulační procedury.
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2. PRAKTICKÁ ČÁST
2.1. ANALÝZA PŘÍPADŮ, KTERÝCH SE REGULACE DOTKLA
Převažujícím způsobem, jak se domáhat neetičnosti reklamy, je v České
republice podání stížnosti Radě pro reklamu. Ta 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. Rozhodovací proces může Rada zahájit nejen obdržíli stížnost na
konkrétní reklamu, ale může také jednání záhájit z vlastní iniciativy, pokud
nabyde přesvědčení, že konkrétní reklama může porušovat některá ustanovení
Kodexu reklamy29.
Loni došlo Radě pro reklamu celkem 78 stížností30. Arbitrážní komise
Rady (AK RPR)31 označila za závadné devatenáct reklam, sedm stížností
postoupila jiným orgánům. Nejvíc si lidé stěžovali na porušení spotřebitelských
práv, vadila jim i klamavá a sexistická reklama.
Sagvan Tofi si stěžuje v baru, že ho opustila holka i ta druhá, a
poznamená, že potřebuje někoho, kdo ho podrží. Kámoše. Najde ho v panáku
Berentzenu.
Jiný chlapík na pláži u lipenské nádrže naslouchá nespokojenému
brebentění své přítelkyně, načež se rozhodne ji vyfouknout a srolovat jako
nafukovací lehátko.

29

http://www.rpr.cz/cz/profil.php

30

Stížnosti na konkrétní reklamu mohou podávat kterékoliv právnické nebo fyzické osoby (vyjma členů

„AK RPR“), nebo státní orgán.
31

Arbitrážní komisí RPR (dále jen „AK RPR“), ve které jsou zastoupeni představitelé členských

organizací RPR, poslanci parlamentu České republiky, zadavatelé reklamy, reklamní agentury, média,
právní odborníci.
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Tak vypadají dvě nejkritizovanější televizní reklamy loňského roku,
na něž Rada pro reklamu obdržela více než desítku stížností. Shodou okolností
šlo v obou případech o reklamu na Fernet: První z nich propagovala značku
Fernet Premium firmy Berentzen, druhá lákala k ochutnání značky Fernet
Stock. K oběma řekla své slovo AK RPR.
Je ovšem zajímavé, že AK RPR nikdy neřešila stížnost na reklamu
z důvodu, že by reklama příliš podporovala spotřebu alkoholu či tak činila
neetickým způsobem.

STOCK Plzeň a.s., Nafukovací manželka u Lipna
2007, žena v reklamě, sexismus
Na tuto reklamu Fernet Stock přišlo k RPR kolem 15 stížností
soukromých osob. V této reklamě muž na pláži vypustí a poté sroluje svou
reptající (nafukovací) manželku. Reklama podle stěžovatelů snižuje lidskou
důstojnost a navozuje zkratkové jednání vůči druhé bytosti. Je urážlivá vůči
ženám.
Zadavatel uvedl, že reklama na Fernet Stock se pokouší s velkou dávkou
nadsázky pohlédnout na vztahy mužů a žen. Podle názoru zadavatele tato
reklama v žádném případě ženy nijak nenapadá ani neuráží. Poselstvím
reklamy naopak je, že se muži, přes své občasné provokativní chlapáctví, bez
žen neobejdou a potřebují je. Zcela jasně je ve slovním komentáři k reklamě
odlišen svět ideální a reálný.
Arbitrážnímu rozhodnutí v tomto případě předcházelo předběžné
schválení reklamy v rámci tzv. „copy advice“32 - to je služba předběžného
posouzení etičnosti reklamy, kterou rada nabízí. Agentura, která tuto reklamu
vytvářela, Young & Rubicam, tuto nabídku využila a závěr komise zněl, že spot

32

Systém Copy Advice byl vytvořen, jako nástroj pro efektivnější prosazování samoregulace reklamy.

Význam Copy Advice spočívá v prevenci.
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na Fernet Stock s etickým kodexem nekoliduje. Když pak na něj po nasazení do
vysílání začaly chodit stížnosti, držela se AK RPR svého předchozího verdiktu,
že tento koncept neporušuje etické normy Kodexu RPR. Navozená situace je
mnohokrát prožívané vztahové schéma, které nelze jednoznačně vnímat pouze
ve směru muž – žena, ale i obráceně. Podle názoru Arbitrážní komise
nepracuje tato reklama s tématem nerovnosti pohlaví, nebo dokonce nenávisti
k určitému pohlaví a nemůže být proto označena za sexistickou. Použité
kreativní a filmové zpracování pracuje s přijatelným množstvím vtipu a evidentní
nadsázky.
Berentzen Distillers ČR spol. s r.o., TV spot Kamarád do deště,
2007, ochrana spotřebitele
Společnost Berentzen Distillers ČR rozšířilo v roce 2007 portfolio svých
výrobků o dva nové alkoholické nápoje z jiného segmentu, které měly potenciál
stát se vyhledávanými „kamarády“ pro skutečné znalce. Jednalo se o produkty
z kategorie hořkých bylinných likérů: Berentzen Fernet Premium a Berentzen
Fernet Premium Citrus. Hlavním nástrojem celé komunikace byl TV spot
Kamarád do deště. Hlavním hrdinou hořce sametového spotu se stal
proslavený lamač dívčích srdcí a hvězda diskotékových prken Sagvan Tofi.
Z pohledu zadavatele reklamy to byl asi dobrý scénáristický nápad, jak
využít reminiscence na film Kamarád do deště, ve kterém Sagvan Tofi hraje
jednu z hlavních rolí a jeho „kamarád do deště“ je Lukáš Vaculík. Ale ejhle,
z pohledu diváka přichází malý šok, krátké zamyšlení a řečnická otázka: „Tohle
opravdu myslí někdo vážně? Opravdu nám chce tenhle výrobce alkoholu sdělit,
že když mi bude skutečně mizerně a nebudu vědět kudy kam, tak si mám dojít
do baru a hodit do sebe panáka tohohle alkoholu, mého nejlepšího kamaráda?“
Hned od počátku reklama vyvolávala rozporuplné pocity a tím pádem
množství stížností. Podle stěžovatelů bylo hlavním obsahem navodit představu
o tom, že pokud se vám v životě nic nedaří ("Když prší a svět vám připadá zlej,
rozejde se s váma holka i ta druhá a nic se vám nechce, potřebujete někoho
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nebo něco, co vás podrží. Kámoše," láká ke sklence zachmuřený Tofi, hrdina
filmu Kamarád do deště.), je tady váš nejlepší kamarád, a to alkohol, v tomto
případě výše zmiňovaná značka. Reklama propaguje konzumaci návykových
látek, alkoholu, jako něčeho, co vám pomůže v obtížné životní situaci, když už
nevíte jak dál... Propaguje tak jednak neúčinný a jednak zdravotně a
společensky škodlivý způsob řešení osobních problémů a navíc reklama
neetickým způsobem pracuje s odkazem na film z 80. let Kamarád do deště,
kde se ovšem jednalo o kamaráda lidského. AK RPR rozhodla, že zmíněná
reklama je v rozporu s etickým kodexem RPR a Zákonem o regulaci reklamy.
Kodex reklamy RPR v části I, kapitole 1, článek 3.2 stanoví, že reklama musí
být slušná, čestná a pravdivá a dále, že musí být vytvářena s vědomím
odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti. Výše citovaný Kodex dále v části II,
kapitole jedna, v čl. 1.1.33 a 5.1.34 stanoví další podmínky pro reklamu
alkoholických nápojů.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tedy reklamu prohlásila za
neetickou a doporučila její stažení z televizního vysílání.
Euro Center Trade spol. s r. o., Vodka Toffee krémový likér,
2006, sexismus
Stížnost směřovala proti inzerátu „In Bars. In Clubs. Intensive –
Dooley’s Originál Toffee & Vodka – Vodka Toffee krémový likér. Nic pro
neviňátka. Členové sdružení zodpovědných výrobců lihovin byli přesvědčeni,

33

Čl. 1.1 Kodexu RPR: Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj, který obsahuje více než 0,5

objemového procenta alkoholu.
34

Čl. 5.1. Kodexu RPR: Obsah reklamy nesmí podněcovat spotřebu alkoholického nápoje v

nebezpečných nebo nezákonných situacích či místech, např. před nebo během činnosti vyžadující
střízlivost, zručnost nebo přesnost.
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že reklama uveřejněná v časopise SPIRITOR byla v rozporu s Kodexem
reklamy v článku Okolnosti spojené se sexuálními úkony. Reklama zobrazovala
obnaženou dvojici v těsném objetí s poměrně detailním zobrazením ňadra
dámy.
Výrobce této vodky uvedl, že se jedná o standardní inzerát, který se
používá i v dalších členských státech EU. Zadavatel dále uvedl, že zmíněný
inzerát dle renomovaných právních kanceláří není v rozporu s platným etickým
Kodexem reklamy či Zákonem o regulaci reklamy. Zmíněný inzerát se
nespojuje se sexuálními úkony, nejsou zjevné sexuální stimuly a zobrazená
částečná nahota není nechutná ba naopak, a zobrazená dvojice není
v kompromitující situaci, nýbrž v láskyplném a rovnocenném vztahu.
AK RPR shledala porušení Kodexu reklamy v části druhé, kapitole I,
Reklama na alkohol: v bodě 6. Okolnosti spojené se sexuálními úkony,
konkrétně odstavec 6.1: „Reklamy naznačující nadměrné podléhání sexualitě,
sexuální stimuly, poddajnost, nahotu nebo částečnou nahotu zobrazenou
nechutným způsobem, zobrazení ženské, či mužské podoby v jakékoli
kompromitující situaci, či reklamy prezentující alkohol jako vhodný prostředek k
odstranění sexuálních zábran či strachu vůbec.“

Plzeňský Prazdroj, a.s., Má vlast
2006, ochrana spotřebitele
Jednu z největších a nejvýpravnějších pivních reklam v dějinách České
republiky (vyhrál v soutěži o historicky nejlepší českou pivní reklamu, kterou
pořádal internetový server www.svetpiva.cz. Reklamy do soutěže vybírali přední
odborníci z oblasti reklamy a marketingu, vítěze však určili svým hlasováním
přímo návštěvníci internetových stránek) představil Pilsner Urquell v polovině
roku 2006. Na všech českých televizních kanálech začal běžet reklamní spot,
který spojuje tento český pivní klenot s Bedřichem Smetanou a chvílí, kdy
komponuje „Mou vlast“.

44

Bakalářská práce

Regulace reklamy na alkohol v kontextu právní a etické úpravy v ČR od r. 1993

„Nová reklama navazuje na předchozí spoty Jungmann, Národní divadlo
a Laurin & Klement. Jejich společným vodítkem je spojení značky Pilsner
Urquell se slavnými momenty a významnými činy v české historii. Značku samu
o sobě lze považovat za jeden z nejvýraznějších symbolů České republiky,
do uvedených významných momentů Pilsner Urquell tedy přirozeně patří,“ řekl
Petr Polák, manažer značky Pilsner Urquell.
Společnost Bedřicha Smetany si však stěžovala na nevhodné a neetické
využití osobnosti B. Smetany k reklamním účelům. Zástupci organizace střežící
odkaz zakladatele české národní hudby i jménem rodiny skladatele pokládali
stížnost za oprávněnou a tlumočí žádost o zanechání pokusů o využívání
Smetanovy či jiné historické osobnosti k reklamním účelům.
Stížnost byla zamítnuta. Zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že rozhodně
nebylo cílem jeho kampaně snižovat důstojnost a odkaz Bedřicha Smetany
zejména proto, že takové snížení důstojnosti velikána české hudby by
nepochybně vedlo i ke snížení důvěryhodnosti a celkové oblíbenosti reklam na
pivo Pilsner Urquell. V předmětném spotu Bedřich Smetana nekonzumuje
alkoholický nápoj, nenabádá k jeho spotřebě a zjevně ani není pod jeho vlivem.
Bedřich Smetana je naopak prezentován lidským, důvěryhodným způsobem,
kterým by naopak mohl být vzbuzen zájem o jeho hudbu např. i u mladší
generace.

EURO CENTER TRADE s.r.o., billboardové reklamní kampani „PIJ a ŘIĎ“,
2004, klamavá reklama
Stížnost směřovala proti billboardové reklamní kampani „PIJ a ŘIĎ“
dodavatele vína bez alkoholu značky Carl Jung.
AK RPR se podrobně seznámila se stížností a vizuálem reklamy.
Zadavatel se ve stanovené lhůtě nevyjádřil. AK RPR po diskusi dospěla
k názoru, že část reklamního vzkazu „PIJ a ŘIĎ“ je v nepoměrné velikosti s jeho
další částí „skutečné víno bez alkoholu, může na první pohled vzbuzovat dojem,
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že konzumace alkoholu před nebo během řízení motorového vozidla nepřináší
žádná rizika. Dále zadavateli doporučila, aby při využití stejného motivu
v dalších reklamních kampaních použil stejnou velikost písma celého
reklamního vzkazu.
Plzeňský Prazdroj, a.s., Na barvu kozla mi nesahej,
2004, strach a násilí

Zdroj: Rada pro reklamu

Stěžovatel protestoval proti prvkům násilí v tiskové reklamě na
Velkopopovického kozla.
AK RPR se seznámila se stížností a vizuálem reklamy. Zadavatel ve
svém vyjádření uvedl: „.. chtěli jsme v krátkodobé tiskové a rozhlasové kampani
zdůraznit

některé pozitivní vlastnosti značky. Zvolili jsme nadsazené,

emocionálně vypjatější vyjádření kozlovských fajnšmekrů, důrazně obhajujících
své oblíbené pivo… Ukázalo se, že na někoho může tato reklama působit jako
příliš agresivní a mohla by se tak dostat do rozporu s Etickým kodexem RPR i s
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kodexem přijatým Iniciativou odpovědných pivovarů. Proto jsme se na základě
debaty uvnitř naší společnosti i s některými členy výkonného výboru RPR
rozhodli tuto reklamu dále nepoužívat."
AK RPR rozhodla stížnost vyřídit dle článku 8 Jednacího řádu RPR,
který zní: „Prohlásí-li ten, kdo reklamu zadává (inzerent) a/nebo reklamní
agentura, že se reklama změní nebo že nebude již používána, informuje Rada
pro reklamu o této skutečnosti stěžovatele, jakož i v případech dle článku 7
odstavec 2 reklamní médium.“
Plzeňský Prazdroj a.s., Velikonoce a pivo
2003, náboženství
Stížnost směřovala proti billboardům propagujícím pivo Pilsner Urquell.
Dle stěžovatele reklama, na které je zobrazena sklenice piva ve tvaru vajíčka a
doplněná nápisy Velký Pátek a Zelený čtvrtek a sloganem Inspirující chuť
Velikonoc, uráží náboženské cítění spotřebitelů a porušuje Kodex reklamy.
Arbitrážní komise se před vydáním rozhodnutí seznámila se stížností,
vyobrazením

reklamy

a

vyjádřením

projednávání

stížnosti

u

arbitrážní

zadavatele
komise

reklamy.

nebyla

již

V
daná

okamžiku
reklama

komunikována, a proto komise stížnost vyřídila stížnost dle článku č. 8
Jednacího řádu RPR (viz výše).

47

Bakalářská práce

Regulace reklamy na alkohol v kontextu právní a etické úpravy v ČR od r. 1993

Příklad nepochopitelně zamítnuté stížnosti - Starobrno, Červený drak
2000, vulgarismus

Zdroj: Rada pro reklamu

Kontroverzní reklama na brněnské pivo Červený drak.
Stížnost soukromé osoby
Jedna z nemnoha reklam na pivo, projednávaných Radou pro reklamu: stížnost
se ovšem netýkala alkoholu, ale sloganu a gesta.
Stížnost však byla Arbitrážní komisí RPR zamítnuta.
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2.2. SOUČASNÉ REKLAMY, KTERÉ NEDODRŽUJÍ ZÁKONY A
ETICKÉ KODEXY – děje se tomu bez povšimnutí
VYŚKOVICKÉ PIVO

Zdroj: Rada pro reklamu

Erotické či dětské symboly se v české reklamě alkoholu vyskytují docela
běžně...
Kodex reklamy 2007, část druhá, Kapitola I, REKLAMA NA ALKOHOLICKÉ
NÁPOJE
3.1. Reklama na alkoholické nápoje, pivo nevyjímaje, nesmí být zaměřena na
osoby mladší 18 let. Žádná osoba vystupující v reklamě jako konzument
alkoholického nápoje nesmí jako osoba mladší 25 let ani vypadat a fakticky
musí být starší 25 let. Osoby mladší 18 let nebudou v reklamách zobrazovány,
kromě situací, kde je jejich přítomnost přirozená, například v rodinných scénách
nebo v davu v pozadí. Tyto osoby nebudou nikdy zobrazovány, jak pijí
alkoholické nápoje, ani to nebude žádným způsobem naznačováno.
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FERNET STOCK

Zdroj: Fotografické album / sbírka / archiv Natálie Petrovské / autorky

Reklamy na Fernet stock bývají často diskutovány. Tahle reklama je ukázkou
reklamy na alkohol se sexuálním podtextem.
Kodex reklamy 2007, část druhá, Kapitola I, REKLAMA NA ALKOHOLICKÉ
NÁPOJE
8.3. Reklama nebude tvrdit ani naznačovat, že konzumace alkoholu může
přispět k sexuálnímu úspěchu. Reklama nebude podněcovat k sexuální
promiskuitě, nebude obsahovat nahotu nebo částečnou nahotu zobrazenou
způsobem urážejícím lidskou důstojnost, nebude prezentovat alkoholické
nápoje jako prostředek k odstranění sexuálních zábran či strachu vůbec.
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SMIRNOFF

Zdroj: Fotografické album / sbírka / archiv Natálie Petrovské / autorky

Tato reklama na vodku Smirnoff může být přitahovat pozornost dětí a
mladistvých a může v nich vzbuzovat dojem, že je určena pro ně.
Kodex reklamy 2007, část druhá, Kapitola I, REKLAMA NA ALKOHOLICKÉ
NÁPOJE
3.1. Reklama na alkoholické nápoje, pivo nevyjímaje, nesmí být zaměřena na
osoby mladší 18 let. Žádná osoba vystupující v reklamě jako konzument
alkoholického nápoje nesmí jako osoba mladší 25 let ani vypadat a fakticky
musí být starší 25 let. Osoby mladší 18 let nebudou v reklamách zobrazovány,
kromě situací, kde je jejich přítomnost přirozená, například v rodinných scénách
nebo v davu v pozadí. Tyto osoby nebudou nikdy zobrazovány, jak pijí
alkoholické nápoje, ani to nebude žádným způsobem naznačováno.
3.4. Komerční komunikace nebude využívat žádné grafiky, symboly, hudbu a
kreslené postavy, které primárně vyvolávají zájem dětí.
§ 54 a) Reklama a teleshopping na alkoholické nápoje nesmějí být zaměřeny
speciálně na mladistvé nebo zobrazovat mladistvé konzumující alkoholické
nápoje.
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STAROPRAMEN

Zdroj: Fotografické album / sbírka / archiv Natálie Petrovské / autorky

Podtácek Staropramenu, kde je vyobrazen mravenec s textem "Mravenec
dokáže zdvihnout padesáti-násobek své hmotnosti, může tlačit třicetinásobek
své hmotnosti, a je-li opilý, vždy padá na pravou stranu.", může vyvolávat v
konzumentovi představu, že pokud bude pít Staropramen, bude také moci
dosahovat nadprůměrných výkonů jako mravenec na obrázku.
Kodex reklamy 2007, část druhá, Kapitola I, REKLAMA NA ALKOHOLICKÉ
NÁPOJE
8.1. Reklama by neměla vytvářet dojem, že konzumace alkoholických nápojů
posiluje mentální nebo fyzické schopnosti, například při sportování.
§ 52 b) Reklama a teleshopping na alkoholické nápoje nesmějí spojovat
spotřebu alkoholických nápojů se zvýšenými tělesnými výkony nebo řízením
vozidla.
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ZÁVĚR
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku právní a
etické regulace reklamy na alkoholické nápoje od r. 1993 v ČR. Právní úprava
tohoto typu reklamy je v ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU velice
benevolentní, přinášejíce minimální postihy či sankce jejím porušovatelům, a to
i přestože z mnoha sociologických výzkumů realizovaných v ČR, konkrétně z
výzkumu uskutečněného společností Factum Invenio v lednu roku 2007,
jednoznačně vyplývá existence určité intolerance Čechů vůči reklamě na
alkoholické nápoje, přičemž se projevuje poměrně velký rozdíl v závislosti na
typu nápoje. Nejméně tolerantní jsou lidé k reklamě na tvrdý alkohol a destiláty.
Takovou reklamu by téměř čtvrtina lidí zcela zakázala (24 %), 42 % občanů by ji
povolilo jen s určitým omezením a 30 % populace žádná omezení nevyžaduje.
Postoje k reklamě na víno (včetně sektů) a pivo nejsou tak restriktivní a jsou
zhruba stejné - zakázat by ji chtěla desetina občanů (11 %, resp. 10 %). Podíl
„liberálů" vyslovujících se pro naprostou volnost provozování této reklamy je
stejný jako podíl těch, kteří by ji povolili s určitým omezením: lehce nad úrovní
40 %. K reklamě na všechny typy alkoholických nápojů jsou muži a mladší lidé
tolerantnější než lidé starší a než ženy.35
V rámci českého právního řádu známe pouze dva zákony, které
bezprostředně řeší a regulují problematiku alkoholu v reklamním průmyslu.
Jedná se o Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a Zákon o rozhlasovém a
televizním vysílání č. 231/2001 Sb. V rámci zákonodárné činnosti se na
politické scéně již mnohokrát objevilo několikero pokusů o změnu a mnohem
přísnější regulaci, než tak jak ji známe dosud, ale bohužel i jeden z návrhů,
který se snažila prosadit skupina poslankyň, nebyl vůbec přijat. V případě
opačného postupu našich ústavních činitelů, by se Česká republika spolu se
Slovenskem stala zemí s relativně přísnou regulací reklamy v této oblasti.

35

Graf k tomuto výzkumu v příloze č. 1
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Snad více než kde jinde, je právní regulace v hojné míře doplněna
samoregulací. Nejvýznamnějším prvkem a základem samoregulace reklamy v
ČR je občanské sdružení známé veřejnosti jako Rada pro reklamu ( dále jen
RPR ). Toto sdružení dohlíží na etiku propagace, usměrňuje kroky komerční
komunikace a popotahuje někdy až příliš povolené otěže myšlenek a představ
všech možných copy writeru a kreativců, které se mnohdy neslučují se
základními lidskými hodnotami a lidskou slušností. RPR vydala vlastní Kodex
reklamy, na jehož základě rozhoduje o stížnostech na reklamu všeho druhu a
takto vydaná rozhodnutí jsou pak závazná pro všechny její členy. To, co je
zásadní při rozhodování Rady je ta skutečnost, že RPR neaplikuje při
posuzování stížností platný právní řád, ale porovnává výsledky činnosti
subjektů reklamy (tj. reklamu) jen se svým Kodexem. Samozřejmě nelze
předpokládat, že by v kompetenci RPR, jako občanského sdružení, bylo
sankcionování v případě porušení platného právního řádu, ale hlavním cílem je
dosáhnout toho, aby reklama sloužila k informování veřejnosti, splňovala etická
hlediska, byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto
Kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe.
Dále existují dobrovolná sdružení výrobců alkoholu, která se snaží o
udržení jisté etické úrovně. Rozdíl, ale často spočívá v tom, že RPR se stará o
dodržování

Kodexu

v praxi.

RPR

vládne

mechanismem

zahrnujícím

rozhodování o stížnostech a následnou snahu tato rozhodnutí vynutit. Jiné
iniciativy často jen deklarují nějaká rozhodnutí, bez nějaké zásadní snahy o
jejich prosazení v praxi. Příkladem je Iniciativa odpovědných výrobců piva, která
se snaží pomocí vlastního etického kodexu prosazovat kultivovaný přístup
k tomuto nápoji.
Dalším typem samoregulace je přímo interní, vnitrofiremní regulace
(například interní kodex Plzeňského Prazdroje jako součást politiky celé sítě
SAB Miller). Smysl této regulace je jasný. V mezinárodním podniku, který se
nachází v dnešním globálním světě, je docela jedno, zda problém zavinila
lokální pobočka kdesi v České republice, neboť problémy dopadnou na celý
podnik. Proto je pro odpovědné mezinárodní podniky nezbytností neustále krotit
podobu, obsah a celkový dojem svých reklam i na místní úrovni, kde třeba
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aktuální hrozbu problémů plynoucích, z ať již protiprávních či nemorálních
projevů zatím nepociťují. Lokální pobočky samozřejmě musí ctít tuto snahu, i
když

třeba

interní

etická

nařízení

vedou

k omezení

kreativity

dosud

bezproblémové. Otázkou však zůstává, zda se tato globální regulace
marketingu podniků děje opravdu jen z důvodu tak chvályhodné uvědomělosti
top managementu či jen jako výsledek procesu globalizace a s ním ruku v ruce
spojené unifikace a rozpoznání značky a její propagace bez jakéhokoliv
zaváhání, bez omezení časového či místního určení na celém světě.
Posledním samoregulačním sdružením je České fórum pro zodpovědnou
konzumaci alkoholických nápojů. Jedná se o samoregulační orgán, který má
"poskytovat

informace

ohledně

rozumné

a

zodpovědné

konzumace

alkoholických nápojů a věnovat se prevenci". Sdružení bylo založeno největšími
domácími výrobci a dovozci alkoholických nápojů. Také tato organizace vydává
svůj etický kodex.
I když RPR, jako nosný prvek samoregulace reklamy, řeší stále mnoho
stížností na reklamy propagující alkohol, jsou zadavatelé těchto reklam spolu
s reklamními agenturami jejich horlivými producenty, kteří neustále porušují
etické kodexy a mnohdy i samotnou právní regulaci, a proto se tato stručná
závěrečná práce pokusila posloužit potenciálním čtenářům jako podklad pro
vytvoření představy o stavu oblasti reklam na alkohol a postojích České
republiky jako státu k této problematice a poukázat na nedostatečnost právní
regulace, která je v porovnání s legislativou zemí EU až příliš volná, spoléhající
na přeceňovanou sílu samoregulace.
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CIZOJAZYĆNÉ RESUMÉ
This bachelor thesis is about alcohol advertising within legal and ethics
level. The thesis contains enumeration of all Acts that have been about alcohol
regulation since 1989 including current legal regulations and draft law 2005 that
did not pass because it would introduce strict restrictions.
The characteristic for this area is self-regulation that complements legal
regulations in a high degree. The most significant is civil association which is
known as the Council for advertising ("Rada pro reklamu"). The Council of
advertising tries to take care of promotion of ethics. There are also a voluntary
associations of alcohol producers which are trying to maintain ethic standards,
for example Czech Forum for the Responsible Consumption of Alcoholic
Beverages that is a non-profit association of important producers and
distributors of alcoholic beverages in the Czech Republic.
The practical part contains of analysis of some advertisements from the
period 2000 until present time, that was affected by the regulation and current
advertisements though they are not too ethic, they can still appear in public.
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Příloha č. 1

.

Průzkum se uskutečnil ve dnech 17. až 24. ledna roku 2007 a odpovídalo
v něm na dotazy 1014 obyvatel ČR starších 15 let.36

36

Tabulky .Faktum Invenio. Češi a reklama 2007 - Proměny postojů české veřejnosti k reklamě.

[20.2.2007]
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