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Úvod 

Toto vydání Mezinárodního kodexu reklamní praxe Mezinárodní obchodní komory navazuje na již 
zavedenou strategii Mezinárodní obchodní komory v oblasti podpory vysoké etické úrovně prodeje za 
pomoci oborových regulačních kodexů. Tyto kodexy mají doplňovat stávající národní a mezinárodní 
právní rámec. Kodex reklamní praxe, který byl poprvé vydán v roce 1937 a následně pozměněn 
v letech 1949, 1955, 1966, 1973 a 1987, je projevem uznání společenské odpovědnosti ze strany 
obchodní komunity v oblasti komerčních sdělovacích prostředků. Globalizace světové ekonomiky a 
intenzivní konkurence z ní vyplývající vyžaduje, aby mezinárodní obchodní komunita přijala určitá 
standardní pravidla. Přijetí těchto pravidel sebekázně je nejlepším způsobem, jejž vedoucí osobnosti 
v obchodní sféře mají k vyjádření své motivace k dodržování požadavků společenské odpovědnosti, 
zejména ve světle zvyšující se liberalizace trhu. Projevem tohoto závazku společenské odpovědnosti je 
právě rozhodnutí Mezinárodní obchodní komory, že do tohoto kodexu formálně začlení již dříve 
vydané Pokyny Mezinárodní obchodní komory pro reklamu určenou dětem. Toto vydání představuje 
kombinaci dřívějších zkušeností se současným myšlením na základě pojetí reklamy jako prostředku 
komunikace mezi prodejci a zákazníky. V tomto ohledu považuje Mezinárodní obchodní komora 
svobodu komunikace (tak, jak je zakotvena v článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech Organizace spojených nároků) za základní svobodu. 
Kodex je vypracován primárně jako nástroj vnitřní regulace oblasti reklamy, ovšem má sloužit také 
soudům jako referenční dokument v rámci příslušného právního řádu. 
Mezinárodní obchodní komora je přesvědčena, že tímto novým vydáním Kodexu se podpoří vysoká 
úroveň komerční komunikace, což povede k lepší efektivitě mezinárodního trhu a významným 
výhodám pro zákazníky. 

Rozsah Kodexu 
Kodex se vztahuje na veškerou reklamu pro propagaci jakékoli formy zboží nebo služeb. Měl by být 
chápán v kontextu ostatních Kodexů obchodní praxe Mezinárodní obchodní komory, zejména pak:   
Mezinárodního kodexu podpory prodeje Mezinárodní obchodní komory (International Code of  
Sales Promotion)  
Mezinárodního kodexu přímého marketingu Mezinárodní obchodní komory (International Code of 
Practice on Direct Marketing) 
Kodexu ekologické reklamy Mezinárodní obchodní komory (Code on Environmental Advertising) 
Kodexu sponzorování Mezinárodní obchodní komory (Code on  Sponsorship) 
Mezinárodního kodexu praxe obchodního a společenského průzkumu Mezinárodní obchodní 
komory/ESOMAR (International Code of Marketing and Social Research Practice)  
Kodex stanovuje standardy etického chování, jimiž by se měly řídit všechny subjekty podílející se na 
reklamě, ať již inzerenti, reklamní agentury či reklamní profesionálové, případně média; Kodex se 
musí uplatňovat v kontextu příslušného právního řádu. 

Výklad Kodexu 
Kodex musí být aplikován ve své ideové i doslovné podobě. 
Vzhledem k různorodosti jednotlivých médií (tisk, televize, rozhlas a jiná rozhlasová média, venkovní 
reklama, filmy, přímé poštovní zásilky, fax, elektronická pošta, Internet a online služby atd.) nemusí 
být reklama, jež je přijatelná pro určité médium, srovnatelně přijatelná pro médium jiné. Reklamy je 
proto třeba hodnotit podle jejich pravděpodobného dopadu na zákazníka s ohledem na použité 
médium. Kodex se vztahuje na celý obsah reklamy, včetně všech slov a čísel (vyjádřených písemně i 
ústně), vizuálních obrazů a hudebních a zvukových efektů. 

Definice 
Pro účely tohoto kodexu:  
výraz "reklama" je chápán v nejširším možném smyslu tohoto slova a znamená jakoukoli formu 
reklamy na zboží a služby bez ohledu na použité médium;  
výraz "produkt" je odkazem na jakékoli zboží nebo služby;  
výraz "spotřebitel" nebo "zákazník" odkazuje na jakoukoli osobu, jíž je reklama určena, případně 
u níž je možno odůvodněně předpokládat, že se s reklamou setká, ať již se jedná o konečného 



spotřebitele či obchodního zákazníka či uživatele.   
Základní zásady 

Článek 1 
Veškerá reklama musí být legální, slušná, poctivá a pravdivá. 
Každá reklama musí být připravena s ohledem na společenskou odpovědnost a musí splňovat zásady 
korektní soutěže tak, jak jsou v podnikání všeobecně přijímány. 
Reklama nesmí poškozovat veřejnou důvěru v reklamu. 

Slušnost reklamy 
Článek 2 
Reklama nesmí obsahovat žádné prohlášení ani vizuální sdělení porušující všeobecně přijímaná 
pravidla slušnosti. 

Čestnost reklamy 
Článek 3 
Reklama musí být strukturována tak, aby nenarušovala důvěru spotřebitelů ani nevyužívala jejich 
nezkušenost či neznalost. 

Společenská odpovědnost reklamy 
Článek 4  
1.  Reklama nesmí omlouvat žádnou formu diskriminace, včetně diskriminace rasové, národnostní, 
na základě původu, náboženské, na základě pohlaví či věku, ani nesmí nijak narušovat lidskou 
důstojnost.  
2.  Reklama nesmí neodůvodněně vyvolávat strach.  
3.  Reklama nesmí podporovat ani omlouvat násilí ani povzbuzovat nezákonné či nepřístojné 
chování.  
4.  Reklama nesmí využívat pověrčivosti.   

Pravdivost reklamy 
Článek 5  
1.  Reklama nesmí obsahovat žádná prohlášení ani vizuální obrazy, které přímo, nepřímo, 
opomenutím, nejednoznačností nebo přehnanými nároky pravděpodobně budou pro spotřebitele 
zavádějící, zejména pak ve vztahu:  
a.  k podstatě, složení, způsobu a datu výroby, k možnostem využití, účinnosti a výkonnosti, 
k množství, komerčnímu nebo zeměpisnému původu nebo ekologickým dopadům;   
b.  k hodnotě produktu a celkové ceně, jež má být skutečně zaplacena;   
c.  k doručení, výměně, vrácení, opravám a údržbě;   
d.  k záručním podmínkám;   
e.  k autorským právům a právům z průmyslového vlastnictví, například k patentům, 
ochranným známkám, návrhům a modelům a obchodním jménům;   
f.  k oficiálnímu uznání nebo schválení, k udělení medailí, cen a diplomů;   
g.  k rozsahu výnosů pro dobročinné účely.  
2.  Reklama nesmí zneužívat výsledky ani citace z technických a vědeckých publikací. Statistické 
údaje nesmějí být prezentovány s nadsazením platnosti prohlášení v rámci reklamy. Vědecké 
výrazy se nesmí používat k nepravdivému připisování vědecké platnosti prohlášením v rámci 
reklamy.   

Srovnávání v reklamě 
Článek 6 
Reklama obsahující srovnání nesmí být zavádějící a musí být v souladu se zásadami slušné soutěže. 
Body srovnání musí být založeny na skutečnostech, jež je možno doložit, a nesmí být vybírány 
nespravedlivě. 

Očerňování soutěžitelů 
Článek 7 
Reklama nesmí očerňovat žádnou firmu, organizaci, průmyslovou ani obchodní činnost, profesi ani 
produkt snahou o jejich veřejné zesměšnění nebo opovrhování ani nijak jinak. 

Svědecká reklama 
Článek 8 
Reklama nesmí obsahovat ani odkazovat na žádná svědectví ani potvrzení, pokud tyto doklady nejsou 



pravé, ověřitelné, relevantní a založené na osobní zkušenosti nebo znalosti. Nesmí se používat 
svědectví ani potvrzení, jež jsou již zastaralá nebo zavádějící v důsledku uplynutí času. 

Zobrazení nebo napodobení osobního majetku 
Článek 9 
Reklama nesmí zobrazovat ani odkazovat na žádnou osobu, ať již veřejně neznámou či veřejně činnou, 
pokud tato osoba neudělila s tímto předem souhlas; reklama bez předchozího souhlasu nesmí 
zobrazovat ani uvádět majetek žádné osoby tak, že vzniká dojem osobního potvrzení obsahu reklamy 
touto osobou. 

Zneužití dobrého jména 
Článek 10 
Reklama nesmí neodůvodněně využívat jméno, iniciály, logo ani ochranné známky jiné firmy, 
společnosti ani instituce a nesmí nijak nenáležitě využívat dobrého jména jiné firmy, společnosti ani 
instituce ve svém vlastním názvu, ochranné známce ani jiném duševním vlastnictví; reklama nesmí 
využívat dobrého jména získaného v rámci jiných reklamních kampaní. 

Napodobení reklam 
Článek 11  
1.  Reklama nesmí napodobovat všeobecný vzhled, text, slogan, vizuální prezentaci ani hudební a 
zvukové efekty a jiné prvky jiných reklam způsobem, který může být zavádějící nebo pro 
spotřebitele matoucí.  
2.  V případě, že zadavatel reklamy realizoval výraznou reklamní kampaň v jedné nebo více zemích, 
ostatní inzerenti nesmí nenáležitě tuto kampaň napodobovat v jiných zemích, kde onen zadavatel 
reklamy působil, tj. nesmí svoji kampaň do těchto zemí rozšířit po určitou přiměřenou dobu.   

Označení reklamy 
Článek 12 
Reklama musí být snadno odlišitelná jako taková, bez ohledu na její formu a médium jejího přenášení; 
pokud se reklama objeví v médiu, jež obsahuje zpravodajský nebo redakční materiál, musí být 
označena tak, aby bylo jasné, že se jedná o reklamu. 

Ochrana zdraví a bezpečnosti zákazníků 
Článek 13 
Reklama nesmí obsahovat žádnou vizuální prezentaci ani žádný popis nebezpečných činností ani 
situací, jež zobrazují zanedbání ochrany bezpečnosti nebo zdraví, pokud k tomuto zobrazení není 
vzdělávací nebo společenský důvod. 

Děti a mládež 
Článek 14  
Ustanovení tohoto článku platí pro reklamu určenou pro děti a nezletilé v rámci příslušného právního 
řádu. 

Nezkušenost a důvěřivost 
a.  Reklama nesmí využívat nezkušenosti ani důvěřivosti dětí a mládeže.  
b.  Reklama nesmí úmyslně snižovat úroveň dovedností ani věkovou hranici všeobecně 
požadovanou pro využívání produktu.  
i.  Je nutno věnovat zvláštní pozornost tomu, aby reklama nebyla pro děti a mládež 
zavádějící pokud jde o skutečnou velikost, hodnotu, charakter, trvanlivost a 
výkonnost inzerovaného produktu.  
ii.  Musí být jasně sděleno, zda pro využívání produktu nebo pro získání 
zobrazeného nebo popsaného výsledku jsou nutné další položky (například 
baterie, barva atd.).  
iii.  Produkt, který je součástí série, musí být takto jasně označen a musí být uveden 
způsob získání celé série.  
iv.  V případě, že jsou zobrazeny nebo popsány výsledky produktu, reklama musí 
uvádět, jakého výsledku může přiměřeně dosáhnout průměrné dítě nebo mladý 
člověk věkové kategorie, pro nějž je produkt určen.  
c.  Označení ceny nesmí vést děti ani mladé lidi k nereálnému vnímání skutečné hodnoty 
produktu, například využíváním slova ’pouze’. Reklama nesmí naznačovat, že inzerovaný 
produkt je běžně dostupný pro každý rodinný rozpočet.   

Vyvarování se poškození 



Reklama nesmí obsahovat žádné prohlášení ani vizuální prezentaci potenciálně morálně, mentálně 
nebo fyzicky poškozující děti a mládež, případně poskytující jim návod k nebezpečným situacím nebo 
činnostem vážně ohrožujícím jejich zdraví či bezpečnost; nesmí ani děti a mládež vybízet, aby se 
stýkali s cizími lidmi nebo vstupovali na neznámá či nebezpečná místa. 

Společenská hodnota 
a.  Reklama nesmí uvádět ani naznačovat, že vlastnictví nebo využívání produktu jako 
takového zajistí dítěti či mladému člověku fyzické, společenské či psychické výhody 
oproti ostatním dětem či mládeži stejného věku; nesmí ani uvádět, že pokud tento 
produkt někdo vlastnit nebude, bude o tyto výhody připraven.  
b.  Reklama nesmí znevažovat autoritu, odpovědnost, rozhodnutí ani preference rodičů a 
musí brát ohled na současné společenské hodnoty. Reklama nesmí obsahovat žádné 
přímé výzvy dětem či mládeži, aby přesvědčili své rodiče či jiné dospělé osoby, aby jim 
koupili inzerované výrobky.  

Záruky 
Článek 15 
Reklama nesmí obsahovat žádný odkaz na záruku, která neposkytuje spotřebiteli dodatečná práva 
oproti zákonem vyžadovaným záručním právům. Reklama smí obsahovat výraz "záruka" nebo 
"zaručený" s tímto významem pouze tehdy, jestliže plné podmínky záruky i nápravné opatření 
poskytované kupujícímu jsou v reklamě jasně uvedeny, případně jestliže jsou kupujícímu k dispozici v 
písemné formě v místě prodeje nebo jsou dodávány se zbožím. 

Nevyžádané produkty 
Článek 16 
Reklama nesmí zavádět ani podporovat praxi zasílání nevyžádaných produktů osobám, které musejí - 
případně mohou mít dojem, že musejí tyto produkty přijmout a zaplatit za ně (inertia selling - způsob 
prodeje zboží, které se pošle zákazníkovi, i když si ho neobjednal, a předpokládá se, že pokud ho 
nevrátí, je ochotný ho zakoupit - pozn. překl.). 

Ekologické chování 
Článek 17 
Reklama nesmí ani zdánlivě schvalovat či podporovat jednání, jež odporuje zákonu, oborovým 
vnitřním regulačním předpisům ani všeobecně přijímaným standardům ekologického chování. 
Zadavatelé reklamy musejí respektovat zásady uvedené v Kodexu ekologické reklamy Mezinárodní 
obchodní komory. 

Odpovědnost 
Článek 18  
1.  Odpovědnost za dodržování pravidel chování stanovených tímto Kodexem nese zadavatel 
reklamy, reklamní profesionál či agentura, stejně tak jako její vydavatel/distributor, vlastník médií 
nebo dodavatel.  
a.  Zadavatel reklamy nese všeobecnou odpovědnost za své reklamy.  
b.  Reklamní profesionál nebo agentura musí být při přípravě reklamy velice pečliví a 
pracovat tak, aby umožnili zadavatelům reklamy plnění jejich povinností.  
c.  Vydavatelé, vlastníci médií i zhotovitelé, kteří vydávají, přenášejí nebo distribuují/šíří 
reklamu, musí při přijímání reklamy a její prezentaci veřejnosti uplatňovat zásady náležité 
péče.  
2.  Osoby zaměstnané u firmy, společnosti nebo instituce, jež spadá do některé ze tří výše 
uvedených kategorií, a podílející se na plánování, vytváření, publikování nebo přenosu reklamy, 
mají ve vztahu k zajištění dodržování pravidel Kodexu a odpovídajícího chování určitou 
odpovědnost odpovídající jejich postavení.   

Pravidla se vztahující na reklamu jako celek 
Článek 19 
Odpovědnost za dodržování pravidel Kodexu zahrnuje reklamu v celém jejím obsahu i formě, včetně 
svědeckých sdělení či tvrzení nebo vizuálních prezentací pocházejících z jiných zdrojů. Skutečnost, že 
obsah nebo forma pochází v plném rozsahu či částečně z jiných zdrojů, není omluvou při nedodržení 
těchto pravidel. 



Účinky následné náhrady škody za porušení pravidel 
Článek 20 
Přestože je žádoucí, aby zadavatel reklamy následně napravil a řádně odčinil porušení pravidel 
Kodexu, tato náprava takové porušení neomlouvá. 

Dokládání pravdivosti 
Článek 21 
Popisy, sdělení nebo ilustrace týkající se ověřitelných skutečností musí být doložitelné. Zadavatelé 
reklamy by měli mít příslušný důkaz k dispozici, aby jej mohli neprodleně předložit regulačním 
orgánům odpovědným za dodržování pravidel tohoto Kodexu. 

Dodržování rozhodnutí příslušného regulačního orgánu 
Článek 22 
žádný zadavatel reklamy, reklamní profesionál ani reklamní agentura, vydavatel, vlastník média ani 
zhotovitel se nesmí podílet na zveřejnění jakékoli reklamy, kterou příslušný regulační orgán označil za 
nepřijatelnou.  

Implementace 
Článek 23  
Tento Kodex je určen k celostátnímu i mezinárodnímu využití a měl by být podkladem pro 
rozhodování 
orgánů vytvořených pro účely vnitřní regulace oboru.  
Jakékoli žádosti o výklad zásad obsažených v tomto Kodexu prosím zasílejte Komisi pro výklad 
kodexu Mezinárodní obchodní komory.* 
 
*  POZNÁMKA: Viz podmínky Pravomocí vyplývajících z pověření Komise pro výklad kodexu 
Mezinárodní obchodní komory - www.iccwbo.org 


