
 

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR 
(Čj. 007/2019/STÍŽ) 

 
Zadavatel: FTV Prima, spol. s.r.o., Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 
   
Stěžovatel:   soukromé osoby 
  
Médium:  
 
Stížnost:   3x 
 
Žádám Vás o posouzení a vyjádření k reklamě TV Prima Zoom, kde hořící Jan Hus 
cituje, že je zapálený pro Prima Zoom. Jsem přesvědčený o tom, že se jedná o 
zneužití symbolu jedné z důležitých osob v historii českých zemí. Jan Hus je vnímán 
jako mučedník českých nejen věřících spoluobyvatel za pravdu. Důkazem je i státní 
svátek u příležitosti jeho násilné smrti upálením. Pokud tato reklama nebude veřejně 
označena za nedovolenou, tak se příště můžeme dočkat toho, že některá ze 
společností dodávající plyn (např. EON a.s.) zneužije památky tisíců upálených židů 
ve vyhlazovacích táborech. 
 
TV Prima Cool ve svém vysílání a v rámci dalších okruhů TV Prima i v rámci 
rozhlasové kampaně využívá ke své propagaci tvrzení mnoha osob jako např.: - 
Karel IV - Marie Terezie - Božena Němcová - Praotec Čech - Jan Žižka - J.A. 
Komenský kterým je do úst vkládáno mnoho tvrzení, které se nemohou zakládat na 
pravdě. Např.: - Kdyby za mých časů vysílala Prima ZOOM, tak bych snad tu Karlovu 
univerzitu ani nezakládal. Váš Karel IV., Otec vlasti - Kdyby v mé době vysílala Prima 
ZOOM, nemusela bych zavádět všeobecnou vzdělávací povinnost. Vaše Marie 
Terezie. - aj. S ohledem na tvrzení, která jsou uvedeným vkládána do úst, považuji 
reklamu mj. za zavádějící a neetickou viz níže uvedení v ustanovení Kodexu reklamy 
 
Neetická kampaň televize Prima ZOOM s postavou Jana Husa. Kampaň je zaměřena 
na historické postavy a jednou z postav je Jan Hus. Slogan "Jsem zapálený pro 
Prima ZOOM" je hrubě neetický. 

 
Rozhodnutí: stížnostem bylo částečně vyhověno 
 
Odůvodnění:   
 
Členové nezávislé Arbitrážní komise RPR se seznámili s obsahem stížností, 
s vizuály předmětné reklamy a se stanoviskem zadavatele. Ten ve svém vyjádření 
mj. uvádí: 

1. „Televizní programové upoutávky dle našeho názoru nejsou reklamou ve 
smyslu Kodexu reklamy Rady pro reklamu (dále „Kodex“). Produktem, který 
nabízíme divákům, je televizní vysílání, přičemž jeho integrální součástí jsou 
vedle pořadů i oznámení provozovatele vysílání týkající se jeho vlastních 
programů a pořadů, tedy tzv. programové upoutávky. Programové upoutávky  
 
 



 
2. provozovatel vysílání zařazuje do vysílání za tím účelem, aby diváky 

informoval o jeho obsahu, obdobně jako výrobce produktu informuje své 
zákazníky na etiketě, která je součástí samotného produktu, nebo obchodník 
označuje místo, kde nabízí produkty spotřebiteli. Šíření těchto informací není 
prováděno za úhradu a není do něj jako šiřitel zapojena žádná třetí osoba. 
Není nám známo, že by Rada pro reklamu ve své dřívější praxi kdykoli 
vyhodnotila programové upoutávky jako reklamu ve smyslu Kodexu.  
 

3. Pokud se jedná o obsahovou stránku, jsme přesvědčeni, že nemohlo dojít ani 
k porušení základních požadavků Kodexu na reklamu (slušnost, čestnost, 
pravdivost, dobré jméno reklamy, společenská odpovědnost) ani k porušení 
požadavků Kodexu, týkajících se ochrany soukromí či ochrany před zneužitím 
třetí osoby v reklamě. 
 

4. Ve všech případech se jednalo o využití motivu událostí ze života osobností již 
dávno zemřelých. Žádné bezprostřední pouto lidí žijících v současnosti 
k těmto historickým osobnostem již neexistuje, není tedy na místě uvažovat o 
ochraně jejich osobnosti či soukromí.   
  

5. Přestože dílo či skutky Jana Husa a Jana Ámose Komenského jsou spojeny 
s náboženstvím, nejedná se v jejich případě ani v žádném jiném případě o 
osobnosti, které by byly samy předmětem náboženského uctívání.  
 

6. Ve všech případech jsou předmětné historické osobnosti zobrazeny jako 
osobnosti, které budí respekt. Ani v případě Jana Husa tomu nebylo jinak. 
Byla zobrazena jeho podobizna, s tím, že v prostorově oddělené části obrazu 
byla doplněna kresba plamenů jako symbol (nikoli tedy jeho hořící tělo). Ať již 
se jedná o historická či soudobá vyobrazení, Jan Hus je spojován se 
symbolem plamenů běžně. Pokud se jedná o výrok „Jsem zapálený pro Prima 
ZOOM“, byl použit stejný princip jako v případě jiných osobností, spočívající 
v tom, že byl s programem Prima ZOOM spojen prvek z díla či života dané 
osoby, který vyvolává rychlou asociaci (např. Jan Ámos Komenský měl říct 
„Prima ZOOM hrou“). Byť se v případě Jana Husa může v očích některých 
skupin diváků jednat o určité zlehčení, nedosahuje u žádného typu diváka 
takové intenzity, aby bylo možné hovořit o porušení norem slušnosti, tím méně 
pak o porušení norem slušnosti hrubým způsobem.   

7. Na programu Prima ZOOM jsou vysílány dokumenty. Program Prima ZOOM 
míří na vzdělanější a spíše mužskou cílovou skupinu. U této cílové skupiny lze 
očekávat velmi vysokou míru schopnosti porozumět vtipu a nadsázce.  
 

8. Ve všech případech byla použitá nadsázka zjevná a každému divákovi muselo 
být zřejmé, že daná historická osobnost předmětný výrok ve skutečnosti 
nemohla pronést. 
  
 
 
 



 
9. Proto také divák nemohl být v žádném ohledu poškozen jako spotřebitel. 

Každému muselo být zřejmé, že k žádnému osobnímu doporučení ze strany 
dotčených historických osobností ve skutečnosti nedošlo. V upoutávkách 
nebyl zobrazen nikdo, kdo by byl vzhledem k současným poměrům či 
současné úrovni poznání považován za veřejnou autoritu a jehož někdejší 
veřejná autorita by se k propagovanému produktu mohla jakkoli vázat a tím 
ovlivnit spotřebitelské chování.“ Potud citace z vyjádření zadavatele. 
 

S ohledem na výše uvedené argumenty je zadavatel přesvědčen, že k žádnému 
porušení Kodexu reklamy Rady pro reklamu nedošlo.  

Arbitrážní komise nesouhlasí s tvrzením zadavatele, že nejde o reklamu. Vzhledem 
k použitým médiím (billboardy) nelze pochybovat o tom, že o reklamu ve smyslu 
etického Kodexu RPR jde. Z historických osobností, které kanál TV Prima ZOOM 
propagují, vyslovili členové Arbitrážní komise výhrady k postavě Jana Husa a to s 
odvoláním na svá rozhodnutí v některých kauzách v minulosti, kdy byla tato 
historická osobnost rovněž ke komerční komunikaci využita. Podle ustanovení čl. 3.4, 
Kapitoly I (Úvodní ustanovení) „nesmí žádná reklama v zásadě ohrožovat dobré 
jméno reklamy jako takové, či snižovat důvěru v reklamu jako službu spotřebitelům“. 
Někteří členové AK se odvolávali i na článek 4. 5, Kapitoly II (Všeobecné zásady 
reklamní praxe), který stanoví, že „reklama může užívat také tradice, zvyky a 
symboly, které nejsou v České republice obvyklé (například Santa Claus). Reklama 
ale nesmí popírat či znevažovat tradice, zvyky a symboly, které v České republice 
obvyklé jsou“. Stížnostem tak bylo vyhověno, pouze pokud jde o použití historické 
osobnosti Jana Husa, za pomoci ustanovení výše uvedeného článku 3.4. 
 
 

Ve smyslu článku 12 Jednacího řádu RPR může zadavatel, resp. reklamní agentura 
ve lhůtě 7 dnů od doručení rozhodnutí podat prostřednictvím sekretariátu RPR 
protest, kterým se bude zabývat Arbitrážní komise. Podání protestu nemá odkladný 
účinek. 
 
 

 
V Praze dne 26. března 2019 

     
 
 
              Za správnost: Dr. Ladislav Šťastný 

   výkonný ředitel RPR 
 
 
 
 
Adresáti: 
1. zadavatel reklamy 
2. stěžovatelé 

 


