
 

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR 
(Čj. 010/2019/STÍŽ) 

 
Zadavatel:  HORNBACH BAUMARKT, spol. s.r.o., Sezemická 2757/2,  
  193 00 Praha 9 
 
Stěžovatel:   soukromé osoby ze zahraničí 
  
Médium: TV 
 
Stížnost:  
 
Četné stížnosti označují reklamu za sexistickou a rasistickou. Poukazují na to, že 
žena asijského původu je zobrazena v negativní roli. Za hlavní konflikt je 
označováno, že reklama degraduje ženu žijící v městském prostředí v kontrastu s 
„evropskými“ muži. Reklama je stěžovateli označena za rasistickou a sexistickou. 
 
 
Rozhodnutí: stížnosti byly zamítnuty – reklama byla prohlášena z pohledu 
Kodexu reklamy RPR za nezávadnou 
 
Odůvodnění:   
 
Členové nezávislé Arbitrážní komise se seznámili s obsahem stížností, s vizuálem 
předmětné reklamy a se stanoviskem zadavatele předmětné reklamy. Ten ve svém 
vyjádření mj. uvádí, že stížnost považuje za zcela nedůvodnou. Dále citujeme 
z vyjádření zadavatele: „Stížnost považujeme za víceméně subjektivní pohled 
stěžovatelů. Zejména první stížnost je možné spíše označit za jakýsi obecný 
geopolitický rozbor možných předsudků vyplývajících z určité odlišnosti kulturních 
okruhů v současném moderním světě, včetně vnímání rolí jednotlivých pohlaví či 
sexuálních předsudků a klišé. Je zjevné, že podstatnou příčinou je i vytržení jednoho 
konkrétního spotu z dalších podobných a souvisejících spotů (bez vyobrazení asijské 
ženy), v jejichž kontextu je nedůvodnost stížnosti na první pohled patrná.  
 
Naše reklama nemá v žádném případě co do činění s „ahegao“, „klišé v japonské 
pornografii manga“ ani „s diskriminačním vyobrazením asijské ženy“ či „plněním role 
sexuálního objektu“ apod. jak uvádí stěžovatel. V našich klipech si vůni jara 
vychutnávají i ženy evropského vzhledu či řada mužů. Těmito aspekty se však ani 
jeden ze stěžovatelů nezabývá. 
 
Hornbach rozhodně odmítá jakékoliv formy diskriminace. Hlásí se k pracovnímu a 
kulturnímu prostředí, bez předsudků, v němž etnický původ, pohlaví, věk, sexuální 
orientace, tělesná omezení nebo náboženská příslušnost nehrají žádnou roli. Tento 
postoj Hornbach uveřejnil již roku 2008 podpisem „Charty rozmanitosti“ a 
odpovídající prohlášení vydal také při příslušných kampaních.  Svět bez diskriminací 
a předsudků prezentuje Hornbach i ve svých reklamních kampaních. 
 
 



 
Tématem našeho současného televizního spotu "Tak voní jaro" je touha po jaru. Pro 
jednoho jaro voní sladkou vůní jarních květin, pro jiného to je výrazná vůně čerstvě 
posečeného trávníku. Pro nás je to spojení toho všeho, včetně úsilí, které stojí 
zahradní projekt, vždyť jaro konečně symbolizuje roční dobu, jež člověka naplňuje 
silou a elánem. Závěrečnou scénu chápeme jako vztyčený ukazováček: 
 
Ukazujeme betonové město, jež má své reálné jádro a není to produkt fantazie. 
Pokračující urbanizace a zabetonované zelené plochy jsou realitou. Hornbach to jen 
vykresluje s jistou nadsázkou a pomocí smyslové komponenty „vůně“ ukazuje, jak 
velká by to byla ztráta, kdyby naše příroda utrpěla další škody. Že v této scéně 
vystupuje protagonistka asijského původu, nemá žádné hlubší pozadí. Mohl by to 
stejně dobře být mladý muž ze Silicon Valley nebo starší muž z některé evropské 
bankovní metropole. 
 
Dle našeho názoru není vhodné, aby bylo rozlišováno mezi tím, kdo, jaké barvy pleti 
či vzhledu, v daném klipu ve stejné roli vystupuje. Hornbach, jak je uvedeno výše, 
nečiní rozdílu mezi ženou asijského a mužem evropského vzhledu. Nedomníváme 
se, že by daný spot porušoval jakékoliv ustanovení kodexu pro reklamu. S přístupem 
stěžovatele lze samozřejmě napadnout téměř jakoukoliv reklamu. Pokud by 
Hornbach natočil reklamní spoty propagující zahradní gril a několika mutacích – např. 
s opékaným masem drůbežím, rybím, sojovým, hovězím a vepřovým, nelze 
samozřejmě vyloučit, že proti některé mutaci může někdo cokoliv namítat – např. v 
muslimské zemi či muslimské komunitě proti masu vepřovému či v Indii proti použití 
masa hovězího. Nicméně zde řešíme reklamní spot odvysílaný v České republice. 
Je otázkou, zda by stěžovatel stížnost podal, kdyby viděl jiný spot ze shodné 
kampaně, kde danou roli hraje žena např. středoevropského vzhledu nebo některý z 
mužských herců? Jistě nikoliv, neboť v podstatě veškerá argumentace stěžovatele (s 
obsahem klipu vůbec nesouvisí) by se rozplynula. Je také zjevné, že stěžovatel tyto 
klipy nezná, protože je nezmiňuje. Hornbach předsudky a jakoukoliv formu 
diskriminace odmítá a je toho názoru, že je dobře, že v dané roli mohli v kampani 
vystupovat osoby všech pohlaví a ras. „ Potud citace ze stanoviska zadavatele. 
 
Závěrem zadavatel uvádí, že předmětná reklamní kampaň byla navíc k datu 15. 
dubna ukončena a s účinností od 17. dubna nahrazena novou kampaní „Ráno patří 
nám“. Zadavatele ještě zdůrazňuje, v Hornbachu opravdu „Jaro voní všem, a to bez 
ohledu na pohlaví, barvu pleti a úhel či šířku očí“. 
 
 
Členové nezávislé Arbitrážní komise dospěli hlasováním k většinovému názoru, že 
reklama Hornbachu etický kodex Rady pro reklamu neporušuje a není rasistická ani 
sexistická, protože z ní nevyplývá, že jedna rasa / pohlaví je hodnotnější než jiná / 
jiné. 
 
Kapitola II kodexu reklamy obsahuje ustanovení článku 4.4, které stanoví, že 
„reklama nesmí obsahovat nic, co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo 
národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů.“ 
 
 
 



 
Z ustanovení tohoto článku vyplývá, že by národnostní či rasové cítění spotřebitele 
muselo být uraženo hrubým a nepochybným způsobem. K tomu podle názoru 
Arbitrážní komise nedošlo. Arbitrážní komise má za to, že z obsahu spotu je jasně 
patrné, že zpracovatel reklamy chtěl být pouze vtipný a neměl úmysl někoho urážet 
na národnostní či rasové bázi nebo na bázi příslušnosti k pohlaví. Nadsázka je 
zjevná, a to v mimořádně vysoké míře. 
 
Arbitrážní komise rozhodla, že tuto kauzu lze uzavřít tak, že spotřebitel nemohl být 
hrubým či nepochybným způsobem uražen. Pokud se obsahem spotu cítí uraženi 
konkrétní stěžovatelé, je tomu tak podle názoru Arbitrážní komise proto, že obsah 
spotu nesprávně interpretují. Členové Arbitrážní komise přitom chápou, že je obecně 
nutné brát ohled na subjektivní vnímání toho kterého typu spotřebitele. V tomto 
případě se však členům Arbitrážní komise tento pohled jeví v poměrech a v kulturním 
kontextu České republiky jako ojedinělý a přepjatý a Arbitrážní komise ho odmítla 
jako etalon akceptovat.  
 
 

 
V Praze dne 30. května 2019 

     
 
 
 
 
              Za správnost: Dr. Ladislav Šťastný 

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

 


