
D Ů V O D O V Á       Z P R Á V A 

 

Obecná část 

 

Důvod předložení 

Navrhovaná novelizace zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen zákon o regulaci reklamy), reflektuje nutnost na vytvoření legislativní úpravy prozatím 

právně neupravené problematiky, a to šíření reklamy zejména v provozovnách a na veřejně 

přístupných místech pouze v cizím jazyce. Předkladatel novely zákona o regulaci reklamy nemá 

v úmyslu šíření reklamy v cizím jazyce v žádném případě zakázat, ale pouze stanovit pro šíření 

cizojazyčné reklamy zákonné podmínky. 

 

Podle zákona o regulaci reklamy se reklamou rozumí oznámení nebo předvedení šířené 

komunikačními médii, která mají za cíl podporu podnikatelské činnosti. Komunikačními médii, 

kterými je reklama šířena, se rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy. Komunikační 

media, kterých se návrh regulace šíření reklamy v cizím jazyce může týkat, mají z časového 

hlediska převážně krátkodobý charakter.  

 

Jedná se zejména o plakáty a letáky umístěné za výlohami provozoven nebo na veřejném 

prostranství, nabídky restaurací zveřejněné na tzv. „reklamních áčkách“, jídelní lístky umístěné před 

restauracemi, plachty, převěsy nebo desky z různých materiálů. Podnikatelé takto nabízejí zejména 

konzumaci pokrmů a nápojů, zájezdy, lázeňské pobyty, ubytování, kosmetické služby, lékařské 

kosmetické zákroky, prodej zboží, prodej nemovitostí nebo kulturní a společenské akce.   

 

Předkládaný návrh novely zákona o regulaci reklamy  má své opodstatnění ve skutečnosti, že 

podnikatelské subjekty v současné době naprosto legálně šíří reklamu zejména v provozovnách a na 

veřejně přístupných místech pouze v cizím jazyce, protože není v českém právním řádu zakotvena 

zákonná povinnost použít současně i český  jazyk.  

 

Stávající legislativní stav nedovoluje řešit tuto negativní situaci vydáním obecně závazné vyhlášky 

obce v rámci samostatné působnosti nebo nařízením obce v rámci přenesené působnosti. To 

znamená, že neumožňuje využít legislativní nástroje na lokální úrovni.  

 

Z toho důvodu je podán návrh na novelu zákona o regulaci reklamy, který nově řeší zmocnění k 

 vydání obecně závazného předpisu obce (nařízení), jímž by obec mohla problematiku šíření 

cizojazyčné reklamy na svém území v provozovnách a na veřejně přístupných místech regulovat 

individuálně sama dle místních podmínek. 

Podle vyjádření Svazu měst a obcí ČR se problém  šíření reklamy pouze v cizím jazyce vyskytuje 

v řadě měst a obcí, zejména v obcích příhraničních. K podpoře návrhu novely zákona o regulaci 

reklamy se kromě Svazu měst a obcí připojili i představitelé  hlavního města Prahy, Karlových 

Varů, Hradce Králové, Přerova, Havířova, Děčína, Jihlavy a Mariánských Lázní. 

 

Typickým příkladem jsou Karlovy Vary, kde podniká celá řada zahraničních podnikatelů a magistrát 

města nemá zákonnou možnost jim nařídit, aby při šíření reklamy v cizím jazyce byl současně 

uveden i významově totožný text v českém jazyce. V Karlových Varech je značné množství 

cizojazyčných nápisů, textů a plakátů umístěných na území města v provozovnách a na veřejně 

přístupných místech obecně vnímáno jako silně diskriminační a je předmětem neustálé opakované 

ostré kritiky nejen ze strany občanů města, ale i návštěvníků a lázeňských hostů.  

 

Zahraniční podnikatelé vůbec nerespektují skutečnost, že podnikají na území České republiky a šíří 

reklamu pouze v cizím jazyce. Zástupcům měst a obcí, zastupitelům i poslancům je často kladeno 
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za vinu, že nejsou dostatečně důrazní a aktivní při řešení tohoto problému zákonnou cestou.  

 

Návrh novely zákona o regulaci reklamy se týká textu reklamy šířené pouze v cizím jazyce, bez 

uvedení významově totožného textu v českém jazyce, která je umístěna na území obce zejména  

v provozovnách a na veřejně přístupných místech. Návrh novely se netýká  reklamy šířené  při  

rozhlasovém a televizním vysílání. Dále se nevztahuje na názvy právnických osob, jména a 

příjmení podnikatelů a na ochranné známky. 

 

Zdůvodnění  přiměřenosti a nebytnosti novely zákona o regulaci reklamy 

Občané obcí, na jejichž území je umístěno značné množství cizojazyčných reklam bez současného 

uvedení totožného českého textu, oprávněně tuto skutečnost opakovaně  ostře kritizují a  ptají se,  

„proč jsou na území jejich obce umístěny cizojazyčné nápisy a texty, kterým nerozumí“. Současně 

vyjadřují stále rostoucí nespokojenost s neřešením stávajícího stavu a požadují na zástupcích 

samosprávy urychlené zajištění nápravy.  

 

Vzhledem k tomu, že se uvedený problém netýká plošně všech obcí České republiky, ale pouze 

některých, řešila by výše uvedenou situaci novela zákona o regulaci reklamy, která umožní obci 

regulovat šíření reklamy v cizím jazyce dle místních podmínek. Obec by se sama rozhodla, zda 

možnost vydání nařízení s cílem regulace šíření reklamy v cizím jazyce využije a v jakém rozsahu.  

 

Navrhovaná právní úprava v žádném případě nezakazuje ani neomezuje komerční projev reklamy. 

Rovněž se  nejedná  o omezování svobody projevu nebo svobody  podnikání zákazem šíření 

reklamy v cizím jazyce, ale pouze o stanovení zákonných podmínek jejího šíření současně 

s významově totožným českým textem. Naopak tím, že bude u cizojazyčné reklamy uveden i 

totožný český text, může dojít u některých  podnikatelů  i k rozšíření počtu zákazníků o české 

občany.  

 

Z Listiny základních práv a svobod vyplývá, že  všichni jsou si rovni ve svých právech. Proto se v 

 tomto případě  jedná pouze o opatření v demokratické společnosti nezbytné, s cílem odstranění 

diskriminace občanů České republiky. Uvedené  skutečnosti  tak  naprosto ospravedlňují a 

odůvodňují  návrh novely zákona o regulaci reklamy. Navrhovaná právní úprava nabízí možnost 

stanovit podmínky šíření cizojazyčné reklamy společně s českým textem v situaci, která je 

v některých městech neúnosná a neřešitelná jiným způsobem.  

 

Návrh novely zákona o regulaci reklamy  nezasahuje do práv jiných osob chráněných Ústavou ČR a 

mezinárodní smlouvou. Předkladatel se domnívá, že stát by měl zajistit poskytování informací pro 

české spotřebitele  na území České republiky  v českém jazyce.  

 

V případě schválení novely zákona o regulaci reklamy budou mít podnikatelé, kteří v současné 

době šíří pouze cizojazyčnou reklamu dostatek času, aby další reklamní oznámení mající za cíl 

podporu jejich podnikatelské činnosti byla již zpracována v souladu s konkrétním nařízením obce.  

S ohledem na navrhovanou účinnost novely zákona o regulaci a přechodná ustanovení v délce šesti 

měsíců, by  nemělo  dojít na straně podnikatelů k finančním ztrátám, které by se týkaly cizojazyčné 

reklamy šířené před účinností zákona.  

 

Vzhledem k tomu, že stávající právní řád nezajišťuje poskytování informací pro české občany na 

území České republiky v jazyce českém, je cílem navrhované novely zákona o regulaci reklamy 

stanovení zákonných podmínek pro užívání cizího jazyka při šíření reklamy na území obce a zajistit 

tak dostatečnou ochranu a rovnost českým občanům se zahraničními subjekty. 

 

Obdobnou situaci vyřešila  Slovenská republika  zákonem č. 270/1995 Zz., O štátnom jazyku 

Slovenskej republiky, z něhož vyplývá povinnost veškeré cizojazyčné texty zveřejňovat současně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=97676)



s významově totožným textem i v jazyce slovenském.  

 

Po pečlivém právním  rozboru současného stavu lze konstatovat, že sledovaného cíle, tj. odstranění 

diskriminace českých občanů, nelze dosáhnout jinými prostředky, než zákonnou cestou  a z toho 

důvodu je navrhovaná  právní úprava  oprávněná  a pro občany obcí, jichž se uvedený problém 

týká, přímo nezbytná. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 
Předkládaný návrh novely zákona o regulaci reklamy je v souladu s ústavním pořádkem České 

republiky. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána a její slučitelnosti s právními akty Evropských společenství 

Návrh novely zákona o regulaci reklamy neodporuje mezinárodním smlouvám podle čl. 10 Ústavy 

ČR, kterými je Česká republika vázána. Návrh respektuje zásadu rovnosti mezi muži a ženami. 

Navrhovaná úprava je zcela v souladu s předpisy Evropské unie, soudními rozhodnutími vydanými 

Evropskou unií a právními principy Evropské unie. 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet 

na rozpočty krajů a obcí, národnostní menšiny a posouzení dopadů na životní prostředí a 

sociologický dopad 

Návrh novely zákona o regulaci reklamy neklade nároky na státní rozpočet ani ostatní veřejné 

rozpočty (rozpočty krajů a obcí). Novela zákona o regulaci reklamy nemá dopad na životní 

prostředí a nemá ani negativní sociální dopady. Novela se může dotknout národnostních menšin 

pouze v případě, že šíří reklamu jen ve svém rodném jazyce. Účelem novely je  odstranit stávající 

diskriminaci českých občanů. 

 

Finanční dopady novely zákona o regulaci reklamy na podnikatele 
Případné finanční dopady pro podnikatele, pokud by vznikly povinností přizpůsobit nové právní 

úpravě  reklamu zpracovanou nebo šířenou v současné době pouze v cizím jazyce již před účinností 

navrhované novely zákona, budou do značné míry eliminovány legisvagancí a stanovením účinnosti 

novely zákona. Zároveň je v přechodných ustanoveních novely zákona o regulaci reklamy  

navrhováno, aby reklama zpracovaná nebo šířená pouze v cizím jazyce již před účinností novely 

zákona byla posuzována až do uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona podle 

dosavadních právních předpisů. 
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Zvláštní část  

K čl. I: 

 

K bodu l: 

Cílem novely zákona je delegovat na obec zmocnění k vydání nařízení v přenesené působnosti, jímž 

by mohla na svém území dle místních podmínek regulovat šíření reklamy v cizím jazyce zejména 

v provozovnách a na veřejně přístupných místech. 

 

K bodu 2: 

V návrhu  novely zákona jsou stanovena základní pravidla regulace šíření reklamy v cizím jazyce, 

která obec může na svém území využít dle místních podmínek.  Návrh novely zákona o regulaci 

reklamy  je současně  zpracován tak, aby obec měla i možnost v nařízení současně stanovit, že 

zákaz šíření reklamy pouze v cizím jazyce se nevztahuje na určitý okruh reklam nebo jejich částí. 

Jedná se např. o jednotlivé výrazy v cizím jazyce, které se běžně používají spolu s obchodní 

značkou v textu reklamy a jsou obecně známé široké veřejnosti jako např. café, pizzeria nebo hot 

dog. 

 

K bodu 3: 

Do zákona se vkládá sankce pro fyzickou osobu za šíření reklamy pouze v jiném než českém 

jazyce, u které není současně uveden zřetelný, dobře čitelný a  významově totožný text v jazyce 

českém, pokud tak stanovila obec svým nařízením vydaným v přenesené působnosti.  

 

K bodu 4: 

Do zákona se vkládá sankce pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu za šíření reklamy 

pouze v jiném než českém jazyce, u které není současně uveden zřetelný, dobře čitelný a 

významově totožný text v jazyce českém, pokud tak stanovila obec svým nařízením vydaným 

v přenesené působnosti.  

 

K čl. II: 

Pro zmírnění případných finančních dopadů novely zákona na podnikatele se v přechodných 

ustanovení navrhuje, aby reklama zpracovaná nebo šířená pouze v cizím jazyce již před účinností 

tohoto zákona byla posuzována až do uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

podle dosavadních právních předpisů. 

K čl. III: 

Navrhovaná účinnost zákona patnáctý den po jeho vyhlášení poskytuje podnikatelům dostatečně 

dlouhou dobu na to, aby při šíření reklamy v cizím jazyce splnili podmínky stanovené v nařízení 

obce. Bude jistě v zájmu obce, aby o vydání nařízení v dostatečném předstihu podnikatele 

informovala. 

 

 

V Praze dne 1. 4. 2014 

 

Helena Langšádlová, v.r. 

Zdeněk Soukup, v.r. 
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Roman Procházka, v.r. 

Josef Novotný, v.r. 

Jitka Chalánková, v.r. 

František Vácha, v.r. 

Václav Horáček, v.r. 

Herbert Pavera, v.r. 

Rom Kostřica, v.r. 

Jiří Koubek, v.r. 

Daniel Korte, v.r.  
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