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NESEHNUTÍ podalo podnět, sexistická reklama zmizela
Již od začátku letošního roku se nezisková organizace NESEHNUTÍ snaží upozorňovat na sexistické 
reklamy v brněnských ulicích. Nyní se podařilo odstranit první z nevhodných reklam na ojeté vozy 
firmy Auto Pokorný. NESEHNUTÍ na tento billboard podalo podnět Radě pro reklamu. Ta firmu 
oslovila a daná firma billboard stáhla ještě před tím, než Rada pro reklamu rozhodla, že je neetický. 

Sporný billboard zobrazoval ženu oblečenou pouze ve spodním prádle a u ní nápis: „Madame Mégane 
d’Espac,  rozvedená  51  let.  Nebojte  se  ojetých  vozů  od  nás.“  (viz.  příloha)  Firma  Auto  Pokorný  se 
rozhodla reklamu stáhnout ještě před tím, než Rada pro reklamu rozhodla o její nevhodnosti a nadále 
plánuje upoutávat jiným typem reklam. „Oceňujeme, že firma projevila svou snahu ještě před tím, než  
Rada  pro  reklamu  rozhodla.  Ukázala  tak,  že  jí  není  lhostejné,  jak  daná  reklama na  okolí  působí.“, 
vysvětluje  Kristýna  Pešáková z  NESEHNUTÍ.  „Rádi  bychom,  aby  tento  příklad  motivoval  občany a  
občanky, aby pokud se setkají s reklamou ve svém okolí, která je sexistická (tedy diskriminující muže či 
ženy), neváhali oslovit např. Radu pro reklamu a na dané firmy tak vyvíjeli tlak. Neboť právě oni jsou 
potencionálními zákazníky/icemi těchto firem a mají tak právo vyjádřit svůj názor“, doplňuje.

Arbitrážní komise Rady pro reklamu se shodla, že použití lidského těla nemá v tomto případě žádnou 
přímou  souvislost  s nabízeným  produktem.  Za  nevhodnou  označila  také  formu  použitého  média 
(billboardu), který zprostředkovává reklamu všem, nikoli jen cílové skupině a konstatovala, že porušuje 
etický Kodex reklamy.

NESEHNUTÍ se pokusilo na nevhodnost této reklamy upozornit už anketou mezi lidmi, kteří v blízkosti 
billboardu bydlí. „Lidem, se kterými jsem mluvila, se reklama moc nelíbila, i když ji někteří považovali za 
vtipnou. Mě osobně by urazilo, kdyby mě někdo po padesátce považoval za ojetinu, proto nechci, aby se 
podobné reklamy objevovaly,“ tvrdí dobrovolnice NESHNUTÍ Petra Havlíková, která se účastní kampaně 
Proti sexismu v ulicích.

Na  nevhodné  reklamy NESEHNUTÍ  poukazují  také  například  soutěží,  která  z nominovaných  reklam 
vybírá  největší  „sexistické  prasátečko“.  Hlasovat  můžete  do  konce  října  na  stránkách 
http://muni.webz.cz/sexisticke_prasatecko/. Celá kampaň vyvrcholí vyhlášením vítěze, které proběhne 28. 
listopadu v klubu Mersey.

O programu Ženská práva jsou lidská práva:
Program se snaží o změnu postojů k otázkám spojeným se stereotypními představami o ženách a mužích a řeší 
problémy z  toho  vyplývající  (násilí  na  ženách,  nerovnost  na  pracovním trhu,  v  politice  a  v  dalších  sférách). 
Realizované projekty tvoří především informační a vzdělávací aktivity. Jejich hlavním cílem je přenést informace a 
diskuse z odborných a akademických rovin mezi širší veřejnost a do každodenního života.

Kontakty: 
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082 (koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská 
práva)
Petra Havlíková, NESEHNUTÍ, tel.: 732854435 (dobrovolnice programu Ženská práva jsou lidská práva)

Příloha
1. Fotografie neetického billboardu
2. Rozhodnutí arbitrážní komise Rady pro reklamu

1. Fotografie neetického billboardu:

http://muni.webz.cz/sexisticke_prasatecko/


2. ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR:

zdroj: http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php 

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR

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


Čj. 035/2009/STÍŽ

Zadavatel: AUTO POKORNY, s.r.o, Okružní 25a, 638 00 Brno

Stěžovatel: NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 1935/18, 602 00 Brno

Médium: billboardy

Stížnost: 

Billboard propaguje ojeté vozy firmy Auto Pokorný. Způsob prezentace ženského těla bez 
předmětné souvislosti s propagovanými produkty a službami je neetický. Reklama je urážlivá 
vůči starším ženám kvůli využívání aspektu věku jako atributu ve zesměšňujícím kontextu. 
Na billboardech je žena v bikinách, pojmenovaná jako „madame Mégane d’Espac, rozvedená, 
51 let“. Reklamní sdělení zní: „… nebojte se ojetých vozů od nás“.  

Rozhodnutí: stížnosti se vyhovuje – reklama je neetická 

Odůvodnění: 

Členové nezávislé Arbitrážní komise se seznámili s obsahem stížnosti, s vizuálem předmětné 
reklamy a se stanoviskem zadavatele. Ten ve svém vyjádření mj. uvádí, že tento billboard je 
převzat z originálních kampaní Renaultu v Portugalsku a Brazílii a je většinou od zákazníků 
přijímán pozitivně ( reklama má zaujmout). Přes své přesvědčení, že reklama není neetická, 
rozhodl se zadavatel k obměně napadeného billboardu. Zadavatel dále uvádí důvody, které mu 
nedovolily  provést  tuto  obměnu  okamžitě  po  upozornění  Rady  pro  reklamu.  Členové 
Arbitrážní  komise  ocenili  to,  že  zadavatel  inicioval  obměnu  této  kampaně  ještě  před 
dokončením rozhodovacího procesu, o kolizi této kampaně s normami etického Kodexu však 
rozhodli. 

Arbitrážní  komise  -  v souladu  s mnoha  předchozími  výroky  v obdobných  kauzách 
-konstatovala, že neexistuje přímá souvislost mezi nabízeným produktem a použitím lidského 
těla  v této  komerční  komunikaci.  Většina  členů  Arbitrážní  komise  konstatovala,  že  tato 
reklama porušuje etický Kodex reklamy. Jako nevhodné bylo označeno i použití média, tedy 
billboardu, které tuto komunikaci zprostředkovává všem a není zaměřeno na cílovou skupinu. 
Reklama  je  neetická  a  stížnosti  se  vyhovuje.  Členové  Arbitrážní  komise  ocenili  snahu 
zadavatele reagovat ihned po upozornění RPR na stížnost vůči této reklamě.  
V Praze dne 30. září 2009
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