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        1. Úvod

1.1 Definování problému a pracovní cíle

             1.1.1 Seznámení se s reklamou

    Reklamní motto: „Bierhanzlova mast, na lysinu past.“

Téměř každý zná okřídlený a zlidovělý reklamní slogan z české filmové detektivní

retrokomedie  od  režiséra  Ladislava  Smoljaka  a  scénáristy  Zdeňka  Svěráka  z  roku  1984.

Scénárista spolu s režisérem zasadili děj krátce před vypuknutím 1. světové války a zároveň

jednoznačně pochopili, co pro úspěšný prodej nového produktu, byť v tomto případě velmi

pochybné pověsti, znamenala již v minulosti reklama.1 

Reklama souvisí s rozvojem obchodování a má hluboké kořeny v dějinách lidstva.

Na počátku existovala jen v grafické podobě. První písemný záznam o reklamě se dochoval

na jedné hliněné tabulce,  která  byla  archeology  objevena  na místě  bývalého  starověkého

královského města Memfis v Egyptě. Stojí na ní napsáno: „Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti

bohů  obdařený  uměním  vyložit  neomylně  každý  sen“.2 S trochou  fantazie  tuto  hliněnou

tabulku můžeme snad považovat za čtyři tisíce let starý minibillboard.3 Pro rozvoj lidstva a

potažmo i reklamy je velmi důležitý rozvoj knihtisku v polovině 15. století. Od této doby se

také začínají objevovat letáky a tištěné inzeráty. Přeneseme-li se do moderní doby, potom lze

konstatovat,  že  právě  průmyslová  revoluce  v 19.  století  zahájila  nástup reklamy v dnešní

podobě.  Zvyšující  se výrobní produkce totiž potřebovala odbyt,  a proto v souvislosti s tím

vzniká v roce 1840 v USA první profesionální reklamní agentura.4

Máme-li definovat reklamu, potom si pod tímto pojmem představujeme jakoukoliv

placenou formu propagace výrobku, služby,  společnosti,  obchodní značky nebo myšlenky.

Definice reklamy podle Americké marketingové asociace konstatuje: „Každá placená forma

neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží nebo služeb prostřednictvím identifikovatelného

1 Rozpuštěný a vypuštěný, krimi komedie, Československo, 1984, režie: Ladislav Smoljak.
2 http://www.m-journal.cz/cs/reklama/uvod-do-reklamy/uvod-do-reklamy__s304x456.html
3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama
4    Vysekalová, J. a kol.: Psychologie reklamy. Grada, Praha 2007, s. 39, ISBN 978-80-247-2196-5.
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sponzora.“  Česká  legislativa vykládá pojem reklama jako „přesvědčovací  proces,  kterými

jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií.“5

Reklama má hlavní cíl, a to upozornit na výrobek a zvýšení jeho prodej.6 Působí na

nás  z novin,  plakátů,  rozhlasu,  televize  či  v neposlední  řadě  i  z internetu.  Modernějším

pojmem,  který  je  místo  pojmu  reklamy  používán  je  pojem  marketingová  kampaň.

Marketingová kampaň představuje několik  různých komunikačních kanálů a zároveň i jejich

vzájemnou kombinaci. Slovo reklama je latinského původu a znamená „reklamare“  („znovu

křičeti“).  Toto  slovo  mělo  vypovídací  schopnost  v minulosti,  kdy  člověk  nedisponoval

rozhlasem, televizí či internetem.7

V mottu této práce je napsán imaginární reklamní slogan:  „Bierhanzlova mast, na

lysinu past.“  Z tohoto reklamního sloganu však zřetelně vyplývá, že právě nezanedbatelnou

roli hraje efektivní slogan. Efektivní reklamní slogan by měl být tudíž originální, nápaditý,

poutavý a výstižný, zároveň i stručný, krátký, srozumitelný a snadno zapamatovatelný. Tento

slogan by měl sdělovat výhody produktu či značky a poskytovat spotřebiteli důležitý užitek

nebo řešení. Koneckonců by bylo na jedné straně velice žádoucí, aby reklamní slogan dovedl

upoutat pozornost a vyvolat touhu spotřebitele po nutnosti potřeby, na straně druhé by měl

rovněž u spotřebitele vyvolat pocit spokojenosti se značkou, produktem nebo službou.8

Vše výše  uvedeného,  včetně  historického  přehledu  o  vývoji  reklamy v  českých

zemích, považuji za velice užitečné pro pochopení záměrů této diplomní práce. Ostatně bych

v tomto ohledu mohlo použít i reklamní slogan, že „trocha historie nikdy nikoho nezabije“. 

1.1.2 Přínosy řešené problematiky

V rámci veřejných dražeb totiž působí dražební společnosti, které na jedné straně

stojí před problémem marketingově zvládnout veřejnou dražbu, na straně druhé se zároveň

snaží zviditelnit ve vztahu dražebník a navrhovatel dražby. Jedná se přitom o uzavřený cyklus

mající za úkol posílit na jedné straně marketingový potenciál, na straně druhé zároveň zvýšit

finanční profit firmy. Cíl diplomní práce bude zaměřen na reklamní činnost malé dražební

5 http://reserse-reklama.wz.cz/6.html
6 http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/30/reklama.html
7 http://reserse-reklama.wz.cz/6.html
8 http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama
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společnosti, která není momentálně zcela efektivní. Tato neefektivnost je možná způsobena i

tím, že došlo bez náležitého konsensu k restrukturalizaci firmy. Dražební společnost si sice v

posledních letech vedla  poměrně úspěšně a prokázala svoji životaschopnost, naproti tomu její

příjmy ve formě  odměn dražebníka z veřejných dražeb začaly v minulém a letošním roce

stagnovat. Jednou z příčin může být nedostatečné množství finančních prostředků, které měly

být  uvolněny  na  reklamu,  druhou  příčinu  vidím  v  necitlivém  a  neodborném  přístupu  k

reklamě. Nemusí být konenckonců  důležité, kolik finančních prostředků firma na reklamní

kampaň utratí, důležitější může být, na co jsou tyto peníze vynaloženy.  

Tato práce vytyčuje za cíl  zhodnotit  v současnosti  reklamu dražební společnosti.

Pozitivní a negativní působení konkrétního dražebníka na trhu s veřejnými dražbami bude

přitom popsána na jednotlivých případových studií. Cílem bude i definování základních chyb,

které  svědčí  o  špatné  reklamní  činnosti  dražební  společnosti.  V  závěru  budou  vytyčena

reklamní  doporučení  mající  opětovně  zviditelnit  postavení  malé  aukční  síně  na  trhu  s

veřejnými dražby.

 Zvolenou  malou  dražební  společností  je  AMEX  Brno,  s.r.o.,  která  se  vedle

provádění  staveb,  jejich  změn  a  odstraňování  a  vedení  spisovny  zabývá  řadu  let  také

přípravou  a  prováděním  veřejných  dražeb.  Přitom  ještě  v  nedávné  době  byla  situace  v

segmentu veřejných dražeb méně  složitější. Dokonce i malá dražební společnost se mohla

úspěšně uplatnit na tomto specifickém trhu, aniž by musela ze svého zisku investovat větší

finanční prostředky do reklamy. V dnešní době se však nelze spolehnout, že dražebník bude

svou  nabídkou  oslovovat  pouze  navrhovatele  dražby  z okruhu  insolvenčích  správců.  V

žádném případě by to nestačilo pro normální fungování takové firmy. Naproti tomu existuje

daleko větší skupina přímých majitelů souborů věcí movitých i nemovitých, kterou je třeba

účinným způsobem přesvědčit, že právě daná dražební společnost jim může aktivně pomoci s

prodejem jejich majetku. Ale to nelze uskutečnit bez působení reklamy. Chce-li být dražebník

podnikatelsky úspěšný, musí se zabývat bezpodmínečně i významem reklamy. 

Za tržní ekonomikou stojí peníze. Placená reklama představuje poměrně nákladný

způsob propagace nejen v segmentu veřejných dražeb.9 Ekonomické riziko samozřejmě nese

vždy zadavatel, pokud si není schopen tuto reklamu zajistit sám. V četných případech je to

nad síly zadavatele. Nicméně i takový zadavatel může svým přístupem zajistit svou propagaci

9 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=4079
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kvalitou své práce i členstvím v příslušných profesních sdruženích. To je základ, jak na sebe

upozornit. Za důležité pro  „image“ dražební společnosti považuji práci s internetem, která je

prozatím  velmi  laciným  způsobem,  jak  na sebe  razantněji  upozornit  na  trhu.  Proto  také

fundamentem této práce bude nastínit dosažitelné možnosti internetové reklamy. Zde by byl

na místě reklamní slogan, že „není nad dobrého IT partnera ve firmě“. Na druhé straně musí

mít takto vzdělaný člověk rozum a držet toho, čemu rozumí, respektive, co vystudoval. 

Vzhledem k finančním možnostem firmy a k prioritě bylo vždy maximalizovat  zisk

na prvním místě, považuji placenou reklamní kampaň za jakousi okrajovou záležitost, která se

v  marketingovém  rozpočtu  a  reklamním  plánu  nikdy  neprojeví  v  extrémním  finančním

objemu  a  bude  přitom  spojena  jen  s  jednotlivými  obchodními  případy.  Je  to  prostě

ekonomická míra,  která   je  vázána na budoucí  objem finančních  prostředků  získaných  z

konkrétního obchodního případu. A proto cílem práce je i popsání jednotlivých dražebních

případů a reklamních kampaní s nimi spojených, respektive co se udělalo či neudělalo pro to,

aby byla dražba úspěšná a ekonomický profit maximální. Z minulosti je třeba vzít si poučení

v  pozitivním  i  negativním  slova  smyslu.  Pouze  marginálně  bych  zde  ještě  doplnil,  že

systematický  přístup  v  sestavování  ročních  marketingových  rozpočtů,  na  kterých  se poté

vytváří  reklamní plán, nepovažuji  za relevantní  pro malou dražební společnost a není ani

jedním z cílů této diplomní práce.  
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 2. Teoretická část

2.1 Nástin historie české reklamy ve 20. století

   2.1.1 Vývoj reklamy do r. 1918

Dobová definice dle Ottova slovníku naučného ze sklonku 19. století  pod heslem

„Reklama (fr.  réclame)“  věcně  konstatuje,  že se jedná o  „veřejné vychvalování předmětů

obchodních, uměleckých a p., jež se děje prospekty, plakáty, obchodními štíty, vyvolavači,

nosiči  návěští  atd.,  zvl.  pak časopisy.  Annonce prostě  věc oznámí,  r.  snaží  se ji  od okolí

odlišiti,  vyzvednouti,  pozornosti  obecenstva  přiblížiti.  Stává  se  tak  nadpisy  (nápadnými,

tajemnými, zvědavost budícími), tím, že nešetří se místem, stereotypním opětováním, verši,

zvl. pak obrázky. Někdy r. děje se tím způsobem, že list sám nebo (domněle) třetí osoba věc

doporučí (na př. zaslánem). Technický výraz časopisecký r. značí i obyčejné inseráty, otištěné

na místě význačném (pod čarou a p.) za zvýšený poplatek. V nejnovějších dobách povšimlo si

r-my i umění (srv. Plakát). Nezřízená r. »barnumovšitna« (srv. Barnum) právně stíhá se jako

nekalá soutěž (v Německu říš. zákonem  ze 27. kv. 1896, v Rakousku zvláštního zákona není,

ale srv. čl. Konkurrence, str. 711 a). Srv. Exner, Moderne Reklame (Žitava, 1892); Volger,

Die Kunst der Reklame (Lip., 1901); Lemcke, Handbuch d. Řekl. (Berl.,  1901). Listy: Die

Reklame (Žit., 1891 sl.); Propaganda (Berl., 1898 sl.).10

O tom, že od samotného počátku a bez ohledu na region svého působení jde ruku v

ruce s rozvíjejícím se pozitivním vlivem reklamy na koncového zákazníka i čistý podvod,

respektive  v  tomto  případě  lépe řečeno  klamavá  reklama,  slovník  ještě  dále  pod heslem

„Barnum“ pokračuje: „Barnum [barnem] Fineas Tylor, pověstný podnikatel amer. (* 1810 v

Bethelu  v  Connecticute).  Pocházeje  z  otce  krčmáře  byl  nejprve  obchodním  sluhou,  pak

kolportérem, kramářem, loterním agentem, již v 19. roce se oženil a stal se pak žurnalistou

vydávaje »The Herald of Freedom«.  Měl  proto časté potíže s úřady, a jednou pro jakýsi

hanopis pykal i 60 dní ve vězení. Nespokojen s dosavadní svou karriérou šel r. 1834 hledat

štěstí do Nového Yorku, ale i zde bylo mu s počátku živořiti při nejnižších zaměstnáních, až r.

1835 získav jakousi starou černošku vydával ji pode jménem Joice Heth za 160letou bývalou

kojnou Washingtonovu, i podnikl s ní, jakož i se společností krasojezdů, černých zpěváků a j.

cestu po Spojených Obcích. Avšak zvědavost krajanů jeho záhy utuchla, a b. vrátil se r. 1841

velmi zbědován do Nového Yorku. Zde všelijak se protloukal životem: prodával bible, psal do

10 http://www.archive.org/stream/ottvslovnknauni35ottogoog#page/n512/mode/1up/search/Reklama

15



novin, najal si černošskou společnost taneční apod., r. 1842 však podnikl spekulaci větších

rozměrů  zakoupiv Scudderovu velkou sbírku kuriosit,  kterou pak pode jménem »American

Musaeum«  vystavováním  zajímavých  zvláštností,  hlavně  však  záplavou  lákavých  návěští,

insertů  a  vůbec  nejfantasitičtější,  nikdy  nebývalou  reklamou  tak  zvelebil,  že  se  stala

nejmilejším zábavním místem Nevoyorčanů. b. při tom ve třech letech získal 100.000 dollarů.

V tomto museu těžké zkoušce podroboval důvěřivost obecenstva představuje mu tu japonskou

mořskou  panu,  tu  vlnatého  koně,  jindy  bílou  černošku  apod.  sensační  předměty;  ale  s

nějvětším potkal se s úspěchem našed pětileté, ku podivu malé, ale dobře urostlé dítě, které

hned ukazoval jako jedenáctiletého trpaslíka Toma Thumba (Palečka). R. 1844 oblekl jej do

uniformy generálské a podnikl s ním cestu po Evropě připraviv ji dříve ohromnou reklamou.

Vskutku drobounký, čiperný, 70centimetrový »generál«, jenž se velmi podobal Napoleonu I.,

všude neodolatelně  lákal  obecenstvo,  i  na  dvorech  panovnických  byl  představován,  a  B.

zbohatl.  Nejvýnosnějším  podnikem  B-ovým  byla  koncertní  výprava  po  Spoj.  Obcích

severoamerických, k níž získal slavnou pěvkyni Jenny Lindovou (1850). Nával posluchačstva

byl nevídaný, vstupenky vydražovány někdy až na několik set dollarů, a po 9 měsících měla

Lindová  200.800,  B.  přes  535.000  doll.  čistého  zisku.  Z  toho vystavěl  si  v  Bridgeportu

(Connect.) nádhernou vilu »Iranistán«, kde pak maje trvalý svůj byt hleděl si nadále svého

novoyorského musea a opatřoval je stále novými lákadly. Kromě toho i do jiných světa dílů

vysílal zvěřince, cirky, musea, Indiány produkující se chytáním koní apod. V té době napsal

též  svou Autobiography (New York  1854),  neobyčejně  upřímnou.  R.  1856 překvapil  svět

bankrotem, zaviněným prý nešťastnými spekulacemi, ale vyrovnav se brzy se svými věřiteli,

zkoušel znova štěstí své a neustal, i když r. 1865 museum novoyorské mu shořelo. Byl také

apoštolem střídmosti, přednášel veřejně o humbugu i o umění, kterak zbohatnouti, a vydal o

tom i spisy (The Humbugs of the World, 1865; Struggles and Triumphs, 1870; Money getting,

r. 1883). R 1868 zatoužil po vavřínech politických a kandidoval jako republikán do kongresu,

ale propadl. Nyní B. Sídlí ve své bridgeportské ville jsa millionářem, aniž dosud vzdal se

svých podniků. V novějí době zařídil obrovský cirkus s velikým zvěřincem v ceně 1 mill. doll.,

jenž  nyní  (1889)  v  Londýně  působí  neodolatelnou  přitažlivostí.  B.  Stal  se  tak  typickým

představitelem  odvážné  podnikavosti,  jež  chvástavou  reklamou,  drzostí,  ale  i  vtipem

chytráctvím a nevyčerpatelnou vynalézavostí dovede téměř geniálně kořistiti ze zvědavosti a

naivnosti lidské, a proto dostalo se mu i názvu »krále humbugu«, po názoru jeho krajanů

nikterak nečestného.11

11 http://www.archive.org/stream/ottvslovnknauni00ottogoog#page/n354/mode/1up
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Právě na tomto konkrétním příkladu jsem si dovolil vcelku a jedním dechem ocitovat

vše, co se odehrávalo a dosud odehrává napříč dějinami lidstva a světadíly. Klamavá reklama

hrála  nepochybně  svou nezastupitelnou roli  v  rozvoji  podnikání  a  v  nabídce  produktů  a

služeb. Moderní  doba za klamavou reklamu považuje  šíření údajů  o vlastním nebo cizím

podniku,  jeho výrobcích  nebo výkonech,  které je  způsobilé  vyvolat  klamnou představu a

zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných

soutěžitelů  či  spotřebitelů  Klamavým je i  údaj  sám o sobě  pravdivý,  jestliže vzhledem k

okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.12 

Za  poslední  důležitý  „terminus  technikus“  z  Ottova slovníku  naučného  považuji

definici  inzerátu,  který se pak stává od přelomu 19. a 20. století  téměř  nepostradatelným

nástrojem propagace výrobků a služeb. Inzerát je zde definován následujícím způsobem: […]

návěští v novinách, za které inserent, t. j. Ten, kdo inseruje (návěští podává) musí vydavateli

novin  zapraviti  určitý  poplatek.  I-y  mají  ve  veřejném životě  obzvláště  pro  obchodníky  a

živnostníky velikou důležitost:  jimi nabízejí  a hledají  se prodeje,  koupě  i  nájmy, služby a

práce, nálezy a ztráty, ba i sňažky a j. Pro noviny pak jsou vydatným pramenem příjmů, bez

kterých  by  mnohé  denní  listy  ani  neobstály.  Uveřejňování  I-ů  v  rozličných  časopisech

obstarává insertní kancelář. Srv. Annonce.13

A konečně společenskou a právní stránku inzerátu důkladně podchytil i Všeobecný

slovník právní z roku 1896 (Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na Radě

říšské zastoupených, se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí

koruny české), jehož autorem byl František Xaver Veselý (1863-1935):14 Inseráty (návěští v

novinách). I. Pojem a význam. Inseráty jsou návěští nebo sdělení, která činí prostřednictvím

novin buď jednotlivá osoba, neb více osob aneb spolek k obecenstvu nebo ku většímu nebo

menšímu kruhu tohoto za jistým účelem. Děje-li se sdělení toto hlavně v zájmu oznamujícího,

nazývá se annoncí. Návěští v novinách jsou velmi rozmanitá; vše, co jest možno a dovoleno,

může  býti  obsahem inserátu;  jedinou  mez  stanoví  předpisy  týkající  se  policie  tiskové  a

mravnostní  a  trestní  zákon.  Inseráty,  které  porušují  mravnost  nebo  cudnost  hrubým

způsobem, veřejné pohoršení vzbuzujícím, činí zodpovědnými všechny osoby jmenované v § 7

tr. z. A to na základě § 516 tr. z. Kromě toho může býti zakročeno na základě § 11 cís. nař. ze

dne 20 dubna 1854 č. 96 ř. z. zeměpanskými úřady policejními, po případě politickými úřady

12 http://business.center.cz/business/pojmy/p52-klamava-reklama.aspx
13 http://www.archive.org/stream/ottvslovnknauni30ottogoog#page/n706/mode/1up/search/Inser
14 http://www.archive.org/details/veobecnslovnkpr00vesegoog
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okresními proti návěštím, která porušují pořádek nebo slušnost, nebo jinak veřejné pohoršení

způsobují,  aneb  jimiž  vyslovuje  se  odpor  proti  vládě,  nebo  jimiž  snižují  se její  nařízení.

Rostoucím významem tisku vzrůstá a šíří se též význam inserátů. Skoro všechny noviny mají

svou část  insertní  a nemohou ji  ani  postrádati,  poněvadž jest,  právě  jako při  železnicích

doprava zboží, hlavním pramenem výtěžku, umožňuje nízké ceny novin a podporuje značnou

měrou šíření se časopisů. Zhusta vyskytují  se listy, které obsahují pouze návěští.  Inseráty

neomezují se pouze na noviny, nýbrž vyskytují se též v jiných tiskopisech pro širší obecenstvo

určených.  Tak nalézáme často inseráty na lístcích divadelných,  jídelních a p.  S vývojem

novinářstí nabyly též inseráty vynikajícího hospodářského významu. Služby a práce, koupě a

prodeje, nájmy a pachty prostředkují se novinami, a jest tudíž annonce důležitým činitelem

pro poměr mezi nabídkou a poptávkou. Vše toto hospodářsky důležité zařízení má též své

stinné stránky, neboť často vyskytuje se v novinách reklama v pravdě nesolidní. Jest tudíž

povinností  řádných listů  zamítnout  annonce,  které  zjevně  slouží  účelům nepoctivým nebo

nemravným. I. Význam inserátů jest též mnohými zákonnými předpisy potud uznán, že často

klade se za podmínku publicity a právní moci jistých skutečností oznámení jich ve veřejných

listech. Příklady toho vyskytují se ve čl. 13, 14, 25, 46, 87, 151, 177, 189, 209, 210, 214, 243,

248 obch. z.; v § 69 konk. ř.; v § 132 říz. ve v. nesp. atd. atd. Publikace děje se v těchto

případech úředními novinami, čímž se však vlastního účelu zpravidla nedosáhne, poněvadž

úřední  noviny jsouce málo rozšířeny dostanou se jen malému kruhu čtenářstva. […]  IV.

Kanceláře  inserční.  Inserování  děje  se  buď  přímo  nebo  prostřednictvím t.  zv.  kanceláří

inserčních, které čítají se ku soukromým jednatelstvím. Vztahuje se tudíž na ně výnos min. Ze

dne 28. února 1863 č. 2306. Koncesi ku provozování udílí politický zemský úřad. Kanceláře

tyto obstarávají po živnostensku vlastním jmenem na účet objednatele uveřejňování návěští v

novinách. – Majitel kanceláře jest komisionářem ve smyslu čl. 360 obch. z. Jako komitent

může ten, kdo příkaz udělil, jej opět odvolati, pokud majitel kanceláře obchod na něj vznesený

neprovedl, poněvadž komisionář, jenž příkaz přijal, jest sice povinen jej provésti, nenabývá

tím však práva žádati, aby přikazovatel i přes vůli svou později projevenou přidržen byl k

tomu, aby nechal příkaz svůj provésti kommisionářem, po případě, aby jemu nahradil zisk,

jejž by tento obdržel (roz. nejv. s. ze dne 17. prosince 1874 č. 11.221, časop. »Ger. Halle« r.

1875 č. 39; sb. »Cl. A.« sv. IV. č. 537). O právnické povaze insertní kanceláře vyslovuje se

něm. nejv.  říš.  obchodní  soud v roz.  ze dne 17.  listopadu 1871 (IX.  135),  takto:  Právní

jednání, jemuž se majitel kanceláře podvoluje, zavazuje ho v různých směrech, které jednak

padají do oboru zasílatelova, jednak do oboru komisionářova; neboť  on přejímá dopravu

jemu odevzdané annonce do určitého časopisu, uzavírá však při tom zároveň smlouvu o formě
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tisku, sice na účet komitenta, avšak svým jmenem. On vypočte komitentovi pravidelné útraty

inserční,  jež  redakce  novin  na  svých  odběratelích  požaduje,  se  srážkou  rabattu  zvláště

umluveného. Co při tom vyzíská výhodnou úmluvou s redakcí, jest jeho ziskem. Lhostejno jest,

zdali jest toliko povinen je zaplatit. V tomto ohledu nejeví se býti obyčejným komisionářem,

nýbrž zasílatelem, jenž obdobně čl. 384 obch. z. Stanoví si určitou cenu za provedení úkolu

bez ohledu na svůj skutečný náklad.15

Mám-li  shrnout  v  několika  větách  historický  vývoji  reklamy z  tohoto  období  v

domácím prostředí, potom bych neměl zapomenout, že moderní česká reklama má kořeny ve

zrušení  cechů.  Na  tuto  skutečnost  navazují  právní  normy,  které  jsou  v  tomto  směru  v

tehdejším habsburském mocnářství postupně přijímány. A tak v roce 1860 nabývá platnost

nový živnostenský řád, v němž je zakotvena volnější propagace zboží.16 Na tuto právní normu

potom navazuje nový tiskový zákon z roku 1862, v němž je striktně uveden výčet míst, kde se

reklama  smí  a  nesmí  vyskytovat.  Rovněž  je  zde  uvedena  odpovědnost  za  schvalování

reklamy, kterou měly příslušné okresní a magistrátní úřady.17

Pravidelné použití reklamy v tisku v době před 1. světovou válkou patří samozřejmě

k významným zlomům ve vývoji  vydávání soudobých novin a jejich celkových finančních

nákladů. Zvěřejňovaná novinová reklama totiž pomáhá snižovat cenu tisku. Nicméně ani tak

to průkopníci moderní reklamy neměli na tomto „neoraném poli“ vůbec jednoduché.  Svědčí

o  tom  i  zavedená  daň  za  uveřejňované  inzeráty,  kterou  museli  vydavatelé  do  r.  1874

pravidelně odvádět. To na druhé straně zdražovalo vydávání novin. Vydavatelé naproti tomu

také volali i po odstranění novinového kolku. Kolek byl zrušen až po velmi dlouhé době, a to

k 1. lednu 1900.18 

Pro „dobro reklamy“ je až novelizovaný zákon z roku 1883. Podle tohoto zákona bylo

označení živnosti nejen nadále právem, nýbrž přímo povinností. V tomto zákoně byl kromě

jiného připojen i výčet nevhodných jmen obchodů a podniků, jejichž názvy by mohly být

zavádějící a klamné. Zákon rovněž předepisoval správný název každé firmě, jejichž jejichž

názvy by mohly být zavádějící a klamavé:  „velkouzenářství pro detailní prodejny řeznické,

trh  nebo  veletrh,  pokud  nejde  o  soustředění  většího  počtu  prodavačů  a  kupců,  lidové

15 http://www.archive.org/stream/veobecnslovnkpr00vesegoog#page/n536/mode/1up
16 Vošahlíková, P.: Zlaté časy české reklamy, Karolinun, Praha 1999, s. 12. ISBN 80-7184-715-1.
17 Rašín, A.: Rakouský zákon o tisku, Praha [1900?], s.5.
18 http://www.e-polis.cz/nezarazene-clanky/95-cenzura-v-ceskem-tisku-od-habsburku-do-roku-1939.html
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řeznictví,  masná tržnice nebolidová tržnice bez udání jména držitele závodu, továrna pro

živnost po řemeslnicku provozovanou.“19 

A konečně v roce 1896 byl přijat zákon i proti falešné reklamě, v němž se začínají

vymezovat mantinely pro působení reklamy na koncového spotřebitele:  „ [...]  původce nebo

šiřitel nepravdivých nebo zkreslených údajů ponese odpovědnost za zjevné škody způsobené

zákazníkům, případně idalším obchodníkům a výrobcům v oboru."  Přesto se domnívám, že je

v této době pohlíženo na reklamu poměrně skepticky a trvá ještě poměrně dlouhou dobu, než

si společnost na tuto novinku zvykne a smíří se s ní.20

Propagačními prostředky se staly inzeráty, plakáty, vývěsní štíty, výkladní skříně či

firemní nápisy. Na druhé straně 19. století s sebou přineslo do evropských měst a samozřejmě

i do českých zemí jednu důležitou novinku, a to kulaté plakátovací sloupy, které měly vnést

pořádek do chaotického vylepování vývěsek a reklamních oznámení. Poprvé se objevily v

Berlíně  roku 1855, kdy jich bylo  instalováno v ulicích města sto kusů.  V Německu jsou

dodnes označovány i podle jejich vynálezce jako „Litfassovy sloupy“.21

V provinčních městech rakousko-uherského mocnářství vzniká větší počet reklamních

firem až v devadesátých letech.  Mezi nejmodernější společnosti v českém porostředí patřily

„Reklamní a plakátovací podnik“ Františka Němce na Václavském náměstí  a firma Antonína

Rena na Mariánském náměstí. Obě reklamní společnosti patřily na svou dobu k nejlepším v

Praze a velmi čile mezi sebou i soutěžily.22

Jiný příklad tohoto typu společnosti nalézáme na severní Moravě. Tato reklamní firma

dokonce překonala všechny dějinné peripetie a existuje ve své obnovené podobě i dnes. Jedná

se o  firmu Schaffartzik – moderní reklama, která byla na Opavsku založena roku 1899 panem

Josefem Schaffartzikem. Tato společnost prováděla veškeré reklamní práce, jako malbu fasád,

zhotovování reklamních tabulí a vývěsních štítů, popis výkladních skříní a dokonce i popis

vozidel a tramvají, které v té době v Opavě jezdily. Firma se rovněž navíc zabývala veškerými

lakýrnickými, natěračskými a malířskými pracemi.23 

19 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=100126
20 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=100126
21 http://oko.yin.cz/11/historie-reklamy/
22 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=100126
23 http://www.reklama-opava.cz/historie.htm
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Původní sídlo firmy bylo na Nákladní ulici, kde jezdily nákladní vlaky do cukrovaru a

tím způsobovaly chvění a otřesy budov. Z tohoto důvodu se firma později přestěhovala na

ulici Františka Tillera 6 (nynější ul. Matouškova).24

V období dvacátých let minulého století měla firma již asi dvacet zaměstnanců a začal

v ní pracovat i syn Josefa Schaffartzika, Maxmilián, který se po studiích stal mistrem ve firmě

svého otce. Maxmilián měl plány pokračovat v tradici slibně se rozvíjející firmy. Práci však

přerušil konec 2. světové války, kdy byla při leteckém bombardování Opavy budova firmy

téměř zničena.25

Po skončení  2.  světové  války  byl  majetek  Josefa  Schaffartzika zkonfiskován  a  v

průběhu odsunu sudetských  němců  Josef  a  jeho  manželka zahynuli.  Po válce  sice  zůstal

Maxmilián v Opavě, ale logické okolnosti poválečného vývoje mu nedovolili firmu obnovit.

Nicméně  i  tak  nezanevřel  na své reklamní  řemeslo a pracoval  v  propagaci  Komunálního

podniku až do své smrti v roce 1969.26 

Teprve začátkem devadesátých let byla po velmi dlouhé době firma obnovena vnukem

zakladatele panem Rudolfem Schaffartzikem. A rodinná tradice pokračuje dále,  protože v

roce 2006 začala ve firmě pracovat i  Rudolfova dcera, Zuzana Schaffartziková.27 

Popisujeme-li reklamu na přelomu 19. a 20. století, nemůžeme v žádném případě

zapomenout na význam secesního stylu. Secese ovlivnila nejen reprezentativní architekturu,

ale  i  obyčejný  život,  bydlení,  módu  nebo  plakáty.  Tehdejší  reklamní  tvůrci  usilovali  o

vytvoření jak prostorové, tak také technické zázemí pro nové způsoby propagace zboží. Jistá

estetická vyhraněnost a zásadovost, jenž byla secesi vlastní, vnesla do reklamy pozoruhodnou

lehkost. Dobré aranžovánívýloh v secesním stylu vyžadovalo odbornost a školení. Častěji se

také vyskytovaly určité druhy barev: žlutá, modrá, zelená, černá a bílá. Charakteristickými

zvířaty secese byli  páv a labuť a secesní květinou lilie, vábící exkluzivností a vznešeností

zjevu a zároveň i tvarem, který vyhovoval tendenci k lineárnímu znaku. Silným podnětem pro

secesní malířství se staly i japonské barevné dřevoryty, znovuobjevené evropským uměním v

polovině 19. století impresionisty.28 
24 http://www.reklama-opava.cz/historie.htm
25 http://www.reklama-opava.cz/historie.htm
26 http://www.reklama-opava.cz/historie.htm
27 http://www.reklama-opava.cz/historie.htm
28 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=100126
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Jsem přesvědčen, že se reklama v tisku úspěšně rozvíjela až do počátku 1. světové

války (r. 1914). Úpadek reklamy ve válečných letech považuji nepochybně  za pozvolnější.

Celkový objem reklamy se asi snižoval postupně, avšak tento trend měl trvalý charakter. To

ale neznamená,  že reklama zanikla,  i  když  fungování společnosti  bylo  striktně  podřízeno

nenasytným válečným potřebám armády. Předválečný průmysl se přízpůsobil vedení války.

Nebylo proto místo na propagaci „luxusního mírového života“. Zakázky byly státní a nebylo

důvodu je  zbytečně  propagovat.  Ostatně  s  prohlubující  se válkou rapidně  klesala  životní

úroveň všech vrstev obyvatelstva.29  To však neznamená, že by reklama za 1. světové války

zanikla, o čemž třeba svědčí ukázka rozpočtu na provoz jednoho s tehdejších kin v roce 1915:

[…] „plakáty na film 2,- K, propagační letáčky 4,20 K, psaní reklamy (v této době se ještě

netiskly plakáty s programy kin) 4; K,“ […].30 

2.1.2 Reklama a první republika (1918-1939)

Reklama se v  meziválečném období  v  Československu rozvíjela  v  evropském a

zároveň i světovém kontextu. Hospodářství po  „bídných válečných letech“  prožívalo až do

sklonku 20. let 20. století rozmach a podnikatelé si v rámci obchodní soutěže konkurovali.

Reklama se tudíž určitě stala pro další podnikání stala důležitým prvkem a bez jejího vlivu by

dokonce nemohly probíhat ani četné kulturní akce, vernisáže či výstavy.31 Přitom za základní

soudobé propagační prostředky stále považujeme inzeráty,  plakáty,  vývěsní  štíty,  výkladní

skříně,  firemní nápisy či  kulaté plakátovací sloupy. Vůbec první reklamní hesla (slogany),

nebo-li krátké textové útvary obvykle utilitární povahy a charakteru32, se asi do povědomí

prvorepublikové společnosti dostávají někdy ve 30. letech 20. století. Zároveň je nepsaným,

ale vyzkoušeným pravidlem, že takový slogan musí mít dobrou úpravu, vtip a stručnost či

lépe  řečeno  „údernost  věty“,  která  je  snadno  zapamatovatelná  a  vyvolává  asociace  s

nabízeným produktem. Ale to je docela logické. Kupříkladu reklamní slogan prostějovské

automobilky Wikov, jejíž vozy byly v době první republiky označovány jako československý

Rolls-Royce tehdy zněl: „Wikov je aristokrat mezi vozy!“33 

Vznik Československé republiky také nijak neovlivnil dosavadní tištěnou reklamní

inzerci. Nicméně již před 1. světovou válkou, na přelomu 19. a 20. století, se po „dětských
29 http://www.reklama-opava.cz/historie.htm
30 http://www.kinolucerna.info/historie.html
31 http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Absolon
32 http://cs.wikipedia.org/wiki/Slogan
33 http://www.muzeumpv.cz/html/wikov.html
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krůčcích“ začaly rozvíjet dva klasické reklamní nástroje, a to kino a rozhlas.  V roce 1895, po

jediném roce práce, se totiž vynálezci italského původu Guglielmu Marconimu (1874–1937)

podařilo vyrobit fungující přístroj pro bezdrážový přenos. Rok nato ho předvedl v Anglii a

získal na tento vynález první patent.  Předchůdcem rozhlasu se tak stal bezdrátový telegraf,

který začátkem 20. století sloužil k dálkovému přenosu důležitých zpráv.34 

Meziválečná léta jsou potom spojena s jejich dalším vývojem. V českých zemích

probíhaly  pokusy s  rozhlasovým vysíláním již  před vypuknutím 1.  světové  války a  poté

pokračovaly  i  po jejím skončení.  První  rozhlasový pořad,  složený ze slova a hudby,  byl

vysílán dne 28. října 1919 z radiotelegrafní stanice na pražské Petřínské rozhledně.  Avšak

pravidelné  rozhlasové  vysílání  zahájili  rozhlasoví  nadšenci  dne  18.  května  1923  z

legendárního  stanu  v  Praze–Kbelích  a  zpočátku  trvalo  hodinu  denně.  Veškerý  program,

sestávající ze zpráv a hudební produkce, se vysílal živě. Průkopníky vysílání byli  novinář

Miloš  Čtrnáctý,  podnikatel  Eduard  Svoboda  a  Ladislav  Šourek,  ředitel  společnosti  pro

distribuci rozhlasových přijímačů Radioslavia. Tito muži následně dali vzniknout společnosti

Radiojournal,  v níž většinový podíl  získala firma Radioslavia.  Radiojournal  se potom stal

provozovatelem vysílání  s příslušným povolením ministerstva vnitra a ministerstva pošt  a

telegrafů. Zpočátku se obtížně dařilo shánět koncesionáře a chyběl i potřebný finanční kapitál

k dalšímu rozvoji vysílání. Situace se však postupně zlepšovala. Nicméně v roce 1925 získal v

Radiojournalu majoritní podíl stát prostřednictvím ministerstva pošt a telegrafů. V roce 1924

se také v  českém tisku poprvé objevilo slovo „rozhlas“,  které  začalo nahrazovat  tehdejší

výrazy „radiofonie“, „telegrafie“ nebo „telefonie bez drátu", přesněji řečeno anglický výraz

„broadcasting“.35 

I  když se evropská kinematografie vyvíjí  již od sklonku 19. století,  její  nástup je

ovlivně ovlivněn a zároveň zpožděn první světovou válkou. V našich zemích se první filmová

projekce konala v Karlových Varech roku 1896. K českým průkopníkům kinematografie patří

Viktor Ponrepo (vlastním jménem Dismas Šlambor), majitel prvního stálého kina v Praze, v

Karlově ulici, v domě U Modré štiky (od roku 1907). Roku 1898 se v Praze konala Světová

výstava, na které se promítali filmy. Zásluhu na filmovém umění měl Jan Křížecký,  český

filmař a zakladatel filmování u nás, který zakoupil několik kinematografických přístrojů pro

výstavu a zaplatil kopie některých zahraničních filmů (z Francie, Itálie) jako např Smích a

34 http://elektrika.cz/data/clanky/marconi991022
35 http://www.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/pocatky-rozhlasoveho-vysilani-v-ceskoslovensku
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pláč či Pokropený kropič, ve kterém chlapec škádlí zahradníka s hadicí, kterému vytriskne

voda z hadice do obličeje, tedy první groteska.36

Reklama v meziválečné Československé republice se více a více profesionalizovala.

To dokládá i založení byl založen Reklamní klub – Reklub (1927), který sídlil v Praze, ale

pobočky vznikaly po celé republice. Tento Reklamní klub sdružoval velký počet reklamních

poradců, tiskařů, typografů či obchodníků. Dále vydával odbornou literaturu a pořádal kurzy a

školení reklamních pracovníků.  Avšak hlavním cílem Reklubu bylo studovat a propagovat

moderní reklamu a organizaci  prodeje,  starat  se o lepší reklamu a vyhýbat  se podřadné a

hospodářsky škodlivé reklamě. Měl reprezentovat československou reklamu v tuzemsku i v

zahraničí a všestranně obhajovat zájmy zaměstnanců v reklamě. Zásluhou Reklubu bylo, že se

reklama začala vyučovat na některých odborných středních a vysokých školách.37 

Potažmo s ekonomickým rozvojem v období  „zlatých“  20. let 20. století  reklama

rychle  expandovala.  Tahounem  byly  především  velcí  zadavatelé.  Zde  bychom  mohli  na

prvním místě uvést zlínského Baťu. Rovněž větší  prodejny a obchodní domy měly vlastní

aranžovny,  v kterých se upravovaly artefakty do výloh. Reklamní kanceláře profesionálně

navrhovaly úpravy výkladních skříní, sestavovaly reklamní plány a dále se snažily radit i s

reklamními  a  marketingovými  nástroji.  Samotnou  výrobou  se  však  nezabývaly.  Ta  byla

přenechána živnostníkům.38 

Období této etapy vývoje české reklamy končí nacistickou okupací Československa

dne 15.  března 1939.  Od tohoto data je  tzv.  pomnichovská reklama opět  orientována na

válečné německé úsilí a snaží se tudíž  z myslí lidí odstranit potřebu po komfortu. Heslem

doby bylo, že „komfort a luxus je neněmecký a podrývá válečné úsilí“.39 

2.1.3 Poválečná léta, komunismus a reklama (1945-1989)

Po válečném útlumu, kdy propagace často spíše směřovala více a více k propagandě,

přišel rok 1948 se svým komunistickým převratem. Poválečný nedostatek zboží reklamu příliš

nepotřeboval. Výběr zboží byl velmi omezený a zahraniční produkce nedostupná. Oficiální

36 http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_filmu
37 http://tomcofcik.blog.sme.sk/c/87524/O-REKLAME-strucne-dejiny-velkeho-fenomenu.html
38 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=360672
39 http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_filmu
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instituce  začaly  na  reklamu  pohlížet  jako  na  buržoazní  přežitek  a  původní  označení

nahrazovaly pojmem socialistická propagace. Dnes se asi  ptáme, jaké mohly mít reklamy

vlastně  význam, když  propagovaný výrobek obvykle  neměl  konkurenci  a jeho prodej  byl

podmíněn  především  nutností.  Důvodem  byla  potřeba  naučit  používat  společnost  nový

výrobek, případně boj za lepší životní návyky.40

Po roce 1948, následkem vyvlastnění živnostníků, socializace zemědělství a zavedení

státem centrálně řízených podniků, ztratila reklama svůj osobitý význam a specifické kouzlo.

Hlavními nástroji propagace se stal plakát, různé tištěné a fotografické brožurky, aranžované

výlohy či výstavní stánky na veletrzích. Významnou roli hrála i reklamní typografie.41 

Československá reklama „socialistického období“ byla sdružena do tzv. propagačních

agentur a podniků  zabývajících se reklamou. Komplexní propagační  služby nabízel Státní

propagační  a  nakladatelský podnik  Merkur.  „Merkur  je  znám jako avantgardní  podnik  v

zavádění a používání progresivních výrobních technik.42 

Narozdíl od Rapidu, který se zaměřoval především na zahraničí, byla oficiální náplní

činnosti Merkuru propagace pro vnitřní trh. Věnoval se výrobě plakátů, ozdob a figurín do

výloh, ale také televizních a tiskových reklam. Koncem 80. let Merkur vyprodukoval až pět

set televizních spotů ročně. Byly často dost primitivně naivní, nicméně jejich producenti jich

někdy stihly udělat až tři za den.43

Koncem šedesátých  let  se  osamostatnila  pobočka  Merkuru  v  Bratislavě,  z  níž  se

vytvořil podnik s názvem složeným ze dvou počátečních písmen ERPO –  reklamný podnik.

Významně  se  podílel  na  politické  propagaci  a  na  propagaci  cestovního  ruchu.  Zatímco

Merkur  byl  propagačním  podnikem  vnitřního  státního  obchodu  Československa,  tak

Propagační podnik Českého svazu spotřebních družstev se zaměřoval na družstevní obchod.

Podobné poslání měla plnit na Slovensku Optima.44 

40 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=360672
41 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=360672
42   Vysekalová, J. a kol.: Psychologie reklamy. Grada, Praha 2007, s. 39, ISBN 978-80-247-2196-5.
43 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=360672
44 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=360672
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Reklamní agentura Rapid sama o sobě nezaměstnávala tvůrčí propagační pracovníky a

neměla  ani  vlastní  výrobu.  Lze  říct,  že  zprostředkovávala,  organizovala  a  koordinovala.

Založena  byla  již  v  roce  1945,  kdy  začala  fungovat  jako  soukromá  inzertní  kancelář,

zaměřená převážně na zahraniční obchod. Avšak komunistický únorový převrat v roce 1948

způsobil, že byla tato agentura v roce 1950 znárodněna a převedena pod Československou

obchodní komoru. Teprve v roce 1961 se z obchodní komory Rapid opět  osamostatnil  a

vyčlenily se rovněž BVV –  Brněnské veletrhy a výstavy. Specializací tohoto podniku bylo

pořádání veletrhů doma i v zahraničí. Na rozhraní mezi Rapidem a BVV potom vykonávala

činnost Incheba a vznikly i Made in Publicity (fungující při ČTK) a Art Centrum.45

I když lze říct, že „socialistická reklama“ byla víceméně sterilní, tak si vedení velkých

státních podniků postupně začíná uvědomovat, že je nezbytné věnovat pozornost propagaci

svých  výrobků  či  služeb. K takovým podnikům kupříkladu náleží  Česká pojišťovna nebo

Středočeské  energetické  závody.  Oba  státní  podniky  vynakládaly  na  vlastní  propagační

materiály nemalé prostředky. Jejich reklamní oddělení spolupracovala i s renomovanými a

oblíbenými kreslíři a umělci. Takto se našel například prostor pro tvorbu Vladimíra Jiránka,

jehož vtipy a kresbičky se objevovaly na reklamních letácích a samolepkách.46 

Celkově lze toto „socialistické období“ zhodnoti následujícím způsobem. Zatímco 50.

léta a počátek 60. let minulého století je možné v souvislosti s reklamou považovat za sterilní,

následující  krátké  období  konce  60.  let.  Právě  v  tomto  ve  společnosti  „zlatém  období“

dochází k velkému posunu, kdy se v reklamě začíná uplatňovatindividuální tvořivost, nápad,

nastupuje prosazování pestrosti, barevnosti  a využívá  se rovněž moderní tisková technika

(sítotisk), která umožňuje výrobu nových propagačních 3D prostředků. Nadcházející 70. a 80.

léta jsou naopak poznamenána okupací Československa. Propagace byla řízena lidmi věrnými

komunistické straně. Svoboda projevu byla zmrazena.47 

2.1.4 Vliv reklamy v demokratické společnosti (po r. 1989)

Můžeme použít  obecnou tezi,  že soudobou pozici  v české společnosti  si  reklama

začala budovat až se vznikem tržního hospodářství, kdy nastoupila jako účinný prostředek

45 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=360672
46 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=360672
47 http://www.sshopct.cz/polygrafie/fpodklady/5.2.reklamni.agentury.reprod.studia.pdf
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konkurečního  boje  mezi  tržními  subjekty.  Reklama se stala  jedním z atributů  moderního

civilizovaného světa a společnosti.48

Česká reklama na počátku 90. let 20. století prožila bouřlivý vývoj. V očích české

veřejnosti  má  reklama  deset  let  po  sametu  stále  převažující  image  tvrdého  byznysu  bez

skrupulí, ochotného udělat ve službách svého klienta v podstatě cokoli, ale bez sebemenšího

zájmu o službu veřejnosti. S tím je spojen i relativně nízký společenský statut této profese,

považované za cosi značně povrchního a plytkého, kde si lze bez velkých znalostí a odborné

kvalifikace přijít na velmi slušné peníze, ovšem kde člověk nečiní naprosto nic „pro bono“. 49

 

V dnešní době bereme reklamu jako běžnou součást života. Dle cíle sdělení můžeme

reklamu  rozčlenit  na  několik  základních  druhů.  Celonárodní  spotřebitelská  reklama  se

zaměřuje na dlouhodobý vývoj obchodní značky produktu, jeho identity a firmy,  která ho

vyrobila. Maloobchodní reklama je převážně místní a zaměřuje se na jednotlivé obchody, ve

kterých  mohou být  koupeny určité  výrobky,  nebo jsou zde nabízeny určité  služby.  Stále

častěji také přicházíme do kontaktu s tzv. politickou reklamou. Většina českých domácností

má doma také Zlaté stránky, jež jsou typickým zástupcem tzv. seznamové reklamy. V tomto

ohledu bych si však odvážil z vlastní praxe tvrdit, že s nástupem internetu a nahrazováním

pevných linek mobilními telefonními čísly, ztrácí postupně Zlaté stránky svou  neotřesitelnou

pozici. Vedle toho ještě dále existuje instituční reklama, zajišťující identifikaci firmy nebo její

pozici ve společnosti, anebo propagace veřejných služeb zaměřená na neziskový sektor. Z

hlediska působení na koncového spotřebitele se reklama dělí  podle svého informativního,

přesvědčovacího či připomínajícího faktoru.50

Období 90. let 20. století je možné ruku v ruce s dynamicky se rozvíjející reklamou

vymezit i určité změny ve spotřebitelské segmentaci, kdy se zvyšuje význam a role značky jak

ve vztahu ke globalizaci společnosti, tak ke změnám v České republice. Navíc nastupují nové

technologie, které představují i nové reklamní výzvy a příležitosti.51

V 90. letech 20. století se na platformě rychlého rozvoje informačních technologií

objevil nový komunikační kanál, který dostal označení internet. Byl to právě internet, který po

48 http://www.sshopct.cz/polygrafie/fpodklady/5.2.reklamni.agentury.reprod.studia.pdf
49 http://www.cs-magazin.com/template/print.php?article=articles/cs041059.htm
50 http://www.cs-magazin.com/template/print.php?article=articles/cs041059.htm
51 http://www.m-journal.cz/cs/reklama/kreativni-reklama/  
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svých  prvních „d ětských krocích“  velmi rychle dospěl do současné podoby, které má jako

jedinečné komunikační médium stěžejný význam pro reklamu. Navzdory jeho poměrně krátké

existenci lze jednoduše konstatovat, že reklama již v dnešní době  zaujímá na Internetu ne

právě zanedbatelnou část ze svého celkového objemu.52

Moderní česká reklama zažila od počátku 90. let 20. století po tzv. sametové revoluci

(1989)  neuvěřitelný  a  překotný  vývoj.  Přijaté  právní  normy  potom  reklamu  jasně

pojmenovaly a vytýčily  jí  určité závazné  „mantinely“,  které však byly nutné, aby domácí

reklama  „nesklouzla“ směrem  k  obscénosti,  pornografii  či  nevybíravému  každodennímu

obtěžování spotřebitele.53

V současnosti na reklamu pamatuje zákon č. 40/1995 Sb.54 ze dne 9. února 1995, o

regulaci reklamy a o změně  a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.55 ze dne 30 října 1991, o

provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů, vše v platném

znění.  Hned  v  §  1  odst.  1  tohoto  zákona  je  doslova  napsáno,  že  „reklamou  se  rozumí

oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl

podporu  podnikatelské činnosti,  zejména podporu  spotřeby  nebo prodeje  zboží,  výstavby,

pronájmu  nebo  prodeje  nemovitostí,  prodeje  nebo  využití  práv  nebo  závazků,  podporu

poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není stanoveno jinak“.  Reklama na

nás  působí  skrze  komunikační  média,  kterými  je  šířena.  Těmito  komunikačními  médii

předmětný zákon pak  rozumí  v  §  1  odst.  2:  „prostředky  umožňující  přenášení  reklamy,

zejména  periodický  tisk  a  neperiodické  publikace,  rozhlasové  a  televizní  vysílání,

audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky“. Dále je

v zákoně  uvedeno  v  §  1  odst.  4,  že  „zadavatelem  reklamy  je  pro  účely  tohoto  zákona

právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu“.

Naproti  tomu za zpracovatele  reklamy zákon považuje v  §  1  odst.  5:  „právnickou nebo

fyzickou osobu, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala

reklamu“. A nakonec se v § 1 odst. 6 uvádí, že „ši řitelem reklamy je pro účely tohoto zákona

právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří“. 56

52 http://www.m-journal.cz/cs/internet/
53 http://www.cs-magazin.com/template/print.php?article=articles/cs041059.htm
54 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/regulace-reklamy/
55 http://media.misto.cz/_MAIL_/zakony02.htm
56 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/regulace-reklamy/
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V dnešní době na nás reklama útočí ze všech možných i nemožných stran. Podbízivě

nastavuje svou imaginární tvář a snaží se působit na psychiku člověka, aby si vybral správné

zboží nebo službu, v našem případě to zboží či službu, která je předmětem této reklamy. V

souvislosti s tímto konstatováním rozeznáváme různé druhy reklamy. Nejčastěji se v dnešní

době mluví o internetové reklamě, přičemž potažmo s tím rozlišujeme bannerovou reklamu

(z angličtiny „prapor“ či „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní proužek). Je to druh

reklamy používaný přímo na internetových stránkách. Jde většinou o obdélníkový obrázek či

animaci, případně interaktivní grafiku, která je velmi často zobrazena na okraji obrazovky.

Považuje se obecně za jednu z nejúčinnějších se vyskytujících forem reklamy na internetu.

Dále  se na internetu rovněž vyskytuje kontextová reklama, která zobrazuje sdělení zadavatele

v kontextu s nějakým obsahem webové stránky a objevuje se i na internetových stránkách

provozovatelů. Tito provozovatelé uzavírají smlouvu s poskytovatelem systému pro správu

kontextové reklamy. Dalšími druhy reklamy jsou: televizní reklama, tištěná reklama (inzerát

v denním či  periodickém tisku,  reklamní  noviny,  akční  leták),  rozhlasové  spoty,  světelná

reklama, mobilní reklamu (reklama na prostředcích městské hromadné dopravy,  linkových

nebo dálkových autobusech, autech, letadlech, vlacích apod.), propagační předměty (trička,

propisky  i  kalendáře  s  nápisem  nebo  logem  propagované  firmy)  či  venkovní  reklama

(billboardy,  atypické reklamní  plochy na štítech domů  či  plotech).  Na ústupu je reklama

mluveným  slovem  z jedoucího  auta.  Reklama  je  pro  nás  všudypřítomná  a  každodenní.

Reklamní společnosti se snaží být  nápadité a neotřelé, aby na jedné straně  zvýšily vlastní

prestiž  na trhu s reklamou a na straně  druhé,  aby si  zajistily  svou obchodní budoucnost.

Nicméně zákon č. 40/1995 Sb. v platném znění ve své dikci bere ohled i na člověka jakožto

koncového  konzumenta  reklamní  kampaně,  když  v  §  2  odst.  1  kupříkladu  říká,  že  „za

reklamu,  která  obtěžuje,  se  považuje  reklama  směřující  ke  konkrétnímu  adresátovi  za

podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu

byla nevyžádaná reklama šířena“.  A dále tento zákon v § 2 odst. 3 pokračuje:  „Reklama

nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z

důvodů  rasy,  pohlaví  nebo národnosti  nebo napadat náboženské nebo národnostní  cítění,

ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat

prvky  pornografie,  násilí  nebo prvky  využívající  motivu strachu.  Reklama nesmí  napadat

politické přesvědčení.“ Shrneme-li předchozí odstavce, pak můžeme doplnit a podtrhnout, že

reklama nesmí být  klamavá,  skrytá,  podprahová,  respektive  v  rozporu  s  dobrými  mravy.

Reklama dále nesmí podporovat chování, které poškozuje zdraví či ohrožuje bezpečnost osob

29



nebo  majetku.  V  neposlední  řadě  působení  reklamní  kampaně  nesmí  poškozovat  životní

prostředí a propagovat výrobky či služby, které jsou zakázané.57

Vedle těchto právních  norem se postupně  ustálil  i  tzv.  Kodex  reklamy (dále jen

„Kodex“), který byl vydaný Radou pro reklamu (dále jen „Radou“) ve shodě s článkem III.

stanov této Rady. Tento Kodex je formulován tak, aby reklama v České republice sloužila k

informování  veřejnosti  a  splňovala  etická  hlediska působení  reklamy vyžadovaná  občany

České republiky.  Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby byl reklama především pravdivá,

slušná a čestná a aby v rozsahu tohoto Kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady

reklamní praxe, které vypracovala Mezinárodní obchodní komora.58 

Kodex přitom nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni navazuje doplněním

o etické zásady. Kodex je určen všem subjektům působícím v oblasti reklamy a stanoví jim

pravidla profesionálního  chování.  Kodex  se zároveň  obrací  k  veřejnosti  a  informuje ji  o

mezích, které subjekty působící v reklamě či reklamu užívající dobrovolně přijaly a hodlají je

samy vynucovat prostřednictvím etické samoregulace.59 

Členské organizace Rady výslovně  uznávají Kodex a zavazují se, že nevyrobí ani

nepřijmou  žádnou  reklamu,  která  by  byla  v  rozporu  s  Kodexem,  popřípadě  že  stáhnou

reklamu,  u  níž  by  byl  takový  rozpor  dodatečně  zjištěn  orgánem  etické  samoregulace  v

reklamě.  Zároveň  členské organizace Rady se dále dohodly,  že budou usilovat o to, aby i

všechny ostatní subjekty působící v oblasti reklamy na území České republiky respektovaly

cíle i jednotlivá ustanovení tohoto Kodexu.60 

Na závěr tohoto historického exkurzu lze doplnit, že reklama čas od času balancuje

na samé hraně zákona, ale je to vždy o úspěchu, kterému nesmí nic stát v cestě.  Kdo na trhu v

určitém zvoleném segmentu  neuspěje  řadí  se  logicky  mezi  neúspěšné,  a  to  není  v  tržní

ekonomice tou nejlepší vizitkou pro žádnou fyzickou či právnickou osobu. Cíle reklamy jsou

proto předem dány a spočívají v tvorbě silné značky, zvýšení poptávky, posílení pozice na

trhu, zlepšování pověsti firmy (tzv. pozitivní image), motivaci vlastních pracovníků nebo v

rozšíření distribuční sítě.61

57 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/regulace-reklamy/
58 http://www.aka.cz/samoregulace-kodex_reklamy.php
59 http://www.aka.cz/samoregulace-kodex_reklamy.php
60 http://www.aka.cz/samoregulace-kodex_reklamy.php
61 http://www.aka.cz/samoregulace-kodex_reklamy.php
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2.2 Marketingový mix

2.2.1 Pokus o stanovení definice marketingového mixu

Marketingovým mixem rozumíme soubor taktických marketingových nástrojů, které

firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co daná

společnost může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu.62 Možné způsoby se dělí

do čtyř skupin proměnných, známých jako 4P: produktová  politika (product), cenová politika

(price), komunikační politika (promotion) a distribuční politika (place).63

Konkrétněji marketingový mix (propagační mix) sestává z propagace (reklama, obal,

přílohy v balení, katalogy, filmy, letáky, brožury), podpory prodeje (soutěže, jednoduché či

složitěji koncipované hry, prémie, dárky, vzorky, veletrhy a výstavy), public relations (články

v tisku, projevy, publikace, dary věnované na charitativní účely); osobního prodeje (prodejní

setkání, prezentace při prodeji, telemarketing).64

Musíme si rovněž uvědomit, že marketingový mix je jen taktická, nikoli strategická

pomůcka. V tomto ohledu se mnoho marketérů i knih o marketingu dopouští základní chyby.

Marketingový mix je zde chybně  považován za ústřední téma marketingu. To je ale velký

omyl. Dříve než může být marketingovy mix použit, je nezbytné vyřešit strategické problémy,

a to segmentaci (Segmentation), zacílení (Targeting), umístění či pozicování (Positioning).65 

V rámci segmentace a následného zacílení nejprve objevíme a prozkoumáme, komu

budeme  své  produkty  prodávat  (nikdy  nelze  ziskově  prodávat  všem;  naopak  se  vyplatí

specializace). To zahrnuje i zjištění, kam je možno zařadit naše potenciální zákazníky, na co

reagují, jak s nimi budeme co nejlépe komunikovat atd. Posledním, ale nejdůležitějším bodem

strategie je umístění (pozicování). Umístění je deklarace hodnoty či hodnot, kterou si musí

veřejnost spojit s produktem. Jedině tak lze zaručit, že zákazníci budou kupovat právě tento

produkt a žádný jiný.66

62   Kotler, P., Keller, K. L.: Marketing management. Grada, Praha 2007, s. 57. ISBN 978-80-247-1359-5.
63  Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G.: Moderní marketing. Grada, Praha 2007, s. 70. ISBN 978-
80-247-1545-2.
64 http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%BD_mix
65 http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/
66 http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/
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2.2.2. Problémy marketingového mixu

Chceme-li komplexně hovořit o marketingovém mixu, musíve si také uvědomit, že

má i několik specifických problémů.  Prvním problémem je marketingový mix, kteřý bývá

považován za základ marketingové strategie (přitom se jedná jenom o taktiku). Pokud si firma

stanovuje marketingovou strategii, nezřídka si vytváří pouze svůj marketingový mix.67

Navržený správný postup je přitom jiný: 1. Nejprve by si měla firma zjistit, kdo jsou

její zákazníci (ať už současní, minulí nebo potenciální) a roztřídit je do segmentů. Součástí

segmentace je i  zjištění, na co jednotlivé skupiny zákazníků  reagují  a jaké nejvíce osloví

nabídka  dotyčné  firmy.  2.  Následně  musí  firma  zjistit,  jak  se  nejlépe  dostat  ke  svým

zákazníkům (opět, jak k současným, tak potenciálním) a jak je zaujmout. 3. Konečně se musí

firma rozhodnout, jak se bude prezentovat, na co bude klást důraz a s jakou vlastností či

vlastnostmi si ji budou zákazníci spojovat.68 

K dalšímu problému patří až příliš šablonovité používání marketingového mixu. To

je do jisté míry způsobeno faktem, že marketéři na vysoké škole sice pečlivě nastudují, co je

to marketingový mix, ale pak jej bez uvažování stereotypně používají na každý marketignový

případ.  Přitom  však  zapomínají,  že  každý  marketingový  krok  má vynikat  kreativností  a

inovativností. Jak prohlásil Peter Drucker: „Podnikání má dvě a pouze dvě základní funkce:

marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky: vše ostatní jsou náklady.“69

Za  třetí  problém  by  se  dala  označit statičnost  marketingového  mixu.  Samotný

marketing je přitom dynamický obor, kdy jednotlivé obory v průběhu času různě nabývají a

ztrácí  na síle  (proto je  možno se setkat  s  modely  jako  5P,  kde pátým prvkem jsou  lidé

(People) či  7P služeb.  Al Ries ve své knize  The Fall  of  Advertising and the Rise of PR

argumentuje, že na vzestupu jsou public relations. Tvrdá data pak ukazují, že velice roste i

„search engine marketing (marketing ve vyhledávačích), a to včetně včetně optimalizace pro

vyhledávače (SEO). Proto bychom se neměli ptát „Které nástroje tvoří marketingový mix?“,

ale „Které nástroje marketingového mixu nabývají na důležitosti?“70 

67 http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%BD_mix
68 http://www.nicemagazine.cz/rubriky/marketing-a-media/marketingovy-mix
69 http://www.nicemagazine.cz/rubriky/marketing-a-media/marketingovy-mix
70 http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/

32



Marketingový mix je  ve  své základní  podobě  příliš  jednoduchý,  což  neodpovídá

komplexnosti reality. Což náleží i posledním problémům marketingového mixu. Proto firmy s

propracovaným marketingem používají velice sofistikované modely.71  

2.3 Marketingová komunikace a vymezení pojmů

2.3.1 Reklama

Reklama  patří  mezi  hlavní  komunikační  a  přesvědčovací  nástroje  marketingu.

Definuje se jako placený  prostředek neosobní podpory prodeje, prezentace zboží, služeb a

myšlenek. K těmto činnostem využívá nejčastěji média, jako jsou rozhlas, televize, internet a

tisk.  Mezi  dalších  prostředků  využívané  pro  propagaci  můžeme  zahrnout  exteriéry  a  to

zejména reklamní cedule, nápisy, plakáty, billboardy a podobné formy propagace. V poslední

řadě se také jedná o reklamní předměty, počínaje oblečením (trička), tužky, přera, klíčenky a

další  kancelářské  drobnosti,  až  hrnky  nebo  miskami  konče.  Do  této  sféry  marketingové

komunikace můžeme zahrnout i trpělivého budování dobrého image firmy (goodwill) a její

zviditelnění na trhu.72

Reklamu bychom mohli rovněž definovat jako placenou formu masové komunikace,

která má neosobní charakter. Je uskutečněna nejčastěji  v televizi, radiu, reklamních tabulí,

plakátů, letáku, výloh, tiskových mediích a pomocí internet. Má za úkol informovat v širším

okruhu spotřebitelů se záměrem ovlivnit jeho rozhodování v kupním chování.  Reklama se dá

použít v mnoha formách. Ať  už je to při propagaci určitého produktu nebo budování image

firmy. Její nejsilnější stránkou je masový dopad na velký okruh veřejnosti, který je však dost

neosobní čímž ztrácí na přesvědčivosti.73

V minulosti  obvykle  používaný  výraz  „reklama“  je  dnes  nahrazován  termínem

„marketingová komunikace“.  Na druhé straně  není tak jednoduché oba termíny směšovat.

Reklama sice patří k marketingové komunikaci, ale není jediným nástrojem v této oblasti.

Markteting jako celek představuje komunikaci, jejímž cílem je vyvolání určitého účinku. Ke

komunikačním procesům dochází už při pořizování údajů, a ne teprve při analyzování trhu

samotného.74

71 http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/
72 http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama
73 http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama
74 Schwalbe, H., Praktická reklama, Grada, Praha 1994, 43. ISBN 80-7169-112-7.
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Původní definice marketingové komunikace zahrnovala veškerou komunikaci, kterou

prováděla daná firma za účelem ovlivnění vědomostí, postojů a chování zákazníka, týkající se

produktů nebo služeb, které firma na trhu nabízí. V poslední době si však společnosti daleko

silněji  uvědomují  nutnost  intenzivně  komunikovat  i  s dalšími  skupinami,  zejména  pak  s

akcionáři  a vlastníky,  se zaměstnanci,  s tiskem a ostatními médii,  orgány veřejné a státní

správy,  lobbistickými  skupinami atd. Tato úroveň  se nazývá korporátní  (nebo korporační)

komunikace.75

Za cíle reklamy považujeme nutnost informovat, přesvědčovat a připomínat. Chování

zákazníků při výběru zboží je ovlivněno mnoha faktory. Na tzv. mikroúrovni se jedná hlavně

o faktory kulturní,  náboženské,  geografické nebo také teritoriální  odlišnosti.  Mikroúroveň

odkrývá vlivy, které jsou relativně nejsnáze ovlivnitelné nástroji marketingové komunikace. Z

nich však jen málokteré jsou ovlivnitelné reklamou.76

Marketingová  komunikace  probíhá  nejčastěji  po  linii  prostředníci,  spotřebitelé  a

veřejnost.  Prostředníci  firmy  komunikují  se  zákazníky  a  veřejností.  A  dále  pokračuje

komunikace zákazníků s dalšími zákazníky a veřejností. Všechny skupiny si přitom poskytují

zpětnou vazbu.77

Marketingová komunikace by měla sledovat výraznou linii racionální spotřeby, ale to

všem  nejde,  protože  hlavním zájmem  výrobců  a  obchodníků  je  maximalizace  výroby  a

spotřeby, respektive maximalizace zisku.78 Požadavky moderního marketingu se také stupňují

a  je  nutné  poskytovat  zákazníkovi  víc,  než  kvalitní výrobek  za  dobrou  cenu  či  službu.

Společnost by se měla stát komunikátorem a propagátorem svého výrobku a to ne pouze vůči

současným zákazníkům, ale i těm potenciálním. Sdělení by nemělo být ponecháno náhodě,

aby byla  zaručena efektivita,  dochází  k  najímání  reklamních  agentur,  které  profesionálně

vytvoří  účinné  reklamy.  Dále  také  firmy spolupracují  se  specialisty  na  podporu  prodeje

(programy pro stimulování prodeje), odborníky na celkovou image firmy a školí své prodejce,

kteří by měli být milí při komunikaci se zákazníkem a být informování o výrobku potažmo

celé firmě, aby byli schopni poskytnout zákazníkovi informace v dostatečné míře.79

75 http://www.synext.cz/politika-marketingove-komunikace-reklama-podpora-prodeje-apod.html
76 http://www.synext.cz/politika-marketingove-komunikace-reklama-podpora-prodeje-apod.html
77 http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=1436
78 http://www.mandk.cz/view.php?cisloclanku=2006080006
79 http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=1436
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Proces marketingové komunikace: odesílatel – sděluje zprávu; kódování – převedení

myšlenky do symbolické formy; zpráva – soubor odesílaných symbolů; média – komunikační

kanál, kterým je zpráva přenášena; dekódování – připisování významu symbolům, kterou jsou

vysílaný odesilatelem;  příjemce – přijímá zprávu;  odpověď  –  reakce příjemce na zprávu;

zpětná vazba – odpověď, která se vrací k odesilateli.80

Důležitými faktory k fungování tohoto modelu je vhodný výběr cílové skupiny a

vhodného  media.  Odesílatel  nesmí  opomenout  zajistit vhodné  cesty  pro  zajištění  zpětné

vazby. Abychom zajistili čitelnost zprávy, musím být kódování kompatibilní s dekódovacími

schopnostmi příjemce.  Informace zprávy jsou  často zkresleny komunikačními šumy.  A to

zejména selektivním pozorností,  selektivním zkreslením a selektivním zapamatováním. Při

selektivní pozornosti  dochází k neúplné registraci  podnětů  zprávy.  Z toho důvodu je lepší

volit  jednoduché  náměty  s  poutavou  ilustrací.  Při  selektivním  zkreslení  vnímá  příjemce

zprávu, kterou chce slyšet a přiřadí k tomu,  čemu věří. Pro snadnější porozumění zprávě  je

lepší  voli  jednoduchou,  jednoznačnou  a  zajímavou  zprávu  s  hlavní  myšlenkou,  která  se

opakuje. Poslední je selektivní zapamatování, kdy dochází k zapamatování jen části zpráv.81

Segmentace příjemců  je tedy důležitým faktorem v komunikaci. Příjemce rovná se

budoucí zákazník a tudíž ho musí zpráva nějakým způsobem oslovit potažmo přesvědčit o

koupi. Příjemci mohou být jedinci, skupiny nebo celá veřejnost. Musíme tedy zvolit správnou

formu, čas, způsob, místo a skupinu, které to sdělit. Je důležité, aby měla firma nebo výrobek

v očích příjemce dobrou image. Dobrou image firmy se rozumí kladné vnímání firmy, jeho

názory a pocity, které v něm firma svou činnosti vzbuzuje a celkově na něho působí.82

Zákazník se totiž rozhoduje na základě zhruba tří následujícíh způsobů: 1. Zvykový

způsob – zákazník jedná podle zvyklostí a svého automatického jednání. 2. Racionální způsob

– zákazník potřebuje velké množství informací o výrobku, aby provedl výběr nejlepší možné

varianty pro jeho potřebu. 3. Emocionální způsob – při nákupu vybraného produktu zákazník

dosahuje příjemného pocitu, plní své sny a touhy.83

80 http://marketing.topsid.com/index.php?war=marketingova_komunikace
81 http://webzurnal.cz/marketing/marketingova-komunikace/
82   Vysekalová, J. a kol.: Psychologie reklamy. Grada, Praha 2007, s. 191, ISBN 978-80-247-2196-5.
83 http://webzurnal.cz/marketing/marketingova-komunikace/
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Mám-li  nyní  úvest několik příkladů,  potom oblíbenou formou reklamy je banner,

zobrazující se při prohlížení webových stránek.84 Mají obvykle tvar obdélníku a rozdělujeme

je do několika typu, které se liší formou, velikostí a umístěním. Cílem banneru je vyvolat

pozornost a snaha, aby na banner kliknul. Banner má funkci internetového odkazu a klinutí na

něj, přesměruje návštěvníka na příslušné stránky. Bannery hodnotíme dle těchto parametrů: a)

zobrazení banneru; b) kliknutí na banner; c) vyvolání akce uživatelem.85

Existují  tři  základní možnosti  umístění banneru.  Můžeme využít  nabídek různých

serverů, kde bude banner umístěn za určitý poplatek. Využijeme provozního systému, který

funguje jako tržiště s prostory pro reklamu. Poslední možností je forma výměnné reklamy.86

Vzhledem ke svému agresivnímu působení  je  banner  uživateli  internetu  vnímám

relativně záporně. Vyskakující bannery (popup bannners), interstital nebo superstital banners,

jenž  po určitou dobu zakryjí  téměř  celou obrazovku počítače či  hledané informace  často

působí na uživatele opačným dojmem než by měli. Jen marginálně podotýkám, že nemohu

sice mluvit za ostatní, ale tato forma reklamy mě při práci s internetem psychicky obtěžuje a

někdy  vyvolává  určitou  míru  rozčílení.  Proto  jako  uživatel  internetu  využívám  možnosti

zablokovat na svém webovém prohlížeči reklamu, abych si zajistili relativní klid na práci.87

Značný prostor pro „legální“ šíření reklamy má tzv. Newslatter, což bychom mohli

buď označit za informační zpravodaj – vlastní firemní zpravodaj pro zaměstnance, nebo pro

veřejnost (zákazníky), jehož distribuci zajišťujeme roznáškou, poštou, stojany či elektronicky

(e-mail)88 Můžeme to  označit  za  formu informativních  e-mailů,  které  jsou pravidelněji  v

závislosti na nové nabídce posílány tzv. „registrovaným zákazníkům“. Jedná se o reakci firmy

na zájem těchto zákazníků o vše, co je spojené s předmětem jejího podnikání. Tyto e-maily

potom převážně obsahují články o činnosti předmětné společnosti,  o nových produktech a

službách atd. V tomto případě se otvírá velký  prostor pro možnost reklamy a zároveň jistota,

že se odeslaný „balík informací“  dostane ke „koncovému zákazníkovi“, který jej i „rozbalí“,

protože má o propagované produkty či služby patřičný zájem.89

84 http://www.headpixel.cz/podklady/slovnik/
85 http://cs.wikipedia.org/wiki/Banner
86 http://www.m-journal.cz/search.php?sText=banner&action=hledej&Lang=cs
87 http://www.jakpsatweb.cz/reklama/skriptove-formaty.html
88 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/newsletter
89 http://www.amex-brno.cz/
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E-mail  marketing  používá elektronické  pošty  k  rozesílání  krátkých  zpráv.90 Tato

činnost by se dala přirovnat k vhazování letáků do poštovní schránky.91 Stejně jak tomu bývá

u letáků tak i e-mailing lze považovat za nevyžádanou tudíž nechtěnou poštu. Je tedy snadné

překročit pomyslnou hranici mezi e-malingem a nelegální nevyžádanou poštou (SPAM).92

A v neposlední řadě  za základního nositele moderního prvku reklamy považuji  i

samotné webové stránky firmy. Dobré webové stránky prezentují firmu na internetu. Jsou na

nich uvedeny informace o společnosti, jejím poslání, oboru činnosti, dále seznam provozoven,

ceny, poskytované služby, kontakty na odpovědné osoby a podobně. Další etapou je zavedení

komunikačních nástrojů podpory prodeje jako zavedení internetového obchodu či uplatnění

principu webových informačních systémů a vytvoření internetového systému pro zákazníky,

dodavatele a zaměstnance. Vytváření reklamy na webových stránkách však není jednoduchý

obor. Tento obor dnes vyžaduje již zcela profesionální přístup.93

Fenoménem doby je i tzv. reklamní surfování, a to a) autosurfování – velice známé a

využívané surfování; b)  manualsurfování –  velice efektivní získání nových návštěvníků; c)

bestsurfování – ohodnocení webové stránky; d) paysurfování –  surfování pro firemní webové

stránky.94 

Shrneme-li ještě jednou předchozí poznatky, potom můžeme říct, že reklama náleží

ke kanálům neosobní  komunikace,  do něhož  řadíme média  (většinou se jedná o placená

média: tisk –  časopisy, noviny; elektronická media – internet, cd, dvd a další audiovizuální

nosiče; vysílací media – televize či rozhlas; zobrazovací media – nápisy, plakáty, reklamní

tabule),  události  (respektive  příležitosti  zviditelnit  firmu  a  tím  oslovit  cílovou  skupinu

reklamou při takové události, jakými jsou sportovní akce či tiskové konference) a atmosféru

(prostředí ovlivňující koupi kupujícího – výzdoba, nábytek, architektonické doplňky a další

existující znaky). Tyto kanály postrádají osobní kontakt a interakci.95 

V dnešním globalizujícím se světě bereme reklamu jako každodenní součást života.

Podle  cíle  sdělení  můžeme  reklamu  rozčlenit  na  několik  základních  druhů.  Celonárodní

90 http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail_marketing
91 http://www.kasproduction.com/email-marketing/
92 http://www.mail-komplet.cz/nastrahy-e-mail-marketingu/
93 http://www.webdesign-brno.cz/
94 http://www.websurf.cz/
95 http://reserse-reklama.wz.cz/6.html
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spotřebitelská reklama se zaměřuje na dlouhodobý vývoj  obchodní značky produktu, jeho

identity a firmy, která ho vyrobila. Maloobchodní reklama je převážně místní a zaměřuje se

na jednotlivé obchody, ve kterých mohou být koupeny určité výrobky, nebo jsou zde nabízeny

určité služby.  V loňském roce jsme často přišli  do kontaktu s tzv.  politickou reklamou a

většina  českých  domácností  má  doma  Zlaté  stránky,  jež  jsou  typickým  zástupcem  tzv.

seznamové  reklamy.  A  dále  ještě  existuje  instituční  reklama,  která  zajišťuje  identifikaci

společnosti  nebo  její  pozici  ve  společnosti,  propagace  veřejných  služeb  zaměřená  na

neziskový sektor. Jiného úhlu pohledu, přesněji řečeno z hlediska působení na spotřebitele se

reklama dělí na: informativní, přesvědčovací, připomínající.96 

2.3.2 Osobní prodej

Osobní prodej zahrnuje prodej tváří v tvář, a to přímo v interakci s jedním nebo více

potenciálními kupujícími. Osobní prodej reprezentuje možnost komunikace, jejíž pro a proti

jsou téměř přesně opačná od reklamy. Hlavní výhodou osobního prodeje je především to, že

se detailní, kustomizovaná zpráva může posílat zákazníkům a lze zjistit zpětnou vazbu, která

pomůže k uzavření prodeje. Tak je možné identifikovat potenciální zákazníky a navrhnout

řešení upravená na míru. Značkové produkty lze často předvádět se zapojením zákazníků jako

součást nabídky. Osobní prodej může být výhodný i po prodeji. Lépe se tak zvládají problémy

zákazníků  a zajišťuje se spokojenost  spotřebitele.  Hlavními nevýhodami osobního prodeje

jsou vysoké náklady a nedostatek šířky nabídky. Pro produkty masového trhu by byl osobní

prodej nákladově prohibiční.97

Osobní vliv má velku váhu ve dvou modelových situacích. V prní se jedná o výrobky

nebo služby, které jsou drahé, riskantní, případně po nich není častá poptávka. K druhé situaci

dochází právě  tehdy, když produkt cosi naznačuje o postavení nebo vkusu uživatele. Lidé

často žádají od jiných doporučení lékaře, instalatéra, hotelu, právníka, účetního, architekta,

pojišťovacícho agenta, bytového architekta či finančního poradce.98

Prostředky či lépe řečeno kanály osobní komunikace například zahrnují setkání „face

to face“, telefonickou komunikaci nebo písemnou komunikaci poštou, případně v elektronické

formě prostřednictvím e-mailu. Nespornou výhodou je přímý kontakt s příjemcem, možnost
96 http://reserse-reklama.wz.cz/6.html
97 http://books.google.cz/
98   Kotler, P., Keller, K. L.: Marketing management. Grada, Praha 2007, s. 588. ISBN 978-80-247-1359-5.
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individuální  prezentace  a  zpětné  vazby.  Podpůrnými  kanály  jsou  hlavně  prodejci  firmy

kontaktující cílovou skupinu. Naproti tomu za odborné kanály považujeme nezávislé experty,

kteří hodnotí získané údaje pro cílovou skupinu. A končeně  sociální kanály obsahují ústní

vliv,  vlivy  okolí  příjemce,  rodiny,  známých  nebo  přátel.  Osobní  komunikace má značný

dopad  hlavně  v  těch  segmentech  trhu,  kde  je  nabízený  produkt  velmi drahý,  respektive

kupovaný jen občas. Zde bude příjemce hledat více informací, názorů, kterým důvěřují. Další

oblast  se nalézá tam, kde je výrobku přiřazen výrazný sociální  status.  Vyrobek vyjadřuje

postavení ve společnosti či vkusu.99

2.3.3 Podpora prodeje (sales promotion)

S aktivitami  podpory  prodeje  (anglicky  sales  promotion)  se  setkáváme  poměrně

často, aniž si to možná uvědomujeme. Abychom byli schopni si jednotlivé aktivity podpory

prodeje představit,  musíme opět tento pojem nejprve zařadit. Podpora prodeje je jednou z

disciplín komunikačního mixu, který využívají marketingový  odborníci. Tito lidé by měli

sestavovat komunikační mix tak, aby nejlepší cestou dospěli zvolených cílů marketingových

komunikací. Tyto cíle mohou být krátkodobé (taktické), střednědobé (strategické) a konečně

dlouhodobé. K jejich dosažení je využíváno několika forem marketingové komunikace, a to

reklamy, PR, podpory prodeje, přímého marketingu a osobního prodeje. Každá z těchto forem

marketingových komunikací má své naprosto specifické vlastnosti, které jsou výhodné při

komunikaci  určitého  obsahu  dané  cílové  skupině  zákazníků.  Podpora  prodeje  náleží  k

marketingové komunikaci působící na zákazníka pomocí dodatečných podnětů, čímž iniciuje

zájem o  prodej  výrobků  či  služeb.  Hlavními  určujícími  znaky  podpory  prodeje  jsou  její

časová omezenost  a aktivní  spoluúčast  zákazníků.  Je to  dáno tím, že podpora prodeje je

chápána jako časově omezený program prodejce, který se snaží zatraktivnit svoji nabídku pro

zákazníky. Je vyžadována jejich aktivní spoluúčast formou okamžité koupě nebo jiné činnosti.

Jako typický příklad podpory prodeje lze jmenovat kupony, loterijní hry, rabaty, vzorky nebo

snížení cen, přičemž tyto aktivity se týkají určitého časového úseku a zákazník se jich aktivně

zúčastňuje, respektive využije vzorek, hraje spotřebitelskou soutěž atd.100 

Přímá podpora prodeje pratří k základním způsobům nabízení a  představení zboží,

produktů,  služeb. Z praxe je snadno ověřitelné,  že pokud si  potencionální  zákazník může

99 http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
100 http://www.m-journal.cz/search.php?sText=promotion&action=hledej&Lang=cs
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zboží nejprve  prohlédnout, vyzkoušet, ochutnat, je téměř  jisté, že si jej také zakoupí. A k

tomu stačí  tři  důležité kroky,  na které bychom neměli  zapomínat a kteřé jsou v podstatě

rozhodující:  1. Vidět  (všimnout si vašeho stánku, výrobku, propagace, reklamy). Můžeme se

navíc velmi zviditelnit,  když diametrálně odlišíme náš stánek a přilákáme zájemce o ukázku a

předvedení našeho zboží či služby. Dá se předpokládat, že potenciální klient si našeho stánku

všimne. 2.  Přijít, respektive vydat se právě k našemu stánku či letáku. Právě náš stánek, naše

místo  propagace  bude  nejlákavějším,  nejzajímavějším,  nejpřitažlivějším  cílem.  Budoucí

možný zákazník se rozhodne přijít právě k místu naší propagace. 3.  Poznat nebo také vidět

výrobek na vlastní oči, ochutnat, osahat a konečně si ho případně vyzkoušet. Takto lze snadno

přesvědčit zájemce, že není nic lepšího než náš nabízený produkt.101

Dávejme však bedlivý pozor na fakt, že podpora prodeje nemůže překonat základní

nedostatky výrobku nebo služby. Má-li výrobek či služba nějaké nedostatky, podpora prodeje,

vzhledem k její schopnosti stimulovat k prvnímu a opakovanému nákupu, zvýrazní všechny

nedostatky více než kterýkoli jiný propagační přístup. Dále podpora prodeje nemůže vytvořit

věrnost prodejnímu kanálu, neboť obchodní partneři nejsou nic víc a nic méně než partneři.

Vždy budou poháněni tím, co je pro ně nejvýhodnější. Takže i když budou propagovat téměř

cokoliv, budou tak činit, dokud to bude pomáhat jejich vlastnímu užitku. V opačnému případě

veškerá podpora končí.  A konečně  podpora prodeje nedokáže změnit postoje a pokud nen

daný produkt  přijímán, anebo o něm nepanuje dobrý názor, podpora prodeje nemůže změnit

názory spotřebitelů.102 

2.3.4 Public relations (vztahy s veřejností)

Public  relations  (vztahy  s  veřejností)  je  další  velkou  podskupinou  marketingové

komunikace. V České republice se však z nějakého důvodu pod Public relations (PR) rozumí

zejména komunikace s novináři. V anglosaském pojetí se však do Public relations neboli do

vztahů  s veřejností  skutečně  zahrnují  komunikaci  se  všemi  stakeholdery  –  zaměstnanci,

zákazníky, investory, voliči i širší veřejností. Svým způsobem sem spadá také lobbing, který

má však v České republice poněkud pokřivený a spíše pejorativní význam. Pokud bychom se

tedy přidrželi  českého významu „vztahy s veřejností“, pak sem spadá vydávání tiskových

zpráv, pořádání tiskových konferencí, pořádání tzv. eventů pro novináře (party a nejrůznější

101 http://www.pixolo.cz/podpora-prodeje/
102 http://www.slideshare.net/lenkan/in-store-a-sales-promotion
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zážitkové  akce),  pořádání  press  tripů  (výlety  pro  novináře  na  mezinárodní  konference,

veletrhy či uvedení nových produktů) a také individuální schůzky s novináři a další doplňkové

aktivity. Cíl všech těchto aktivit je přitom zřejmý, a to zajistit, aby se o vaší společnosti a

jejích produktech psalo v médiích, a aby se o nich psalo pokud možno s pozitivním či při

nejhorším neutrálním tónem. Vedlejším cílem je pak eliminace negativních článků a případně

také zajištění toho, aby si novinář do svých článků vyžádal vaše stanovisko, zejména, pokud

se článek dotýká produktů vaší firmy.103 

Public relations  jsou zvláštním druhem masového média. Neexistuje přesná definice.

Jeden ze zakladatelů PR Američan dr. Edward L. Bernays mluví o vytváření souhlasu. Podle

něj  úlohou vztahů  s veřejností je prostřednictvím informací, přesvědčování a přizpůsobení

získat  veřejnou  podporu.  Na  rozdíl  od  tohoto  uvedeného  názoru je  podle  PRA  (Public

Relations Association) práce s veřejností funkcí vedení podniku spočívající na nepřetržité a

systematické  formě  práce,  s  jejíž  pomocí  se  snaží  organizace  a  instituce  získat  a  udržet

porozumění a podporu těch, s nimiž mají co dělat nyní i v budoucnu. PR jsou samostatnou

řídící  funkcí  vedení  firmy  nebo  instituce,  jejímž  posláním  je  systematické  vytváření  a

udržování vztahů důvěry a vzájemného porozumění s veřejností. Spoluvytvářejí image firmy

za pomoci úplných a pravdivých informací o ní a její činnosti. Získávají vnější (mimo firmu) i

vnitřní  (uvnitř  firmy)  veřejnost  pro  podporu  činnosti  firmy  jak  v  současnosti,  tak  i  pro

budoucnost a tím vytvářejí příznivé klima pro její aktivity.104

Přitom kvalitní  image  je  zárukou  života  schopnosti  a  náskoku  před  konkurencí.

Firmy i instituce dnes pociťují výraznou potřebu vytváření a udržování kvalitních vztahů s

veřejností. Lidé mají právo na informace o prostředí, ve kterém žijí, o společnostech ve svém

okolí. Každá organizace, jejímž cílem je dlouhodobá existence a spolupráce s okolím, dříve či

později musí začít pracovat s informacemi. Pro takovou firmu nebo instituci je pak mnohem

snazší stát se úspěšnou, bude-li mít za sebou podpory a pochopení veřejnosti.105

Vztahy  s  veřejností  jsou  i  dále  komunikační  funkce  managementu  využívající

dvousměrnou komunikaci  s cílem sladit  zájmy a potřeby instituce nebo jednotlivce a cíle

zájmy různých typů  publika se kterým tato instituce musí komunikovat. Cílem může být

informování  publika  o  různých  hlediscích  politiky  instituce,  nebo  vysvětlení  a  ztlumení

103 http://www.businessvize.cz/komunikace/marketingova-komunikace-neni-jen-reklama
104 http://www.m-journal.cz/cs/public-relations-a-soucasnost__s363x361.html
105 http://www.m-journal.cz/cs/public-relations-a-soucasnost__s363x361.html
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případné krize v instituci. Na druhé straně je vždy základním problémem nalezení takového

publika pro danou organizaci a zjistit co si jednotliví lidé myslí.  Veřejné mínění je potom

definováno  jako  domněnka  či  názor,  který  nemusí  vycházet  z  reálné  skutečnosti,  ale  z

vnímání nebo hodnocení události, osoby, instituce nebo produktu veřejností.106 

Podstatnou vlastností těchto zvláštních vztahů by měla být především důvěryhodnost.

Lze tak zasáhnout především ty skupiny zákazníků, kteří se vyhýbají, nebo nemají důvěru k

reklamě  a některých typů  osobního prodeje.  Public relation chápeme jako neovlivnitelnou

pozornost novinářů a sdělovacích prostředků organizací. Tato pozornost může být pozitivní,

ale i negativní, v případě, že se organizace dostane do nepříznivé situace z hlediska publika.107

PR lze rovněž charakterizovat jako bezplatnou formu komunikace, neexistují totiž

přímé náklady na media. Jsou zde však náklady, například nálady na zajištění spolupráce se

zprostředkovateli.  I  když  publicity  používá  placená  media, povaha  poselství  neobecná,

nesnaží se většinou zaměřit  na určitou značku nebo produkční řadu. Výjimku představuje

například informace o změně  image určitého produktu,  popřípadě  informace o chystaném

představení či zavedení nového produktu.

Významným rozdílem mezi public relations a reklamou je i možnost kontroly medií.

Především  v  případě  publicity  jsou  stratégové  vztahů  s  veřejností  závislí  na  záměrech

představitelů  medií.  Nicméně  neexistuje žádná záruka, že se v nich předkládané poselství

(zpráva) objeví, popřípadě může vyznít jinak, než zadavatel zamýšlel.108

V  současné  společnosti  jsou  informační  a  komunikačním  technologie  (ICT)

nejrychleji se vyvíjejícím odvětvím na trhu. V tomto důsledku narážíme na nové pojmy jako

nová ekonomie nebo informační společnost. Internet hraje v tomto odvětví dominantní roli. Je

to  snadno  dostupný  a  globální  prostředek,  který  umožňuje  firmám,  podnikům,  ale  i

zákazníkům proniknout do elektronického podnikání (e-business), elektronického prodeje či

nákupu (e-commerce, e-procurement), bankovnictví (e-banking), marketingu (e-marketingu) a

dalších. Přesto společnosti zatím dostatečně nevyužívají moderní technologie a jejich úroveň

může ještě vysoce stoupat.109

106 http://www.m-journal.cz/cs/public-relations-a-soucasnost__s363x361.html
107 http://www.m-journal.cz/cs/public-relations-a-soucasnost__s363x361.html
108 http://www.m-journal.cz/cs/public-relations-a-soucasnost__s363x361.html
109 http://www.m-journal.cz/cs/public-relations-a-soucasnost__s363x361.html
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3. Praktická část

3.2 Právní pojmy a charakteristika dražební společnosti

    3.1.1 Právní identita dražební společnosti

   

Samotný pojem „dražba“  má velice dlouhou historii, která sahá několik století do

minulosti. Tehdy se objevily první dražby, jejichž předmětem byly ženy – budoucí manželky.

Tyto dražby probíhaly jednou ročně a dražebník postupoval od těch nejkrásnějších k méně

krásným.  Prodat ženu jiným způsobem než v  dražbě  bylo  tehdy považováno za porušení

práva. Následovala období, kdy se běžně  dražili  otroci,  části dobytých území, zemědělské

plodiny a také se objevily první dražby, v nichž se likvidoval majetek dlužníků.110

Na našem území se první  právní  úprava dražeb objevila  před více  než 200 lety.

Dražby byly po většinu tohoto období výsadou především soudů a obcí. Ke změně došlo až v

devadesátých  letech minulého století  a především pak po roce 2000, kdy byla tato forma

„dražební exkluzivity“ legislativně upravena a výkon činnosti dražebníka se tak přenesl i do

soukromého  sektoru.  Důvodem  tohoto  rozšíření  byla  především  snaha  o  efektivnější  a

rychlejší vypořádání majetku dlužníků.111

Zájemce o živnost dražebníka musí splnit obecné podmínky stanovené zákonem č.

455/1991 Sb.,  o živnostenském podnikání  ve znění pozdějších předpisů.  Obecně  platí,  že

takový zájemce musí dosáhnout 18 let věku, být způsobilý k právním úkonům a splňovat i

důležitou podmínku bezúhonosti.112

K provozování dobrovolných dražeb movitých věcí není nezbytné splňovat zvláštní

podmínky podle zákona o veřejných dražbách. Dobrovolné dražby movitých věcí se provádějí

na základě vydaného živnostenského oprávnění. V tomto případě se jedná o živnost vázanou.

Uchazeč o takovou živnost však musí splňovat zvláštní podmínku podle § 7 živnostenského

zákona:  „Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost,

pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.“ Odbornou způsobilost pak žadatel

prokazuje dosaženým středoškolským vzděláním zakončeným maturitou a nejméně  tříletou

praxí v obchodní činnosti.113

110 www.sibeinvest.cz/download_file.asp?file=/file/RM_02_2010.pdf 
111 www.sibeinvest.cz/download_file.asp?file=/file/RM_02_2010.pdf 
112 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/
113 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/
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Veřejná dobrovolná dražba se provádí na základě živnosti koncesované. K vydání

koncese je nutné, aby si živnostenský úřad vyžádal stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj,

které je v rámci svých kompetencí pověřeno dohledem nad činností dražebníků a kontrolou

nad dodržováním zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění.114

Podíváme-li se teď na problematiku dobrovolných dražeb, pak odborná způsobilost

pro tuto živnost je splněna dosažením vysokoškolského vzdělání s roční praxí v dražební nebo

realitní činnosti, respektive dosažením středoškolského vzdělání a pětiletou praxí v dražební

či realitní činnosti a splněním ustanovení § 6 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v

platném znění.115

Naproti  tomu  u  nedobrovolných  dražeb  je  odborná  způsobilost  pro  tuto  živnost

mnohem přísnější a dá se považovat za splněnou až dosažením vysokoškolského vzdělání a

tříletou  praxí  v  dražební  či  realitní  profesi,  anebo dosažením středoškolského vzdělání  a

šestiletou praxí v dražební nebo realitní činnosti a splněním ustanovení § 6 zákona č. 26/2000

Sb., o veřejných dražbách, v platném znění.116

Jak již bývá pravidlem, vyskytují se potom i některé nedostatky v činnosti dražebních

společností. Jedním z takových nedostatků je, že dražebník neuzavře do 30 dnů od vydání

koncese s pojišťovnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu. Pritom se jedná se o

škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností dražebníka. Dále dražebník nezažádá

o zápis do obchodního rejstříku. A konečně dražebník musí jako  fyzická osoba od zápisu v

obchodním rejstříku účtovat a vést evidenci  v podvojném účetnictví.  Naproti  tomu pokud

působí výlučně v dobrovolných dražbách věcí movitých, může vést jednoduché účetnictví.117 

 3.1.2 Právní fundament veřejných dražeb

Veřejné dražby mají zákonem stanoveny určitá specifika, která se musí dodržovat, ať

se to komukoliv líbí či nelíbí. Nejlépe je tento právní fundament veřejných možné popsat na

několika  tzv.  Základních  pravidlech  postupu  dražebníka  při  výkonu  dražební  činnosti  a

činností  souvisejících. Tato  základní  pravidla  by se potom měla  stát  jakýmsi  „kánonem“

114 http://www.mmr.cz/
115 http://www.amex-brno.cz/
116 http://www.amex-brno.cz/
117 http://www.amex-brno.cz/
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určujícím jak dražebníkovi, tak i ostatním účastníkům dražby detailní postup, který se musí

dodržet za každých podmínek a okolností v rámci veřejné dražby. Jejich definování je nutné

pro pochopení fungování dražební společnosti ve zvláštním segmentu služeb.118 

Tzv.  Základní pravidla postupu dražebníka při výkonu dražební činnosti a činností

souvisejících  upravují  podrobněji  v  rozsahu  daném  platnou  právní  úpravou  problematiku

provedení veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona

č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č.

315/2006 Sb., vše v platném znění.119 

Pokusme se tedy podívat na strukturu takových základních pravidel. Hned v úvodním

článku se píše, že za legislativních podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb. v platném

znění  navrhuje dražbu osoba splňující  podmínky tímto zákonem stanovené (navrhovatel),

dražbu pak provádí dražebník.120

Jeden z článků osvětluje veřejnou dražbou jako veřejné jednání, jehož celým účelem

je přechod vlastnického či jiného práva k předmětu dražby na vydražitele, konané na základě

návrhu navrhovatele. Dražebním procesem se konečně rozumí celý dražební proces.121

Movitý nebo nemovitý majetek, který se v dražbě nabízí je specifikován za „p ředmět

dražby“. Kupříkladu u dražby nemovitosti je předmětem dražby zcela konkrétní nemovitost,

respektive soubor nemovitostí. Na jedné straně člověk, který v dražbě něco nabízí se nazývá

„navrhovatelem“, na straně  druhé účastník dražby,  který ve dražbě  zvítězí a majetek tak

získá do svého vlastnictví se označuje za „vydražitele“.122 

Vlastnictví či jiné právo k předmětu dražby je řešeno v článku třetím. Říká se zde, že

vydražitel nenabývá kupní nebo jinou smlouvou vlastnictví či jiné právo k předmětu dražby,

ale přechází na něj příklepem,  tj. jinou právní skutečností stanovenou zákonem (§ 132 odst. 1

občanského zákoníku).  Důsledkem tohoto přechodu je navíc nemožnost  aplikovat  některá

118 http://www.amex-brno.cz/
119 http://www.amex-brno.cz/
120 http://www.amex-brno.cz/
121 http://www.amex-brno.cz/
122 http://www.amex-brno.cz/
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ustanovení občanského zákoníku, jakými jsou možnosti uplatňovaných slev, odstoupení od

právního úkonu (přechod vlastnictví příklepem) apod.123

Odbočím-li, potom musím konstatovat, že si mnoho lidí plete pojem veřejné dražby s

tím, že se jí podle jejich výkladu může zúčastnit nejširší veřejnost. Dražba se však nazývá

veřejnou dražbou z toho důvodu, že je prováděna za účasti a vedení orgánů veřejné moci.

Nicmédně  všem  účastníkům  dražby  zabezpečuje  dikce  zákona  stejné  postavení  v celém

dražebním procesu, a to zásadou rovnosti účastníků dražby.124

Dalším článkem je specifikace předmětu dražby. To je precizováno v tzv. Smlouvě o

provedení veřejné dražby dobrovolné nebo nedobrovolné a následně implementováno do   tzv.

Dražební vyhlášky. V těchto dokumentech dražebník uvede přesné označení a popis předmětu

dražby  a  jeho  příslušenství,  práv  a  závazků  na  předmětu  dražby  váznoucích  a  s ním

spojených,  pokud podstatným způsobem ovlivňují  hodnotu předmětu dražby,  popis stavu,

v němž se předmět dražby nachází a  jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu v místě  a čase

obvyklou.125 

Důležité je i ustanovení článku o ceně předmětu dražby, kterou je povinnen zajistít

dražebník, což vyplývá ze zákona o veřejných dražbách. U dražeb se tak provádí odhad ceny

předmětu dražby jako odhad ceny v místě a čase obvyklé, což odpovídá i pojmu „tržní cena“

(§2 odst. 1 zákona č 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění).126

Nesmíme také zapomenout, že dražebník musí na jedné straně přesně označit osoby

mající právní důvod vztahu k dražbě, a to účastníky dražby nebo osoby mající zapsané právo

k předmětu dražby, na straně druhé i věci, které  tvoří předmět dražby způsobem vylučujícím

jejich záměnu. Pokud jsou předmětem dražby cenné papíry nebo věci a práva s kterými na

základě vykonatelného rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy nelze nakládat, nemůže

dražebník dražbu provést.127

Pro všechny potenciální zájemce o veřejnou dražbu je dobré znát i článek o dražební

jistotě, kterou dražebník může oprávněně žádat po účastníkovi dražby. Tato dražební jistota
123 http://www.amex-brno.cz/
124 http://www.amex-brno.cz/
125 http://www.amex-brno.cz/
126 http://www.amex-brno.cz/
127 http://www.amex-brno.cz/
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slouží k zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě. Když dojde

k tomu, že je dražba zmařena vinou vydražitele, respektive není zaplacena celá cena dosažená

vydražením, slouží dražební jistota k úhradě nákladů zmařené dražby a dražby opakované.

Lhůty  pro  složení  dražební  jistoty,  maximální  výši  dražební  jistoty  a  způsob její  úhrady

stanoví  §  14  zákona o veřejných  dražbách v  platném znění.  Vypořádání  dražební  jistoty

v případě zmařené dražby je zakotveno v § 28 odst. 3 a 4 „Zákona“  u dobrovolných dražeb a

§ 51 odst. 3 a 4 „Zákona“  u nedobrovolných dražeb.128

Následující článek praví, že účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a

stát, splňují-li podmínky stanovené v § 3  „Zákona“, který zaručuje v dalších ustanoveních

všem účastníkům dražby stejné postavení v dražebním procesu. Takový zájemce o dražbu pak

při zápisu do dražby doloží platný občanský průkaz (fyzická osoba) nebo výpis z obchodního

rejstříku, který není starší než jeden měsíc (právnická osoba), a doklad o zaplacení dražební

jistoty, vyžaduje-li ji dražebník v předem vydané  „Dražební vyhlášce“. Účastník dražby je

povinnen reálně dokladovat splnění této podmínky výpisem z  účtu o odepsání částky z účtu,

poštovní  poukázkou,  dokladem o úhradě  v hotovosti  (pokladní  složenka),  záruční  listinou

osvědčující bankovní záruku apod. A dále musí předložit i čestné prohlášení, že není osobou

vyloučenou z dražby.  Poté je zapsán do listiny s názvem „Zápis do dražby“ a následně se mu

přidělí dražební číslo. Zájemce o dražbu se přímo dražby účastnit nemusí, může si stanovit

svého zástupce či zmocněnou osobu, která předloží plnou moc a čestné prohlášení zmocnitele

(zástupce účastníka dražby) nebo čestné prohlášení a zmocnění při společné účasti účastníků

dražby. Pokud to totiž povaha předmětu dražby nevylučuje, připouští se společná účast více

účastníků dražby za účelem společného nabytí předmětu dražby. Podmínkou společné účasti

na  dražbě  je,  že  bude před zápisem společných  účastníků  do  seznamu účastníků  dražby

předloženo dražebníkovi  čestné prohlášení všech společných účastníků  dražby,  obsahující

určení budoucích podílů na vydraženém předmětu dražby, jakož i zmocnění  osoby oprávněné

společné účastníky na dražbě zastupovat a které bude opatřeno úředně  ověřenými podpisy

všech společných účastníků dražby. Dovolil bych si v tomto ohledu upozornit, že pletichy při

dražbě jsou trestným činem. Trestný čin pletich při veřejné dražbě upravuje § 128, odst. a) a

následující zák. č. 140/1961 Sb.  v platném znění (trestní zákon).129 

128 http://www.amex-brno.cz/
129 http://www.amex-brno.cz/
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Dále musí dražebník zajistit při zápisu do dražby vymezení diskrétní zóny tak, aby

byla zajištěna ochrana soukromí účastníka dražby. V případě, že účastník dražby nemá čestné

prohlášení a že není osobou vyloučenou z dražby, poskytne mu dražebník příslušný formulář

k vyplnění, a to spolu s poučením o následcích, které by mělo  vyplnění nepravdivých údajů.

K zamezení úniku osobních dat zapisuje dražebník účastníky dražby do seznamu účastníků

dražby způsobem, znemožňující číst data nepovolaným osobám. Po skončení zápisu účastníka

dražby uloží dražebník jím předložené listiny takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich

zcizení či jinému zneužití. Zaměstnanci dražebníka a jiné osoby, které u dražebníka přicházejí

do  styku  s osobními  údaji  účastníků  dražby,  jsou  předem  poučeni  a  písemně  zavázáni

povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení

zaměstnání nebo příslušných prací (§ 15 zák. č. 101/2000 Sb. o ochranně osobních údajů).130

Příklepem dražebníka či  osobou oprávněnou učinit  jménem a na účet  dražebníka

úkony při dražbě (licitátor) získá vydražitel, respektive účastník dražby, který „zvítězí“,  věc

movitou či nemovitou do svého vlastnictví. Tento vydražitel je poté povinnen doplatit podle

ustanovení z „Dražební vyhlásky“ do určité doby cenu dosaženou vydražením. Nestane-li se

tak, dražbu zmaří a má to pro něj samozřejmě následky, kdy je jeho předem složená jistota

použita podle příslušného ustanovaní zákona č.  26/2000, o veřejných dražbách, v platném

znění.131

K přechodu  vlastnického  práva  k předmětu  dražby  na  vydražitele  dochází  totiž

udělením příklepu. Zde je důležití  uvést,  že z důvodu zabránění  prodlení  s úhradou ceny

dosažené vydražením a následným soudním sporů z toho vyplavajících stanoví zákon zvláštní

odkládací podmínku, podle které dojde k přechodu vlastnického práva až konečnou úhradou

ceny dosažené vydražením v zákonem stanovené lhůtě, a to se zpětnou účinností k okamžiku

udělení  příklepu.  V opačném  případě  k přechodu  vlastnického  práva  nedojde,  dražba  je

zmařena, jak již bylo napsáno, a z vydražitele se stává tzv. „obmeškaný vydražitel“, který z

nějakých důvodů svou povinnost nesplnil, anebo ji splnil bohužel s časovým prodlením.132

Na několika důležitých článcích z tzv.  Základních pravidel postupu dražebníka při

výkonu dražební činnosti a činností souvisejících jsem se snažil osvětli aspoň základní právní

130 http://www.amex-brno.cz/
131 http://www.amex-brno.cz/
132 http://www.amex-brno.cz/
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mechanismus fungování veřejných dražeb. Nelze prostě vyjmenovat úplně všechno, ale je to

proces, který se dá postupem času pochopit. Tento proces má přitom své nesporné výhody,

opírající se o právní jistoty. Je to proces pro běžného člověka zatím méně známý, ale na druhé

straně řada velkých investorů se ráda veřejných dražeb účastní z mnoha logických důvodů. Na

tomto místě je dlužno v návaznosti na uvedené věty doplnit, že reklama a její působení má v

dražební společnosti své opodstatnění. Jedná se totiž o segment trhu, který není zatím příliš v

povědomí společnosti a zároveň bývá spíše spojen s nepěknou etapou v životě člověka, jehož

movitý nebo nemovitý majetek je dražen.

Dražba nemovitosti je efektivní způsob jejího prodeje. Dražbou nemovitostí přechází

z prodávajícího na kupujícího nemovitosti prostřednictvím zvláštní smlouvy, která se uzavírá

udělením příklepu kupujícímu, v tomto případě  vydražiteli  a kterou vlastnictví  na nového

majitele přechází. Jde tedy o přechod vlastnictví dle § 2, písm. a) tohoto zákona. Pro účely

zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění se rozumí: „dražbou veřejné jednání, jehož účelem je

přechod  vlastnického  nebo  jiného  práva  k  předmětu  dražby,  konané  na  základě  návrhu

navrhovatele, při  němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na

předem  určeném  místě  s  výzvou  k  podávání  nabídek  a  při  němž  na  osobu,  která  za

stanovených podmínek učiní  nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo

jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z

důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání“133

 

3.1.3 Exekuce, aukce, veřejná dražba a přímý prodej

Trendem v dnešní době je zadlužování a to buď formou hypoték, různých úvěrů a

půjček nebo kreditních karet. Na zadlužování není nic špatného, ale jen do té doby, pokud

stačíte splácet. Může se stát, že přijdete o zaměstnání, zaměstnavatel vám nevyplatí  mzdu

nebo se dostanete do jiné tíživé finanční situace a nejste schopni včas hradit své závazky.134 

Věřitelé  pak  na  vás  podají  návrh  na  exekuci  s  následným  nařízením  prodeje

nemovitosti.  V  takovém  případě  vám  exekutor  nemovitost  prodá  za  zlomek  hodnoty

nemovitosti. Ocenění nemovitosti, kterou určí odhadce exekutora je na spodní hranici tržního

odhadu.  V  prvním kole  dražby je  nemovitost  nabízená za  2/3  tohoto  odhadu,  pokud se

133 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place
134 http://www.nasepujcka.cz/uvere.html
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nemovitost  nevydraží  v  prvním  kole,  je  ve  druhém  nabízená  pouze  za  50%  odhadu

nemovitosti.135 

Poplatky u exekutora jsou astronomické a náklady dražby rovněž. V případě,  že

nechcete zbytečně  exekutorům platit a přijít  tak o nemovitost, můžete využít naší nabídky

úvěru  na  vyplacení  exekucí. Exekuce  na  nemovitost  znamená  zablokování  nemovitého

majetku dlužníkovi, a to na základě vydání usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu

na prodej nemovitosti. V rámci tohoto opatření lze provést samotnou dražbu.136 

Provádět exekuci na nemovitost je oprávněn soudní exekutor, soud a finanční úřad, a

to  v mezích  zákona,  který  je  k tomu  opravňuje.  Soudní  exekutor  není  omezen  místním

působením  a  vybírá  si  ho  klient,  který  jej  navrhne  v návrhu  exekuce  zasílaném  soudu.

Exekuovat nemovitost lze pouze na základě  platného usnesení o nařízení exekuce. Samotný

výkon může exekutorský úřad provést pouze v případě,  že již toto usnesení nabylo právní

moci a soud vyznačil doložku.137 

Není problém si s exekutorským úřadem sjednat splátky, se kterými ovšem musí tato

instituce  souhlasit.  Jakékoliv  jejich  porušení  většinou znamená,  že  se exekutor  rozhodne

nemovitost vydražit, pokud by se tím pokryla dlužná částka celá nebo alespoň z větší částky.

Ovšem pokud se domluví  splátky,  které nejsou adekvátní  dluhu, může exekutor k tomuto

kroku kdykoliv přistoupit také. Většina exekutorů na to povinné upozorňuje.138 

Před exekuční dražbou nemovitosti  má exekutor stejně  jako dražebník povinnost

ustanovit znalce, který sestaví znalecký posudek, na základě kterého se určí vyvolávací cena

nemovitosti.  Exekutorský  úřad  vystaví  dražební  vyhlášku  a  tu  je  povinen  veřejnosti

zpřístupnit.  Pokud  dojde  k úspěšnému  vydražení  nemovitého  majetku,  přesto  to  nemusí

znamenat,  že  je  exekuční  řízení  ukončeno.  Jsou případy,  kdy  nejvyšší  podání  nepokryje

dlužnou částku, a proto je exekutorský úřad povinen dále v exekuci pokračovat. 

V dnešní době je možné prodat nemovitost s exekučním zatížením, i když to zákon

neumožňuje. Některé realitní kanceláře se na to specializují. Nutné je především vše upravit

135 http://www.nasepujcka.cz/uvere.html
136 http://www.exekucenemovitosti.cz/
137 http://www.exekucenemovitosti.cz/
138 http://www.exekucenemovitosti.cz/
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v překupní smlouvě a nejprve použít kupní cenu na úhradu dlužné částky v exekuci, jelikož

teprve poté dojde k odblokování a možnosti převést vlastnická práva.  Důležité je také dbát na

omezení vlastnických práv, které přecházejí  po vydražení na nového majitele.  Zejména se

jedná o nájemní smlouvy nebo věcná břemena. 

Veřejná dražba dobrovolná nebo nedobrovolná probíhá podle předem stanovených

podmínek na rozdíl  od aukce na základě  zákona č.  26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v

platném znění. Vlastnictví předmětu dražby („prodávaný předmět“)  přechází na vydražitele

(„vít ěz dražby s nejvyšší nabídkou“).139 

Z právního úhlu pohledu jde v průběhu aukce k převodu vlastnictví z prodávajícího

na kupujícího, který podal v průběhu soutěže o kupní cenu nejvyšší nabídku. Organizaci a

průběh soutěže stanoví předem organizátor aukce. V podstatě jde u aukce o formu veřejné

soutěže či o veřejný návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy na vystavené zboží.140

Velmi zjednodušeně lze stanovit tuto formulaci, že v rámci   aukce vniká při prodeji

písemná či  jiná forma kupní smlouvy,  přičemž u nemovitostí  to musí být  písmená kupní

smlouva s ověřenými podpisy alespoň na jednom stejnopisu kupní smlouvy. Zatímco u dražby

obdrží po vydražení vydražitel od dražebníka písmený dražební protokol a poté po uhrazení

vydražené ceny i potvrzení  o nabytí vlastnictví. V případě  dražby nemovitosti slouží toto

potvrzení katastru k zápisu změny vlastníka.141 

Všechno má navíc svůj nezastupitelný význam pro prodávajícího i pro kupujícího.

Aukce  totiž funguje podle podmínek stanovených daným organizátorem aukce. Převodem

majetkových práv platí pro účastníka aukce (kupujícího i prodávajícího) obecná ustanovení

občanského zákoníku, zejména pak § 588 a následujících, které upravují podmínky koupě. Z

toho vyplývá, že kupující má právo na slevu, právo odstoupit od kupní smlouvy, právo na

úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za

vady. Kupující může od smlouvy odstoupit a platí zdezáruční lhůty.  Nedá-li si organizátor

aukce patřičný pozor a stanoví-li obchodní podmínky příšlušné aukce, pak nejsou pro žádnou

zainteresovanou stranu platné. Lze konstatovat, že zákon má vždy vyšší právní sílu.142

139 http://www.amex-brno.cz/
140 http://www.amex-brno.cz/
141 http://www.amex-brno.cz/
142 http://www.amex-brno.cz/
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Dražba přitom probíhá podle přesně  zákonem stanovených podmínek. Přechodem

majetkových práv předmětu dražby  na vydražitele neplatí ustanovení obchodního zákoníku.

Vydražitel kupuje předmět dražby, jak „stojí a leží“, nemůže tedy uplatňovat slevy z ceny,

odstoupit od smlouvy či požadovat záruční lhůtu.143 

Veřejnou dražbou nemovitosti,  která se řídí zákonem č.  26/2000 Sb., o veřejných

dražbách, v platném znění, přechází vlastnické právo na nového majitele (vydražitel). Dražby

Dražby nemovitého či movitého majetku jsou tudíž nemovitosti zvláštním druhem smlouvy.

Vydražitel majetek nabývá přechodem vlastnického práva a zároveň tím jej nabývá tak, jak

„leží a stojí“. Tato právní zásada nabytí majetku dražbou nemovitosti nebo dražbou movitého

majetku má pro prodávajícího nesmírný význam.144

A konečně při klasickém prodeji nemovitostí říkáme, že se vlastnictví na kupujícího

převádí. Podmínky samotného prodeje, práva prodávajícího i kupujícího se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku. Jeho jednotlivá ustanovení dávají kupujícímu poměrně

široké  možnosti  uplatnit  svá  práva  v reklamačním  řízení.  V konkrétním  případě  prodeje

nemovitosti  může žádat dodatečně  slevu s kupní ceny nebo v kritickém případě  od kupní

smlouvy i odstoupit.145

Obecně  platí zásada, že pro nabytí vlastnického práva není vůbec podstatné, jestli

předmět dražby nemovitosti   bude provozován za účelem, k němuž dříve sloužil, popřípadě

k účelu, ke kterému jej vydražitel hodlá užívat. Právě z tohoto důvodu nelze ani reklamovat

vady, žádat slevu či od dražby odstoupit.  Dražbou vlastnická práva přechází. Je tedy na vůli

vydražitele, aby se s předmětem dražby seznámil při prohlídkách, kdy si musí uvědomit vady

předmětu dražby nemovitosti.146

3.1.4 Nesporné výhody veřejné dražby

Můžeme  zvolit  několik  způsobů,  jak  se  stát  z  vlastníka  nemovitosti  vlastníkem

finanční hotovosti odpovídající její hodnotě. Nejobvyklejším je přímý prodej zprostředkovaný

143 http://www.amex-brno.cz/
144 http://www.amex-brno.cz/
145 http://www.amex-brno.cz/
146 http://www.amex-brno.cz/
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realitní kanceláří.  Někdy však může být  výhodnější  alternativou k prodeji nemovitosti její

dražba.147

O tom, co je to dražba a jak probíhá, má jakousi představu leckdo. Je to veřejné

jednání za účelem přechodu vlastnického práva k předmětu dražby z dosavadního vlastníka na

vydražitele.  Dražit  lze  nemovitosti,  věci  movité  i majetková  práva  (např.  pohledávky)

s výjimkami uvedenými v zákoně. Dražbu může organizovat a provádět pouze koncesovaný

dražebník, který nese plnou zodpovědnost za její zákonný průběh a pro případ vzniku škody

je povinně pojištěn. Seznam dražebníků lze nalézt na www.centralni-adresa.cz.148

Nesporné výhody veřejné dražby jsou zřetelné a dají se charakterizovat následujícím

způsobem: 1. Dražební jistota, kterou před zahájením dražby nemovitosti nebo movitých věcí

skládají všichni zájemci o dražbu předem ve stanoveném termínu. Tato dražební jistota přitom

indikuje potenciální bonitu účastníků dražby.  Pro vydražitele je nadto složení dražební jistoty

relativním „donucovacím prostředkem“, aby cenu dosaženou vydražením uhradil do předem

stanovené doby. Pokud tak navzdory k přesnému termínu v dražební vyhlášce neučiní, jeho

dražební jistota se použije k úhradě nákladů dražby minulé a zároveň k úhradě nákladů dražby

opakované. Z toho vyplývá, že vydražitel může přijít o nemalou finanční částku. 2. Veřejná

dražba nemovitosti je jakýmsi zvláštním druhem kupní smlouvy, při  níž dochází přechodu

vlastnického práva.  Je tudíž předem vyloučeno, aby vydražitel a) stanovil platební podmínky

podle své vůle; b) případně nárokoval peněžní slevu, jestliže věc má odstranitelnou vadu; c)

žádal opravu vady vydražené věci; d) nárokoval doplnění toho, co vydražené věci chybí; e)

nárokoval zrušení smlouvy v případě, že má vydražená věc jakoukoliv neodstranitelnou vadu;

f) nárokoval zrušení smlouvy, nelze-li vydraženou věc užívat řádným způsobem; g) nárokoval

odpovědnosti za právní vady vydražené věci; h) uplatňoval záruční dobu, protože v tomto

případě neexistuje zákonná záruční doba, která se vztahuje na převod smlouvou; i) aplikoval

ustanovení o smlouvách uzavřených v omylu.149 

Pro původního majitele, navrhovatele dražby nemovitosti, má dražba další výhodu.

Poplatníkem daně  z nemovitosti získané dražbou nemovitosti je totiž vydražitel  Za základ

daně  z  převodu  nemovitosti  získané  dražbou  nemovitosti  je  počítána  cena  dosažená

vydražením. Daňové přiznání je poplatník povinen podat místě příslušnému správci daně do

147 http://www.mesec.cz/clanky/drazba-nemovitosti-alternativa-k-prodeji/
148 http://www.mesec.cz/clanky/drazba-nemovitosti-alternativa-k-prodeji/
149 http://www.amex-brno.cz/
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konce  třetího  měsíce  následujícího  po  měsíci,  v  němž  bylo  vydáno  potvrzení  o  nabytí

vlastnictví k vydražené nemovitosti.150

Výhody plynou i pro vydražitele,  který takto v dražbě majetek získal: 1. Nabytím

vlastnictví při dražbě nemovitosti  (uhrazením ceny) má zápis vlastnického práva do katastru

nemovitostí  pouze deklaratorní  činky.  To znamená,  že je po nabytí  vlastnictví  vydražitel

oprávněn s vydraženou věcí nakládat, tj. věc zcizit nebo dále zatížit. 2. Další nepopiratelnou

výhodou je pro vydražitele skutečnost u dražby nemovitosti obvyklá, že v případě, že je cena

dosažená vydražením menší,  než je  stanovení ceny předmětu  dražby,  platí  daň  z převodu

nemovitosti  na základě ceny dosažené vydražením. 3. Odpadá, při přímém prodeji obvyklé,

deponování kupní ceny za nemovitost, a to v její plné výši do úschovy notáře či  právníka

ještě před podepsáním kupní smlouvy  do doby zápisu do katastru nemovitostí.151 

Příprava dražby a její průběh je také plně v režii vybraného dražebníka. Jejich vztah

musí  být  upraven písemnou smlouvou,  která má zákonem stanovené náležitosti.  Součástí

smlouvy je samozřejmě i dohodou sjednaná odměna dražebníka, která obvykle činí  3 – 7 %

z ceny dosažené vydražením.  Dražebník v rámci přípravy dražby zajistí mj. znalecký odhad

v místě a čase obvyklé ceny nemovitosti, zohledňující její stav a případné vady.152

3.1.5 Specifikace dražební společnosti

Nyní bych rád představil dražební síň Amex Brno, s.r.o. Tato dražební společnost

byla založena v březnu 1993. Základní kapitál je ve výši 5 000 000,- Kč, aby byla splněna

zákonná podmínka pro provádění nejen dobrovolných dražeb, nýbrž i dražeb nedobrovolných.

Současné vedení společnosti se skládá ze dvou jednatelů, a to Ing. Vladimíra Škáry, CSc. a

Mgr. Zdeňky Čanderlové. Sídlo aukční síně je na ul. Hlavní 290/74, 624 00 Brno Komín, IČ:

47910925,  DIČ:  CZ47910925,  ev.  číslo  koncese:  370200-2119556,  společnost  je  zapsána

v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9823. Aukční síň podniká na

základě udělení koncesních listin, a to o „Provádění veřejných dražeb: a) dobrovolných, b)

nedobrovolných“ a o „Vedení spisovny“. Současně je v rámci firmy také vykonávána realitní

činnost. Společnost je členem České asociace dražebníků a České archivní společnosti.153

150 http://www.amex-brno.cz/
151 http://www.amex-brno.cz/
152 http://www.mesec.cz/clanky/drazba-nemovitosti-alternativa-k-prodeji/
153 http://www.amex-brno.cz/
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Oficiálně AMEX Brno, s.r.o, nabízí provádění veřejných dražeb a zároveň i přímý

prodej majetku. To značí, že společnost realizuje  prodej movitého a nemovitého majetku jak

formou veřejných dražeb, tak přímým prodejem. Veřejné dražby tato aukční síň provádí od

května roku 2000, kdy nabyl  účinnosti zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. A její

firemní strategie by šla shrnout v následujících oficiálních větách: „Forma dražby movitého a

nemovitého majetku   je zvláště  výhodná.  Při  současné situaci na realitním trhu je vedení

společnosti přesvědčeno, že dražby, ať už dobrovolné nebo nedobrovolné, jsou transparentní

proces  v  maximální  míře  vylučující  cenové  a  jiné  machinace  a  přinášejí  i  další

nezanedbatelné výhody.154

Navrhovatelům veřejných dražeb aukční síň AMEX Brno nabízí detailní a komplexní

přípravu těchto dražeb, a to včetně zajištění služeb soudních znalců, právní a daňové podpory.

Dražby jsou potom realizovány s minimálními náklady, ale to nic nemění na faktu, že je i tak

vyvíjena s rozsáhlá a účinná mediální prezentace.  Pracovníci společnosti se také zaměřují na

insolvenční správce a likvidátory, tak  i na fyzické a právnické osoby a samosprávné územní

celky. Firma se v současné době chlubí spoluprací s  desítkami správců a likvidátorů a rovněž

i s několika významnými projetky od přímých navrhovatlů dražeb, které vznikly z enormní

inciativy jednoho z bývalých spolupracovníků aukční síně.155

Vedle této hlavní náplně práce aukční síně AMEX Brno se společnost zaměřujie i na

vedení komerční spisovny. V tomto specifickém a náročném segmentu je nabízena archivace

písemností, a to přímo ve vlastní k tomu určené nemovitosti, poskytující záruku zákonného

uložení písemností. Nemovitost se v lokalitě Brno-Komín nachází mimo záplavové pásmo a

je navíc zabezpečena i proti násilnému vniknutí. Spisové agendy jsou ukládány do moderních

pojízdných paletových regálů. Každý soubor písemností je roztříděn podle délky uložení dané

zákonem, písemnosti pracovníci této komerční spisovny ukládají do archivních alkalických

krabic, které je chrání před prachem a žloutnutím. Třídění, ukládání a skartace písemností je

prováděna v souladu s platnými zákony a vyhláškami zejména zákonem č. 499/2004 Sb. o

archivnictví  a  dalších  souvisejících  vyhlášek.  Přitom  vedení  společnosti  velmi  těsně

spolupracuje nejen s Moravským zemským archivem, nýbrž i s dalšími okresními archivy.

V současné době má tato aukční síň  uloženou spisovou agendu  více jak 150 firem, kterou ve

smyslu  příslušných  zákonných ustanovení  spravuje.  Firmám je dále bezplatně  nabízeno i

154 http://www.amex-brno.cz/
155 http://www.amex-brno.cz/

55



přímé poradenství ve vedení spisové služby a ve vhodném  řešení archivace. Zpracovávají se

individuální spisové, skartační a archivní řády. Firma se rovněž chlubí i tím, že díky uložení

písemností ve vlastním objektu může nabídnout  ukladatelům výhodnější cenové podmínky.156

Základní filozofií  aukční síně  je vytváření   komfortního  a přátelského prostředí, 

individuálního věnování se potenciálním klientům a snaha vyjít vstříc jejich požadavkům a

potřebám. Její pracovníci nabízí zájemcům o provedení dražby či klientům o uložení spisové

agendy bezplatnou konzultaci a osobní prohlídku komerční spisovny.157

3.2 Praxe, reklama a veřejné dražby

3.2.1 Současný vývoj dražebních trhů

Celková situace na trhu s nemovitostmi v Evropě vykazuje nadále nedostatek nejen

vlastních zdrojů financování, nýbrž i úvěrů. Přitom není stále jisté, kdy se tato situace obrátí k

lepšímu. Průzkumy prokazují, že je nyní prakticky velmi těžké získat nový úvěr a bude to i

nějakou dobu ještě obtížné, i když se kupující snaží hledat alternativní řešení k financování.158 

V loňském roce (r. 2009) jsme mohli sledovat propad realitních trhů, reagující nižší

poptávkou na hospodářskou krizi. Pokles realitních obchodů také zasáhl dražebníky. Gavlas

mínil, že „s pokračující krizí však poroste podíl nedobrovolných dražeb, ať už půjde o návrhy

insolvenčních  správců  nebo  věřitelů,  kterými  jsou  zejména  banky.“ To  byl  sice  správný

předpoklad, avšak na druhé straně  příliv nemovitostí  z konkurzů  nenastal.  Tento problém

mohl spočívat v tom, že  od vyhlášení insolvence uplyne do dražby minimálně rok. Dražební

trh brzdila i odlišná očekávání prodávajících a investorů. Potvrdila to i nedávná opakovaná

dražba paláce Českých drah v pražské Hybernské ulici. I když se o tento palác zajímalo na 50

investorů, žádný nebyl nakonec ochoten zaplatit minimální cenu ve výši 350 milionů korun.

Předseda představenstva dražební společnosti  Clanroy Přemysl  Jirák to komentoval  slovy:

„Investoři  očekávají  pád některého z velkých developerů  a další pokles cen, naproti tomu

mnozí prodávající stále doufají, že budou prodávat za dřívější ceny.“ Gavlas k tomu  pak

dodal: „Kupující zase věří, že tržní ceny spadly hluboko dolů a budou kupovat hodně levně. A

156 http://www.amex-brno.cz/
157 http://www.amex-brno.cz/
158 http://www.stavebni-forum.cz/cs/
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sem tam proběhne obchod.“ Přesto už podle Gavlase šok z krize, který nastal v roce 2008,

pomalu odezněl a dařílo se dosáhnout i lepšího výsledku oproti nejnižšímu podání.159 

Jeden názor z počátku letošního roku (r. 2010) říká, že trh s byty se zatím z krize

nevzpamatoval.  K očekávanému oživení v oblasti  nájmů jak bytů,  tak nebytových prostor

nedošlo.  Nerostou ani  prodeje  nemovitostí.  Průvodním jevem je skutečnost,  že  se začaly

velmi  odlišovat  ceny  nabízené  a  ceny  skutečně  realizované.  Podle  vedoucího  katedry

oceňování majetku Bankovního institutu Petra Orta realitní kanceláře často uvádějí ve svých

inzerátech nadsazené ceny nemovitostí. Ort k tomu říká:  „V době konjunktury v roce 2007

ceny zhruba odpovídaly inzerátům. Dnes, protože realitní  kanceláře mají málo zákazníků,

musejí  více  vycházet  vstříc  potenciálnímu  klientovi,  takže  dají  často  nesmyslně  vysokou

nabídku do inzerce, ale ta skutečně realizovaná cena je až o třicet procent nižší“.160 

Podle druhého názoru by měl letošní rok  přinést zlepšení na realitním trhu. Dočká se

toho i díky uvolnění v úvěrové oblasti a stabilizaci cen nemovitého majetku. Podle letošní

studie Nové trendy na evropském trhu s nemovitostmi (Emerging Trends in Real Estate(R)

Europe) ho ale stále ještě čeká dlouhá a pomalá cesta k obnově.161 

Ať už je však situace jakákoliv, realitní kanceláře se v současnoti snaží  potenciálním

klientům „nadbíhat“  masivní reklamou na téma „oblíbených realitek“  či na „profesionální

přístup“ směrem k zákazníkovi. Klienti přitom mají se sítí realitních kanceláří většinou velmi

špatné  zkušenosti.  Dalším příkladem je  reklama  na  realitní  kancelář,  která  má na  svých

internetových stránkách ruku, beroucí dům. Majitel této kanceláře byl paradoxně odsouzen

pro podvody a jinou násilnou trestnou činnost. Takových příkladů je přitom bezpočet.162 

Diametrálně odlišná situace by však mohla nastat na dražební trhu, protože až deset

tisíc bytů či domů v hodnotě sedmnácti miliard korun, které klienti nedokáží splácet, zamíří v

letošním roce na trh. V důsledku by taková vlna mohla výrazně srazit cenu bytů. Češi mají na

bydlení rozpůjčováno částku ve výši 682 miliard korun a přitom není z celkového objemu dvě

a půl procenta hypoték spláceno. Banky se buď snaží splátky vymáhat samy, anebo prodávají

inkasním agenturám balíky pohledávek zajištěných nemovitostmi. Na pozdzim minulého roku

159 http://www.e15.cz/byznys/
160 http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/
161 http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/
162 http://www.consultvk.cz/novinky/
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(r. 2009) tak učinily např. Raiffeisenbank a Hypoteční banka. K přímému prodeji se zastavené

domy však mohou dostat během půl roku až roku. Podle inkasních agentur se úvěr zajištěný

nemovitostí  prodává  zhruba  za  padesát  procent  její  hodnoty.  Jeden  nejmenovaný  ředitel

tuzemské banky došel k názoru, že „p řetlak nucených prodejů z pohledávek může způsobit

letos pád cen nemovitostí na českém trhu až o dvacet procent“. Nemovitosti z bankovního

sektoru asi nebudou jediné, které přijdou brzy na trh. K nuceným prodejům budou totiž muset

přistoupit i developeři. Předseda představenstva dražební společnosti Naxos Lubor Svoboda

předpovídá: „Problémy s hotovostí přimějí řadu subjektů k rozprodej majetku, a to buď pod

tlakem, anebo dobrovolně. Insolvencí, které tvoří jeden z největších segmentů dražeb, budou v

průběhu roku tisíce.“163

3.2.2 Internet, reklama a veřejné dražby

V běžných reklamních médiích, jako jsou televize, rozhlas nebo tisk, osloví  reklama

velké množství lidí, kteří ve skutečnosti nemají o nabízený produkt patřičný zájem. Náklady

na tuto  formu  reklamy  ovšem  není  technicky  možné  o „nežádoucí  publikum“  oprostit.

Reklama na internetu je k finančním zdrojům mnohem šetrnější. Navíc tato reklama dokáže

oslovit přesnou cílovou skupinu, což z ní dělá velmi efektivní marketingový nástroj.164 

Reklama na internetu je fenoménem doby. Za nejstarší formu internetové reklamy

považujeme reklamní bannery, které provází internet už od počátků jeho komerčního využití.

V důsledku toho si na ně však uživatelé zvykli a po určité době na ně téměř přestali klikat.

Začaly se tedy prosazovat stále agresivnější formy reklamy na internetu, které dnes člověka

spíše rozčilují.165

Reklama na internetu může být monitorována 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Díky

přesným měřícím nástrojům není problém sledovat efektivitu internetové reklamy. Lze pak

najít odpověď na rozmanité otázky typu: 1. Kolik Vám reklama na internetu vydělala peněz?

2. Jak velké publikum shlédlo Vaši internetovou reklamu? 3. Kolik lidí reklama na internetu

přivedla k Vašemu produktu? 3. Jak dlouhou dobu strávili příchozí na Vašem webu a kolik

163 http://www.nemovitosti-vykup.cz/
164 http://ebrana.cz/sluzby/reklama-na-internetu/
165 http://www.ataxo.cz/info/reklama-na-internetu/
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stránek si prohlédli? 4. Vrátili se příchozí  znovu na Vaše stránky lidé, přivedení internetovou

reklamou?166

S nástupem Google a dalších vyhedávačů se rovněž začaly prosazovat nové formy

internetové reklamy, a to především Pay Per Click systémy (PPC). Tyto formy internetové

reklamy jsou méně agresivní a dokáží využít  vyhledávačů k přesnému zacílení reklamního

sdělení. Díky možnosti přesného zaměření na cílovou skupinu vyznačují především vysokou

hodnotou mírou prokliku (Click Through Rate - CTR ) a vysokým konverzním poměrem

a jsou proto výrazně efektivnější než klasická reklama na internetu.167

Alternativou  ke  klasické  placené  internetové  reklamě  je  také  stále  oblíbenější

optimalizace  pro  vyhledávače  (SEO),  která  se  zabývá  zlepšováním  pozice  stránek ve

výsledcích  vyhledávání.  Optimalizace  pro  vyhledávače  spolu  s  PPC  představují  část

internetového marketingu zaměřenou na vyhledávače – SEM.168

Nízká míra reklamních výdajů do internetu je hlavně způsobena tím, že potenciální

inzerenti  vůbec neznají  inzertní  možnosti  na internetu.  Všichni znají  bannery a obtěžující

formy plošné reklamy, ale již málo kdo zná kontextovou reklamu, reklamní systémy Google,

možnosti online public relations, vyžádaného e-mailingu a sílu kvalitních firemních webů. Ve

velkých reklamních agenturách radí klientům s největšími reklamními rozpočty. Mohou nastat

případy, kdy reklamní agentura klientovi nedoporučí pro něj zcela nejvhodnější mediální mix,

a to z různých důvodů.169

Na jedné straně je důležité maximum vložených prostředků do reklamních kampaní,

na straně  druhé i  výše prostředků  investovaných k dosažení konkrétního prodeje.  Druhou

cestou jsou reklamní formáty, do kterých zahrnujeme platby za proklik či platby za akci. A

dále systémy, které tuto reklamu podporují. V Česku to jsou to Google AdWords, Seznam

Sklik,  Etarget.  Tyto  systémy eliminují  závislost  inzerenta  na reklamní  agentuře  a  hlavně

dokáží poměrně jednoduše měřit efektivnost reklamy.170

166 http://ebrana.cz/sluzby/reklama-na-internetu/
167 http://www.ataxo.cz/info/reklama-na-internetu/
168 http://www.ataxo.cz/info/reklama-na-internetu/
169 http://www.krutis.com/sekce/texty/internet-medium/
170 http://www.krutis.com/sekce/texty/internet-medium/
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Důležitá je také důvěryhodnost média, které v celku mohou zvyšovat jen jednotlivé

weby. Naproti tomu existují servery, které obsahují škodlivý obsah nebo způsobují technické,

ekonomické ztráty uživatelům. Takové weby budou existovat vždy, nicméně důvěryhodnost

internetu se bude zvyšovat tak rychle,  jak rychle uživatelé tyto  weby poznají.  Zkušenější

uživatelé nemívají problém rozeznat, jestli na daném webu, mohou informaci věřit, případně

jestli  jim neuškodí zadání  osobních údajů  nebo jestli  je internetový obchod zabezpečený.

Důvěryhodnost  firemního  webu  nebo  internetového  obchodu se  dá  zvyšovat  různými

způsoby:  a)  odkazy  ze  zdrojů,  které  jsou  považovány  za  důvěryhodné  (vládní  instituce,

noviny,  známé  společnosti);  b)  fotografie  představitelů  firmy,  budovy  kde  sídlí,  vzhled

interiérů kanceláří, prodejny nebo továrny; c) certifikáty o kvalitě, důvěryhodnosti serveru,

zabezpečených online platbách, členství v asociacích, ceny z prestižních soutěží.171 

Obrátit vlastní nedokonalost, nepříliš pozitivní vlastnost nebo dokonce neúspěch v

reklamu a  v  propagaci  je  umění,  které  neovládne  každý.  Když  ho ale  ovládnete,  budete

skutečnými pány mínění o sobě.  Stojí zato to zkusit? Před několika léty se ve vybraných

českých denících objevily inzeráty velkého prodejce nábytku a domácího vybavení. Prodejce

v nich oznamoval, že stahuje potenciálně nebezpečný výrobek, a že žádá všechny, kteří si ho

zakoupili  o návštěvu svých provozoven. Výměnou za onen nebezpečný kus dostali  buďto

peníze či zboží ve srovnatelné hodnotě, navíc jim byl věnován jako omluva dárek od dané

společnosti. Na této události by na první pohled nebylo nic zajímavého. Vadné výrobky se

prostě čas od času vyskytují. Náklady na jejich sanaci již  „proslavily“  a finančně potrápily

nejednu významnou společnost, namátkou stačí uvést finskou Nokii, Jihokorejský Samsung,

elektronického obra Sony,  nebo v snad nejotřesnějším případě  historie Toyotu.  Na tomto

případě však bylo něco zajímavého. Firma totiž informovala o stahování výrobku zmíněným

celostránkovým  inzerátem,  i  když  povaha  problému  tak  zásadní  akci  nevyžadovala.  V

inzerátu byla zvýrazněna náhrada za způsobené problémy, snaha o co nejsolidnější přístup k

zákazníkovi a jaksi samozřejmé přesvědčení že zákazník je středem.172

Reklama na internetu má na rozdíl od jiných forem reklamy tři velké přednosti, a to

cílenost,  rychlost  a  přesnou  měřitelnost.  Díky  tomu  může  být  reklama  na  internetu

nejefektivnější ze všech forem reklamy.173 

171 http://www.krutis.com/sekce/texty/internet-medium/
172 http://www.m-journal.cz/cs/reklama/kreativni-reklama/
173 http://www.centrum-net.cz/
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Prostředky prodejní reklamy jsou témě nevyčerpatelné s ohledem na nástup nových

technologií. Jedním z takových moderních prostředků reklamy se může stát i websurf, což je

unikátní reklamní systém na zvýšení návštěvnosti, reklamu zdarma, reklamní služby, reklamní

marketing a prezentaci stránek.  Systém reklamy může používat opravdu každý zdarma. Tato

forma reklamy může zvýšit návštěvnost webových stránek.  Nové reklamní funkce zaručují

profesionální reklamní prezentaci webových stránek.174

Celý  systém obsahuje také katalog webových stránek, možnost propagace pomocí

reklamních bannerů, burzu kreditů, přehledné statistiky a samozřejmě nápovědu.  Websurf je

optimální reklamní řešení, pokud potřebujete zvýšit návštěvnost zdarma.175 

V dnešní moderní době je internet místem, které je stále častěji využíváno. Zvyšující

se  počet  uživatelů  internetu  přináší  nárůst  návštěvnosti  webových  stránek.  Reklama  na

internetu a internetové reklamní služby jsou jediný způsob, jak tyto uživatele oslovit. Cílem

reklamy na internetu  je  zvýšení  návštěvnosti  stránek,  zvýšení  prodeje  eshopů  a  rozšíření

distribuční sítě.176

Mluvíme-li  o surfovací  reklamě,  potom je důležité si pamatovat,  že v roce 2005

začal na českém internetu fungovat reklamní systém Websurf a nabízet nový druh internetové

reklamy a revoluci  v propagování  stránek na internetu.  Surfovací  reklama je založena na

principu zobrazování webových stránek inzertů, klientům přímajícím reklamní nabídky. Tento

druh reklamy se objevil v zahraničí již v roce 1999. V této době byl u nás internet stále ještě

na úplném začátku. Hlavní výhodou Surfovací reklamy je velice rychlé zobrazení prezentace

webových stránek zákazníkům s možností cílení.177 

Návštěvnost  stránek,  úspěšnost  webové  stránky  na  internetu  se  zjišťuje  podle

návštěvnosti stránky. Každý webmaster či správce stránek zaznamenává počet přístupů na své

stránky. Webová stránka by nebyla úspěšná bez reklamy. Vyšší návštěvnost je přímoúměrná i

pro producenta výrobků či služeb.178 

174 http://www.websurf.cz/
175 http://www.websurf.cz/
176 http://www.websurf.cz/
177 http://www.websurf.cz/
178 http://www.zive.cz/clanky/
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Stále populárnějšímu se také stává přístup k informacím přes sociální sítě, čemuž se

musí přizpůsobit i marketingová strategie. Marketing si musí najít svoje místo na Facebooku,

Twitteru, YouTube, na fórech. Ve světě, kde obsah tvoří uživatelé, nemůže fungovat postaru,

musí se radikálně změnit.179 

Klasický (interuptivní) marketing je prostředí sociálních sítí na míle vzdálený. Tohle

na  webu  obecně  i  v  sociálních  sítích  zvlášť  nemůže  fungovat.  Princip  nekonečného

brainwashingového opakování tady nelze použít: pokud se vám povede získat něčí pozornost,

máte několik sekund na to, abyste vyvolali hlubší zaujetí. Podstatná je originalita. Klasický

marketing počítá s jednosměrnou komunikací. U televizního šotu se neočekává žádná zpětná

vazba, naopak, divák by měl sedět na pohovce a tiše hltat každé slovo. Důvod pro sledování

šotu je autorita televize a těch, kdo v ní vystupují. Typickým cílem pak babička na dědině,

která bude tak dlouho poslouchat ty samé věty, až jim uvěří a začne podle nich nakupovat.180

Mezi textovou reklamou ve vyhledávačích a kontextovou reklamou je ale rozdíl: ve

vyhledávačích lidé něco hledají. Proto zde na reklamy více klikají a více nakupují. Naopak

kontextová reklama může být  velice laciná. A tak i když  se na ni tolik nekliká a lidé po

kliknutí nakoupí až za delší dobu, vychází díky cenně velice efektivně. Důležité je ale držet

cenu nízko. Reklamní systém Google AdWords umožňuje inzerentům zobrazovat reklamu ve

vyhledávači  Google.  Rovněž  je  možné  zacílit  na  české  obsahové  weby,  které  zobrazují

reklamu  ve  vyhledávání.  Dalším  (pro  změnu  českým)  systémem  je  Sklik.cz,  který  patří

provozovatelům vyhledávače Seznam.cz.181

Reklamu ve výsledcích hledání a obsahu webových stránek zobrazuje eTarget na

webových  stránkách 413 partnerů.  Inzerent  zaplatí  za jeden proklik  jako minimální  cenu

jednu korunu. Tato cena může klesnout až na 0,50 Kč. Podobně umístěnou reklamu nabízí

rovněž  systém  AdFox  (www.adfox.cz).  Cena  za  jedno  kliknutí  je  od  1  Kč,  reklama  se

zobrazuje na přibližně 1 000 webových stránkách.182 

Čistě kontextovou reklamu měly ve své nabídce pouze dva systémy - jeden z nich s

názvem AdContext je dnes již přesměrován na web nového majitele, kterým je eTarget.cz.

Reklama zadavatelů je v tomto případě zobrazena na webových stránkách v případě, že se

179 http://www.zive.cz/clanky/
180 http://www.zive.cz/clanky/
181 http://www.itbiz.cz/reklama-ppc
182 http://www.itbiz.cz/reklama-ppc
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jejich  obsah  týká  klíčových  slov,  které  si  vybral  inzerent.  Pokud  chce  tedy  prodejce

automobilů  získat  nové zákazníky,  vybere  si  kupříkladu klíčová slova  auto,  automobil a

silnice. Jeho textová reklama se posléze zobrazí pouze na webových stránkách, jejichž obsah

se týká automobilů.183 

Dalším  systémem  je  BillBoard.cz  (dříve  bbKontext).  Ten  umožňuje  zobrazit

kontextovou reklamu na 25 tisících  webových  stránkách a  serverech.  Minimální  cena  za

proklik může klesnout až na 0,10 Kč. V nabídce bbKontextu je také zvláštní systém bbText,

který je na českém internetu unikátní. Reklama se zobrazuje ve formě odkazu na vybraných

slovech.184

Když  na  takto  označená  slova  najede  návštěvník  webu  kurzorem,  zobrazí  se

reklamní sdělení inzerenta. Slovo samotné je pak odkaz na inzerentův web. V tomto případě

již nezáleží na obsahu webové stránky, ale pouze na kontextu vybraného slova. Samozřejmě,

že tato forma, má nejvyšší míru prokliku.185

Kontextová  reklama  může  také  být  dalším  zdrojem  příjmů  pro  majitele  webů.

Provozovatel  systému kontextové reklamy vyplácí  majiteli  webu provize z ceny každého

kliknutí. Majitel webu zároveň nemusí shánět inzerenty.  V případě bbKontextu, bbTextu a

AdFoxu navíc majitelé webů nemusí vlastnit ani nevlastní živnostenský list.186

V ostrém protikladu je nyní klasická reklama, která se v soupeření s internetovou

reklamou zdá být čím dále tím více neefektivní. Kupříkladu pokud inzerujete své auto střední

třídy v televizní reklamě, kromě potenciálních zákazníků, kterých je menšina, oslovujete i ty,

kteří si právě auto koupili, kteří nákup auta v následujících dvou letech neplánují, kteří se na

výběru auta nepodílejí, kteří na nákup auta nemají vůbec, a ty, pro které je váš vůz moc drahý

nebo naopak příliš laciný.187 

Z výše uvedených vět jednoznačně vyplývá, že reklama na internetu náleží k velice

„úderným“ formám. Pro dražební společnost má takový typ reklamy značný význam, protože

dražebníkovi umožňuje nabídnout specifický druh služby, který je v povědomí široké české
183 http://www.itbiz.cz/reklama-ppc
184 http://www.itbiz.cz/reklama-ppc
185 http://www.itbiz.cz/reklama-ppc
186 http://www.itbiz.cz/reklama-ppc
187 http://www.centrum-net.cz/
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veřejnosti zatím stále ještě relativně neznámý. Zároveň má aukční síň velmi rychlou zpětnou

vazbu, kdy nedochází k zbytečným časovým prodlevám, jako je tomu u klasické reklamy. Čas

v tomto případě hraje velmi důležitou roli, neboť dražebník je limitován ze zákona pevně

stanovenými pravidly. 

V tomto ohledu se činnost aukční síně diametrálně odlišuje od práce klasické realitní

kanceláře. Dražebník totiž musí podniknout takové kroky, aby navrhovatele dražby (majitele

nemovitosti nebo insolvenčního správce) přesvědčil, že jeho služba je nesmírně profesionální,

nabízený produkt lákavý a zcela bezpečný. Tady zatím časový faktor takovou roli nehraje,

nicméně každá dražební společnost usiluje o to, aby vytvořila velké „dražební portfolio“ věcí

movitých či nemovitých, zajistila si takto další práci dopředu a v neposlední řadě přesvědčila

své okolí, že je firmou úspěšnou. To je však jen jedna strana mince, na straně druhé může mít

dražebník ve svém portfoliu cokoliv a zjistí, že jeho práce byla navzdory vynaloženému úsilí

marná. V tomto ohledu již situaci nezachrání ani kvalitně připravená reklamní kampaň nebo

značný objem finančních prostředků do této kampaně uvolněných. 

Platí  zde zásada, že nemovitost  musí být  především vydražitelná,  přesněji  řečeno

objeví se po reklamní kampani několik potenciálních zájemců,  že dražebník v den konání

dražby dosáhne mimořádného úspěchu a věci svěřené mu do dražby zhodnotí ještě lépe, než

bylo v rámci nejnižšího podání očekáváno ze strany navrhovatele. Protože je dražebník ve

smlouvách i v dražební vyhlášce svázán s přesně vymezeným datem dražby, musí vyvinout

takové úsilí, aby využil každé minuty pro akviziční činnost. Internetová reklama je tudíž díky

své bezprostřední  meřitelnosti  ideální  záležitostí  pro každou dražební  společnost,  protože

dražebník může z podrobné analýzy získaných infomrací na webových stránkách posílit třeba

i na poslední chvíli právě tu část reklamní kampaně, která mu zajistí celkový úspěch.

Každá společnost fungující v daném ekonomickém segmentu si musí dát obzvlášť

pečelivý pozor i na objem finančních prostředků, které vynakládá na tu či onu část reklamní

kampaně. Bez ohledu na to, že četné časopisecké, knižní nebo elektronické příspěvky hovoří

o relativní cenové úměrnosti internetové reklamy, existují kupříkladu dražební společnosti,

které ročně vynakládají na svou webovou prezentaci řádově desítky tisíc korun a přitom jim

to není nic platné a dražby jsou mnohdy neúspěšné. Obratnost v segmentu dražeb hraje velkou

roli a dovolil bych si zde uvést zásadu, že je velmi důležité uspět na dražebním trhu a zároveň

zbytečně neplýtvat finančními zdroji.
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3.2.3 Případové studie z činnosti dražebníka

Každá dražební společnost má svou vlastní genezi. Tento vývoj se může pohybovat

od úspěchu k neúspěchu a naopak. Analýzou jednotlivých etap lze potom definovat problémy,

stanovit východiska a vytvořit si určitou představu o dalším směřování v segmentu veřejných

dražeb. 

Z detailního rozboru verifikovatelných dat bylo zjištěno, že v letech 2001–2003 (viz

Graf č. 3) společnost AMEX Brno, s.r.o., úspěšně provedla celkem osm dražeb movitého a

nemovitého  majetku.  Soudní  znalci  ve  svých  znaleckých  posudcích  ocenili  hodnotu

draženého majetku na cca 108 mil. Kč. Nejnižší podání bylo stanoveno na celkovou sumu cca

56 mil. Kč Z  rozdílu mezi cenami ze znaleckých posudků a cenami dosaženými vydražením

vysvítá, že dražebník v těchto letech navrhovatelům (výlučně  správci konkurzních podstat)

zrealizoval v průměru 75,6 % z konečné hodnoty předmětů dražby. Finální objem dosažený

vydražením pak dosáhl 125%  celkové hodnoty nejnižšího podání.188 

Dalo by se říct, že v této etapě by mohla malá dražební společnost skojeně existovat.

Nicméně došlo k podstatné změně v přístupu k práci dražebníka. Byla přijata taková opatření,

aby se práce zefektivnila a přitom zbytečně nerostly další náklady na reklamu. V následujícím

období 2006–2008 (viz Graf č.4) provedla společnost patnáct dražeb movitého a nemovitého

majetku. Znalecké posudky stanovily hodnotu draženého majetku na cca 72 mi. Kč. Nejnižší

podání se ustálilo  na celkové sumě  cca 67 mil.  Kč.  Cena dosažená vydražením nakonec

dosáhla  na přibližnou finální  sumu 87 mil.  Kč.  Z  rozdílu  mezi  cenami,  stanovenými  ze

znaleckých  posudky,  a  cenami  dosaženými  vydražením jasně  vyplývá,  že  v těchto letech

navrhovatelé  prostřednictvím  dražebníka  realizovali  v průměru  111  % z celkové  hodnoty

předmětů dražby. Celková částka dosažená vydražením pak dosáhla 130%  celkové hodnoty

nejnižšího podání.  Velkým přínosem tohoto období  byl  i  fakt,  že navrhovateli  veřejných

dražeb již nebyli jen správci konkurzních podstat, nýbrž i přímý majitelé souborů nemovitostí.

To byla podstatná změna, která přinesla rozšíření pole působnosti i do sféry do té doby v

podstatě neznámé. Je všeobecně ověřitelné, že hlavně zpočátku dražebník narážel na základní

nepochopení  podstaty veřejné dražby.  Jednoznačná odpověď  přímých navrhovatelů  v  této

době pohoršeně a uraženě zněla: „Já nikomu nic nedlužím!“ O nesporných výhodách veřejné

dobrovolné dražby bylo klienty teprve nutné přesvědčit.189

188 http://www.amex-brno.cz/
189 http://www.amex-brno.cz/
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Z průběh jednotlivých dražeb ze dvou srovnávaných a vyhodnocených období, a to

v etapě 2001-2003 (viz Graf č. 1) a poté v časovém úseku let 2006–2008 (viz Graf č.2) potom

lze vysledovat, jak byla společnost AMEX Brno, s.r.o., úspěšná v rámci konkrétních dražeb.

Tyto údaje potom dávají všeobecný přehled o cenách dražených věcí movitých i nemovitých z

jednotlivých  znaleckých  posudků,  stanoveném  nejnižším  podání  a  finančních  částkách

dosažených vydražením.190 

Výrazně lepší výsledky a výtěžnost prodeje při provádění dražeb v posledních letech

byly zapříčiněny zejména zavedením nového inovačního prvku, respektive multiparametrické

hodnotové analýzy při posuzování dražených nemovitostí a počátečního kvalitního nastavení

nejnižšího podání ve veřejné dražbě. Mnohem kvalitnějším se stal i přístup k prostředkům

prodejní reklamy. Přitom se postupovalo případ od případu a hledali se nejvhodnějí reklamní

prostředky tak, aby byla na jedné straně zajištěna patřičná účinnost reklamy, na straně druhé,

aby nedocházelo ke zbytečným nákladům dražebníka. Posílila se reklama formou inzerátu v

tištěné i elektronické podobě. Texty inzerátů i jejich umístění se posuzovalo i s ohledem na

předmět dražby, který mohl odpovídat poptávce ze strany určité věkové nebo sociální skupiny

obyvatelstva. Došlo rovněž k využití letáků, prospektů, reklamy ve výlohách a na internetu.

 

Dalším klasickým reklamním prostředkem dražební společnosti z let 2006-2008 se

stal katalog (viz Obr. č. 6). Bereme-li katalog jako seznam kompletního či dílčího sortimentu

s přesným popisem produktu, cenovými údaji a podmínkami, není pak pochyb o tom, že šlo o

klasický  prostředek  prodejní  reklamy.  Katalog  demostroval  vysokou  kvalitu  a  rozsah

poskytovaných  služeb  a  jejich  cenovou  výhodnost.  Jeho  účinek  přesáhl  hranici  prodejní

reklamy, především pokud jde o Public Relations a udržování image firmy.

Vše uvedené se přitom vhodně zvažovalo a kombinovalo. Stanovené rozpočty na tuto

reklamní činnost se striktně dodržovaly a nikdy nedosáhly astronomických částek, které by

neúměrně zatěžovaly každou připravovanou veřejnou dražbu. Spíše to byly okrajové náklady,

které by se daly shrnout reklamním sloganem: „Za málo peněz hodně muziky.“ Na  prvním

místě šlo vždy o maximalizaci zisku, což bylo přijatelné pro všechny zainteresované strany. Je

jen na škodu věci, že si někteří jedinci nedovedou vážit dobrého bydla a perfektní spolupráce

a jsou schopni vše zahodit.

190 http://www.amex-brno.cz/
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Podívejme se teď na několik vzorových případů, které vyzdvihnou snažení dražební

společnosti z let 2006–2008. V prvním případě se jednalo o dražbu administrativní budovy

(viz Obr. č. 1). Předmětem dražby byl  soubor věcí nemovitých, a to pozemky, parcela č.:

8108, zastavěná plocha a nádvoří  a budova, Židenice č.p. 4300, jiná stavba na parcele č.:

8108, jak byly tyto nemovitosti  zapsány na listu vlastnictví č.  5790 pro katastrální  území

Židenice,  obec  Brno,  okres  Brno  město  u  Katastrálního  úřadu  pro  Jihomoravský  kraj,

katastrální pracoviště Brno město. Dražba se konala dne 16. 11. 2006 v 15:00 hod. Za místo

konání  dražby  byl  zvolen  Hotel  Kozák.  Cena  dle  znaleckého  posudku  dosáhla  výše

1.600.000,- Kč a nejnižší podání pak tuto cenu kopírovalo částkou 1.600. 000,- Kč. Objekt byl

vydražen za pozoruhodnou částku 3.600.000,- Kč.191 

Dražebník  pro  potřeby této  dražby  využil  především reklamu formou inzerátu  v

tištěné i elektronické podobě, letáky, prospekty, reklamu ve výlohách, internetový e-mailing a

kontextovou  reklama.  S  kladným  ohlasem  se  u  potencionálních  účastníků  dražby  setkal

internetový e-mailing (cca 30%), uspěla i kontextová reklama (cca 10%) a inzeráty  v tištěné

(cca 5%)  i elektronické podobě (cca 55% - vše z celkového počtu cca 20 respondentů, kteří

reagovali  zpětnou vazbou). Zjistilo se tak,  že vše ostatní v rámci reklamní kampaně  bylo

víceméně okrajou záležitostí a nehrálo žádnou roli při získávání klientů.

Ve druhém případě šlo o výrobní prostor s pozemkem (viz Obr. č. 2). Popis dražby:

Třípodlažní nepodsklepená průmyslová hala úpadce ZPS Elektromontáže, a.s. ve Zlíně č.p.

5333 se nacházela v průmyslovém areálu Svitu v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

K budově náležely i přilehlé pozemky. Objekt měl dobrý přístup pro pěší i pro motorizované.

U budovy byla navíc i možnost parkování. Hala měla rekonstruované sociální zařízení a v III.

NP byla instalována klimatizace. Tato budova mohla být  bez zásadních úprav využita pro

průmyslovou výrobu. Dražba se konala dne 25.10.2007 v 11:00 hod. Za místo konání dražby

byl zvolen předmětný objekt v průmyslovém areálu Svitu, tř. Tomáše Bati 5333/74, 760 01

Zlín. Cena podle znaleckého posudku dosahovala výše: 14.000.000,- Kč. Nejnižší podání bylo

v částce 10.000.000,- Kč. Objekt byl posléze vydražen za částku ve výši 17.200.000,- Kč.192 

Pro závěrečný úspěch veřejné dražby výrobních prostor s pozemkem došlo k využití

kombinace reklamy formou inzerátu v elektronické (cca 45%) a tištěné (cca 25%) podobě,

191 http://www.amex-brno.cz/
192 http://www.amex-brno.cz/
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internetový e-mailing (cca 20%) a  kontextová reklama (cca 10 – vše z celkového počtu cca

15 respondentů, kteří reagovali zpětnou vazbou). V tomto pořadí pak „zabodovaly“ všechny

čtyři prostředky prodejní reklamy.

Třetí případ je zvláštní a prokazuje se na něm, co dokáže trpělivost v rámci reklamní

kampaně. Šlo veřejnou dražbu dobrovolnou pozemků (viz Tab. č. 1, Obr. č. 2) rozložených

při pravé straně silnice č. 38 z Jihlavy do Štok. Předmětné parcely se nacházely cca 0,5 km po

průjezdu  části  obce  Štoky-Zvonějov  a  končily  cca  1,5  km  před  obcí  Štoky,  respektive

pozemky se byly v k.ú. Štoky, obec Štoky, okr. Havlíčkův Brod. Část obce Štoky-Zvonějov

by se dal popsat jako malý sídelní útvar s několika rodinnými domky na levé straně páteřní

komunikace. Na pravé straně se rozkládalo několik nově postavených rodinných domů těsně

před dokončením. Byla zde rozvedena elektřina a probíhala i změna el. nadzemního vedení do

kabelů uložených v zemi. Zásobování vodou části obce Štoky-Zvonějov zajišťovaly vlastní

zdroje.  Plynofikace  této  části  obce  nebyla  dosud  uskutečněna  a  kanalizace  se  zatím

nerozvedla. Po silnici č. 38 z Jihlavy jinak vedla autobusová linka se zastávkou v obci Štoky-

Zvonějov. Město Štoky náleželo a náleží i v přítomnosti k dynamicky se rozvíjejícím obcím

na Vysočině. CP pozemků činila 684.979 m2 (cca 68,5 ha). Cena za 1 m2 byla stanovena na

30,- Kč. Na předmětu dražby nevázla žádná omezení dispozičních  práv.  Předmětné pozemky

přiléhaly ke státní silnici I. třídy Jihlava – Havlíčkův Brod. Datum dražby bylo stanoveno na

den 03. 04. 2008 v 11:00 hod. Místem dražby se stal Hotel Jihlava, Okružní 7, 586 01 Jihlava.

Cena  podle  znaleckého  posudku  činila  částku  15.069.538,- Kč.  Nejnižší  podání  bylo

nepříjemně vysoko, a to ve výši 21.000.000,- Kč. I přes takto nepříznivě stanovené nejnižší

podání  ve  vztahu ke znaleckému posudku došlo  k  vydražení  předmětu  dražby za částku

21.000.000,- Kč.193 

Mám-li  k  tomu udělat  komentář,  potom musím konstatovat,  že postupně  selhaly

všechny prostředky prodejní reklamy, které byly do té doby využívány. Nakonec uspěl jen

internetový e-mailing, který zajistil potřebného klienta na tuto dražbu a který prokázal, že se

vyplatila trpělivá a náročně vypracovaná nabídka cílená na potenciální zákazníky ze segmentu

developerů, zemědělských podniků, majitelů či provozovatelů logistických center a  podniků

lehkého průmyslu. Osloveno bylo prostřednictvím e-mailngu přibližně 350 respondentů, ale

zpětnou vazbou reagovali pouze tři dotázaní, z nichž jeden nakonec pozemek i vydražil.

193 http://www.amex-brno.cz/
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V pořadí čtvrtým případem byla také dražba pozemku (viz Tab. č. 2, Obr. č. 3). Popis

dražby: veřejná dražba dobrovolná velmi atraktivního pozemku, parcely č. PK 286/1, jak byla

tato parcela zapsána na LV č. 468 pro katastrální území Počáply, obec Králův Dvůr, okres

Beroun u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,  Katastrální  pracoviště  Beroun.  Podle

zápisu v LV činila celková plocha pozemku 18.109 m2. Pozemek se nacházel v bezprostřední

blízkosti dálnice D5 a její mimoúrovňové křižovatky s místní komunikací č. 2363 Počaply,

Králův  Dvůr.  Pozemek  byl  z  této  místní  komunikace  dopravně  obsloužen.  Územní  plán

stanovil způsob funkčního využití parcely jako SM, smíšené využití území městského typu.

Hlavní  funkce  (přípustné  využití):  obslužná  funkce,  zařízení  nevýrobních  služeb;

maloobchodní a stravovací  služby;  bydlení  v bytových a rodinných domech;  zařízení pro

administrativu; plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro rekreaci; parkoviště pro

potřeby  zóny.  Tamější  budované  objekty  musely  architektonickým  členěním  stavebních

forem a zejména celkovým objemem zastavění  respektovat  kompoziční vztahy,  měřítko a

kontext okolní zástavby KZ = 0,20/0,40. Dražba proběhla dne 06. 02. 2008 v 12:00 hod.

Místem této dražby se stal  Park Hotel Průhonice,  Uhříněveská 12, Průhonice.  Cena dle

znaleckého posudku byla ve výši  11.000.000,- Kč. Nejnižší podání stanovil dražebník po

dohodě s navrhovatele dražby v částce 9.700.000,- Kč, což byla i cena dosažená vydražením.
194 

S kladným ohlasem se tentokrát u zájemců o dražbu setkal jen internetový e-mailing,

kdy zpětnou vazbou reagovalo 12 respondetů z cca celkového počtu 450 kontaktovaných. V

průběhu  akviziční  činnosti  bylo  osloveno  rozsáhlé  spektrum  developerských,  stavebních

společnosti a průmyslových firem. Jednoho vážného zájemce se ale získat podařilo, na druhé

straně to nebyla marně vynaložená práce, protože tyto firmy  nicméně zůstaly jako potenciální

zákazníci i do budoucna. Kdykoliv jim bylo možné poslat průběžně aktualizovanou nabídku,

která vyhovovala  jejich podnikatelskému záměru.  Naopak neuspěla  kontextová reklama a

inzeráty v tištěné i elektronické podobě. 

A dalším vzorovým případem je naopak dražený movitý majetek (viz Tab. 3, Obr. č.

4). Popis dražby: dražba celkem 129 položek strojů a kancelářské zařízení (počítače) úpadce,

společnosti ELEKTROZÁVODY BRNO, a.s., a to podle dražebního katalogu uvedeného v

příloze dražební vyhlášky.  Datum dražby byl  dne 26. 06. 2007 v hod. 10:00 hod. Místem

dražby bylo přímo sídlo úpadce na Šámalově 62, 615 00 Brno-Židenice. Cena dle znaleckého

194 http://www.amex-brno.cz/
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posudku setrvávala v částce 977.906,-  Kč.  Nejnižší  podání bylo  dobře nastaveno ve výši

977.906,- Kč. Cena dosažená vydražením pak konsternovala všechny zainteresované strany, a

to částkou ve výši 2.076.910,- Kč, což bylo více než 100% zhodnocení oceněného předmětu

dražby.195 

S kladným ohlasem se u potencionálních účastníků dražby setkal hlavně internetový

e-mailing (cca 40%) , nicméně uspěly i inzeráty v elektronické (cca 30%) i tištěné (cca 20%)

podobě.  A posléze měla kladný ohlas i kontextová reklama (cca 10% m – vše z celkového

počtu cca 115 respondentů, kteří reagovali zpětnou vazbou. Na samotnou dražbu se dostavilo

téměř 50 dražitelů, kteří pak spolu velice „ čile“  soutěžili a postarali se o úspěch této dražby.

A konečně poslední zde uváděnou dražbou je rovněž veřejná dražba movitých věcí

(viz Tab. č. 4, Obr. č. 5). Předmětem veřejné dražby společné souboru movitého majetku bylo

řezivo, polotovary, soubor strojů, výpočetní a další kancelářská technika úpadce STROJÍRNY

OPATOV,  spol.  s  r.o.,  obec  Opatov,  okr.  Třebíč.  Pro  dokreslení  následující  situace  šlo

konkrétněji  o  tyto  jednotlivé  položky,  a  to  řezivo,   polotovary,  mostový  jeřáb  s  ručním

ovládáním (o nosnosti: 5 t), elektrická dvoukotoučová bruska, průmyslový vysavač, odsávání,

rozbrušovačka, stolní vrtačka, výstředníkový lis, hydraulická ohýbačka pásoviny,  rovnačka

pásoviny  a  dělička,   váha  500 kg,  svařovací  přístroj  Compakt  230 (5  ks),   LDR ruční,

ohraňovací  lis,  svařovací  přístroj  WLSP 315-P,  strojní  nůžky,  LDR 25 programovatelný,

svařečka  Hetra  200  sve,  mostový  jeřáb  (nosnost:  11.500  kg),  výstředníkový  lis  (160  t),

bateriový ručně vedený vozík, výstředníkový lis (63 t), vozík Desta (benzínový),  svařovací

přístroj  Kempomat  220,  vysokozdvižný  vozík  Desta,  jeřáb  (o  nosnosti:  500  kg),

vysokozdvižný  mostový  jeřáb  (o  nosnosti:  2  t),   počítačová  sestava,  telefonní  ústředna

Panasonic, tiskárna Konica Minolta, kopírka Minolta. Datum dražby bylo stanoveno na den

10. 10. 2008 v 12:00 hod. Místem dražby se stal přímo  Areál  strojíren Opatov,  675 28

Opatov na Moravě.  Cenu dle znaleckého posudku znalec stanovil  ve výši  1.300.000,- Kč.

Nejnižší podání bylo pak pod cenou soudního znalce. Cena dosažená vydražení se naproti

tomu vyšplhala na částku 1.441.431,- Kč.196 

I v tomto případě se dá s trochou nadsázky říct že dražební společnost byla úspěšná,

poněvadž celková částka přesáhla nejnižší podání, i když ne tak vírazně jako v předchozím

195 http://www.amex-brno.cz/
196 http://www.amex-brno.cz/
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případě.  Uděláme-li  nyní  rozbor  využitých  prostředků  prodejní  reklamy,  potom se  jasně

prokázalo, že si dlouhodobou dobrou reklamní pozici nyní i předchozích studiích zachovávala

forma inzerátu v elektronické (cca 40%) a méně  již v tištěné (cca 15%) podobě, vysokou

reklamní  „údernost“ měl  nadále internetový e-mailing (cca 35%) a nadále  „pokulhávala“

kontextová reklama (cca 10 – vše z celkového počtu cca 85 respondentů,  kteří  reagovali

zpětnou vazbou). 

Na těchto uvedených vzorových případech by se dalo shrnout, že každá zde uváděná

záležitost měla svá neopakovatelná specifika a byla realizována s jiným výsledkem, který se

mohl v řadě parametru velice lišit. Nelze tudíž globálně tvrdit, že běžně používané prostředky

prodejní reklamy mají samospasitelnou účinnost. Ten, kdo se chce vážně reklamou zabývat,

musí  být  vždy  opatrný  při  volbě  prostředků  prodejní  reklamy.  Není  přece  umění  pro

ekonomicky silnou společnost  „nalít“  do reklamy finanční  prostředky.  Důležité  je  získat

klienty pro určitý druh produktu či služeb s co nejnižšími náklady, které nakonec přinesou

spolu s finálním úspěchem maximální finanční profit.

4. Závěr

V rámci veřejných dražeb působí dražební společnosti, která na jedné straně stojí

před problémem marketingově zvládnout veřejnou dražbu, na straně druhé se zároveň snaží

zviditelnit ve vztahu dražebník a navrhovatel dražby, případně ještě v interakci dražebník a

dražitel.  Jedná  se  přitom  o  uzavřený  cyklus  mající  za  úkol  posílit  na  jedné  straně

marketingový potenciál, na straně druhé zároveň zvýšit finanční profit firmy.197

Pro pochopení  problematiky dražby jsme si  také ujasnili  některé  důležité  pojmy.

Kupříkladu, kdo to je dražebník, navrhovatel či vydražitel. Víme, že právní úpravu veřejných

dražeb obsahuje zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Tento zákon rozlišuje dva druhy

dražeb, a to  dražby dobrovolné, prováděné na návrh vlastníka věci nebo osoby oprávněné

(např. likvidátora, správce konkursní podstaty) a  dražby nedobrovolné, prováděné na návrh

zástavního věřitele, a to i proti vůli vlastníka předmětu dražby.198 

197 http://www.nasepujcka.cz/uvere.html
198 http://www.mesec.cz/clanky/drazba-nemovitosti-alternativa-k-prodeji/
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Víme, že dražby jsou v současné době jedna z nejvýhodnějších možností jak něco

koupit  velmi  nízkou  cenu,  aniž  byste  museli  mít  strach,  že  Vás  chce  někdo  napálit.  V

dražbách  neplatí  heslo: „Nejsem  tak  bohatý,  abych  si  mohl  kupovat  levné  věci“.  Právě

naopak. Ti, kteří mají peníze a chtějí investovat už zajisté na nějaké té dražbě byli. Ovšem

není to jen pro bohaté, jak se budete moci přesvědčit  na příkladech. Pokud chcete pořídit

například levné bydlení, je toto jeden z nejlepších způsobů. Nabídek však není tolik jako na

realitních serverech či  v realitních kancelářích,  a proto budete muset více hledat.  Chce to

trpělivost, která se nakonec určitš vyplatí a navíc, co potěší více než výhodná koupě.199 

Veřejnou dražbou rozumí zákon takové veřejné jednání, jehož účelem je přechod

vlastnického  práva  nebo  jiného  práva  k  předmětu  dražby,  konané  na  základě  návrhu

navrhovatele,  při  němž se licitátor obrací  na předem neurčený okruh osob přítomných na

předem  určeném  místě  s  výzvou  k  podávání  nabídek  a  při  němž  na  osobu,  která  za

stanovených podmínek učiní  nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo

jiné  právo  k  předmětu  dražby.  Veřejnou  dražbou  je  také  veřejné  jednání,  které  bylo

licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání.200

Rozlišují  se veřejné dražby dobrovolné,  které  jsou prováděny na návrh vlastníka

(vlastníkem se pro tyto případy rozumí též např. likvidátor a správce konkursní podstaty), a

veřejné dražby nedobrovolné,  kdy návrh podává dražební věřitel  (zástavní  věřitel,  věřitel,

jehož  pohledávka je zajištěna omezením převodu nemovitostí  nebo zadržovacím právem,

správcem daně,  správy sociálního zabezpečení  a zdravotní  pojišťovny provádějící  veřejné

zdravotní  pojištění),  jehož  pohledávka  je  přiznána  vykonatelným  soudním  rozhodnutím,

vykonatelným rozhodčím nálezem nebo je doložena vykonatelným notářským zápisem.201

Dražeb nejčastěji  využívají  insolvenční  správci,  exekutoři  a  finanční  úřady,  kteří

potřebují rychlým výnosem pokrýt něčí dluhy. To jsou nedobrovolné dražby. Nabízejí se v

nich byty či domy většinou ve špatném stavu.  Druhou možností jsou dobrovolné dražby, v

nichž například realitní kanceláře nebo developerské firmy nabízejí své nemovitosti. Avšak

navrhovateli  dražeb se začínají stávat i fyzické osoby, které mají zájem v poměrně  jistém

prváním prostředí veřejných dražeb výhodně zpeněžit svou nemovitost či soubor nemovitostí.

199 http://www.drazby.cz/jak-drazit
200 http://www.sagit.cz/pages/
201 http://www.sagit.cz/pages/
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To rozšiřuje možnosti dražebních společností, protože již nejsou odkázány pouze na „milost“

insolvenčním správcům.202 

Účastníkem veřejné dražby může být  kdokoliv, nemusí být  ani dopředu ohlášený.

„D ůležité je, aby si zájemci důkladně přečetli pravidla, třeba jaké doklady je nutné mít a jak

složit jistinu. Aby jim pak účast třeba neznemožnil jeden opomenutý dokument," upozorňuje

Ivo Gavlas, majitel aukční a realitní agentury Gavlas. Zpravidla  s sebou musíte mít doklad

totožnosti,  a  když  někoho  zastupujete,  plnou  moc.  Před  začátkem dražby  složíte  jistinu,

nejčastěji 50 až 150 tisíc korun. Je to pojistka, aby vítěz od nákupu neustoupil. Neúspěšní

účastníci dostanou peníze zpátky. Peníze lze přinést v obálce či je poslat z účtu.203 

Dražby mají své výhody oproti klasickému přímému prodeji, respektive oproti aukci,

které jsou zakotveny jednak v dražební jistotě,  indikující i  bonitu potenciálních dražitelů,

naproti tomu lze konstatova, že veřejná dražby ja určitým druhem kupní smlouvy, při  níž

dochází k přechodu vlastnického práva a ne k převodu. Tím je vyloučeno, aby vydražitel

stanovil platební podmínky podle své vůle, případně nárokoval peněžní slevu, jestliže věc má

odstranitelnou vadu, žádal případnou opravu vady vydražené věci, žádal dodatečně doplnění

toho, co vydražené věci chybí a v neposlední řadě nárokoval zrušení smlouvy v případě, že

má vydražená  věc jakoukoliv neodstranitelnou vadu,  požadoval  zrušení  smlouvy,  nelze-li

vydraženou věc užívat řádným způsobem, nárokoval odpovědnosti za právní vady vydražené

věci, dále uplatňoval záruční dobu, protože v tomto případě neexistuje zákonná záruční doba,

která se vztahuje na převod smlouvou nebo aplikoval ustanovení o smlouvách uzavřených

v omylu.204 

Výhody v  rámci  veřejné dražby však  mají  navrhovatel  dražby i  vydražitel.   Pro

původního majitele, navrhovatele dražby nemovitosti, má dražba výhodu v tom,  poplatníkem

daně z nemovitosti získané dražbou nemovitosti je totiž vydražitel. Za základ daně z převodu

nemovitosti  získané  dražbou nemovitosti  je  počítána  cena  dosažená  vydražením.  Daňové

přiznání je poplatník povinen podat místě příslušnému správci daně do konce třetího měsíce

následujícího  po  měsíci,  v  němž bylo  vydáno  potvrzení  o  nabytí  vlastnictví  k vydražené

nemovitosti. Nicméně výhody má i pro vydražitele, který takto v dražbě majetek získal, neboť

nabytím vlastnictví při dražbě nemovitosti  (uhrazením ceny) má zápis vlastnického práva do

202 http://bydleni.idnes.cz/
203 http://bydleni.idnes.cz/
204 http://www.amex-brno.cz/
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katastru nemovitostí jen deklaratorní činky. To znamená, že je po nabytí vlastnictví vydražitel

oprávněn s vydraženou věcí nakládat, tj. věc zcizit nebo dále zatížit.  Další nepopiratelnou

výhodou je pro vydražitele skutečnost u dražby nemovitosti obvyklá, že v případě, že je cena

dosažená vydražením menší, než je cena předmětu dražby, platí daň z převodu nemovitosti 

na základě ceny dosažené vydražením. Navíc odpadá, při přímém prodeji deponování kupní

ceny za nemovitost, a to v její plné výši do úschovy notáře či právníka  ještě před podepsáním

kupní smlouvy  do doby zápisu do katastru nemovitostí.205 

Pro běžné fungování dražební společnosti má reklama hlavní cíl, a to upozornit na

nabízenou službu a umožnit dražebníkovi jednání s navrhovatelem i dražitelem.206 Působnost

reklamy v rámci dražební společnosti není zrovna taková, jak vidíme v běžném životě. Tam

na nás reklma působí z novin, plakátů, rozhlasu, televize nebo v neposlední řadě i z internetu.

Modernějším  pojmem,  který  je  místo  pojmu  reklamy  používán  je  pojem  marketingová

kampaň. Marketingová kampaň přitom představuje několik  různých komunikačních kanálů a

zároveň i jejich vzájemnou kombinaci.207

Shrnuto a podtrženo lze říct, že to, co jsem v předochozí kapitolách této práce spojil

dohromady nebylo samoúčelné. Mělo to svoji logiku. Musíme skutečně pochopit na jedné

straně  mechanismus dražby se všemi jeho právními důsledky,  na straně  druhé je důležité

rozkrýt  i  zákonitosti  reklamy,  která  dražebníkovi  může  pomoci  úspěšně  realizovat  jeho

podnikatelský záměr, anebo na mu přivodit finanční ztráty,  které vznikají jako náklady na

přípravu a průběh samotné dražby, nedokáže-li reklamy využít ve své každodenní činnosti.

Na vzorových případech z segmentu dražební trhu bylo náležitě rozkryto, že každá

zde  uváděná  záležitost  měla  svá  neopakovatelná  specifika  a  byla  realizována  s  jiným

výsledkem, který se mohl v řadě parametru velice lišit. Nešlo tudíž globálně tvrdit, že běžně

používané prostředky  prodejní  reklamy mají  samospasitelnou účinnost.  Ten,  kdo se chce

vážně reklamou zabývat, musí být vždy opatrný při volbě prostředků prodejní reklamy. Není

přece  umění  pro  ekonomicky  silnou  společnost  „nalít“  do  reklamy  finanční  prostředky.

Důležité je získat klienty pro určitý druh produktu či služeb s co nejnižšími náklady, které

nakonec přinesou spolu s finálním úspěchem maximální finanční profit.

205 http://www.amex-brno.cz/
206 http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/30/reklama.html
207 http://reserse-reklama.wz.cz/
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Právě  praktické působení v segmentu dražební trhu jasně prokázalo, že dražebník

nemůže v podstatě nikdy, nedostane-li dražbu, která mu vynese „tu čnou“ provizi, uvažovat o

drahých reklamních prostředcích v podobě filmu, televize, rozhlasu, sponzoringu apod. To by

stejně  nemělo  takový  ekonomický  efekt,  jaký  lze  očekávat  od  daleko  levnějších  forem

reklamy. Na případových studiích bylo v této práci jasně prokázáno, že není problém uspět v

konkrétním případu dražby,  stanoví-li  se patřičná reklamní strategie.  Za nosné prostředky

reklamy bych nyní označil inzeráty v elektronické podobě, internetový e-mailing (pozor však

na SPAM), tištěnou inzerci, letáky, prospekty, katalogy  a případně i kontextovou reklamu na

vlastních webových stránkách firmy či reklamu ve výlohách.  

Zastavím-li se ještě na závěr u tvorby vlastních webových stránek, musím bohužel

říct,  že je třeba dát pozor na prostředky do tohoto projektu vynakládané.  Kvalitní  vlastní

webové stránky jsou sice pěkná věc, ale neřeší základní problematiku, a to jak aktivně získat,

oslovit, udržet si a přemluvit navrhovatele dražby i potenciálního dražitele. Dívám se na tuto

záležitost poněkud skeptičtěji a přivítal bych ji spíše u velké a již etablované dražební firmy

jako dobrý doplněk, kterým působíme na „duši“  klienta. Ostatně není to levná záležitost, jak

se nás naopak z internetové reklamy snaží přesvědči poskytovatelé těchto služeb. 

Rovněž  některé  druhy  placené  internetové  inzerce  nejsou  právě  zanedbatelnými

položkami v rozpočtu na reklamu na jednotlivé dražební případy. Je třeba si vytvořit takové

reklamní  portfolio,  aby  bylo  zcela  zřetelné,  že  se  nám  peníze  mnohonásobně  vrátí  za

zrealizovanou dražbu. Za velmi laciné považuji bezplatné inzertní servery,  z nichž některé

mají dobrý  „rating“  a jsou navštěvovány rozmanitvými sociálními skupinami v pravidelně

hojném počtu. V tomto ohledu uvádím především jednoho takového zástupce: www.bazos.cz.

Bylo by rovněž vhodné, aby dražební společnost dbala na letákovou kampaň a pro

velice  solidní  klientelu  připravovala  pravidelně  aktualizovaný firemní  katalog.  Výborným

reklamním prostředkem je internetový e-mailing, který nic nestojí a musíme v tomto případě

jen nastavit  slušná pravidla tak, abychom nebyli  obviňování s šíření SPAMu. Interaktivní

kontakty, které se nám takto podaří navázat mají většinou dlouhodobý charakter a dražebník

si může postupně vytvářet vlastní klientelskou databázi s dlouhodobými obchodními vazbami.

Nemám-li ještě zapomenout na okrajový prostředek, a to na reklamu ve výlohách. Prostě to je

také okrajová záležitost a je-li možnost, neváhal bych to použít jako reklamní doplněk. 
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Na samotný závěr bych možná pouze dodal, že je třeba prakticky působit v daném

segmentu hospodářství, aby si člověk ujasnil, jak je jeho problematika složitá a jak ji musíme

pečlivě stále studovat. Určitě jsem v rámci této práce nevyčerpal vše, co jsem chtěl, ale nedá

se nic dělat. Je to totiž daleko složitější problematika, než by se dalo čekat. Kdyby bylo více

prostoru možná by stálo za uvážení zpracovat sofistikovanou databázi, na jejímž funadamentu

by se dalo z dlouhodobějšího hlediska zkoumat nakolik může fungovat propojení veřejných

dražeb a některých reklamních prostředků využitých na podporu dražebních projetků. Nebylo

by špatné potom vyslovit  v daném času a prostoru obecnější závěry,  které by precizovaly

práci dražebníka. V tomto ohledu platí přímá úměra, že čím více pracuje člověk s fakty, tím

lépe je i propojí s teorií a tím více se stává expertem ve svém oboru. A to je tak vše, co jsem

chtěl napsat. 
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7. Tabulky

Tab. č. 1 Návrh na inzerát na dražbu pozemků v k.ú. Štoky, okr. Havlíčkův Brod.

Jedinečná investiční příležitost do budoucnosti!!!

Aukční síň AMEX Brno, s.r.o., vyhlašuje konání
veřejné dražby dobrovolné na čtvrtek 3. dubna 2008 v 11,00 hod.

v salonku Hotelu Jihlava, Okružní 7, Jihlava.

Předmětem dražby jsou rozsáhlé pozemky v ideálním tvaru v k.ú. Štoky, okr. Havlíčkův Brod.
Cena dle znaleckého posudku: 15,0 mil. CP: 68,5 ha. Nejnižší podání: 21,0 mil. Kč. 

Pozemky se rozkládají přímo při pravé straně silnice č. 38 z Jihlavy do Štok, začínají přibližně 0,5 km 
po průjezdu části obce Štoky-Zvonějov a končí zhruba 1,5 km před obcí Štoky. 

Další informace u dražebníka, tel.: 721 109 048 nebo 603 852 779. 
Posudek soudního znalce na vyžádání zašleme (pouze

v elektronické podobě). Žádejte na e-mail : amex@amex-brno.cz

Tab. č. 2 Návrh na inzerát na dražbu pozemku v k.ú. Počaply, okr. Beroun.

Aukční síň AMEX Brno, s.r.o., vyhlašuje konání
 dražby dobrovolné na čtvrtek 5. února 2009 v 12,00 hod.

v salonku hotelu Parkhotel Průhonice, Uhříněveská 12, okr. Praha-západ.

Předmětem dražby je pozemek v lukrativní poloze.
č.p.: PK 308/1, k.ú. Počáply, obec Králův Dvůr, okr. Beroun. CP 11.590 m2

Cena dle znaleckého posudku: 8,60 mil. Kč. Nejnižší podání: 6,80 mil. Kč. Dražební jistota: 0,7 mil. Kč.

Funkční využití parcely jako SM - smíšené využití území městského typu. 
Inženýrské sítě jsou v těsné blízkosti parcely. Snadný přístup ze státní komunikace č. 605 (Plzeňská)

Další informace u dražebníka, tel.: 721 109 048 nebo 603 852 779. 
Posudek znalce a dražební vyhlášku na vyžádání zašleme (pouze
v elektronické podobě).  Žádejte na e-mail : amex@amex-brno.cz
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Tab. č. 3 Návrh na konání veřených dražeb dobrovolných.

Auk ční síň AMEX Brno, s.r.o., 
vyhlašuje konání ve řejných dražeb dobrovolných v prostorách akciové spo lečnosti

ELEKTROZÁVODY BRNO, a.s., na adrese Šámalova 62, 61 5 00 Brno-Židenice

dražební den úterý 26. 06. 2007 
 
* 10,00 hod. dražba strojů a kancelářského vybavení
 

dražební den  pátek 29. 06. 2007  

* 09,00 hod. skladové zásoby 
* 10,00 hod. pozemek p.č. 1113/19 
* 11,00 hod. soubor nemovitostí
* 13.00 hod. motorová vozidla 

Další informace  u dražebníka, tel.: 721 109 048; 603 852 779; www.amex-brno.cz; www.ezb.cz  
Posudky znalců a dražební vyhlášky na vyžádání zašleme (pouze v elektronické podobě).  

Žádejte na e-mail : amex@amex-brno.cz

Tab. č. 4 Návrh na inzerát na dražbu společnou věcí movitých

Aukční síň AMEX Brno, s.r.o.,
vyhlašuje na pátek dne 10. října 2008 ve 12,00  hod. konání veřejné dražby dobrovolné společné 

věcí movitých v prostorách úpadce STROJÍRNY OPATOV, spol. s.r.o., 
na adrese Opatov 207, 675 28 Opatov, okr. Třebíč.

Předmětem dražby je celkem 104 položek věcí movitých, a to strojů a strojního zařízení, kancelářského
nábytku, kancelářské a výpočetní techniky, polotovarů ze dřeva, řeziva a skladových zásob barev a ředidel.

Další informace u dražebníka, tel.: 721 109 048 nebo 603 852 779.
Posudky znalce, dražební katalog a dražební vyhlášku na vyžádání zašleme

 (pouze v elektronické podobě). 
Žádejte na e-mail: amex@amex-brno.cz
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9. Obrazová příloha

Obr. č. 1 Návrh na reklamní leták na administrativní budovu.

Neváhejte a volejte na tel. č.: 721 109 048

„Nemáte kde podnikat, pak podnikejte v Brně!“

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná lukrativního objektu

dne 16. 11. 2006

Předmět  dražby: samostatně stojící  administrativní p řízemní budova  včetně  pozemku
v Brně-Židenicích, ul. Kosmákova 4300/38.

Cena dle znaleckého posudku: 1.600.000,- Kč

Nejnižší podání: 1.600.000,- Kč



Obr. č. 2. Návrh na reklamní leták na dražbu komerčního objektu.

Neváhejte a volejte na tel. č.: 721 109 048

„Atraktivita a podnikatelský styl přímo v centru Zlína!“

Veřejná dražba dobrovolná

dne 25. 10. 2007

Předmět dražby: komerční objekt úpadce ZPS Elektromontáže, a.s.,  č.p. 5333 v bývalém
Baťově areálu

Cena dle znaleckého posudku: 14.000.000,- Kč 

Nejnižší podání: 10.000.000,- Kč



Obr. č. 3 Návrh letáku na dražbu pozemku v okr. Havlíčkův Brod.

Neváhejte a volejte na tel. č.: 721 109 048

„Neopakovatelná investice do budoucnosti!“

Veřejná dražba dobrovolná 

dne 3. 4. 2008

Předmět  dražby: pozemky o  CP 68,5 ha při  pravé strany silnice č.  38 z
Jihlavy do Štok, okr. Havlíčků Brod.

Cena dle znaleckého posudku: 15.069.538,- Kč 

Nejnižší podání: 21.000.000,- Kč



Obr. č. 4 Návrh letáku na dražbu pozemku v okr. Beroun.

Neváhejte a volejte na tel. č.: 721 109 048

„Právě teď postav dům, zasaď strom a zploď dítě!“

Příprava veřejné dražby dobrovolné

Předmět dražby: pozemek se schváleným územním plánem pro smíšenou plochu bydlení,
obchodu a služeb v Králov ě Dvoře-Počaplech, okr. Beroun.

Cena dle znaleckého posudku: 8.700.000,- Kč

Nejnižší podání: 6.850.000,- Kč



Obr. č. 5 Návrh letáku na dražbu strojů a kancelářského zařízení.

Neváhejte a volejte na tel. č.: 721 109 048

„Přijdeš-li, vybereš si a zařídíš dílnu i kancelář!“

Veřejná dražba dobrovolná

ze dne 26. 6. 2007

Předmět  dražby: 129  jednotlivých  položek  strojů  a  kancelářského  zařízení  (počítače)
úpadce ELEKTROZÁVODY BRNO, a.s.

Cena dle znaleckého posudku: 977.906,- Kč 

Nejnižší podání: 977.906,- Kč 



Obr. č. 6 Návrh na titulní stranu firemního katalogu.

AMEX Brno, s.r.o.

2007

PREZENTACE 
SPOLEČNOSTI


