
 

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR 
(Čj. 005/2019/STÍŽ) 

 
Zadavatel:  BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01  Říčany u Prahy 
   
Stěžovatel:   soukromá osoba 
  
Médium:  
 
Stížnost:  
Klamavá reklama. Obchodní řetězec Billa nabízí snídaňové nádobí s Mickeym a 
Minnie. Při nákupu v určené výši získá zákazník nálepku. Místo setu si však může 
zákazník vybrat pouze jednu z variant. Billa nabízí snídaňové nádobí pro děti za 15 
nálepek (jedna za 250 Kč nákupu, tedy celkem musíš utratit 3750 Kč) a doplatek 
99,99 Kč. Na letáčku je psáno, že zákazník dostane snídaňový set, ale ve 
skutečnosti si můžeš vybrat pouze jednu z variant - hrníčky, talíře, misky nebo box. 
Vzhledem k tomu, že jde o potřeby pro děti, jde o velkou sprosťárnu.  
 

Rozhodnutí: stížnosti bylo vyhověno – reklama je závadná 
 
Odůvodnění:   
 
Členové nezávislé Arbitrážní komise RPR se seznámili s obsahem stížnosti, 
s vizuálem předmětné reklamy a se stanoviskem zadavatele. Ten ve svém vyjádření 
mj. uvádí: 
 
„Společnost BILLA, spol. s r. o. si v příloze tohoto dopisu dovoluje připojit vzor 
sběrací karty, jejíž originál je vydáván na prodejnách BILLA zákazníkům, kteří projeví 
zájem zúčastnit se marketingové akce a získat za zvýhodněných podmínek 
snídaňové nádobí s obrázky Disney (Mickey Mouse a Minnie). Tato karta představuje 
tištěnou reklamu vztahující se k předmětné marketingové akci uvedena též na 
webových stránkách společnosti BILLA, spol. s r.o. a je dostupná zde: 
http://www.billa.cz/disney 
 
Marketingová akce spočívá v tom, že zákazníci za své nákupy na jednotlivých 
prodejnách BILLA samolepky, které nalepí na sběrací kartu a v případě dosažení 
dostatečného počtu nálepek na sběrací kartě si následně mohou v případě svého 
zájmu koupit za cenově zvýhodněných podmínek jeden set snídaňového nádobí 
s obrázky Disney (Mickey Mouse a Minnie). Jeden set je definován jako set dvou 
hrnečků, set dvou snídaňových krabiček, set dvou snídaňových mističek nebo set 
dvou snídaňových talířků. 
 
Z textu stížnosti společnost BILLA, spol. s r.o. vyrozuměla, že stěžovatel není 
spokoje s tím, jak jsou složeny sety nabízeného snídaňového nádobí. Stěžovatel by 
pravděpodobně preferoval, aby si v rámci nákupu zvýhodněného setu mohl vybrat 
(nakombinovat) jakékoliv dvě položky snídaňového nádobí ze čtyř možností 
(hrneček, talířek, mistička, krabička) dle svého výběru. 
 



 
Společnost BILLA, spol. s .r.o. zcela chápe, že všem zákazníkům nemusí vyhovovat 
způsob, jakým jsou snídaňové sety pro tuto marketingovou akci sestaveny. 
Společnost BILLA, spol. s r.o. nicméně v tomto případě sestavování snídaňových 
setů zohlednila řadu dřívějších zkušeností s konáním podobných marketingových 
akcí, jakož i řadu dřívějších podnětů od svých zákazníků. 
 
Pokud by společnost BILLA, spol. s r.o. umožnila zákazníkům kombinovat snídaňové 
sety dle jejich preferencí, je pravděpodobné (resp. potvrzuje to řada praktických 
zkušeností společnosti BILLA, spol. s r.o. s podobnými marketingovými akcemi), že u 
některé z položek (přičemž obvykle nelze předem odhadnout, u které) by došlo velmi 
brzy po zahájení marketingové akce k nerovnoměrným prodejům a v důsledku toho 
k předčasnému vyčerpání zásob, což by vedlo k velkému rozčarování mnoha 
zákazníků, kteří sbírali nálepky na své sběrací karty s úmyslem zakoupit za 
zvýhodněnou cenu právě tuto položku. Navíc společnost BILLA, spol. s r.o. na 
základě zpětné vazby od svých zákazníků ví, že většina zákazníků nakupuje 
zvýhodněné zboží v marketingových akcích pro dvě děti, tj. tito zákazníci preferují, 
aby jeden set nádobí obsahoval v podstatě identickou položku pro každé z dětí, 
neboť děti si pak nové nádobí vzájemně nezávidí. 
 
Společnosti BILLA, spol. s r. o. je velmi líto, že stěžovateli shora uvedené rozdělení 
snídaňových setů nevyhovuje. Společnosti BILLA, spol. s r. o. je však přesvědčena, 
že se v dané věci nedopustila žádné klamavé ani jinak závadné reklamy, neboť o 
složení snídaňových setů (tj. že jeden set obsahuje dvě stejné položky nádobí) jsou 
zákazníci předem informováni a záleží pouze na jejich rozhodnutí, zda se za těchto 
podmínek budou chtít předmětné marketingové akce zúčastnit.“ Potud citace 
z vyjádření zadavatele. 
 
Členové Arbitrážní komise RPR se v hlasování ztotožnili s argumenty stěžovatele. 
Definice snídaňového setu v předmětné komerční komunikaci chybí a zadavatelem 
poskytnutý disclaimer nelze na argumenty stěžovatele uplatnit. Stížnosti se vyhovuje. 
Reklama je z pohledu etického Kodexu závadná. 
 
 

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

V Praze dne 27. března 2019 
     
 
 
              Za správnost: Dr. Ladislav Šťastný 

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


