
RozHoDNUTí ARBITRÁŽHí rorulsE RPR
(q. o21l2o19tsÍíŽ)

zadavatél: Uloz.to cloud a.s', Mezibranská 157914,1'lo 0o PÍaha 1

stěžovatel: soukromá osoba

Médium: internet
stíŽno3t:

stížnost směřU.ie proti inzerátu umístěném na portálu uloŽ.to' jehoŽ předmětem je

''vyděláVá 62 000 Kč denně ...''' stěžovatel se domníVá' že není vhodný pro děti,
které portál navštěvují, d|e jeho názoru, ne]ěastěji. Zárcveň jé přesvědčen, Že inzerát
překračuje společenské normy a je klamavý.

Rozhodnuti: reklama je nezávadná

odúvodnění:

Členové nezávislé Arbitrážní komise se seznámili s obsahem stížnosti, s Vizuálem
předmětné reklamy a se stanoviskem zadavatele. Ten Ve svém vyjádřenímj. uvádí:

,,Veškerá reklama se na Web Wwwuloz.to, stejně jako qa všechny další internetové
stránky (např' i www.blesk.cz), dostavá přes RTB systémy. Prícnipem RTB je nákup a
prodej reklamního místa na Webu, kdy celý proces probíhá zcela automatizovaně a
ani společnost Root Media, ani společnost Uloz.to tedy jakkoli do yýběru reklamy,
která bude zobrazena na Webu Www.uloz.to, nezasahujg, Uvedená reklama tak
nebyla jakýmkoli způsobem objednána či zpracována ani společnostíRoot [4ecia, ani
společností Uloz.to. Pro doplnění uvádíme, že RTB systémy fu gují na principu
cookies a zobrazené reklamy jsou tak personalizované. Každému návštěvníku webu
se tak V náVaznosti na jeho pÍeferencích zobrazíjiná reklama.

Ujišťujeme Vás Však, že reklamy, které se objevují la našem webu pravidelně
podrobujeme kontrole.
Uvedellou reklamu jsme Však doposud na žádném,ze zastupovaných mediích
nepotkali. Pokud by se tak stalo, byla by již dáVno z nrí strany zablokována. Pokud
reklamy tohoto typu na některém ze zastupovaných po|lélů najdeme, tak standardně
žádáme daného poskytovatele RTB o jejich stažení :' zablokování. K tomu však
potřebujeme celou URL adresu a pouhý screenshot nestačÍ. Pokud tak
někteý z návštěvníků našeho webu má za to, že nělterá zobrazená reklama je
nevhodná či V rozporu s práVními předpisy, je nezb):r'é, aby nám nahlásil URL
adresu této reklamy, abychom mohli přUmout další nezb)4né kroky.

za situace, kdy společnost Uloz.to Vystupuje jako neur'ršlní posMovatel obsahu a
aKivně nekontroluje ani obsah ukládaných informací eni věk návštěvníků se jedná
pouze o nepodloženou spekulaci"'
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Ýzňk;děn k tomu, Že šiřitel souhlasí s názárem stěŽo,.jl.irie, že pňedmětná reklama
nemusÍ splňovat etické nároky podle Kcdexu re:._-Íly, jd; tedy o hledání
odpovědnosti za.Výsledek tohoto procesu' Za obsah rit:i žadávatel' zi jeho šířeni
pÍovozovatel média. clenové ArbitráŽní komise požádal' V_ Rámiše o náVrh systému,
ktený by pozici jednotlivých akterů deÍjnoval, včetně jqic_h zodpovědnosti. óllem je
Vyhnout se negativnim reakcím z řad spotřebitelŮ.

za spráVnost;
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členové. AÍbitráŽnÍ kom'|se nespatřuji V předmětnq reklamě rozpor s etickými
noq'9mj' lder kodex Íeklamy na marketingovou komyd:€ci klade. Řekbma je'tak
z pohledu kodexu nezávadná a stiŽnost se zamÍtá'

V Praze dne 18, prosince 2019

(

Adresáti:
1. zadavatel reklamy
2. stěžovatel


