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zadavatel: Aqualand Moravia, Pasohlávky č' eV' 1 10, 69'1 22, Pasohlávky

stěžovatel: soukromá osoba

Médium: internet

stíŽnost:

stižnost směřuje proti reklamě na Aqualand Moravia mistěné na facebooku' Podle
stěžovatelky ,je nevhodné ukazovat nezletilé děti řídící motorové Vozidlo.''

Rozhodnutí: reklama je závadná

odúVodnění:

členové nezávislé Arbitrážní komise se seznámili s obsahem stížnosti, s Vizuálem
předmětné reklamy a se stanoviskem zadavatele. Ten Ve svém Wádření mj' uvádí:

''Předně máme za lo, Že předmétnou reklamu je třeba Vnímat s nadsázkou a
humorem, coŽ )e ze samotného Vyznění reklamy patrné' Dále považujeme za
důležité uvést, Že zábéry reklamy, v nichž děti řídi automobil, jsou VŽdy doplněny
textem: ,,Během natáčení žádné dítě neřídilo doprevní progtředek. V Žádném
případně nenabádáme k řÍzení dopravních prostředků nezpůsobilýnri osobami.

Jedná se o reklamní nadsázku, nic ze zobrazeného nenapodobujte"' Tento text je ve
Videu uveden pro připad nepochopeni nadsázky reklamy a jeho účelem je upczornit
na skutečnost' že u žádném případě nedoporučUjeme jecnání Vyobrazené V reklamě,
tedy řízení dopravního prostředku nezletilými clětmi.

Reklama byla šířena výhradně po sociálni síti Facebook' přiěemŽ účet na Facebooku
si smí založit bez souhlasu rodiče v souladu s 5 7 zákona ó' 110/2019 sb.' o
zpracování osobních údajů, pouze dítě, které dovršilo patnáctého roku véku. osoba
starší patnácti let je již trestně odpovědná a předpokládá se její dostatečná rozumová
a mravnÍ Vyspělost."
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Řbbi# rl"r.r"'v V ustanovení ě|ánku 3.'l (základní požadavky na reklamu) Části l,
Kapitoly 1 stanoví, Že 

'reklama 
nesrní navádět k porušování právních předpisů nebo

budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí". Podle jednomyslného stanoviska
členů Arbitrážni komise k porušení tohoto ustanovení v daném přlpadě došlo.
ArbitrážnÍ komise zároveň pošle podnět na příslušný Živnostenský úřad.

V Praze dne 18. prosince 20í9

za 3právnost:

Adřesátl:
1. zadavatel reklamy
2. stěžovatel
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