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zadavatel: seznam'cz' a.s., Radlická 3294/10, 'l50 00 Praha 5

stěžovatel: soukromá osoba

Módium: internet

stížnost:

stíŽnost směřuje proti reklamě na knihu o odsouzeném za waŽdu (J.KájÍnek)
umístěnou na portálu seznam'cz' Podle stěŽovatele Výše uvedené můŽe být
nevhodně náVodné plo mládež a zároveň' že se jedná o nemorální reklamu.

Rozhodnutí: reklama je nezávadná

odůvodnění:

Členové nezávislé Arbitrážní komlse se seznámili s obsahem stížnosti, s Vizuálem
předmětné reklamy a se stanoviskem zadavatele. Ten Ve svém Vyjádření mj' uvádí:

,,Přestože stížnost obsahuje informaci o přiloženém screenshotu' náhled konkÍétní
rozporované reklamy nám v rámci Vaší výzvy doručen neby|. Rozporovaná reklama
byla navíc Vymezena natolik obecným zpúsobem, že s ohledem na rozsah sluŽeb
poskytovaných spoleóností seznam.cz nenÍ možné konkrétní banner bez dalšlch
informací dohledat a Vyjádřit se tak ke konkrétní podobě reklamy'

V připadě inzerce knihy s podobiznou pan Jiřího Kajj6l:a se jedná o inzerci Voh]ě
prodejného Žboži, které není V rozporu s obecně záYaznými práVními předpisy.
Publikace o kontroverzni osobě a vizuáln| prezentace t:l:ovéhcto produktu či osoby
neznamená bez dalšího rozpor se zákonem č. 40/t995 sb. ěi sjinými předpisy o
reklamních sdělenich.

Mimo osobu pana Jiřího Ka.iínka stíŽnost neobsahuje konkrétní důVody svědčÍcÍ o
protiprávnosti takové reklamy'

zároveň se nejedná o porušení Kodexu reklsmy RPR' neboť rcdošlo k prezentaci,
která by porušovala hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti obecně
příimané těmi' tt nichž je pravděpodobnó' Že je reklan-: zasáhne (kapitola ll'' ěi. 1.).
Nejednalo se ani o reklamu s motivem straclru či pocp;l]'.;icí násiiné akty (kapitcia il'
čl' 4.)."
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PADl PPo PtlLÁMu,
utenove
normami,
z pohledu

ArbitráŽní komise nespatřují V piedmětné reklamě rozpor s etickými
které kodex reklamy na marketingovou l(oml{nikaci ktade' Reklama je tak
kodexu nezáVadná a stiŽnost se zamítá'

t
Dr. L
výko

V Praze dne 18. prosince 2019

Adresáti:
1. zadavatel reklamy
2' stěŽovafel

za spráVnost: adislav Šťastný
nný ředitel RPR

l l3 00 Praha 1 I'Ialá stŘna

Tel / ld, +.120 257 5ll ,1,11


