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stižnost směřuje proti reklamě na únikovou hru Po|tergeist Vysílanou na Youtube.
Podle stěŽovatelky je rek|ama agresivni a VyVoláVá strach, pÍoto je nevhodné, aby
byla vysílána v dopoledních hodinách mezi dětskými pořady'

Rozhodnutí: reklama je nezávadná

odúvodnění:

Členové nezávislé Arbitrážní komise se seznámili s obsahem stížnosti, s ViZuálem
předmětné reklamy a se stanoviskem zadavatele. Ten ve svém vp'ádření mj. uvádí:

,,Fakt, Že reklama byla zobÍazena mladému publiku rozhodně není záměrem ale
spíše omylem, neboť cílová skupina je 18+, spíše 25 a výše, přičemŽ věkové
omezení na 18 let věku je V reklamní kampani nastaveno od zaěátku. zohruzování
reklamy mladšímu publiku ]e neŽádoucí jak zdůvodů společenských, tak
marketingoVých'

V prvni řadé je třeba poukázat na to, Že pokud stěŽovatelka pouští Youtube videa ze
svého vlastniho úětu, kde má nastaven svůj věk, vždy zde bude riziko Že bude do
Videí vloŽena reklama nevhodná pro mladislvé. Pro zobrazováni obsahu na Youtube
je klíčový právě věk uživatele' a proto by stěŽovatelka méla obsah určený dětem
pouštět zúčtu kteÚ má nastaven Věk pod 18 let. Youtube sám nepozná kdo
obrazovku v dané chvíli sleduje' Z našeho pohledu jsme se tedy nedopustili žádného
prohřešku Vůči kodexu, neboť reklama se zobrazuje jen a pouze uŽivatelům nad 18
let Věku.

Rádi podnikneme další kroky, které pÍavděpodobnost zobrazení reklamy
mladisfuému publiku dále sníŽí. Dnes jsme tedy s okamŽitou platností učinili
následující:

1) Do nastavení kampaně jsme VloŽili 2000 dětských Youtube kanáIů, v jejichž
Videích se reklama nebude zobrazovat bez ohledu na věk uŽivatele

2) V nastavení kampaně jsme zakázali zobíazování reklamy ve videích s
ratingem DL-Y, tedy videích vhodných pro rodiny s dětmi, opět bez ohledu na
věk uŽivatele."
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RozHoDNUTí ARBFRÁŽNÍ KoMtsE RPR
(Čj 037/201g/sTíŽ)

zadavatel: Vaarden seis lnvestment Group s.r.o., Petrské náměstí 1 186/1' 1 1o 0o
Praha 1

stěžovatel: soukromá osoba

Médium: internet

stížnost:
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Reklama je šířena prostřednictvím kanálu Yoúube. stěŽovatel by měl proto Využít
prostředky rodičovské kontroly tak' aby takov'ý nečekaný zásah nenastal.

Členové ArbitrážnÍ komise nespatřujl V předmětné reklamě rozpoI s etlckými
normami, Keré kodex reklamy na marketingovou komunikaci klade. Reklama ie tak
z pohledu kodexu nezávadná a stiŽnost se zamitá.

V Praze dně 18_ prosince 2019

Adresáti:
1. zadavatel reklamy
2. stěŽovatel
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