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PubRes (1993)

obchodná spoločnosť poskytujúca 
poradenstvo v oblasti kreatívneho 
priemyslu 

www.pubres.sk

Rada pre reklamu (1995)

orgán etickej samoregulácie reklamy – 
Etický kódex reklamnej praxe

hlavným cieľom je presadzovať, aby sa na 
území Slovenskej republiky šírila čestná, 
slušná, decentná, legálna a pravdivá 
reklama

združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú 
do procesu marketingovej komunikácie – 
zadávateľov, resp. asociácie zadávateľov 
reklamy, reklamné agentúry a média, 
resp. asociácie šíriteľov reklamy

www.rpr.sk 

Radoslav Kutaš
konzultant pre oblasť kreatívneho 
priemyslu osobitne v otázkach 
reklamy, médií, kinematografie a 
práv duševného vlastníctva 

člen Arbitrážnej komisie Rady pre 
reklamu

spoluautor rekodifikácie Etického 
kódexu reklamnej praxe (2010) 
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Kampaň Nič neriskuj - TV spot

„... len na Alza.sk kúpite notebook s možnosťou vrátiť 
ho kedykoľvek. Alza.sk – špecialista na notebooky.“ 

    V obraze text: „Nič neriskuj. Nová služba zadarmo, 
vrátenie peňazí kedykoľvek. Akcia platí od 22.8. do 
2.10. 2016. Viac na www.alza.sk/nicneriskuj.“         

Okrúhly stôl SAEC
Bratislava 

7. november 2016



  

Z nálezu AK RPR (13. 10. 2016)

„Reklama síce obsahuje informáciu o dĺžke 
trvania samotnej služby, ktorú bolo možné získať  
v obmedzenom čase aj zdarma a odkaz na web 
stránku, na ktorej sú podmienky služby Nič 
neriskuj podrobne rozpísané, avšak Komisia je 
toho názoru, že samotný spot, resp. tvrdenie o 
tom, že notebook je možné vrátiť „kedykoľvek“ 
nemusí byť zo strany spotrebiteľa interpretovaný 
tak, že existuje  časové obmedzenie trvania tejto 
služby resp. výhody. Význam výrazu „kedykoľvek“ 
vyjadruje rozmanitosť, resp. ľubovoľnosť pri 
voľbe času, a keďže v spote nebol tento použitý 
vo vzťahu k dĺžke služby, napríklad spôsobom 
„kedykoľvek počas 18-tich mesiacov“, spotrebiteľ 
mohol nadobudnúť mylný dojem, že služba nemá 
časové obmedzenie resp. že ho je možné vrátiť 
minimálne v čase trvania záruky alebo v čase 
presahujúcom záručnú dobu. Teda k omylu 
spotrebiteľa mohlo dôjsť aj v takom prípade, ak 
by spotrebiteľ nepredpokladal možnosť vrátenia 
tovaru po 10 rokoch.“ 

Pozitívny nález = reklama je v rozpore
http://www.rpr.sk/sk/nalezy/alza:---nic-neriskuj-- 

Čl. 14 ods. 2 Kódexu (pravdivosť):

Reklama nesmie obsahovať klamlivý 
údaj o vlastnom alebo o cudzom 
podniku a ani o jeho produktoch; za 
klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám 
osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na 
okolnosti a súvislosti, v akých sa 
používa, uviesť priemerného 
spotrebiteľa do omylu. 

(t. j. spotrebiteľa, ktorý je v rozumnej miere 
dobre informovaný, vnímavý a obozretný, pri 
zohľadnení sociálnych, kultúrnych a jazykových 
faktorov; ak je reklama zameraná na určitú 
skupinu spotrebiteľov, posudzuje sa z pohľadu 
priemerného člena tejto skupiny.)
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    Kampaň „Odkúpime Váš starý notebook 
za najlepšiu cenu. ALEBO ho odrátame z 
ceny nového“ - web zadávateľa      

Okrúhly stôl SAEC
Bratislava 

7. november 2016



  

Z nálezu AK RPR (22. 09. 2016)

„Zadávateľ prostredníctvom svojej webovej 
stránky prezentuje službu odkúpenia starého 
notebooku, pričom na stránke je explicitne 
uvedený text: „Odkúpime Váš starý notebook za 
najlepšiu cenu, alebo ho odrátame z ceny 
nového“. Komisia je toho názoru, že význam 
slova „odkúpime“ jednoznačne vyvoláva dojem, 
že zákazník, ktorý sa rozhodne využiť danú 
službu, za podmienky, že si u predajcu nezakúpi 
nový notebook, dostane za výkup starého 
najlepšiu cenu, a bude vyplatený v peniazoch. 
Uvedené však nie je pravda, keďže ako uvádza 
sťažovateľ a následne potvrdzuje aj zadávateľ, 
zákazník za svoj notebook obdrží poukážky na 
ďalší nákup. Informácia o tom, že zákazník získa 
poukážky nie je v reklame nikde uvedená a z 
textu reklamy to ani nevyplýva. Komisia je preto 
považuje predmetné informácie na web stránke 
zadávateľa za klamlivé a je toho názoru, že 
reklama sprostredkúva podstatné informácie 
viacvýznamovým, resp. nevhodným spôsobom.“ 

Pozitívny nález = reklama je v rozpore
http://www.rpr.sk/sk/nalezy/odkupime-vas-stary-notebook-za-najlepsiu-cenu--alebo-ho-odratame-z-ceny-noveho
 

Čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu (pravdivosť):

Klamlivá reklama je neprípustná; 

za klamlivú reklamu sa považuje 
reklama, ktorá najmä 

sprostredkúva nejasným, nezrozu-
miteľným, viacvýznamovým alebo 
nevhodným spôsobom informácie 
podstatné pre priemerného spotrebi-
teľa  na to, aby urobil kvalifikované 
rozhodnutie. 

Okrúhly stôl SAEC
Bratislava 
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     Prezentácia sedačky BUTON P v katalógu 
a na webe (e-shope) zadávateľa      
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Z nálezu AK RPR (28. 04. 2016)

„Komisia je toho názoru, že vyobrazenie 
nemeckej vlajky spolu s textom „model nemeckej 
kvality za super cenu“ jednoznačne vyvoláva 
dojem, že predmetný produkt vyrába nemecký 
výrobca, čo však nie je pravda a túto skutočnosť 
potvrdil aj zadávateľ. Uvedené umocňuje aj 
skutočnosť, že v rámci katalógu je okrem 
nemeckej vlajky pri viacerých výrobkoch použitá 
aj slovenská vlajka, ktorá odkazuje na výrobok 
slovenského výrobcu. Spotrebiteľ tak ani nemá 
dôvod uvažovať nad iným významom použitého 
grafického prvku, ako len vo význame pôvodu 
produktu, a preto je Komisia toho názoru, že 
využitie nemeckej vlajky, možno považovať za 
údaj, ktorý je zavádzajúci. Keďže informácia o 
tom, že predmetný produkt je vyrábaný v Poľsku 
a určený pre nemecký trh nie je žiadnym 
spôsobom v katalógu uvedená  Komisia je toho 
názoru, že ani text uvedený pri vlajke nemal ako 
spotrebiteľ inak interpretovať  a preto si Rada 
myslí, že zadávateľ nevenoval dostatočnú 
pozornosť informovaniu o pôvode a výrobcovi 
produktu.“ 

Pozitívny nález = reklama je v rozpore
http://www.rpr.sk/sk/nalezy/sedacka-buton-p- 

Čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu (pravdivosť):

Reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani 
prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či 
už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním 
údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem 
prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. 

Osobitná pozornosť sa vyžaduje  pri zobrazení 
veľkosti produktu s ohľadom na skutočné rozmery, 
objem a hmotnosť produktu a pri prezentácii alebo 
inom informovaní  o charakteristikách produktu, 
najmä o pôvode produktu, jeho zložení, spôsobe 
vyjadrenia a uvedenia dátumu výroby alebo 
spotreby, rozsahu použitia, množstva, obchodného 
alebo geografického pôvodu, environmentálneho 
vplyvu alebo prínosu, ako aj o iných vlastnostiach 
produktu vrátane úžitkových, osobitne o kvalite, 
účinku, výkone a existujúcich atestoch, rozboroch, 
štúdiách alebo certifikátoch. 

Okrúhly stôl SAEC
Bratislava 
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Text rozhlasového spotu:

„Veľké biele elektro bez DPH? 

Oukej.

Veľké biele elektro a televízory bez DPH? 

Oukej. 

V piatok a v sobotu máme v OKAY veľké 
biele elektro a televízory bez DPH. 

To je OKAY. 

Zastavte sa v predajniach alebo na e-
shope  okay.sk. 

Výška zľavy je 16,67%.“ 

Rozhlasový spot

„Veľké biele elektro + TV bez DPH “

Okrúhly stôl SAEC
Bratislava 

7. november 2016

  * V piatok 9. a v sobotu 10. 9. 2016 na našom e-shope 
www.okay.sk nakúpite vybrané televízory a vybrané veľké 
biele spotrebiče za cenu bez DPH! Tovar zahrnuté do akcie 
bude navyše označené ikonou "Zľava - DPH".Odpočet DPH 
znamená zľavu 16,67 % z aktuálnej hodnoty tovaru na našom 
eshope. Z právnych dôvodov nemôže OKAY Slovakia odpočítať 
DPH ako také, blok bude obsahovať DPH, avšak nákup bude 
znížený o zľavu 16,67 %. 



  

Z nálezu AK RPR (22. 09. 2016)

„Motív kampane je postavený na nákupe „bez 
DPH“, čo zadávateľ explicitne v rámci 
rozhlasového spotu uvádza: „veľké biele elektro a 
televízory bez DPH?“ Komisia je toho názoru, že 
priemerný spotrebiteľ môže byť na základe 
predmetnej reklamy uvedený do omylu a 
domnievať sa, že na vybrané tovary sa vzťahuje 
zľava vo výške 20%, čo však nie je pravda, 
nakoľko spotrebiteľovi je v konečnom dôsledku 
priznaná zľava vo výške 16,67%. Zadávateľ výšku 
zľavy síce v rozhlasovom spote uvádza a tá je 
uvedená aj v letáku a na internetovej stránke, 
avšak spôsob spracovania reklamy, ktorému 
výrazne dominuje informácia o tom, že vybrané 
produkty sú bez DPH nemusí byť spotrebiteľom 
vo vzťahu k Akcii pochopená, keďže väčšina 
priemerných spotrebiteľov vníma výšku dane 
automaticky ako sadzbu z cien tovarov a služieb 
vo výške 20% a to vrátane skutočnosti, že táto je 
napríklad uvádzaná aj na potvrdení o zaplatení 
tovaru.“ 

Pozitívny nález = reklama je v rozpore
http://www.rpr.sk/sk/nalezy/velke-biele-elektro-a-tv-bez-dph- 

Čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu (pravdivosť):

Reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani 
prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať 
spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, 
najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou 
alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide 
o jasnú hyperbolizáciu v reklame. 

Osobitná pozornosť sa vyžaduje  pri 
zobrazení veľkosti produktu s ohľadom na 
skutočné rozmery, objem a hmotnosť 
produktu a pri prezentácii alebo inom 
informovaní o ekonomickej alebo finančnej 
hodnote produktu, konečnej cene  alebo 
podmienkam bezplatnej ponuky. 

Okrúhly stôl SAEC
Bratislava 
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Reklamná kampaň zadávateľa: „Ušetrite až 33% na energiách“ 
     

Okrúhly stôl SAEC
Bratislava 

7. november 2016

20 % z ceny za dodávku elektriny 
13 % z ceny za dodávku plynu       



  

Z nálezu AK RPR (22. 09. 2016)

„Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je  
prezentácia výšky úspory na energiách až 33%. 
Komisia akceptuje, že zadávateľ poskytuje zľavu z 
ceny za dodávku elektriny, keďže je to jediný 
parameter, ktorého cenotvorbu môže ovplyvniť a 
táto skutočnosť je zrozumiteľne uvedená aj v rámci 
jednotlivých reklamných nosičov, z ktorých 
spotrebiteľ dostane jasnú informáciu o tom, že zľava 
sa týka dodávky energií. Prezentáciu výšky úspory, 
vo význame celkového súčtu zliav (13% + 20%) však 
Komisia nepovažuje za etickú.  Z uvedeného by sa 
totiž mohlo zdať, že zákazník v prípade, ak si objedná 
obe služby, a teda aj dodávku elektriny, aj dodávku 
zemného plynu, ušetrí na energiách, resp. na 
výslednej sume za dodávku energií celkovo 33%, čo 
nie je pravda, keďže reálna úspora je vo výške menej 
ako 20%. Zadávateľ síce uvádza, že produkt Extra v 
sebe zahŕňa zľavu 20% z ceny za dodávku elektriny a 
13% z ceny za dodávku plynu, avšak matematický 
výpočet zliav, v rámci ktorého percentuálny prepočet 
vychádza vždy z iného základu, nikdy nebude v 
danom prípade dosahovať výšku zľavy 33%  na 
energiách, tak ako tvrdí zadávateľ. Tvrdenie 
„Ušetrite až 33% na energiách“ je v danom prípade 
možné považovať za zavádzajúce...“ 

Pozitívny nález = reklama je v rozpore 
http://www.rpr.sk/sk/nalezy/usetrite-az-33-percent-na-energiach 

Čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu (pravdivosť)

+

Čl. 12 ods. 1 Kódexu (čestnosť):

Reklama nesmie byť koncipovaná 
tak, aby zneužívala dôveru 
priemerného spotrebiteľa  alebo 
využívala nedostatok jeho 
skúseností alebo znalostí alebo 
jeho dôverčivosť. 

Okrúhly stôl SAEC
Bratislava 

7. november 2016

Modelový príklad: Ak totiž 
20 zo 100 je 20% a 13 zo 100 je 13 %, 

potom 33 z 200 je 16,5 %.       

http://www.rpr.sk/sk/nalezy/usetrite-az-33-percent-na-energiach


  

 Kampaň „Maxi výpredaj” (cena GOPRO Hero4 Session kamera) – Web zadávateľa

Okrúhly stôl SAEC
Bratislava 
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Z nálezu AK RPR (28. 01. 2016)

„V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať 
klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a 
ani o jeho produktoch, pričom za klamlivý sa 
považuje aj údaj sám o sebe pravdivý, ak môže 
vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa 
používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu 
(čl. 14 ods. 2 Kódexu). V danom prípade Komisia 
nepovažuje údaj o pôvodnej cene za klamlivý, 
keďže zadávateľ pojem „pôvodná cena“ definuje v 
obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené aj 
na predmetnej webovej stránke. Okrem toho je 
pojem definovaný aj priamo pri zobrazení pôvodnej 
ceny a to spôsobom, ktorý je jasný, zrozumiteľný a 
dostatočne viditeľný. Zadávateľ nekomunikoval 
cenu ako „priemernú“ alebo „bežnú“, ktorá by 
mohla spotrebiteľa zavádzať, že ide o zľavu k 
priemernej alebo aktuálnej bežnej ceny na trhu. V 
súvislosti s námietkami ohľadom výšky pôvodnej 
ceny, vychádzala Komisia pri posudzovaní z 
podkladov zadávateľa, ktoré preukázali, že 
spoločnosť tovar skutočne ponúkala za uvedenú 
sumu, a teda, komunikáciu pôvodnej ceny, v podobe 
akú si zvolil zadávateľ nemožno považovať za 
klamlivú.“ 

Negatívny nález = reklama NIE JE v rozpore 
http://www.rpr.sk/sk/nalezy/maxi-vypredaj-

Čl. 14 ods. 2 Kódexu (pravdivosť):

Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o 
vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho 
produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj 
údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom 
na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, 
uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. 

+

Čl. 15 ods. 2 písm. a) (hodnota produktu):

Zadávateľ reklamy je  osobne alebo 
prostredníctvom poverenej osoby pripravený 
preukázať každé tvrdenie týkajúce sa 
skutočnej finančnej hodnoty svojho produktu, 
ktorý sa v reklame ponúka s nižšou cenou 
alebo bezplatne.

Okrúhly stôl SAEC
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Radoslav KUTAŠ

kutas@pubres.sk Ďakujem za pozornosť 
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