
  

AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE KLUB  
 
Datum účinnosti: 1. září 2019 
 
Společnost AMC Networks International Central and Northern Europe, se sídlem Budapest 1139, 
Lomb u. 21 – 25 („AMC Kft.”), na základě smlouvy s poskytovatelem mediálních služeb televizních 
stanic popsaných v bodě 1 (dále společně: „Stanice”) v rámci propagace Stanic vytvořila věrnostní 
klub diváků (dále jen: „Klub”), který po předběžné registraci na Stanici(ích), kterou(é) si divák zvolil, 
umožňuje divákovi účastnit se aktivit a propagačních akcí pořádaných společností AMC Kft., v 
případě jednotlivých Stanic individuálně nebo společně s třetími stranami.  

Na základě dohody uzavřené mezi společností AMC Networks International Central and Northern 
Europe se sídlem: H-1139 Budapešť, Lomb u. 21 – 25 (dále jen “AMC Kft.”) a poskytovatelem 
mediálních služeb - stanic popsaných v odstavci 1 (dále jen “Stanice”), AMC Kft. vytvořila pro diváky 
v rámci popularizace stanic věrnostní klub (dále jen “Klub”). Po registraci v klubu nebo klubech 
podle divákova výběru je mu umožněno podílet se na aktivitách, událostech a propagačních akcích 
organizovaných společností AMC Kft. individuálně nebo společně s třetími stranami v případě 
jednotlivých stanic. 

 
Tato současná verze podmínek členství v Klubu (dále jen: „Podmínky”)  je platná od Data účinnosti 
do odvolání. 
 
1. POPIS KLUBU, STANICE V KLUBU 
 
Registrace do Klubu může být provedena na kterékoliv z níže uvedených Stanic, jejichž územní 
rozsah ve vztahu ke Klubu je následující: 
 

STANICE 1. OBLAST  2. OBLAST 3. OBLAST 
Minimax Česká republika Slovensko ----- 
Sport1 Česká republika Slovensko ----- 
Sport2 Česká republika Slovensko ----- 

 
Klub je dostupný prostřednictvím kterékoliv Stanice (např. Klub Minimax, atd.), která poskytuje 
přístup k propagačním akcím v souvislosti s konkrétní Stanicí nebo konkrétními Stanicemi. Nic 
nebrání tomu, aby se jedna osoba zaregistrovala na více než jednu Stanici, dle jejích preferencí. 
 
2. PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KLUBU 
 
2.1. Požadavky na členství 
 
Členem Klubu může být každá fyzická osoba, která splňuje tyto požadavky: 
 

• Je způsobilá k právním úkonům. Nezletilé osoby se nemohou zaregistrovat v Klubu.  
Zaregistrovat se však mohou rodiče nebo zákonní zástupci nezletilé osoby, která má zájem 
o vstup do Klubu. 

• Má bydliště v jedné z oblastí uvedených v bodě 1 výše (vztahuje se na všechny Stanice);  
• Ve vztahu k této osobě nepřetrvává střet zájmů: členy Klubu nemohou být zaměstnanci 

společnosti AMC Kft., jejich pokrevní příbuzní do druhého stupně nebo příbuzní přes 
manželství do druhého stupně, ani zaměstnanci společností zapojených do řízení Klubu jako 
subdodavatelé.  
 

2.2. Registrace 



  

 
K registraci do Klubu musí dotyčná osoba vyplnit přihlášku, kterou společnost AMC zpřístupní 
různými způsoby - zejména na oficiálních stránkách Stanic. Registrace je možná i prostřednictvím 
sociálních sítí (osoby, které splňují výše uvedené požadavky a takto žádají o členství v Klubu, dále 
jen: „Členové”).  
 
Registrace do Klubu i udržování členství jsou bezplatné, takže není třeba platit registrační poplatek 
nebo jiné pravidelné členské poplatky. 
 
Členové musí poskytovat pouze své vlastní osobní údaje a jsou zodpovědní za pravost, přesnost a 
aktualizaci údajů poskytnutých ve formuláři. V tomto ohledu je společnost AMC Kft. osvobozena od 
jakékoli odpovědnosti za jakékoli chybné, nepřesné nebo nepravdivé informace nebo za údaje jiné 
osoby, než je osoba poskytující údaje.  Ve všech případech si společnost AMC Kft. vyhrazuje právo 
odmítnout nebo jednostranně ukončit členství v případech, kdy se vyskytnou urážlivé, nepravdivé 
okolnosti nebo okolnosti, které jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy, nebo porušují 
práva třetích osob, což vyžaduje tento krok. Členové jsou oprávněni také kdykoliv svůj souhlas s 
členstvím odvolat a v daném případě mohou uplatnit svá práva podle platných předpisů o ochraně 
osobních údajů a v případě splnění zákonných podmínek. 
 
Osobní údaje poskytnuté členy v souladu s platnými předpisy zpracujeme v souladu s těmito 
předpisy, zejména v souladu s Pravidly společnosti AMC Kft. pro ochranu osobních údajů. 
 
3. OBSAH ČLENSTVÍ KLUBU 
 
3.1. Propagační oddělení 
 
Z důvodu svého členství se členové mohou účastnit činností a propagačních akcích iniciovaných 
společností AMC Kft., které jsou, aniž jsou dotčeny ostatní, zařazené do těchto kategorií: 
 
Propagace při vstupu 
 
Z důvodu registrace, bez jakýchkoliv dalších kroků se člen může zúčastnit několika propagačních 
soutěží na jednotlivých televizních stanicích, které jsou dostupné výlučně pro členy Klubu a budou 
se konat v intervalech určených podle rozhodnutí společnosti AMC Kft.  Propagační soutěže této 
povahy se konají do určeného data mezi Členy příslušné Stanice.  
 
Speciální propagační akce 
 
Podobně, v určitých případech, u příležitosti určitých událostí nebo situací se mohou zainteresovaní 
Členové, nebo určité kategorie Členů (například ti, kteří se nacházejí v určité zeměpisné oblasti) 
zúčastnit i jiných propagačních akcí, o kterých budou informováni.  Účast na takových propagačních 
akcích může být vázána na samostatnou registraci nebo výslovný souhlas. 
 
V této kategorii bude definována soutěž, pokud pro určení výběru vítěze jsou zapotřebí další kroky 
od Člena na základě stanovených kritérií způsobilosti. 
 
Věrnostní propagační akce 
 
Společnost AMC Kft. může stanovit účast na jiných Propagačních akcích, nebo se může 
rozhodnout udělit ceny přímo některým členům na základě délky členství v Klubu nebo jiných 
specifických okolností.  
 
Neexkluzivní Propagační akce 
 



  

Společnost AMC Kft. organizuje i „otevřené“ propagační akce, tj. nejen pro Členy, to však 
neznamená, že se Členové nemohou účastnit na akcích, pokud jsou splněny požadované 
podmínky. 
 
(Uvedené čtyři typy dále společně jen: „Propagační akce”.) 
 
Aby nebylo pochyb, v daném případě, pokud je to nutné, registrace Členství je možná i v době 
účasti na Propagační akci. 
 
3.2 Reklama na propagační akce 
 
Společnost AMC Kft. propaguje pořádání Propagačních akcí prostřednictvím vlastní Stanice, nebo v 
médiích, kde má svůj vlastní nebo placený prostor (televizní a rozhlasové stanice, oficiální webové 
stránky, profily Stanic na sociálních sítích, webové stránky participujících partnerů atd.).  
 
Podobně může být využita propagace ve formě informování Členů prostřednictvím e-mailu nebo s 
vyžitím jiných kontaktních údajů poskytnutých Členy.  Společnost AMC Kft. tak bude postupovat 
zejména v případě Speciálních a Věrnostních propagačních akcí. 
 
3.3 Pravidla propagačních akcí 
 
Propagační akce se ve všech případech řídí zvláštními provozními pravidly, která vhodným 
způsobem uplatňujeme, zveřejňujeme a oznámíme členům (dále jen: „Pravidla propagačních 
akcí“). Pravidla propagačních akcí pro každou Propagační akci musí stanovit podmínky Propagační 
akce, specifické požadavky na účast, podmínky způsobilosti, podmínky udělování cen a/nebo 
podmínky získání ceny a další pravidla, kterými se řídí daná Propagační akce. 
 
V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a Pravidly propagačních akcí mají přednost ustanovení 
Pravidel propagačních akcí. 

3.4. Další podmínky Propagačních akcí 

Společnost AMC Kft. může svobodně určit období, počet a intervaly Propagačních akcí, bez 
závazků, nebo bez jakéhokoliv minimálního závazku týkajícího se provádění nebo podmínek.  
Podobně patří výhradně do její kompetence i rozhodnutí o cenách. 

4. PODMÍNKY DOKONČENÍ JEDNOTLIVÝCH PROPAGAČNÍCH AKCÍ 

4.1 Účast na Propagačních akcích 

Pokud účast Člena na Propagační akci podle zvláštních podmínek provádění porušuje platné 
předpisy a/nebo legitimní nároky třetích stran, odpovědnost společnosti AMC Kft. je omezena na 
vyloučení Člena z dané Propagační akce. 

4.2  Obsahy vytvořené Členy 
 
Pokud účast na Propagační akci výslovně vyžaduje existenci prvků vytvořených Členem (jakýkoliv 
typ grafického, audiovizuálního nebo  literárního materiálu atd., dále jen: „Obsah”), aniž by byla 
porušena ustanovení Pravidel Propagačních akcí, Člen bere na vědomí, že: 
 

• Jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, používá nespisovný nebo hovorový jazyk, 
nebo jakýmkoli jiným způsobem porušuje morální normy, veřejný pořádek nebo práva třetích 
stran, může být z Propagační akce vyloučen.  Zejména je nepřijatelný Obsah, který porušuje 
práva spojená s duševním a/nebo průmyslovým vlastnictvím, nebo čest, soukromí, nebo 



  

obraz vytvořený o jednotlivcích a/nebo o skupině, nebo který obsahuje osobní obraz 
způsobem, který ohrožuje zdraví, respektive je v rozporu s právy dětí; 

• Zúčastněný člen poskytne společnosti AMC Kft. právo na používání Obsahu a poskytne jí 
výslovné zmocnění na oprávnění třetích stran na období uvedené v Pravidlech 
propagačních akcí, resp. v souladu s podmínkami uvedenými v Pravidlech propagačních 
akcí, na období, které vyžadují účely Propagační akce. Z toho vyplývá, že každý zúčastněný 
Člen přebírá výhradní ručení  – plně ručí za odškodnění společnosti AMC Kft. - za své 
autorství a za původnost Obsahu (včetně všech jeho prvků), jakož i za to, že Obsah 
neporušuje práva třetích stran; 

• Pokud Obsah obsahuje osobní data Člena nebo třetích stran, ve vztahu k datům je Člen 
povinen udělit povolení (nebo zaručit, že má povolení od dotčených třetích stran) na 
používání Obsahu po dobu potřebnou k Propagační akci, dále, zejména z důvodu, že data 
budou spojována se značkou označenou Stanicí, pokud se to považuje za propagační a / 
nebo reklamní použití; 

• Členové jsou za všech okolností povinni ručit za to, že používání Obsahu pro účely 
Propagační akce a/nebo v souladu s Pravidly propagačních akcí neporušuje platné zákony 
ani práva třetích stran. 
 

4.3 Pravidla pro výběr vítězů 
 
V případě dané Propagační akce kritéria výběru vítězů (tj. Vítěze dané ceny) určí Pravidla 
propagačních akcí: 

 
• Pokud je cena udělována náhodně, losování bude provedeno v přítomnosti notáře, pokud 

není v Pravidlech propagačních akcí uvedeno jinak; 
• Pokud se na základě Pravidel propagačních akcí výherci vyberou na základě zásluh nebo 

jiných kritérií, proti rozhodnutí poroty, jmenované společností AMC Kft. se nelze odvolat. 
• Pokud jsou výherci vybráni veřejným hlasováním diváků, nebo prostřednictvím určité 

kategorie voličů, stanoví se termín a požadavky na hlasování. Hlasování se provádí vždy 
regulárním a transparentním způsobem. 

 
4.4 Ceny 
 
Udělování, předávání a přijímání  cen jednotlivých Propagačních akcí se řídí ustanoveními 
příslušných Pravidel propagačních akcí. Ve všech případech: 
 

• Vítězný Člen bude informován o výhře, jak je uvedeno v Pravidlech propagačních akcí. 
• Vítězný Člen výslovně prohlásí, že přijímá cenu získanou v rámci postupu, ve lhůtě 

stanovené v Pravidlech propagačních akcí; 
• Pokud se přijetí uskuteční, jméno a příjmení vítěze může být oznámeno na reklamních 

plochách spojených s Propagační akcí, za účelem oznámení výsledku a  tím i skutečnosti 
výhry Propagační akce; 

• Předložením zákonem akceptovaného dokumentu se musí ověřit, že údaje vítězného Člena, 
poskytnuté při registraci do Klubu, jsou pravdivé;; 

• Od vítězných Členů se vyžaduje, aby splnili potřebné formální požadavky na získání ceny, 
jakož i dodržování platných zákonů.  AMC Kft. nenese žádnou odpovědnost v případě, že 
skutečné předání ceny selže z důvodu nesplnění takových formalit; 

• Pokud je cena svou povahu nebo množstvím zdanitelná, AMC požádá vítězného člena, aby 
poskytl požadovanou dokumentaci ke splnění příslušné daňové povinnosti; 

• Ceny lze nahradit cenami stejné povahy a/nebo se stejnou ekonomickou hodnotou, pokud 
nejsou k dispozici v době jejich získání; 

• Nemůže být uplatněn nárok na cenu, pokud nelze pro nečinnost Člena nebo pro jiné 
okolnosti mimo kompetence společnosti AMC Kft. uskutečnit její předání Členovi do šesti (6) 
měsíců po oznámení o získání ceny Propagační akce. 



  

 
5. RŮZNÁ USTANOVENÍ 
 
5.1. Přijetí podmínek 
 
Registrace členství v Klubu znamená i přijetí Podmínek a aktuálních Pravidel ochrany osobních 
údajů. 
 
 
5.2. Oznámení 
 
Zaslání oznámení společnosti AMC Kft. členovi, které jsou povinné za účelem dodržování 
Podmínek - uskuteční společnost AMC Kft. způsoby a/nebo použitím adresy, které byly uvedeny při 
registraci Členství.  Oznámení spojené s Klubem v období trvání Členství se nepovažují za 
komerční, ale mají informativní povahu. 
 
5.3. Aktualizace Podmínek 
 
Společnost AMC Kft. může tyto Podmínky po určité době upravit.  V takovém případě AMC Kft. 
informuje Členy zveřejněním aktualizované verze Podmínek s novým „Datem účinnosti“ a 
oznámením aktualizace. Po tomto datu zachování členství v Klubu znamená, že člen byl 
informován o aktuální verzi Podmínek, s výjimkou, pokud byly provedeny významné změny. V 
takovém případě bude nutné obnovení souhlasu s členstvím. Pokud Člen nesouhlasí s novými 
podmínkami, může odvolat svůj souhlas s členstvím a/nebo uplatnit svá práva na ochranu osobních 
údajů ve formě oznámení pro AMC Kft., a to Postupem podle Pravidel ochrany osobních údajů. 
 
5.4. Jurisdikce 
 
Člen provede registraci ze své vlastní vůle a je vždy povinen dodržovat platné místní zákony v 
rozsahu, který je v nich uveden.  Společnost AMC Kft. může zcela nebo částečně omezit přístup do 
Klubu, účast na něm nebo jeho dostupnost kdykoliv, pokud jde o jakoukoli osobu, zeměpisnou 
oblast nebo jurisdikci, nebo pokud k tomu má racionální důvod podle platných právních předpisů. 


