
 

AUDIOTEKA KLUB  ̶  OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Tyto obchodní podmínky definují pravidla členství v programu AUDIOTEKA KLUB 

společnosti AUDIOTÉKA.CZ, s.r.o, se sídlem Smetanovo náměstí, Moravská Ostrava, 702 

00 Ostrava, IČ 286 57 144, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl C, vložka 37419 (dále jen „Klub“).  

 

2. Definice pojmů 

2.1. Pojmem „Klub“ se rozumí program nabízený společností AUDIOTÉKA.CZ Uživatelům, 

ve kterém tito získávají možnost streamování Audio obsahu, jakož i řadu dalš ích výhod 

a funkcionalit nad rámec standardní verze služby Audiotéka, a to oproti pravidelné 

platbě členského příspěvku. 

 

2.2. Pojmem „all you can eat“ se rozumí model, ve kterém má člen Klubu právo dočasného 

přístupu pouze k Audio obsahu dostupnému v Klubu (dále jen „Členský katalog“), a to 

jen po dobu trvání jeho členství v Klubu. 

 

2.3. Pojmem „à la carte“ se rozumí model, ve kterém má člen Klubu právo na získání 

trvalého přístupu k Audio obsahu v rámci své elektronické audiopoličky oproti úhradě 

zvýhodněné ceny v podobě slevy z katalogové ceny Audio obsahu.  

 

3. Princip Klubu 

3.1. V rámci členství v Klubu a pouze po dobu trvání členství v tomto programu Uživatel získává  

a) možnost zakoupení veškerého Audio obsahu nabízeného společností AUDIOTÉKA.CZ 

(s výjimkou titulů výlučně vyňatých ze slevového programu), formou „à la carte“ za 

zvýhodněnou členskou cenu; 

b) přístup k exkluzivnímu Audio obsahu dostupnému v Členském katalogu formou „all 

you can eat“; 

c) možnost sdílení Audio obsahu zakoupeného formou „à la carte“ s dalš ími dvěma 

členy rodiny, kteří jsou rovněž Uživateli služby Audiotéka.  

 

4. Aktivace členství v Klubu 

 

4.1. Uživatel aktivuje své členství v Klubu v aplikaci Audioteka nebo na internetové stránce 

www.audioteka.cz řádnou autorizací měsíční platby prostřednictvím vybrané platební 

metody a odsouhlasením těchto obchodních podmínek. 

 

4.2. K aktivaci a využití členství v Klubu je vyžadováno: 

 

a) přihláš ení k existujícímu Uživatelskému účtu ke Službě Audiotéka nebo vytvoření nové 

registrace, 

http://www.audioteka.cz/


 

b) svolení k měsíčnímu inkasu částky předplatného ve prospěch Prodávajícího. Členství 

v Klubu je podmíněno úhradou platby předplatného Uživatelem ve prospěch 

Prodávajícího (dále jen „Předplatné“), přičemž aktuální výš e Předplatného je Uživateli 

k dispozici na webu Prodávajícího či v aplikaci Audioteka před registrací členství 

v Klubu. 

c) instalace aktuální mobilní aplikace Audioteka do zařízení, prostřednictvím něhož bude 

Uživatel Audio obsah dostupný v Klubu využívat. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, 

že po vstupu do Klubu již nebude moci využívat účet s aktivovaným členstvím 

v prostředí dřívějš í verze aplikace Služby Audiotéka. Aktivace členství Uživatele v Klubu 

nemá vš ak žádný vliv na přístup k Audio obsahu zakoupenému Uživatelem před 

vznikem členství, který je nadále Uživateli zpřístupněný na jeho audio poličce. 

 

4.3. Registrací členství Uživatele v Klubu se Uživatel zavazuje Prodávajícímu smluvenou 

měsíční platbu Předplatného pravidelně hradit. 

 

 

5. Podmínky členství v Klubu 

 

5.1. Audio obsah dostupný v Klubu může Uživatel využívat výlučně a jen prostřednictvím 

mobilní aplikace Služby Audiotéka. Mobilní aplikace je k dispozici ke stažení zdarma 

z digitální distribuční platformy Google Play pro zařízení Android nebo App Store pro 

zařízení se systémem iOS. Prostřednictvím internetové stránky www.audioteka.cz může 

Uživatel vytvořit a spravovat svůj Uživatelský účet za účelem čerpání plnění poskytovaného 

v Klubu, provádět platby, deaktivaci a reaktivaci svého členství. Audio obsah zpřístupněný 

v Klubu vš ak prostřednictvím internetové stránky www.audioteka.cz využívat nelze. 

 

5.2. Aktivace a deaktivace členství v Klubu nemá vliv na přístup k Audio obsahu zakoupenému 

formou „à la carte“. 

 

5.3. Podmínkou čerpání plnění z Klubu je řádná a včasná platba Předplatného Uživatelem 

v měsíčním Zúčtovacím období dle čl. 6.4. těchto Obchodních podmínek. 

 

5.4. Pro čerpání plnění z Klubu je vyžadováno, aby zařízení se staženou mobilní aplikací bylo 

připojeno k internetové síti alespoň jednou za 30 dní, aby bylo možné aktualizovat stav 

Předplatného, jakož i dostupného Audio obsahu.  

 

5.5. Audio obsah je Uživateli k dispozici pro poslech formou online streamingu nebo ke stažení 

pro poslech v offline režimu v rámci aplikace. Přístup k Audio obsahu v Členském katalogu 

v offline režimu je omezen na dobu členství v Klubu a na dobu jeho zařazení v Členském 

katalogu. Možnost převedení Audio obsahu do offline režimu je omezena na 50 titulů 

současně. 

 

http://www.audioteka.cz/
http://www.audioteka.cz/


 

5.6. Audio obsah v Klubu, včetně „à la carte“ obsahu získaného v rámci členství v Klubu za 

zvýhodněnou cenu, je Uživateli zpřístupněn bez možnosti jeho stažení v podobě 

samostatného zvukového souboru mimo aplikaci, a tedy bez možnosti tvoření jeho 

rozmnoženin. 

 

5.7. Uživatel je oprávněn využívat plnění z Klubu výlučně pro nekomerční účely. 

  

5.8. Členský katalog s Audio obsahem dostupným v Klubu, který je uveden na webové adrese 

https://audioteka.cz/go/clensky-katalog.html, je průběžně měněn a upravován. Prodávající 

si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit Členský katalog, včetně stažení Audio obsahu 

z nabídky Členského katalogu, zejména v návaznosti na obsah smluv uzavřených s držiteli 

autorských práv. 

 

5.9. V rámci modelu „all you can eat“ získává Uživatel právo opakovaného přístupu k Audio 

obsahu dostupnému v Členském katalogu až do okamžiku ukončení svého členství 

v Klubu, a to s účinností ke konci Zúčtovacího období. Ukončením členství ztrácí Uživatel 

přístup k Audio obsahu shromážděnému v paměti zařízení. 

 

5.10. Uživatel může používat svůj účet s aktivovaným členstvím v Klubu současně na dvou 

zařízeních, vyjma online streamingu, který umožňuje poslech v jeden moment pouze na 

jednom zařízení. V případě překročení počtu zařízení ztrácí Uživatel přístup k Audio 

obsahu z toho zařízení, které použil jako první. 

 

6. Zkušební doba 

 

6.1. Prodávající může udělit Uživateli přístup k Audio obsahu v Klubu na 14denní zkuš ební 

období, ve kterém má Uživatel plný přístup k Audio obsahu dostupnému v tomto 

programu bez povinnosti úhrady Předplatného. Uživatel nemá na získání tohoto 

zkuš ebního přístupu nárok a Prodávající si vyhrazuje právo tento zkuš ební přístup Uživateli 

kdykoliv zruš it či změnit. 

 

6.2. Uživatel, jako jednotlivá fyzická osoba, má právo využít Prodávajícím poskytnutou zkuš ební 

dobu pouze jednou. Prodávající je oprávněn zabránit technickými prostředky opakovanému 

využití zkuš ební doby týmž Uživatelem.   

 

6.3. Registrací ke zkuš ebnímu přístupu k Audio obsahu v Klubu Uživatel výslovně souhlasí 

s automatickou přeměnou tohoto zkuš ebního přístupu na standardní placené členství 

tohoto Uživatele v Klubu, nedojde-li do doby uplynutí zkuš ebního období k ukončení 

zkuš ebního přístupu Uživatele do Klubu. 

 

7. Platba za členství 

 

https://audioteka.cz/go/clensky-katalog.html


 

7.1. Uživatel je informován o aktuální výš i měsíční platby Předplatného před aktivací svého 

členství v Klubu.  

 

7.2. Výš e měsíční platby Předplatného se může různit s ohledem na Uživatelem využívanou 

platební metodu. 

 

7.3. Prodávající je oprávněn výš i Předplatného jednostranně měnit s tím, že tato změna nabývá 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v mobilní aplikaci nebo na webu Prodávajícího. Uživatel 

bude o změně výš e Předplatného vyrozuměn e-mailem nejpozději 35 kalendářních dnů 

přede dnem účinnosti této změny. V případě nesouhlasu Uživatele s touto změnou je 

tento oprávněn své členství v Klubu ukončit s účinností ke konci měsíčního Zúčtovacího 

období. 

 

7.4. Předplatné za členství v Klubu je hrazeno měsíčně předem formou Svolení k inkasu, a to 

až do doby ukončení členství Uživatele. Měsíční zúčtovací období počíná běžet dnem, kdy 

Prodávající obdrží oznámení od poskytovatele platebních služeb o provedení sjednané 

platby Předplatného Uživatelem a končí dnem, který se pojmenováním nebo číslem 

shoduje se dnem počátku zúčtovacího období. Není-li takový den v posledním měsíci 

zúčtovacího období, připadne konec tohoto období na první den následujícího měsíce (dále 

jen „Zúčtovací období“). 

 

7.5. V případě neuhrazení platby Předplatného Uživatelem Prodávající o této skutečnosti 

vyrozumí Uživatele e-mailem a bude činit pokusy o připsání platby po dobu 3 dní. Po 

marném uplynutí této lhůty bude Uživateli členství v Klubu ukončeno. Obnovení členství 

v programu je možné uskutečnit totožným způsobem jako při prvotní aktivaci členství. 

 

8. Doba trvání a ukončení smlouvy  

 

8.1. Smlouva o členství Uživatele v Klubu je uzavřena na dobu neurčitou. Uživatel je oprávněn 

tuto smlouvu kdykoli zruš it v nastavení svého uživatelského účtu na webu Prodávajícího. 

Členství Uživatele v Klubu a jeho přístup k Audio obsahu dostupnému v Členském 

katalogu Klubu vyprš í posledního dne Zúčtovacího období. 

 

8.2. Prodávající je oprávněn jednostranně ukončit členství Uživatele v Klubu v případě poruš ení 

pravidel uvedených v těchto Obchodních podmínkách Klubu, jakož i obecných Obchodních 

podmínkách Služby Audiotéka, jakož i v případě poruš ení zákonných povinností ze strany 

Uživatele. Prodávající je oprávněn přikročit k tomuto jednostrannému ukončení členství 

poté, kdy byl Uživatel na toto své poruš ení Prodávajícím upozorněn a bez zbytečného 

odkladu toto své poruš ení nezhojil nebo v tomto poruš ení pokračoval.  

 


