
NHL 18 HUT Champions 

Oficiální pravidla 

Tuto soutěž sponzoruje společnost Electronic Arts Inc. (dále jen „EA“ nebo „Sponzor“) se 

sídlem 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, Spojené státy americké. 

NEVYŽADOVÁN ŽÁDNÝ NÁKUP. 

ÚČASTNÍCI TÉTO SOUTĚŽE MUSÍ: (1) VLASTNIT NEBO MÍT PŘÍSTUP K NHL 18 A BÝT PŘIPOJENÍ 

KE SVÉMU PLATNÉMU ÚČTU EA; (2) ODSOUHLASIT ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 

A SOUBORY COOKIE A UŽIVATELSKOU SMLOUVU. 

1. Oprávněnost: NHL 18 HUT Champions (dále jen „Soutěž“) je otevřena pro zákonné 

obyvatele států, kde je videohra NHL 18 (dále jen „Hra“) k dispozici, za předpokladu, že dosáhli 

alespoň minimálního věku nutného k vytvoření účtu EA v jurisdikci, z níž vstupují do Soutěže.  

Zaměstnanci společnosti Electronic Arts Inc. či jejích dceřiných společností, zástupců, 

dodavatelů, reklamních či propagačních agentur (dále jen „sponzor a jeho zástupci“), stejně 

jako jejich nejbližší rodinní příslušníci nebo osoby sdílející s nimi společnou domácnost jsou z 

účasti v soutěži vyloučeni.  Podléhá všem platným zákonům a nařízením. Neplatí tam, kde 

podléhá zákazu.  Účastí v Soutěži účastník vyjadřuje plný a bezpodmínečný souhlas s těmito 

oficiálními pravidly.   

2. Soutěžní období: NHL 18 HUT Champions je probíhající týdenní soutěž, která bude 

podporována až do případného oznámení ve Hře na záložce Hrát on-line a na webu 

https://www.easports.com/cz/nhl/hockey-ultimate-team/news/2018/HUT-Champions.  

 

První týdenní soutěž odstartuje 16. února 2018 ve 14:00:00 pacifického času (dále jen „PT“) a 

skončí 25. února 2018 ve 23:59:59 PT (dále jen „První soutěžní období“). Následná týdenní 

klání započnou vždy každý týden v pondělí ve 14:00:00 PT a skončí v neděli ve 23:59:59 PT 

(dále jen „Týdenní soutěžní období“). Do příslušného Prvního soutěžního období či Týdenního 

soutěžního období budou oprávněny jen obdržené vstupy a tyto už nebudou oprávněny pro 

jiná soutěžní období. 

 

Za oficiální časomíru Soutěže je považován počítač Sponzora.  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO 

ÚČASTNÍKY: ÚČASTNÍCI JSOU ZODPOVĚDNÍ ZA PŘEPOČÍTÁNÍ ČASŮ PŘÍSLUŠNÝCH SOUTĚŽNÍCH 

OBDOBÍ NA SVÁ ČASOVÁ PÁSMA. 

 

3. Struktura soutěže:   

 

Každé týdenní klání sestává z dvou období: kvalifikace a víkendové sezóny.  

 

3.1. Kvalifikace 

 



3.1.1.  Způsoby kvalifikace 

 

Pro kvalifikaci a získání vstupu do Víkendové sezóny daného týdne musíte: 

i. Získat herní sběratelský předmět kvalifikace (dále jen „Sběratelský předmět“) jedním z 

následujících způsobů: 

a.  Vybojovat titul v divizi 1 v režimu On-line sezóny během kvalifikačního období v daném 

týdnu; 

b. Dosáhnout potřebného postavení* na jednom z žebříčků kvalifikačních kol režimu HUT 

Champions (dále jen „Kvalifikační kola“) pro jedno z kvalifikačního kol konaných během 

Kvalifikačního období v daném týdnu; nebo 

c. Umístit se mezi 250 nejlepšími hráči na žebříčku Víkendové sezóny z předešlého týdne (tento 

způsob není dostupný pro První soutěžní období).  

ii.  Vyzvednout si související Sběratelský předmět pro Víkendovou sezónu daného týdne před 

jejím skončením.  

a. Hráči, kteří získají Sběratelský předmět prostřednictvím metod uvedených v sekcích 3.1.1.i.b. 

a 3.1.1.i.c., musí navštívit ve Hře záložku Soutěžní sezóny a výběrem příslušného kvalifikačního 

kola či Víkendové sezóny si vyzvednout Sběratelský předmět pro Víkendovou sezónu daného 

týdne. 

b. Hráči, kteří získají Sběratelský předmět prostřednictvím metody uvedené v sekci 3.1.1.i.a., 

obdrží Sběratelský předmět automaticky do schránky.  

c. Abyste se mohli v daném týdnu zúčastnit Víkendové sezóny, musíte mít příslušný Sběratelský 

předmět ve své schránce/sbírce ve Hře. Smažete-li z nějakého důvodu Sběratelský předmět 

před začátkem nebo v průběhu Víkendové sezóny, nebudete se moct nadále Víkendové sezóny 

pro daný týden účastnit. 

 

* Postavením se míní číselná pozice hráče na příslušném žebříčku (dále jen „Pořadí“). 

Vyžadované Pořadí může Sponzor dle svého vlastního uvážení měnit, může se lišit mezi 

jednotlivými týdenními soutěžemi a jeho přesné stanovení bude zveřejněno na obrazovkách 

„Další informace“ a „Sezónní ceny“ v sekci Soutěžní sezóna / Hrát on-line před startem Prvního 

soutěžního období či každého dalšího Týdenního soutěžního období.  

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. Časy kvalifikací 

Kvalifikační období Začátek (všechny časy 

jsou v časovém pásmu 

PT) 

Konec (všechny časy 

jsou v časovém pásmu 

PT) 

Pouze pro První soutěžní 

období 

16. února 2018 ve 14:00:00 

 

23. února 2018 ve 13:59:59 

 

Pro následná Týdenní 

soutěžní období 

 

Pondělí ve 14:00:00 daného 

Týdenního soutěžního 

období 

 

Pátek ve 13:59:59 daného 

Týdenního soutěžního 

období 

 

 

3.1.3.  Kvalifikační kola 

3.1.3.1. Struktura kvalifikačního kol 

Každé kvalifikační kolo sestává z několika herních zápasů. Na konci každého utkání získáte, 

nebo ztratíte body, které určí vaše Pořadí na žebříčku kvalifikačního kola. Než se objevíte v 

žebříčku kvalifikačního kola, musíte odehrát alespoň tři zápasy. Můžete odehrát i více utkání a 

pokusit se získat další body. Prohra v zápase znamená ztrátu bodů. Na konci každého 

kvalifikačního kola se na základě celkového počtu získaných a ztracených bodů z jednotlivých 

utkání určí vaše konečné postavení na žebříčku. Pro každé kvalifikační kolo slouží oddělené 

žebříčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3.2. Časy kvalifikačních kol 

Kvalifikační kolo (pouze 

pro První soutěžní 

období) 

Začátek (všechny časy 

jsou v časovém pásmu 

PT) 

Konec (všechny časy 

jsou v časovém pásmu 

PT) 

1 16. února 2018 ve 14:00:00 

 

18. února 2018 ve 23:59:59 

 

2 19. února 2018 ve 14:00:00 

 

20. února 2018 ve 23:59:59 

 

3 21. února 2018 ve 14:00:00 

 

22. února 2018 ve 23:59:59 

 

 

Kvalifikační kolo (pro 

následná Týdenní 

soutěžní období) 

Začátek (všechny časy 

jsou v časovém pásmu 

PT) 

Konec (všechny časy 

jsou v časovém pásmu 

PT) 

1 Pondělí ve 14:00:00 daného 

Týdenního soutěžního 

období  

 

Úterý ve 23:59:59 daného 

Týdenního soutěžního 

období 

 

2 Středa ve 14:00:00 daného 

Týdenního soutěžního 

období 

 

Čtvrtek ve 23:59:59 daného 

Týdenního soutěžního 

období 

 

 

3.1.3.3. Odepření účasti 

Hráči, kteří se již kvalifikovali do Víkendové sezóny v daném kvalifikačním období, se nemohou 

zúčastnit kvalifikačního kola či následných kvalifikačních kol pro totéž kvalifikační období.  

 

3.2. „Víkendová sezóna“ 

3.2.1. Struktura Víkendové sezóny 

Každá Víkendová sezóna sestává z několika herních zápasů. Na konci každého utkání získáte, 

nebo ztratíte body, které určí vaše Pořadí na žebříčku Víkendové sezóny. Než se objevíte v 

žebříčku, musíte odehrát alespoň pět zápasů. Můžete odehrát i více utkání (až do celkového 

maximálního počtu) a pokusit se získat další body. Maximální počet celkových zápasů, který 

můžete odehrát, bude zveřejněn na obrazovce „Další informace“ v sekci Soutěžní sezóna / Hrát 

on-line před startem Prvního soutěžního období či každého dalšího Týdenního soutěžního 

období. Prohra v zápase znamená ztrátu bodů. Na konci období Víkendové sezóny se na 



základě celkového počtu získaných a ztracených bodů z jednotlivých utkání určí vaše konečné 

postavení na žebříčku.  

 

3.2.2. Časy Víkendové sezóny 

Období Víkendové 

sezóny  

Začátek (všechny časy 

jsou v časovém pásmu 

PT) 

Konec (všechny časy 

jsou v časovém pásmu 

PT) 

Pouze pro První soutěžní 

období 

 

23. února 2018 ve 14:00:00 

PT 

 

25. února 2018 ve 23:59:59 

PT 

 

Pro následná Týdenní 

soutěžní období 

 

Pátek ve 14:00:00 PT daného 

Týdenního soutěžního 

období (pátek bezprostředně 

následující kvalifikační 

období pro aktuální týden) 

 

Neděle ve 23:59:59 PT 

daného Týdenního 

soutěžního období (neděle 

bezprostředně následující 

kvalifikační období pro 

aktuální týden) 

 

 

4. Osobní informace: Žádné ustanovení těchto oficiálních pravidel nezbavuje účastníky nebo 

vítěze soutěže jejich zákaznických práv, ani je jinak neomezuje.  

 

Účastí v Soutěži účastník uděluje Sponzorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v 

souladu se zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookie Sponzora, které jsou 

dostupné na http://www.ea.com/privacy-policy pro účely: 

 

(a) Organizování, provozování a monitorování Soutěže a předání cen, včetně, v případě, že 

účastník vyhraje cenu, publikování jeho jména a místa pobytu on-line nebo v jakémkoli jiném 

médiu ve spojitosti se Soutěží, jak je dále popsáno v části 7 níže; a 

 

(b) Jakýchkoli dalších procesních činností, k nimž účastník dává souhlas.   

 

Účastníci berou na vědomí, že osobní údaje mohou být uloženy a zpracovávány pro účely 

uvedené v zásadách nakládání s osobními údaji a soubory cookie na území Spojených států 

amerických nebo jakékoli jiné zemi, ve které působí společnost EA, její pobočky nebo zástupci 

jiných subjektů. Účastí v Soutěži vyjadřujete souhlas s tím, že vaše osobní údaje mohou být 

předány příjemcům ve Spojených státech amerických a dalších zemích, které nemusí nabízet 

stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jako je ochrana podle legislativy v zemi vašeho 

trvalého pobytu nebo v zemi, v níž máte občanství.  



 

Společnost EA dodržuje americko-švýcarský rámec zásad Privacy Shield pro shromažďování, 

použití a uchovávání údajů ze Švýcarska. Zatímco společnost EA spoléhá na různé mechanismy 

za účelem provádění přeshraničních převodů, nadále při oznamování, výběru, předávání, 

zabezpečení, integritě dat, přístupu a vymáhání postupujeme dle zásad ochrany osobních 

údajů Privacy Shield. Chcete-li se dozvědět více o programu Privacy Shield nebo si prohlédnout 

naši certifikaci, navštivte web https://www.privacyshield.gov/welcome.     

 

Pro osoby s právem pobytu ve Francii: Osobní informace poskytnuté Sponzorovi ve spojitosti 

se Soutěží budou zpracovávány podle legislativy „Informatique et Libertés n°78-17“ z 6. ledna 

1978. 

 

Pro osoby s právem pobytu ve Španělsku: Na shromažďování, zpracování a převod osobních 

údajů, které mohou být vyžadovány touto Soutěží, se vztahují americké zákony o ochraně 

soukromí. Přesto, pokud jde o aspekty těchto činností, které se mohou řídit konkrétním 

španělským zákonem o ochraně osobních údajů (včetně Ley Orgánica 15/1999 de Protección 

de Datos de Carácter Personal of December 13th, 1999), je sjednáno, že společnost Electronic 

Arts Software S.L., Calle Via de los poblados, 3 edificio 3, 28033 Madrid, ŠPANĚLSKO (dále jen 

„Zpracovatel dat“) může shromažďovat nebo zpracovávat osobní údaje účastníků pro účely 

správy Soutěže v souladu s podmínkami uvedenými výše. Sběr a zpracování osobních údajů 

může být proveden v oblastech, jako jsou Spojené státy, jejichž zákony nemusí zajistit úroveň 

ochrany údajů, jaká platí v rámci Evropské unie. Osobní informace mohou být převedeny 

Sponzorovi a jeho dceřiným společnostem (ve Španělsku a dalších oblastech, jako jsou Spojené 

státy, jejichž zákony nemusí zajistit úroveň ochrany údajů, jaká platí v rámci Evropské unie) za 

účelem podpory Sponzora v rámci správy Soutěže. Osobní informace mohou být veřejně 

distribuovány ve všech médiích, včetně, ale nikoli výlučně, na internetu z důvodu 

bezproblémového chodu Soutěže (to platí pro území, jako jsou Spojené státy, jejichž zákony 

nemusí zajistit úroveň ochrany údajů, jaká platí v zemích Evropské unie). Jakékoli právo 

vztahující se na ochranu osobních dat (včetně, ale nikoli výlučně, právo na přístup ke svým 

osobním údajům, jejich stažení či opravu) by mělo být ze strany účastníků předloženo 

Sponzorovi výše uvedeným způsobem. 

 

 

5.  Platnost Uživatelské smlouvy EA a Zásad nakládání s osobními údaji a soubory cookie: 

Vaše účast v Soutěži se dále řídí Uživatelskou smlouvou EA, která je k nalezení na www.ea.com.  

Existuje-li rozpor mezi těmito oficiálními pravidly a Zásadami nakládání s osobními údaji a 

soubory cookie či Uživatelskou smlouvou EA, pak mají při řešení konfliktu přednost Zásady 

nakládání s osobními údaj a soubory cookie a Uživatelská smlouva. 

6.  Určení vítěze: K určení potenciálních vítězů bude využito Pořadí na žebříčku Víkendové 

sezóny po skončení období Víkendové sezóny.  

 



Žebříček kvalifikačního kola a Víkendové sezóny a data ze zápasů budou pravidelně 

kontrolovány kvůli nevhodnému chování a podvádění. Jakýkoli účastník může být okamžitě 

diskvalifikován ze Soutěže a dalších on-line klání EA podle uvážení Sponzora či jím určených 

osob, a to za jakékoli porušení Uživatelské smlouvy EA či Zásad nakládání s osobními údaji a 

soubory cookie nebo za podvádění. Mezi taková provinění patří následující: 

a. používání cheatů, hacků nebo jiných „pomocných“ aplikací třetích stran během hraní; 

b. záměrné odpojování od internetu během jakéhokoli zápasu; 

c. uzavírání tajných dohod s ostatními hráči; 

d. využívání známých chyb ve hře (je odpovědností hráčů, aby se s nimi seznámili a vyvarovali 

se jejich zneužívání). 

Urážlivé nebo výtržnické chování včetně jakéhokoli použití obtěžujících, zakázaných nebo 

vulgárních výrazů on-line nebude tolerováno a bude také důvodem pro okamžitou 

diskvalifikaci. 

 

EA si vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoli hráče dle svého uvážení. 

 

Po provedené kontrole budou všichni hráči, kteří dosáhli potřebného Pořadí na žebříčku 

Víkendové sezóny, odměněni cenami. Sponzor jasně a viditelně oznámí potřebné Pořadí na 

žebříčku Víkendové sezóny a počet vítězů ve Hře na obrazovce „Další informace“ v sekci 

Soutěžní sezóna / Hrát on-line před startem Prvního soutěžního období či každého dalšího 

Týdenního soutěžního období.    

 

7.  Upozornění: Nejdříve po 48 hodinách po skončení Víkendové sezóny potenciální vítězové 

musí navštívit ve Hře záložku Soutěžní sezóny a vyzvednout si odměny za příslušnou sezónu. 

Potenciální vítězové si musí vyzvednout své ceny do 15 dní po skončení Víkendové sezóny. S 

výjimkou míst, kde je to zakázáno, může být každý potenciální výherce vyzván k podpisu a 

zpětnému předání Prohlášení a souhlas vítěze, které Sponzor musí obdržet do deseti (10) dnů 

od zveřejnění oznámení nebo pokusu o doručení oznámení, aby mohl uplatnit nárok na svou 

cenu.  Pokud potenciální vítěz nebude moct být kontaktován, nepodepíše nebo nezašle zpět 

Prohlášení a souhlas vítěze ve vymezeném čase, odmítne cenu, není způsobilý cenu přijmout 

nebo se jeho cena vrátí jako nedoručitelná, tento potenciální výherce se ceny vzdává.  Výhra v 

Soutěži je podmíněna splněním všech těchto Oficiálních pravidel a všechny ceny nárokované v 

souladu s těmito Oficiálními pravidly budou uděleny.  

8.  Ceny: Ceny pro První soutěžní období a jednotlivá Týdenní soutěžní období určí společnost 

EA zcela na základě vlastního uvážení a podle jednotlivých případů.  Sponzor jasně a viditelně 

oznámí počet vítězů a ceny na obrazovce „Další informace“ v sekci Soutěžní sezóna / Hrát on-

line před startem Prvního soutěžního období či každého dalšího Týdenního soutěžního období.   

 



Pokud z jakéhokoli důvodu není avizovaná cena dostupná, Sponzor si vyhrazuje právo nahradit 

cenu jinou ve stejné, nebo vyšší hodnotě.  Šance na výhru závisí na počtu obdržených 

oprávněných vstupů a relativních dovednostech účastníků.   

 

9.  Všeobecné podmínky   

a.  Účastí v Soutěži každý účastník dále souhlasí:  

 

(1) V rozsahu přípustném podle platných právních předpisů, a v Austrálii s výhradou a bez 

vyloučení, omezení nebo změny jakýchkoli práv nebo opravných prostředků, na něž může mít 

účastník nárok jako spotřebitel na základě ustanovení o spotřebitelských zárukách 

australského zákona o právech spotřebitele ve vztahu k provozování soutěže a jakékoli výhře, 

se zbavením sponzora a jeho zástupců veškeré odpovědnosti za jakákoli zranění, ztráty, škody, 

práva, tvrzení nebo činnosti všeho druhu vyplývající ze souvislosti s touto Soutěží nebo 

soutěžními aktivitami nebo přijetí, držení, užívání nebo zneužití jakékoli získané výhry, s 

výjimkou pro obyvatele Velké Británie a Francie, pokud jde o nároky vyplývající ze smrti nebo 

zranění osob v důsledku nedbalosti společnosti EA, a pro obyvatele Velké Británie s ohledem k 

nárokům vyplývajícím z přečinu podvodu nebo jiné odpovědnosti, kterou nelze vyloučit ze 

zákona;  

 

Pro osoby s právem pobytu v Rakousku, Německu, Polsku: Účastí v této Soutěži každý 

účastník bere na vědomí: (1) Pokud jde o cenu a jakékoli jiné produkty a služby poskytnuté 

Sponzorem a jeho dceřinými společnostmi bezplatně, Sponzor je odpovědný za záměrnou a 

hrubou nedbalost. (2) Ve všech ostatních případech je Sponzor odpovědný pouze v případech 

úmyslné a hrubé nedbalosti. V případech mírné nedbalosti je však Sponzor odpovědný pouze 

za porušení základních smluvních povinností, jako je například zpoždění nebo nemožnost 

konání, za což lze učinit Sponzora odpovědným. Odpovědnost v případě porušení tohoto 

zásadního smluvního závazku je omezena na typické smluvní škody, jejichž výskyt může 

Sponzor očekávat při uzavření smlouvy na základě okolností známých v té době. „Zásadní 

smluvní závazky“, jak již bylo uvedeno výše, jsou ty, jejichž dodržení je nezbytné k řádnému 

plnění smlouvy a dosažení jejího účelu, na které se vy, jako koncový spotřebitel, můžete 

spoléhat. Výše uvedená omezení ručení neplatí v případě explicitních záruk Sponzora, v 

případech zlé vůle a škod na životě, těle nebo zdraví, stejně jako v případě povinných 

zákonných předpisů. 

 

(2) Že rozhodnutí společnosti EA budou konečná a závazná ve všech záležitostech ve spojitosti 

s touto Soutěží;  

 

(3) Že EA má právo zveřejnit či jinak využít vaše statistiky a pořadí ve spojitosti s touto Soutěží a 

pro další související účely (marketingové či propagační) bez dalšího vašeho souhlasu či platby;  

 



(4) Že přijetím ceny může společnost EA použít jeho jméno a místo pobytu on-line nebo v 

jakémkoli jiném médiu ve spojitosti s touto Soutěží, a to bez platby či kompenzace výherci či 

komukoli jinému, s výjimkou tam, kde je to zakázáno; a 

 

(5) Že přijetím ceny může společnost EA použít jeho jméno a místo pobytu on-line nebo v 

jakémkoli jiném médiu ve spojitosti s touto Soutěží, a to bez platby či kompenzace výherci či 

komukoli jinému, s výjimkou tam, kde je to zakázáno; a  

 

(6) Že se tato Soutěž se řídí zákony Spojených států amerických a veškeré spory bude nutné 

řešit ve Spojených státech amerických. 

 

Pro osoby s právem pobytu v Rakousku, Německu a Polsku přesto nic v těchto oficiálních 

pravidlech nemá za následek zbavení práv na ochranu spotřebitele, která vám náleží v souladu 

s legislativou v místě vašeho pohybu a která nemohou být omezena dohodou. 

     

b.  Společnost EA si vyhrazuje právo, zcela na základě vlastního rozhodnutí, Soutěž, či 

kteroukoli její část, zrušit, ukončit, upravit či pozastavit, a to v případě, že podvod, technická 

selhání či jakékoli další příčiny naruší integritu a řádný chod této Soutěže.  V případě ukončení 

může Sponzor, zcela na základě vlastního uvážení, vybrat výherce ze všech oprávněných a 

nepodezřelých vstupů do Soutěže, obdržených do doby, kdy k těmto událostem došlo, na 

základě výše uvedených hodnotících kritérií.  Sponzor si dále, zcela na základě vlastního 

rozhodnutí, vyhrazuje právo diskvalifikovat jakéhokoli jednotlivce, u nějž zjistí narušování 

procesu vstupu do Soutěže či průběhu Soutěže, jednání porušující tato oficiální pravidla nebo 

pravidla jiných soutěží nebo dopouštění nesportovního či rušivého chování, a zneplatnit 

veškeré jeho související vstupy.  Jakýkoli pokus kterékoli osoby vědomě narušit zákonný 

průběh Soutěže může být považován za porušení trestního či občanského zákona. Dojde-li k 

takovému jednání, vyhrazuje si Sponzor právo vymáhat škody nebo jiné prostředky nápravy 

(včetně poplatků za služby právního zástupce) od jakékoli osoby v maximálním možném 

rozsahu stanoveném zákonem.  Nevymáháním jakékoli podmínky těchto oficiálních pravidel 

se Sponzor tohoto ustanovení nezříká. 

 

c.  Výherci jsou odpovědní za zdanění obdržených cen podle platných zákonů. 

 


