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APPLE INC.
LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE iPhone
Licence pro jednoho uživatele
PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, POZORNĚ LICENČNÍ SMLOUVU („LICENCI“) PŘEDTÍM,
NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT VÁŠ iPHONE NEBO STAHOVAT AKTUALIZACI
SOFTWARU SPOJENÉHO S TOUTO LICENCÍ. POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iPHONU
NEBO STAHOVÁNÍM TÉTO AKTUALIZACE SOFTWARU, TO PODLE
OKOLNOSTÍ, SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI PODMÍNKAMI LICENCE, POKUD
iPhone NEVRÁTÍTE V SOULADU SE ZÁSADAMI APPLE PRO VRÁCENÍ.
JESTLIŽE NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE, NEPOUŽÍVEJTE
iPhone
NEBO
NESTAHUJTE
AKTUALIZACI
SOFTWARU.
JESTLIŽE
NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI LICENCE, MŮŽETE iPHONE VRÁTIT VE
LHŮTĚ PRO VRÁCENÍ DO OBCHODU APPLE NEBO AUTORIZOVANÉMU
DISTRIBUTOROVI, KDE JSTE JEJ OBDRŽELI, A TO ZA ÚČELEM VRÁCENÍ
PENĚZ PŘI RESPEKTOVÁNÍ ZÁSAD APPLE PRO VRÁCENÍ, KTERÉ MŮŽETE
NAJÍT NA http://www.Apple.com/legal/sales_policies/.
1. Všeobecné informace. Software (včetně kódu Boot ROM a dalšího zabudovaného softwaru),
dokumentace, rozhraní, obsah, fonty a jakékoli údaje, které získáte s vaším iPhonem
(„Originální Software iPhone“), případně aktualizované nebo nahrazené verzemi
s dokonalejšími charakteristikami, a aktualizace softwaru nebo software pro obnovení systému
poskytované společností Apple („Aktualizace Softwaru iPhone“), ať již na ROM, na jakýchkoli
jiných nosičích (médiích) nebo v jakékoli jiné formě (Originální Software iPhone a Aktualizace
Softwaru iPhone souhrnně uváděny jako „Software iPhone“), jsou vám společností Apple Inc.
(„Apple“) licencovány, nikoli prodány, a to k používání pouze podle podmínek této Licence, a
Apple si vyhrazuje veškerá práva, která vám nebyla výslovně poskytnuta. Vlastníte nosiče, na
kterých je Software iPhone zaznamenán, ale Apple a udělovatel (udělovatelé) licencí si
vlastnictví samotného Softwaru iPhone ponechávají.
2. Přípustná použití Licence a omezení.
(a) Tato Licence vám dovoluje používat Software iPhone na jednom značkovém iPhonu. Tato
Licence nedovoluje, aby Software iPhone existoval na více než jednom značkovém iPhonu
najednou nebo na jakémkoli jiném telefonu, a nesmíte Software iPhone distribuovat nebo jej
zpřístupnit prostřednictvím sítě, kde by mohl být použit více přístroji najednou. Licence vám
neposkytuje žádná práva na používání vlastnickými právy chráněných rozhraní Apple nebo
jiného duševního vlastnictví zahrnujícího návrh (design), vývoj, výrobu, licencování a
distribuci zařízení a příslušenství třetích stran nebo softwarových aplikací třetích stran určených
pro využívání spolu s iPhonem. Některá tato práva jsou k dispozici na základě samostatných
licencí od Apple. Pro více informací o rozvíjení zařízení a příslušenství třetích stran pro iPhone
e-mailujte, prosím, na madeforipod@Apple.com. Pro více informací o rozvíjení softwarových
aplikací pro iPhone e-mailujte, prosím, na devprograms@Apple.com.
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(b) Pokud se týká aktualizací Softwaru iPhone, které může Apple zpřístupnit pro stažení, tak
podle této Licence smíte stáhnout aktualizace Softwaru iPhone za účelem aktualizace nebo
obnovení softwaru na jakémkoli iPhonu, který vlastníte, nebo máte pod kontrolou. Tato Licence
vám nedovoluje aktualizovat nebo obnovit iPhony, které nemáte pod kontrolou nebo je
nevlastníte, a nesmíte distribuovat nebo zpřístupnit aktualizace Softwaru iPhone
prostřednictvím sítě, kde by mohly být použity více zařízeními nebo více počítači najednou.
Smíte si udělat jednou kopii Aktualizací Softwaru iPhone uloženou na vašem počítači ve
strojově čitelné podobě pouze pro záložní účely za podmínky, že záložní kopie musí obsahovat
veškerá sdělení o autorských právech a jiná sdělení o vlastnických právech, která jsou obsažena
v originálu.
(c) Nesmíte kopírovat a souhlasíte, že nebudete, ani neumožníte jiným kopírovat (s výjimkou,
kdy je tak výslovně povoleno touto Licencí), dekompilovat, podrobit reverznímu engineeringu,
rozebírat, pokoušet se odvodit zdrojový kód, dekódovat, modifikovat nebo vytvářet odvozené
produkty Softwaru iPhone nebo jakýchkoli Služeb poskytovaných Softwarem iPhone nebo
jakoukoli jeho částí (s výjimkou, pokud je kterékoli výše uvedené omezení zakázáno
příslušnými právními předpisy, nebo jestliže tak může být povoleno licenčními podmínkami
upravujícími používání komponent s otevřenými zdroji obsažených v Softwaru iPhone).
Jakýkoli pokus tak učinit je porušením práv Apple a jejích udělovatelů licence Softwaru
iPhone. Jestliže porušíte toto omezení, můžete být vystaven soudnímu stíhání a vymáhání
náhrady za škody.
(d) Uložením obsahu na vašem iPhonu uděláte digitální kopii. V některých jurisdikcích je
nezákonné dělat digitální kopie bez předchozího souhlasu držitele práv. Software iPhone smí
být použit pro reprodukování materiálů, pokud se omezí na reprodukování autorsky
nechráněných materiálů, materiálů, na něž máte vlastní autorské právo, nebo materiálů,
k jejichž reprodukci jste oprávněni nebo k ní máte právoplatné povolení.
3. Převod. Software iPhone nesmíte pronajmout, poskytnout na leasing, půjčit, redistribuovat
nebo sublicencovat. Můžete však provést jednorázový trvalý převod vašich licenčních práv
k Softwaru iPhone na jinou stranu v návaznosti na převod vlastnictví vašeho iPhonu za
předpokladu, (a) že převod musí zahrnovat váš iPhone a celý Software iPhone, včetně jeho
složek, originálních nosičů, tištěných materiálů a této Licence; (b) že si neponecháte žádné
kopie Softwaru iPhone, kompletní nebo částečné, včetně kopií uložených v počítači nebo jiném
paměťovém zařízení; a (c) že si strana přebírající Software iPhone přečte smluvní podmínky
této Licence a bude souhlasit s jejich přijetím.
4. Souhlas s používáním neosobních údajů.
(a) Souhlasíte s tím, že Apple a její dceřiné společnosti mohou shromažďovat a používat
technické a související informace, včetně, nikoli však pouze, informace o vašem iPhonu,
počítači, systémovém a aplikačním softwaru a periferních zařízení, které se periodicky
shromažďují kvůli možnosti zajišťovat pro vás aktualizace softwaru, podporu produktu a jiné
Služby (jsou-li takové) související se Softwarem iPhone, a kvůli ověřování plnění podmínek
této Licence. Apple smí využívat tyto informace, pokud jsou ve formě neumožňující vaší
osobní identifikaci, ke zlepšování svých produktů nebo k tomu, aby vám mohla poskytovat
Služby nebo technologie.
(b) Apple může prostřednictvím iPhonu poskytovat některé Služby, které vycházejí z informací
o lokalitě. Pro zajišťování těchto Služeb může Apple a její partneři přenášet, shromažďovat,
udržovat, zpracovávat a používat údaje o vaší lokalitě, včetně zeměpisné lokality vašeho
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iPhonu v reálném čase. Používáním jakýchkoli Služeb na vašem iPhonu, které vycházejí
z údajů o lokalitě, dáváte svůj souhlas a svolení společnosti Apple a jejím partnerům pro
přenos, shromažďování, udržovaní, zpracování a používání údajů o vaší lokalitě, aby vám
mohli takové Služby poskytovat. Údaje o lokalitě jsou shromažďovány ve formě, která vás
osobně neidentifikuje. Tento souhlas můžete vždy vzít kdykoli zpět tím, že nebudete používat
funkce vycházející z údajů o lokalitě. Nepoužívání těchto funkcí nebude mít na funkčnost
vašeho iPhonu vliv.
5. Obchod iTunes a další Služby; materiály třetích stran. Software iPhone umožňuje
přístup k iTunes obchodu Apple a k dalším službám a k webovým stránkám Apple a třetích
stran (souhrnně a individuálně jako „Služby“). Pro využití Služeb je zapotřebí přístup
k Internetu a používání některých Služeb vyžaduje, abyste přijali dodatečné podmínky služby.
Používáním tohoto softwaru ve spojení s účtem iTunes obchodu souhlasíte s posledními
podmínkami
Služby,
které
můžete
získat
a
přezkoumat
na
http://www.Apple.com/legal/itunes/ww/.
Jste srozuměni, že při používání jakýchkoli Služeb můžete narazit na obsah, který může být
považován za urážlivý, obscénní, nebo problematický, přičemž jazyk u takového obsahu může
nebo nemusí být označen jako explicitní, a že výsledky jakéhokoli hledání nebo vstoupení do
konkrétního URL může automaticky a nezáměrně generovat linky nebo odkazy na
problematický materiál. Nicméně souhlasíte s tím, že Služby používáte pouze na své vlastní
riziko a že Apple nemá vůči vám žádnou odpovědnost za obsah, který může být shledán jako
urážlivý, obscénní nebo problematický.
Některé Služby mohou zobrazit, obsahovat nebo zprostředkovat obsah, údaje, informace,
aplikace nebo materiály od třetích stran („Materiály třetích stran“) nebo poskytovat linky na
některé webové stránky třetích stran. Používáním Služeb uznáváte a souhlasíte, že Apple
nezodpovídá za přezkoumávání nebo hodnocení obsahu, přesnosti, úplnosti, aktuálnosti,
platnosti, dodržování autorských práv, legálnosti, slušnosti, jakosti nebo jakýchkoli jiných
aspektů takových Materiálů nebo webových stránek třetích stran. Apple, jeho vedoucí
pracovníci, přidružené společnosti a dceřiné společnosti neručí za žádné nebo neschvalují žádné
materiály nebo webové stránky třetích stran, nebo jakékoli jiné materiály, produkty nebo
Služby třetích stran, a nepřebírají a neponesou za ně vůči vám nebo jakékoli jiné osobě žádné
závazky nebo odpovědnost. Materiály třetích stran a linky na jiné webové stránky jsou vám
poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Finanční informace zobrazené jakýmikoli Službami jsou
pouze pro obecné informační účely a nejsou zamýšleny k tomu, abyste se na ně spoléhali při
investičních doporučeních. Před uskutečněním jakýchkoli transakcí s cennými papíry
vycházejících z informací získaných prostřednictvím Služeb byste se měli poradit s vaším
finančním odborníkem. Údaje o lokalitě poskytované Službami jsou pouze pro základní
navigační účely a nejsou zamýšleny k tomu, abyste se na ně spoléhali v situacích vyžadujících
přesné informace o lokalitě, nebo když by chybné, nepřesné nebo neúplné údaje o lokalitě
mohly vést ke smrti, osobní újmě, ke škodám na majetku nebo na přírodním prostředí. Ani
Apple, ani její poskytovatelé obsahu, nezaručují dostupnost, přesnost, úplnost, spolehlivost
nebo aktuálnost informací o cenných papírech nebo údajů o lokalitě zobrazených kterýmikoli
Službami.
Souhlasíte, že Služby obsahují vlastnickými právy chráněný obsah, informace a materiály, které
jsou vlastněny Apple a/nebo jejími udělovateli licencí, a jsou chráněny příslušnými právními
předpisy o ochraně duševního vlastnictví a jinými právními předpisy, včetně, nikoli však pouze,
autorskými právy, a že nebudete používat takový vlastnickými právy chráněný obsah,
informace nebo materiály žádným způsobem s výjimkou přípustného používání Služeb. Žádná
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část Služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky. Souhlasíte,
že nebudete Služby žádným způsobem modifikovat, pronajímat, poskytovat na leasing,
půjčovat, prodávat, distribuovat nebo na jejich základě vytvářet odvozené produkty, a nebudete
zneužívat Služby žádným neautorizovaným způsobem jakéhokoli druhu, mimo jiné, zneužitím
nebo zatížením kapacity sítě. Dále souhlasíte, že nebudete Služby žádným způsobem používat
k obtěžování, zneužívání, sledování, vyhrožování, pomlouvání nebo k nějakému jinému
omezování nebo porušování práv jakékoli jiné třetí strany, a že Apple není žádným způsobem
odpovědná za takovéto vaše jednání, ani za jakékoli obtěžující, vyhrožující, pomlouvačné,
urážlivé nebo nezákonné zprávy nebo přenosy, které můžete přijmout v důsledku používání
jakýchkoli Služeb.
Kromě toho, Služby třetích stran a Materiály třetích stran, k nimž lze získat přístup z iPhonu,
nebo které mohou být zobrazeny na iPhonu nebo se lze na ně napojit z iPhonu, nejsou
k dispozici ve všech jazycích nebo ve všech zemích. Apple nečiní žádné prohlášení v tom
smyslu, že takové Služby a materiály jsou vhodné nebo dostupné pro používání v jakékoli
konkrétní lokalitě. Jestliže se rozhodnete získat přístup k takovým Službám nebo materiálům,
činíte tak na základě vaší vlastní iniciativy a jste zodpovědní za dodržení jakýchkoli příslušných
právních předpisů, včetně, nikoli však pouze, příslušných místních právních předpisů. Apple a
její udělovatelé licencí si vyhrazují právo změnit, pozastavit, odstranit nebo znemožnit přístup
k jakýmkoli Službám, a to kdykoli bez oznámení. Apple v žádném případě neponese
odpovědnost za odstranění nebo znemožnění přístupu k jakýmkoli takovým Službám. Apple
rovněž může stanovit omezení na používání Služeb nebo na přístup k určitým Službám, a to
v každém případě a bez oznámení nebo odpovědnosti.
6. Ukončení. Tato Licence je platná do doby jejího ukončení. Vaše práva podle této Licence se
ukončí automaticky bez oznámení od společnosti Apple, jestliže nesplníte jakoukoli podmínku
(podmínky) této Licence. Při ukončení této Licence musíte zcela přestat používat Software
iPhone.
7. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁNÍ
SOFTWARU iPHONE A SLUŽEB JE POUZE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE
CELKOVÉ RIZIKO, POKUD SE TÝKÁ USPOKOJIVÉ JAKOSTI, ČINNOSTI, PŘESNOSTI
A VÝSLEDKU, NESETE VY. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PŘÍSLUŠNÝMI
PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SOFTWARE iPHONE A SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ
SOFTWAREM iPHONE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU
DOSTUPNÉ“, SE VŠEMI ZÁVADAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A
APPLE A UDĚLOVATELÉ LICENCÍ SPOLEČNOSTI APPLE (SOUHRNNĚ PRO ÚČELY
ČÁSTI 7 A 8 JAKO „APPLE“) TÍMTO ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE
VZTAHU K SOFTWARU iPHONE A SLUŽBÁM, AŤ UŽ SE JEDNÁ O EXPLICITNÍ,
IMPLICITNÍ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, IMPLICITNÍCH
ZÁRUK A/NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ JAKOSTI, ZPŮSOBILOSTI
PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ
PRÁV TŘETÍCH STRAN. APPLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ
ZABRÁNĚNÍ RUŠIVÝCH ZÁSAHŮ DO VAŠEHO UŽÍVÁNÍ SOFTWARU iPHONE A
SLUŽEB, NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU iPHONE NEBO VE
SLUŽBÁCH ZAJIŠŤOVANÝCH SOFTWAREM iPHONE SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, ŽE
ČINNOST SOFTWARU iPHONE NEBO SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠENÁ NEBO BEZ
CHYB, NEBO ŽE ZÁVADY NA SOFTWARU iPHONE NEBO SLUŽBÁCH BUDOU
OPRAVENY, NEBO ŽE SOFTWARE iPHONE BUDE KOMPATIBILNÍ NEBO BUDE
SPOLUPRACOVAT S JAKÝMKOLI SOFTWAREM TŘETÍ STRANY, APLIKACEMI
TŘETÍ STRANY NEBO SLUŽBAMI TŘETÍ STRANY. INSTALACE TOHOTO
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SOFTWARU MŮŽE OVLIVNIT POUŽITELNOST SOFTWARU TŘETÍCH STRAN. DÁLE
UZNÁVÁTE, ŽE SOFTWARE iPHONE A SLUŽBY NEJSOU ZAMÝŠLENÉ NEBO
VHODNÉ PRO SITUACE NEBO PROSTŘEDÍ, V NICHŽ BY SELHÁNÍ, CHYBY NEBO
NEPŘESNOSTI V OBSAHU, ÚDAJÍCH NEBO INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH
SOFTWAREM iPHONE NEBO SLUŽBAMI MOHLY VÉST K ÚMRTÍ, OSOBNÍ ÚJMĚ
NEBO ZÁVAŽNÝM HMOTNÝM NEBO EKOLOGICKÝM ŠKODÁM, MIMO JINÉ PŘI
PROVOZU JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, PŘI NAVIGACI LETADEL NEBO PŘI PROVOZU
KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ, PŘI ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY, PŘI PROVOZU
PŘÍSTROJŮ PODPORUJÍCÍCH ŽIVOTNÍ FUNKCE NEBO ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMŮ.
ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO SDĚLENÍ POSKYTNUTÉ APPLE
NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM APPLE NEVYTVOŘÍ ZÁRUKU. JESTLIŽE SE
UKÁŽE, ŽE SOFTWARE iPHONE NEBO SLUŽBY JSOU ZÁVADNÉ, PONESETE
VEŠKERÉ NÁKLADY NA VEŠKERÝ NUTNÝ SERVIS, OPRAVY NEBO NÁPRAVU.
NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝLUKU IMPLICITNÍCH ZÁRUK NEBO
OMEZENÍ PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV ZÁKAZNÍKA, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ
VÝLUKA A OMEZENÍ SE MOŽNÁ NA VÁS NEVZTAHUJÍ.
8. Omezení odpovědnosti. V MÍŘE NEZAKÁZANÉ ZÁKONEM NEBUDE APPLE
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA OSOBNÍ ÚJMU NEBO ZA JAKÉKOLI
VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU,
VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, ŠKOD ZE ZTRÁTY ZISKU, ZNEHODNOCENÍ NEBO
ZTRÁT ÚDAJŮ, SELHÁNÍ PŘENÉST NEBO PŘIJMOUT JAKÉKOLI ÚDAJE,
PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO JINÝCH KOMERČNÍCH ŠKOD NEBO
ZTRÁT VZNIKLÝCH NEBO SOUVISEJÍCÍCH S VAŠÍM UŽÍVÁNÍM NEBO
NEMOŽNOSTÍ VYUŽÍVAT SOFTWARE iPHONE A SLUŽBY NEBO JAKÝKOLI
SOFTWARE NEBO APLIKACE TŘETÍCH STRAN VE SPOJENÍ SE SOFTWAREM
iPHONE - NICMÉNĚ ZPŮSOBENÉ - BEZ OHLEDU NA VÝKLAD ODPOVĚDNOSTI
(PODLE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU ČI NĚČEHO JINÉHO), A
DOKONCE I KDYBY APPLE BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH
ŠKOD. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA
OSOBNÍ ÚJMU, NEBO ZA VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE MOŽNÁ
TOTO OMEZENÍ NA VÁS NEVZTAHUJE. V žádném případě nepřekročí celková
odpovědnost Apple vůči vám za všechny náhrady škod (jiné než jaké mohou být vyžadovány
příslušnými právními předpisy v případech zahrnujících osobní újmu) částku padesáti dolarů
(50 USD). Výše uvedená omezení budou platit, i když výše uvedená náprava nesplní svůj
základní účel.
9. Digitální certifikáty. Software iPhone obsahuje funkci, která umožňuje přijímat digitální
certifikáty vydávené buď Apple nebo třetími stranami. JSTE VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA
ROZHODNUTÍ, JESTLI SE SPOLEHNETE ČI NESPOLEHNETE NA CERTIFIKÁT, AŤ
JIŽ VYDANÝ APPLE NEBO NĚJAKOU TŘETÍ STRANOU. VAŠE UŽÍVÁNÍ
DIGITÁLNÍCH CERTIFIKÁTŮ JE POUZE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. APPLE
NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ, EXPLICITNÍ ČI IMPLICITNÍ,
OHLEDNĚ PRODEJNOSTI NEBO ZPŮSOBILOSTI PRO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL,
PŘESNOSTI, BEZPEČNOSTI NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN VE
VZTAHU K DIGITÁLNÍM CERTIFIKÁTŮM. Souhlasíte, že (a) nezfalšujete nebo
nezneužijete jakýkoli certifikát; (b) budete používat digitální certifikáty pouze pro legální účely
a v souladu s jakýmikoli příslušnými zásadami certifikace, pokyny pro certifikační postupy
nebo s jinými prohlášeními certifikačního úřadu o obchodní praxi; (c) budete výhradně
zodpovědný za to, že zabráníte jakémukoli neautorizovanému uživateli využívat vaše digitální

5/19

certifikáty; a (d) zrušíte jakýkoli certifikát, u něhož budete mít důvod se domnívat, že byl
zneužit.
10. Kontrola exportu. Nesmíte používat či jinak exportovat či reexportovat Software iPhone
s výjimkou, kdy je tak povoleno právními předpisy Spojených států a právními předpisy
jurisdikce, v níž byl Software iPhone získán. Zejména, nikoli však pouze, nesmí být Software
iPhone exportován nebo reexportován (a) do jakýchkoli států embargovaných USA, nebo (b)
komukoli, koho ministerstvo financí Spojených států vede na Seznamu speciálně
vyjmenovaných státních příslušníků nebo ministerstvo obchodu Spojených států na Seznamu
nežádoucích státních příslušníků nebo na Seznamu zakázaných subjektů. Užíváním Softwaru
iPhone prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi nebo na žádném
takovém seznamu. Souhlasíte také, že nebudete používat Software iPhone pro žádné účely
zakázané právními předpisy Spojených států, včetně, nikoli však pouze, vývoje, projektování,
výroby či zhotovování raket nebo jaderných, chemických nebo biologických zbraní.
11. Vládní koncoví uživatelé. Software iPhone a související dokumentace jsou „Komerční
položky“, jak jsou definovány v 48 C.F.R. (Sbírka federálních předpisů) §2.101, sestávající z
„Komerčního počítačového softwaru“ a z „Dokumentace komerčního počítačového softwaru“,
jak jsou tyto termíny používány v 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202, podle
okolností. V souladu s 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4, podle
okolností, jsou Komerční počítačový software a Dokumentace komerčního počítačového
softwaru licencovány koncovým uživatelům vlády Spojených států (a) pouze jako Komerční
položky a (b) pouze s takovými právy, které jsou poskytnuty všem ostatním koncovým
uživatelům v souladu se zde uvedenými smluvními podmínkami. Nepublikovaná práva podle
zákonů o autorských právech USA jsou vyhrazena.
12. Rozhodné právo a oddělitelnost. Tato Licence se bude řídit a vykládat v souladu
s právními předpisy státu Kalifornie tak, jak se vztahují na smlouvy, které jsou uzavřené a mají
být plněné výhradně mezi Kalifornií a občany Kalifornie. Tato Licence se nebude řídit
Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití je výslovně vyloučeno.
Jestliže nějaký soud příslušné jurisdikce shledá z jakéhokoli důvodu nějaké ustanovení nebo
jeho část za nevymahatelnou, zůstane zbývající část této Licence nadále plně platná a účinná.
13. Úplná smlouva; rozhodný jazyk. Tato Licence tvoří úplnou smlouvu mezi stranami ve
vztahu k používání Softwaru iPhone licencovaného podle tohoto dokumentu a nahrazuje
veškerá předchozí nebo současná ujednání ve vztahu k takovému předmětu. Žádné doplňky
nebo změny této Licence nebudou závazné, pokud nebudou písemné a podepsané společností
Apple. Jakýkoli překlad této Licence se provádí pro místní potřeby a v případě rozporu mezi
anglickou a jakoukoli neanglickou verzí bude rozhodující anglická verze této Licence.
14. Uznání třetích stran. Části Softwaru iPhone mohou využívat nebo obsahovat software
třetích stran a jiné, autorsky chráněné materiály. Uznání, licenční podmínky a prohlášení o
zřeknutí se [odpovědnosti] za takové materiály jsou obsaženy v elektronické dokumentaci pro
Software iPhone a vaše používání takových materiálů se řídí jejich příslušnými podmínkami.
15. Používání MPEG-4. iPhone Software je licencován podle MPEG-4 Systems Patent
Portfolio License (portfoliové licence patentu systémů MPEG-4) pro kódování v souladu se
standardem systémů MPEG-4, až na to, že je vyžadována další licence a platba licenčních
poplatků pro kódování v souvislosti (i) s údaji uloženými nebo zkopírovanými na fyzickém
nosiči, které se platí titul od titulu, a/nebo (ii) s údaji placenými titul od titulu a přenášenými
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koncovému uživateli pro trvalé uložení a/nebo užívání. Takovouto dodatečnou licenci lze získat
od MPEG LA, LLC. Pro další podrobnosti – viz http://www.mpegla.com.
Software iPhone obsahuje kódování MPEG-4 videa a/nebo dekódovací funkci. Software iPhone
je licencován podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (portfoliové licence patentu
vizuálního standardu MPEG-4) pro osobní a nekomerční používání zákazníkem pro (i)
kódování videa v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 (“MPEG-4 Video”) a/nebo pro (ii)
dekódování MPEG-4 videa, které bylo zakódováno zákazníkem v rámci jeho osobní a
nekomerční aktivity, a/nebo pro video poskytovatele majícího licenci od MPEG LA
k poskytování MPEG-4 videa. Pro žádné jiné použití nebude licence poskytnuta, a to ani
nepřímo.
Další informace, včetně těch souvisejících s propagačním, interním a komerčním využitím a
licencováním, lze získat od MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com. Pro odpovědi na
často kladené otázky ohledně uživatelských poplatků podle MPEG-4 LA Visual Patent
www.Apple.com/mpeg4
nebo
Portfolio
License
viz
www.Apple.com/quicktime/products/qt/faq.html.
16. Sdělení o H.264/AVC. iPhone Software obsahuje funkci AVC pro kódování a/nebo
dekódování; komerční využití H.264/AVC vyžaduje další licencování a platí následující
ustanovení: FUNKCE AVC V SOFTWARU iPHONE JE TÍMTO DOKUMENTEM
LICENCOVÁNA POUZE PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ ZÁKAZNÍKEM
PRO (I) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“)
A/NEBO (II) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO
ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI JEHO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO AVC
VIDEA ZÍSKANÉHO OD VIDEO POSKYTOVATELE MAJÍCÍHO LICENCI NA
POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE JINÉHO VYUŽITÍ A
LICENCÍ LZE ZÍSKAT OD MPEG LA L.L.C. – VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
17. Omezení vyhledávací služby Yahoo. Vyhledávací služba Yahoo dostupná prostřednictvím
Safari je licencována k používání pouze v následujících zemích: Argentina, Aruba, Austrálie,
Rakousko, Barbados, Belgie, Bermudy, Brazílie, Bulharsko, Kanada, Kajmanské ostrovy, Chile,
Kolumbie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Dominikánská republika, Ekvádor, Salvador,
Finsko, Francie, Německo, Řecko, Grenada, Guatemala, Hong Kong, Maďarsko, Island, Indie,
Indonésie, Irsko, Itálie, Jamajka, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malajsie, Malta, Mexiko,
Nizozemsko, Nový Zéland, Nikaragua, Norsko, Panama, Peru, Filipíny, Polsko, Portugalsko,
Portoriko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jižní Korea, Španělsko, Sv. Lucie, Sv.
Vincent, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Thajsko, Bahamy, Trinidad a Tobago, Turecko, Spojené
království, USA a Venezuela.
EA0426
Aktualizováno 28/4/08
----------------------------------------------------------------------SDĚLENÍ OD APPLE
Jestliže vás bude Apple potřebovat kontaktovat ohledně vašeho produktu nebo účtu, souhlasíte,
že taková sdělení přijmete prostřednictvím e-mailu. Souhlasíte, že jakákoli taková sdělení, které
vám elektronicky zašleme, vyhovují veškerým právním požadavkům na komunikaci.
----------------------------------------------------------------------SMLUVNÍ PODMÍNKY GOOGLE MAPS
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Děkujeme vám za vyzkoušení softwarové aplikace Google Maps (Mapy Google)! Tato stránka
obsahuje smluvní podmínky („Smluvní podmínky“) pro Google Maps a pro podnikatelskou
verzi Google Maps. Abyste mohli používat tento software, včetně softwaru jakýchkoli třetích
stran, který vám byl dán k dispozici v souvislosti s tímto softwarem a/nebo související službou
(souhrnně dále jako „Google Maps“), souhlasíte, že budete vázáni těmito Smluvními
podmínkami buď vy sami, nebo v zastoupení vašeho zaměstnavatele nebo jiného subjektu.
Jestliže souhlasíte, že budete vázáni těmito Smluvními podmínkami v zastoupení vašeho
zaměstnavatele nebo jiného subjektu, pak prohlašujete a zaručujete, že máte plné právoplatné
zmocnění zavázat vašeho zaměstnavatele nebo takový subjekt těmito Smluvními podmínkami.
Jestliže nemáte zákonné zmocnění k takovému zavázání, stiskněte, prosím, „Ne“, když budete
dotázáni, jestli souhlasíte s těmito Smluvními podmínkami, a nepokračujte v používání tohoto
produktu.
Dodatečné podmínky
Aplikace Google Maps je navržena tak, že se používá se službami Google Maps a jinými
službami Google. Proto souhlasíte a uznáváte, že používání Google Maps podléhá také (a)
zvláštním
podmínkám
služby
Google
Maps
(jsou
k nahlédnutí
na
http://maps.google.com/help/terms_maps.html), včetně obsahu sdělení, která se k ní vztahují
(jsou k nahlédnutí na http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html), (b) všeobecným
podmínkám
Google
pro
poskytování
služby
(jsou
k nahlédnutí
na
http://www.google.com/terms_of_service.html), a (c) obecným zásadám Google pro ochranu
soukromí (jsou k nahlédnutí na http://www.google.com/privacypolicy.html); tato ustanovení se
tímto formou odkazu stávají součástí Smluvních podmínek. V případě, že bude existovat nějaký
nesoulad nebo rozpor mezi takovými dodatečnými podmínkami a těmito Smluvními
podmínkami, budou mít tyto Smluvní podmínky přednost.
Síťové poplatky
Když si stáhnete Google Maps, uhradíme poplatek za poslání textové zprávy, kterou
potřebujete pro stažení Google Maps. Může se však stát, že někteří doručovatelé (carriers) nebo
poskytovatelé vám mohou také účtovat za získání tohoto downloadu. V závislosti na vašem
programu a vašem doručovateli nebo poskytovateli vám může být při získání přístupu k Lokální
informaci Google nebo k jiným službám Google prostřednictvím Google Maps účtováno
použití vašeho mobilního telefonu.
Pouze nekomerční použití
Aplikace Google Maps je vám dána k dispozici pouze pro nekomerční používání. To znamená,
že ji můžete používat pouze pro osobní účely: můžete ji používat v práci nebo doma pro hledání
čehokoli, co potřebujete, při respektování podmínek stanovených v těchto Smluvních
podmínkách. Jestliže chcete prodávat aplikaci Google Maps nebo jakékoli informace, služby
nebo software související nebo z ní odvozený, nebo když chcete Google Maps modifikovat,
kopírovat, licencovat nebo z ní vytvářet odvozené produkty, musíte nejdříve získat souhlas
Google (čehož můžete dosáhnout, když kontaktujete mobile-support@google.com).
Pokud nemáte náš předchozí písemný souhlas, pak souhlasíte, že nebudete Google Maps
modifikovat, upravovat, překládat, připravovat z ní odvozené produkty, provádět dekompilaci,
podrobovat aplikaci reverznímu engineeringu, rozebírat ji nebo se jinak pokoušet odvodit
z Google Maps zdrojový kód.
Dále nesmíte používat Google Maps způsobem, který by mohl služby Google Maps poškodit,
vyřadit z činnosti, přetížit nebo zhoršit (např. nesmíte používat Google Maps automatizovaným
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způsobem), ani nesmíte používat Google Maps jakýmkoli způsobem, který by rušil jakoukoli
třetí stranu při jejím používáním a užíváním služeb Google.
Jestliže máte komentáře ke Google Maps nebo nápady, jak aplikaci zlepšit, pošlete e-mail na
mobile-support@google.com. Vezměte, prosím, na vědomí, že když tak učiníte, poskytnete
Google a třetím stranám souhlas k použití a zapracování vašich nápadů nebo komentářů do
Google Maps (do softwaru třetích stran) bez dalšího oznámení nebo úhrady.
Duševní majetek
Pokud se týká vztahu mezi vámi a Google, tak souhlasíte, že Google vlastní veškerá práva,
vlastnický nárok a podíl na Google Maps, včetně, nikoli však pouze, všech souvisejících práv
duševního vlastnictví. „Práva duševního vlastnictví“ znamenají jakákoli a veškerá práva čas od
času existující na základě patentových právních předpisů, právních předpisů o ochraně
autorských práv, o obchodním tajemství, o ochranných známkách, o nekalé soutěži a jakýchkoli
a všech jiných právních předpisů na ochranu vlastnických práv a na základě jejich jakýchkoli a
všech aplikací, obnovení, prodloužení a opětovného zavedení, které jsou nyní nebo budou
v budoucnosti platné a účinné po celém světě. Souhlasíte, že neodstraníte, nezakryjete nebo
nezměníte informace Google nebo jakékoli jiné třetí strany o autorských právech nebo
ochranné známky nebo informace o jiných vlastnických právech, které jsou připojené nebo
obsažené v Google Maps nebo k nim lze ve spojení nebo prostřednictvím Google Maps získat
přístup.
Odmítnutí záruk
Google a jakákoli třetí strana, které dají k dispozici software ve spojení nebo prostřednictvím
Google Maps, odmítají jakoukoli odpovědnost za jakoukoli újmu vyplynuvší z používání
Google Maps a/nebo softwaru jakékoli třetí strany zpřístupněného ve spojení nebo
prostřednictvím Google Maps.
APLIKACE GOOGLE MAPS JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI
ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. GOOGLE A TAKOVÉ TŘETÍ STRANY VÝSLOVNĚ
ODMÍTAJÍ, V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU UMOŽNĚNÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY, VEŠKERÉ
EXPLICITNÍ, IMPLICITNÍ A ZÁKONNÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE,
ZÁRUK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ
VLASTNICKÝCH PRÁV. GOOGLE A JAKÉKOLI TAKOVÉ TŘETÍ STRANY ODMÍTAJÍ
JAKÉKOLI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, AKTUÁLNOSTI
A ČINNOSTI GOOGLE MAPS A SOFTWARU TAKOVÝCH TŘETÍCH STRAN.
JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE STAHOVAT A/NEBO POUŽÍVAT
GOOGLE MAPS NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO A ŽE
PONESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA VAŠEM
POČÍTAČI NEBO NA SYSTÉMU MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ NEBO ZA ZTRÁTU ÚDAJŮ
VYPLYNUVŠÍ ZE STAŽENÍ NEBO Z UŽÍVÁNÍ GOOGLE MAPS. NĚKTERÉ STÁTY
NEBO JINÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝLUKU IMPLICITNÍCH ZÁRUK, TAKŽE
SE VÝŠE UVEDENÉ VÝLUKY MOŽNÁ NA VÁS NEVZTAHUJÍ. MŮŽETE MÍT
ROVNĚŽ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ STÁT OD STÁTU A JURISDIKCE OD
JURISDIKCE.
Omezení odpovědnosti
GOOGLE NEBO JAKÁKOLI TŘETÍ STRANA, KTERÉ DALY K DISPOZICI SVŮJ
SOFTWARE VE SPOJENÍ NEBO PROSTŘEDNICTVÍM GOOGLE MAPS, NEPONESOU
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ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÉMUKOLI UŽIVATELI KVŮLI
TOMU, ŽE UŽIVATEL POUŽÍVÁ NEBO ZNEUŽÍVÁ GOOGLE MAPS. TAKOVÉTO
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VYHNUTÍ SE ODŠKODNĚNÍ ZA
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, ZA ŠKODY
S ODŠKODNĚNÍM S POVAHOU TRESTU A ŠKODY S PENALIZAČNÍM
ODŠKODNĚNÍM, AŤ JIŽ TAKOVÝ NÁROK VYCHÁZÍ ZE ZÁRUKY, SMLOUVY,
OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO Z NĚČEHO
JINÉHO (I KDYŽ BYLY GOOGLE A/NEBO TŘETÍ STRANA COBY POSKYTOVATEL
LICENCE INFORMOVÁNY O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD). TAKOVÉ OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI BUDE PLATIT, AŤ JIŽ ŠKODY VYPLYNOU Z UŽÍVÁNÍ NEBO ZE
ZNEUŽÍVÁNÍ GOOGLE MAPS NEBO ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA APLIKACI GOOGLE
MAPS DANOU K DISPOZICI VE SPOJENÍ NEBO PROSTŘEDNICTVÍM GOOGLE
MAPS, Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT APLIKACI GOOGLE MAPS DANOU K DISPOZICI
VE SPOJENÍ NEBO PROSTŘEDNICTVÍM GOOGLE MAPS, NEBO Z PŘERUŠENÍ,
POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ APLIKACE GOOGLE MAPS DANOU K DISPOZICI
VE SPOJENÍ NEBO PROSTŘEDNICTVÍM GOOGLE MAPS (VČETNĚ TAKOVÝCH
ŠKOD ZPŮSOBENÝCH TŘETÍMI STRANAMI). TAKOVÉ OMEZENÍ PLATÍ BEZ
OHLEDU NA JAKÉKOLI NESPLNĚNÍ HLAVNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ
NÁPRAVY, A TO V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY.
NĚKTERÉ STÁTY NEBO JINÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝLUKU NEBO
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE
MŮŽE STÁT, ŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VÝLUKY SE NA VÁS
NEVZTAHUJÍ.
Různé. Smluvní podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy bez vlivu
na ustanovení o kolizi právních norem státu Kalifornie nebo vašeho státu nebo země, v níž
skutečně žijete. Jestliže soud příslušné jurisdikce shledá z jakéhokoli důvodu nějaké ustanovení
nebo část ustanovení Smluvních podmínek za nevymahatelné, bude zbývající část Smluvních
podmínek nadále plně platná a účinná.
Tyto Smluvní podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a
zneplatňují a nahrazují veškerá předchozí nebo současná ujednání nebo dohody, písemné či
ústní, ohledně takového předmětu. Jakékoli zřeknutí se jakéhokoli ustanovení Smluvních
podmínek bude účinné pouze tehdy, bude-li písemné a podepsané Google.
Srpen 2006
-----------------------------------------------------SMLUVNÍ PODMÍNKY YOUTUBE
Podmínky používání
1. Váš souhlas
A. Užíváním a/nebo návštěvou této webové stránky (souhrnně, včetně veškerého obsahu a
funkcí dostupných prostřednictví názvu domény YouTube.com, „Webová stránka
YouTube“ nebo „Webová stránka“) projevujete svůj souhlas (1) s těmito smluvními
podmínkami („Podmínky služby“), (2) se sdělením YouTube o ochraně soukromí nacházejícím
se na <http://www.youtube.com/t/privacy> a začleněném sem odkazem, a (3) s Pokyny o
komunitě YouTube nacházejícími se na <http://www.youtube.com/t/community_guidelines> a
začleněnými sem také odkazem. Jestliže nesouhlasíte s jakoukoli z těchto podmínek, se
sdělením YouTube o ochraně soukromí nebo s Pokyny o komunitě YouTube, pak Webovou
stránku YouTube, prosím, nepoužívejte.
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B. Ačkoli se vás možná pokusíme informovat, jestliže dojde k významným změnám těchto
Podmínek služby, měli byste pravidelně přezkoumávat jejich nejaktuálnější verzi na
<http://www.youtube.com/t/terms>). YouTube může kdykoli na základě pouze vlastního
uvážení modifikovat nebo revidovat tyto Podmínky služby a zásady a vy souhlasíte s tím, že
budete těmito modifikacemi a revizemi vázáni. U ničeho v této Smlouvě se nebude mít za to, že
se tím poskytují práva nebo benefity jakékoli třetí strany.
2. Webová stránka YouTube
A. Tyto Podmínky služby se vztahují na všechny uživatele Webové stránky YouTube, včetně
uživatelů, kteří také přispívají na Webovou stránku video obsahem, informacemi a jinými
materiály nebo službami. Webová stránka YouTube zahrnuje veškeré aspekty YouTube, včetně,
nikoli však pouze, veškerých produktů, softwaru a služeb nabízených prostřednictvím webové
stránky jako jsou kanály YouTube, „Embeddable Player“ YouTube, „Uploader“ YouTube a
jiné aplikace.
B. Webová stránka YouTube může obsahovat linky na webové stránky třetích stran, které
nejsou vlastněny nebo kontrolovány YouTube. YouTube nemá kontrolu a nepřebírá
odpovědnost za obsah, zásady ochrany soukromí nebo postupy jakýchkoli webových stránek
třetích stran. Kromě toho, YouTube nebude a nemůže cenzurovat nebo editovat obsah žádné
stránky třetí strany. Užíváním Webové stránky výslovně zprošťujete YouTube jakékoli a
veškeré odpovědnosti vyplynuvší z vašeho používání jakékoli webové stránky třetí strany.
C. Vyzýváme vás proto, abyste sledovali, kdy opustíte Webovou stránku YouTube, a přečetli si
smluvní podmínky a zásady ochrany soukromí každé webové stránky, kterou navštívíte.
3. Účty YouTube
A. Kvůli umožnění přístupu k některým parametrům Webové stránky si budete muset vytvořit
účet YouTube. Nikdy nesmíte bez povolení použít účet někoho jiného. Při vytváření vašeho
účtu musíte poskytnout přesné a úplné informace. Nesete výhradní odpovědnost za činnost,
k níž dochází na vašem účtu, a své heslo k účtu musíte mít stále zabezpečené. Při jakémkoli
porušení bezpečnosti nebo při neautorizovaném použití vašeho účtu musíte ihned informovat
YouTube.
B. Přestože YouTube neponese odpovědnost za vaše ztráty vzniklé neautorizovaným použitím
vašeho účtu, můžete nést odpovědnost za ztráty vzniklé YouTube nebo jiným v důsledku
takového neautorizovaného použití.
4. Obecné užívání povolení a omezení ve vztahu k Webové stránce
YouTube vám tímto dává povolení k přístupu a používání Webové stránky, jak je stanoveno
v těchto Podmínkách služby, za předpokladu, že
A. souhlasíte, že nebudete distribuovat jakýmkoli nosičem žádnou část Webové stránky, včetně,
nikoli však pouze, Uživatelských příspěvků (jak jsou definovány níže) bez předchozího
písemného souhlasu YouTube.
B. Souhlasíte, že nebudete měnit nebo modifikovat jakoukoli část Webové stránky, včetně,
nikoli však pouze, aplikace Embeddable Player YouTube nebo jakékoli s ní související
technologie.
C. Souhlasíte, že nebudete získávat přístup k Uživatelským příspěvkům (jak jsou definovány
níže) nebo k Obsahu YouTube prostřednictvím jakékoli jiné technologie či jakýmikoli jinými
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prostředky než jsou stránky video playbacku samotné Webové stránky, Embeddable Player
YouTube nebo jiné, výslovně schválené prostředky, které může YouTube určit.
D. Souhlasíte, že nebudete používat Webovou stránku, včetně Embeddable Player YouTube,
pro jakékoli komerční účely bez předchozího písemného souhlasu YouTube. Zakázané
komerční používání zahrnuje kteroukoli z následujících činností prováděnou bez výslovného
souhlasu YouTube:
•
•
•
•

prodávat přístup k Webové stránce nebo ke službám s ní související (jako je
Embeddable Player) na jiné webové stránce;
používat Webovou stránku nebo s ní související služby (jako je Embeddable Player)
s hlavním účelem získat příjem za inzerci nebo z předplatného;
prodávat na Webové stránce YouTube nebo jakékoli webové stránce třetí strany
reklamu cílenou na obsah konkrétních Uživatelských příspěvků nebo Obsah YouTube;
a jakkoli používat Webovou stránku nebo s ní související služby (jako je Embeddable
Player) způsobem, u něhož YouTube shledá, na základě výhradně svého uvážení, že se
při něm využívají zdroje YouTube nebo Uživatelské příspěvky s cílem konkurovat trhu
YouTube, obsahu YouTube nebo jeho Uživatelským příspěvkům, nebo tento trh
YouTube nahradit. (Více informací o zakázaném komerčním používání – viz naše FAQ
(často kladené otázky)
<http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=71011>.)

E. Zakázané komerční používání nezahrnuje:
•
•
•

poslání (uploading) originálního videa na YouTube nebo uchování původního kanálu na
YouTube za účelem propagace vašeho obchodního nebo uměleckého podnikání;
použití Embeddable Player k předvedení videí YouTube na blogu nebo webové stránce
s povolenou inzercí za předpokladu, že hlavním účelem použití Embeddable Player
nebude získání příjmu z reklamy nebo konkurování YouTube;
jakékoli užití výslovně písemně schválené YouTube.

(Více informací o tom, co představuje zakázané komerční používání, viz naše FAQ
<http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=71011>.)
F. Jestliže používáte Embeddable Player YouTube na vaší webové stránce, musíte na stránkách
obsahujících Embeddable Player YouTube uvést hlavní link zpět na webovou stránku YouTube
a nesmíte jakoukoli část Embeddable Player jakýmkoli způsobem modifikovat, rozšiřovat nebo
blokovat.
G. Jestliže používáte YouTube Uploader, souhlasíte, že může čas od času automaticky stáhnout
a instalovat aktualizace z YouTube. Tyto aktualizace mají za cíl zlepšit, zdokonalit a dále
rozvíjet Uploader a mohou mít formu oprav programových chyb, zdokonalených funkcí,
nových softwarových modulů a kompletně nových verzí. Souhlasíte, že budete přijímat
takovéto aktualizace (a souhlasíte, že vám je bude YouTube dodávat) jako součást svého
používání aplikace Uploader.
H. Souhlasíte, že nebudete používat nebo nespustíte žádný automatický systém, včetně, nikoli
však pouze, „robotů“, „spiderů“ (pavouků) nebo „offline čteček“ získávajících přístup
k Webové stránce způsobem, při němž je na servery YouTube posíláno za určitou dobu více
požadavků, než by za stejnou dobu dokázal přiměřeně vyprodukovat člověk s použitím
konvenčního on-line webového prohlížeče. Bez ohledu na výše uvedené YouTube
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provozovatelům veřejných vyhledávacích strojů povoluje používat „spidery“ ke kopírování
materiálů ze stránky, ale pouze za účelem vytvoření a pouze v rozsahu nutném pro vytvoření
veřejně dostupných, prohledávatelných indexů materiálů, nikoli za účelem uložení nebo
archivování takových materiálů. YouTube si vyhrazuje právo zrušit tyto výjimky buď celkově
nebo v konkrétních případech. Souhlasíte, že nebudete z Webové stránky shromažďovat nebo
sbírat jakékoli osobní identifikovatelné informace, včetně názvů účtů, ani nebudete využívat
komunikační systémy poskytované Webovou stránkou (např. komentáře, e-mail) pro jakékoli
komerční akviziční účely. Souhlasíte, že nebudete z komerčních důvodů kontaktovat žádné
uživatele Webové stránky ohledně jejich Uživatelských příspěvků.
I. Při vašem používání webové stránky budete jinak plnit smluvní podmínky těchto Podmínek
služby, Pokyny o komunitě YouTube a veškeré příslušné místní, národní a mezinárodní právní
předpisy a směrnice.
J. YouTube si vyhrazuje právo přerušit kdykoli jakýkoli aspekt Webové stránky YouTube.
5. Vaše užívání Obsahu stránky
Kromě výše uvedených obecných omezení platí speciálně pro vaše používání obsahu Webové
stránky YouTube následující omezení a podmínky.
A. Obsah Webové stránky YouTube, s výjimkou všech Uživatelských příspěvků (jak jsou
definovány níže), včetně, nikoli však pouze, textu, softwaru, skriptů, grafiky, fotografií, zvuků,
hudby, videí, interaktivních funkcí apod. („Obsah“) a ochranných známek, servisních známek a
log tam obsažených („Známky“), je vlastněn a licencován YouTube při respektování
autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví podle zákona. Obsah Webové stránky je
vám poskytován TAK, JAK JE pouze pro vaši informaci a osobní použití a nesmí být stahován,
kopírován, reprodukován, distribuován, přenášen, vysílán, zobrazován, prodáván, licencován
nebo jinak využíván pro jakékoli jiné účely jakéhokoli druhu bez předchozího písemného
souhlasu příslušných majitelů. YouTube si vyhrazuje veškerá práva, která nebyla výslovně
poskytnuta ve vztahu k Webové stránce a Obsahu.
B. K Uživatelským příspěvkům máte povolený přístup výhradně:
•
•
•

pro vaši informaci a pro osobní použití;
tak, jak je zamýšleno normální funkcí Služby YouTube; a
pro Streaming.

"Streaming" znamená současný digitální přenos audiovizuálního díla přes Internet ze Služby
YouTube do uživatelova zařízení takovým způsobem, kdy jsou údaje určeny pro sledování
v reálném čase a nejsou určeny k tomu, aby byly kopírovány, ukládány, trvale staženy nebo
redistribuovány uživatelem. Přístup k Uživatelským videím pro jakýkoli jiný účel nebo
jakýmkoli jiným způsobem než je Streaming, je výslovně zakázán. Uživatelská videa jsou
dostupná „tak, jak jsou“.
C. Komentáře Uživatelů jsou vám dány k dispozici pouze pro vaši informaci a osobní použití,
tak jak je zamýšleno normální funkcí Služby YouTube. Komentáře Uživatelů jsou k dispozici
„tak, jak jsou“ a nesmí být používány, kopírovány, reprodukovány, distribuovány, přenášeny,
vysílány, zobrazovány, prodávány, licencovány, stahovány nebo jinak využívány jakýmkoli
jiným způsobem, než je zamýšleno normální funkcí Služby YouTube nebo jak je jinak
zakázáno podle této Smlouvy.
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D. Váš přístup k Obsahu YouTube, k Uživatelským příspěvkům a k jinému obsahu je přípustný
pouze způsobem povoleným podle této Smlouvy. YouTube si vyhrazuje veškerá práva, která
nejsou výslovně poskytnuta ve vztahu k Obsahu YouTube a Službě YouTube.
E. Souhlasíte, že se pro žádné komerční účely nezapojíte do používání, kopírování nebo
distribuce jakéhokoli Obsahu jinak, než je výslovně povoleno v tomto dokumentu, včetně
používání, kopírování nebo distribuce Uživatelských příspěvků třetích stran získaných
prostřednictvím Webové stránky.
F. Souhlasíte, že nebudete obcházet, vyřazovat z činnosti nebo jinak narušovat bezpečnostní
funkce Webové stránky YouTube nebo funkce zabraňující nebo omezující používání nebo
kopírování jakéhokoli Obsahu nebo uplatňující omezení ve vztahu k Webové stránce YouTube
nebo jejímu Obsahu.
G. Jste srozuměni s tím, že při používání Webové stránky YouTube se dostanete
k Uživatelským příspěvkům z různých zdrojů a že YouTube nenese odpovědnost za přesnost,
užitečnost, bezpečnost Uživatelských příspěvků nebo za práva duševního vlastnictví vůči
takovým Uživatelským příspěvkům nebo za práva duševního vlastnictví související s těmito
Uživatelskými příspěvky. Dále jste srozuměni a uznáváte, že můžete narazit na Uživatelské
příspěvky, které jsou nepřesné, urážlivé, obscénní nebo problematické, a souhlasíte, že se
zřeknete a tímto se zříkáte jakýchkoli zákonných práv či práv equity nebo náprav, které máte
nebo můžete mít vůči YouTube ve vztahu k výše uvedenému, a souhlasíte, že odškodníte a
zbavíte YouTube, jeho vlastníky/provozovatele, přidružené společnosti a/nebo udělovatele
licencí odpovědnosti, a to v nejširším možném rozsahu přípustném právními předpisy
vztahujícími se na veškeré záležitosti související s vaším používáním stránky.
6. Vaše Uživatelské příspěvky a chování
A. Jako držitel účtu YouTube můžete předkládat obsah videa („Uživatelská videa“) a textový
obsah („Uživatelské komentáře“). Uživatelská videa a Uživatelské komentáře se souhrnně
označují jako „Uživatelské příspěvky“. Jste srozuměni s tím, že bez ohledu na to, jestli budou
takové Uživatelské příspěvky uveřejněny, YouTube nezaručuje, že ve vztahu k jakýmkoli
Uživatelským příspěvkům zachová důvěrnost.
B. Ponesete výhradní odpovědnost za vaše vlastní Uživatelské příspěvky a následky za jejich
umístění nebo uveřejnění. V souvislosti s Uživatelskými příspěvky potvrzujete, prohlašujete
a/nebo zaručujete, že: vlastníte nebo máte nezbytné licence, práva, souhlasy a povolení
k používání a zmocňujete YouTube používat veškeré patenty, ochranné známky, obchodní
tajemství, autorská práva a jiná vlastnická práva na všechny a vůči všem Uživatelským
příspěvkům, aby bylo možné zařadit a používat Uživatelské příspěvky způsobem zamýšleným
Webovou stránkou a těmito Podmínkami služby.
C. Pro přesnost se uvádí, že si vůči svým Uživatelským příspěvkům ponecháváte veškerá vaše
vlastnická práva. Nicméně tím, že předložíte Uživatelské příspěvky, poskytujete YouTube
celosvětovou, nevýhradní, od poplatků osvobozenou, sublicencovatelnou a převoditelnou
licenci na používání, reprodukování, distribuování, přípravu odvozených produktů, zobrazení a
předvádění Uživatelských příspěvků v souvislosti s Webovou stránkou YouTube a
s podnikatelskou činností YouTube (a jejích nástupců a přidružených společností), včetně,
mimo jiné, na propagaci a redistribuci části nebo celé Webové stránky YouTube (a z ní
odvozených produktů) v jakýchkoli formátech médií a prostřednictvím jakýchkoli kanálů médií.
Rovněž tímto poskytujete každému uživateli Webové stránky YouTube nevýhradní licenci na
přístup k vašim Uživatelským příspěvkům prostřednictvím Webové stránky a na používání,
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reprodukci, distribuci, zobrazení a předvádění takových Uživatelských příspěvků, jak je
přípustné prostřednictvím funkce Webové stránky a na základě těchto Podmínek služby. Výše
uvedené licence poskytnuté vámi na Uživatelská videa skončí během komerčně přiměřené doby
poté, co odstraníte nebo smažete vaše Uživatelská videa ze Služby YouTube. Jste však
srozuměni a souhlasíte, že YouTube si může ponechat, nikoli však zobrazovat, distribuovat
nebo předvádět, serverové kopie Uživatelských příspěvků, které byly odstraněny nebo
vymazány. Výše uvedené licence, které jste poskytli na Uživatelské komentáře, jsou trvalé a
neodvolatelné.
D. V souvislosti s Uživatelskými příspěvky dále souhlasíte, že nepředložíte materiály chráněné
autorským právem, obchodním tajemstvím nebo jinak podléhající vlastnickým právům třetích
stran, včetně práv na ochranu soukromí a ochranu osobnosti v publikovaných materiálech,
pokud nejste majitelem takových práv nebo nemáte od jeho právoplatného majitele souhlas
materiály umístit a poskytnout YouTube veškerá licenční práva poskytovaná v tomto
dokumentu.
E. Dále souhlasíte, že v souvislosti s Uživatelskými příspěvky nepředložíte materiály odporující
Pokynům pro komunitu YouTube, které se nacházejí na
<http://www.youtube.com/t/community_guidelines> a které mohou být čas od času
aktualizovány, nebo odporující příslušným místním, národním nebo mezinárodním právním
předpisům a směrnicím.
F. YouTube neschvaluje žádný Uživatelský příspěvek nebo názor, doporučení nebo radu v něm
vyjádřenou a YouTube výslovně odmítá jakoukoli a veškerou odpovědnost v souvislosti
s Uživatelskými příspěvky. YouTube nedává souhlas k činnostem porušujícím autorská práva a
k porušování práv duševního vlastnictví na Webové stránky a YouTube odstraní veškerý Obsah
a Uživatelské příspěvky, jestliže bude řádně informována o tom, že takový Obsah nebo
Uživatelský příspěvek porušují něčí práva duševního vlastnictví. YouTube si vyhrazuje právo
odstranit Obsah a Uživatelské příspěvky bez předchozího upozornění.
7. Zásady pro ukončení
A. YouTube ukončí Uživatelům přístup ke své Webové stránce, jestliže budou označeni – za
přiměřených okolností – za opakované porušovatele.
B. YouTube si vyhrazuje právo rozhodnout, jestli je Obsah nebo Uživatelský příspěvek
přiměřený a jestli podle těchto Podmínek služby představují jiné porušení než porušení
autorského práva, včetně, nikoli však pouze, jestli se jedná o pornografii, obscénní nebo
pomlouvačný materiál nebo materiál přílišné délky. YouTube smí takovéto Uživatelské
příspěvky odstranit a/nebo ukončit Uživatelův přístup pro posílání (uploading) takovýchto
materiálů porušujících tyty Podmínky služby; může tak učinit kdykoli, bez předchozího
upozornění a zcela podle vlastního uvážení.
8. Zákon o ochraně autorských práv v digitálním tisíciletí
A. Jestliže jste vlastníkem autorských práv nebo zástupcem pro taková autorská práva a máte za
to, že nějaký Uživatelský příspěvek nebo jiný obsah porušuje vaše autorská práva, můžete
podat oznámení podle zákona o ochraně autorských práv v digitálním tisíciletí (Digital
Millennium Copyright Act,"DMCA") tím, že našemu Zástupci pro autorská práva poskytnete
písemně následující informace (pro další informace - viz 17 U.S.C [United States Code –
Sbírka zákonů Spojených států]512(c)(3) :
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•
•
•

•
•
•

fyzický nebo elektronický podpis osoby zmocněné jednat v zastoupení vlastníka
výhradního práva, které je údajně porušováno;
identifikaci autorsky chráněného díla, o němž se tvrdí, že je porušováno, nebo jestliže
takové oznámení pokrývá více autorsky chráněných děl na jedné online stránce, pak
reprezentativní seznam takových děl na stránce;
identifikaci materiálu, o němž se tvrdí, že porušuje [autorské právo] nebo je předmětem
činnosti porušující [autorské právo], a který má být odstraněn, nebo má být k němu
znemožněn přístup, a informaci přiměřeně dostatečnou k tomu, aby poskytovatel služby
dokázal materiál lokalizovat;
informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby vás poskytovatel služby mohl kontaktovat,
jako je adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, je-li k dispozici;
prohlášení, že jste v dobré víře toho názoru, že používání materiálu způsobem, který je
napaden, není autorizováno vlastníkem autorského práva, jeho zástupcem nebo ze
zákona; a
prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a podléhají trestu za vědomou lež, a že
jste zmocněni jednat v zastoupení vlastníka výhradního práva, které je údajně
porušováno.

Zástupcem YouTube pro autorská práva, který je určený k přijímání oznámení o údajných
porušení [autorského práva], je:
Heather Gillette, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, email: copyright@youtube.com, fax:
650-872-8513. Pro přesnost se uvádí, že Zástupci pro autorská práva musí být zasílána pouze
oznámení týkající se DMCA; jakoukoli zpětnou vazbu, komentáře, žádosti o technickou
podporu a jiná sdělení je třeba směrovat na zákaznický servis YouTube prostřednictvím
<http://www.google.com/support/youtube>. Berete na vědomí, že když nesplníte všechny
požadavky této Části 5 (D), nemusí být vaše sdělení týkající se DMCA platné.
B. Protestní sdělení. Jestliže se domníváte, že váš Uživatelský příspěvek, který byl odstraněn
(nebo přístup k němu byl znemožněn), neporušuje [autorské právo], nebo že máte od vlastníka
autorského práva, zástupce vlastníka autorského práva nebo ze zákona zmocnění umístit a
používat obsah ve vašem Uživatelském sdělení, můžete poslat Zástupci pro autorská práva
protestní sdělení obsahující následující informace:
•
•
•
•

váš fyzický nebo elektronický podpis;
identifikaci obsahu, které byl odstraněn, nebo přístup k němu byl znemožněn, a místo,
kde se obsah nacházel předtím, než byl odstraněn nebo znepřístupněn;
prohlášení, že jste v dobré víře toho názoru, že obsah byl odstraněn nebo znepřístupněn
v důsledku chyby nebo chybné identifikace obsahu; a
vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, prohlášení, že souhlasíte
s jurisdikcí federálního soudu v San Francisku, Kalifornie, a prohlášení, že akceptujete
doručení soudních písemností od osoby, která poskytla oznámení o údajném porušování
[autorského práva].

Jestliže Zástupce pro autorská práva obdrží protestní oznámení, může YouTube poslat kopii
protestního oznámení straně, která si původně stěžovala, a informovat tuto osobu, že může
vrátit zpět odstraněný obsah nebo zrušit jeho znepřístupnění do deseti pracovních dnů. Pokud
vlastník autorského práva nepodá žalobu o vydání příkazu proti poskytovateli obsahu,
účastníkovi nebo uživateli, odstraněný obsah může být vrácen nebo přístup k němu obnoven
v 10 až 14 dnech či déle od obdržení protestního sdělení, a to zcela podle uvážení YouTube.
9. Odmítnutí záruky
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SOUHLASÍTE, ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY YOUTUBE BUDE ZCELA NA
VAŠE RIZIKO. YOUTUBE, JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI
A ZÁSTUPCI ODMÍTAJÍ, V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PRÁVNÍMI
PŘEDPISY, VEŠKERÉ ZÁRUKY, EXPLICITNÍ NEBO IMPLICITNÍ, V SOUVISLOSTI
S WEBOVOU STRÁNKOU A S JEJÍM VYUŽÍVÁNÍM. YOUTUBE NEPOSKYTUJE
ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ PŘESNOSTI NEBO
ÚPLNOSTI O OBSAHU TÉTO STRÁNKY NEBO O OBSAHU JAKÝCHKOLI JINÝCH
STRÁNEK SPOJENÝCH S TOUTO STRÁNKOU A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNÝ ZÁVAZEK
NEBO ODPOVĚDNOST (I) ZA JAKÉKOLI CHYBY, OMYLY NEBO NEPŘESNOSTI
OBSAHU, (II) ZA OSOBNÍ ÚJMU NEBO ŠKODU NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY
VYPLYNUVŠÍCH Z VAŠEHO PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY,
(III) ZA NEAUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP K NAŠIM BEZPEČNOSTNÍM SERVERŮM
NEBO ZA JEJICH NEAUTORIZOVANÉ POUŽÍVÁNÍ A/NEBO ZA NEAUTORIZOVANÝ
PŘÍSTUP K VEŠKERÝM OSOBNÍM INFORMACÍM A/NEBO FINANČNÍM
INFORMACÍM V NICH ULOŽENÝCH NEBO ZA JEJICH NEAUTORIZOVANÉ
POUŽÍVÁNÍ, (IV) ZA JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ PŘENOSU NA NAŠI
NEBO Z NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY, (IV) ZA JAKÉKOLI PROGRAMOVÉ CHYBY,
VIRY, TROJSKÉ KONĚ APOD., KTERÉ MOHOU BÝT PŘENESENY NA NAŠI NEBO
PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU,
A/NEBO (V) ZA JAKÉKOLI CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI OBSAHU
NEBO ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU V DŮSLEDKU
POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU UMÍSTĚNÉHO, E-MAILEM ZASLANÉHO,
PŘENESENÉHO ČI JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ
STRÁNKY YOUTUBE. YOUTUBE NEZARUČUJE, NESCHVALUJE, NERUČÍ NEBO
NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PRODUKTY NEBO SLUŽBY
INZEROVANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ
STRÁNKY YOUTUBE NEBO JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY OTEVŘENÉ POMOCÍ
HYPERLINKU NEBO ZA JAKÉKOLI PRODUKTY NEBO SLUŽBY OBJEVUJÍCÍ SE NA
JAKÉMKOLI BANNERU NEBO V JINÉ INZERCI, A YOUTUBE NEBUDE STRANOU
PROVÁDĚJÍCÍ MONITOROVÁNÍ, ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEPONESE
ODPOVĚDNOST ZA MONITOROVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A
POSKYTOVATELEM PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB COBY TŘETÍ STRANOU. POKUD
SE TÝKÁ NÁKUPU PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI
MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ, MĚLI BYSTE POUŽÍT VÁŠ NEJLEPŠÍ
ÚSUDEK A OBEZŘETNOST, BUDE-LI TO ZAPOTŘEBÍ.
10. Omezení odpovědnosti
YOUTUBE, JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO
ZÁSTUPCI NEPONESOU VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA
JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ A ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, ZA ŠKODY S
PENALIZAČNÍM ODŠKODNĚNÍM NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU
VZNIKLÉ (I) V DŮSLEDKU CHYB, OMYLŮ NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU, (II)
V DŮSLEDKU OSOBNÍ ÚJMY NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY
VYPLYNUVŠÍCH Z VAŠEHO PŘÍSTUPU K NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY A Z JEJÍHO
POUŽÍVÁNÍ, (III) V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI NEAUTORIZOVANÉHO PŘÍSTUPU
K NAŠIM BEZPEČNOSTNÍM SERVERŮM NEBO JEJICH NEAUTORIZOVANÉHO
POUŽÍVÁNÍ
A/NEBO
V DŮSLEDKU
NEAUTORIZOVANÉHO
PŘÍSTUPU
K VEŠKERÝM OSOBNÍM INFORMACÍM A/NEBO FINANČNÍ INFORMACÍM V NICH
ULOŽENÝCH NEBO JEJICH NEAUTORIZOVANÉHO POUŽÍVÁNÍ, (IV) V DŮSLEDKU
JAKÉHOKOLI PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ PŘENOSU NA NAŠI NEBO Z NAŠÍ
WEBOVÉ STRÁNKY, (IV) V DŮSLEDKU JAKÉKOLI PROGRAMOVÉ CHYBY, VIRŮ,
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TROJSKÝCH KONÍ APOD., KTERÉ MOHOU BÝT PŘENESENY NA NAŠI NEBO
PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU,
A/NEBO (V) V DŮSLEDKU JAKÝCHKOLI CHYB NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI
OBSAHU NEBO JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU
V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU UMÍSTĚNÉHO,
E-MAILEM
ZASLANÉHO,
PŘENESENÉHO
ČI
JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO
PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY YOUTUBE, AŤ JIŽ NÁROK VYCHÁZÍ ZE
ZÁRUKY, SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO Z JINÉHO PRÁVNÍHO
VÝKLADU A BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI SPOLEČNOST BYLA ČI NEBYLA
INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ
BUDE PLATIT V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY
V PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCI.
ZVLÁŠTĚ POTVRZUJETE, ŽE YOUTUBE NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA
UŽIVATELSKÉ PŘÍSPĚVKY NEBO ZA POMLOUVAČNÉ, URÁŽLIVÉ NEBO
NEZÁKONNÉ CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY A ŽE RIZIKO ÚJMY NEBO
ŠKODY Z VÝŠE UVEDENÉHO NESETE ZCELA VY.
Webová stránka je řízena a nabízena YouTube z jejích zařízení ve Spojených státech. YouTube
nečiní žádné prohlášení v tom smyslu, že Webová stránka YouTube je vhodná či dostupná
k používání v jakýchkoli jiných lokalitách. Ti, kteří na Webovou stránku YouTube vstoupí
nebo ji budou používat z jiných jurisdikcí, tak činí z vlastní vůle a jsou odpovědní za
dodržování místních právních předpisů.
11. Odškodnění
Souhlasíte, že ochráníte, odškodníte a zbavíte YouTube, její mateřskou společnost, její vedoucí
pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce odpovědnosti ve vztahu ke všem nárokům,
náhradám škod, povinnostem, ztrátám, závazkům, nákladům nebo dluhům a výdajům (včetně,
nikoli však pouze, výdajů na právní zastoupení) vyplynuvším: (i) z vašeho používání a přístupu
k Webové stránce YouTube; (ii) z vašeho porušení jakékoli podmínky těchto Podmínek služby;
(iii) z porušení jakéhokoli práva třetí strany, včetně, nikoli však pouze, jakéhokoli autorského
práva, vlastnického práva nebo práva na ochranu soukromí; nebo (iv) z jakéhokoli tvrzení, že
jeden z vašich Uživatelských příspěvků způsobil škodu třetí straně. Tato ochrana a povinnost
odškodnění přetrvají tyto Podmínky služby a vaše používání Webové stránky YouTube.
12. Schopnosti přijmout tyto Podmínky služby
Potvrzujete, že je vám buď více než 18 let, nebo jste nezletilá osoba mladší osmnácti let, která
je zcela ekonomicky nezávislá, nebo máte právoplatný souhlas rodičů nebo právního zástupce
(opatrovníka) a jste naprosto schopni a kompetentní dojednat podmínky, povinnosti, ujištění,
prohlášení a záruky stanovené v těchto Podmínkách služby, a být těmito Podmínkami služby
vázán a dodržovat je. V každém případě potvrzujete, že je vám více než 13 let, neboť Webová
stránka YouTube není určena pro děti mladší 13 let. Jestliže je vám méně než 13 let, pak,
prosím, Webovou stránkou YouTube nepoužívejte. Existuje pro vás celá řada jiných skvělých
webových stránek. Promluvte si s rodiči, které stránky jsou pro vás vhodné.
13. Postoupení
Tyto Podmínky služby a jakákoli práva a licence poskytnuté podle nich nesmíte převést nebo
postoupit, avšak YouTube je může postoupit bez omezení.
14. Obecná ustanovení
Souhlasíte, že (i) Webová stránka YouTube se bude považovat za stránku výhradně umístěnou
v Kalifornii; a (ii) že Webová stránka YouTube bude považována za pasivní webovou stránku,
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která nezakládá osobní jurisdikci ve vztahu k YouTube, buď specifickou nebo obecnou,
v jiných jurisdikcích než je Kalifornie. Tyto Podmínky služby se budou řídit tuzemským
hmotným právem státu Kalifornie při zohlednění jeho zásad o kolizi právních norem. Jakýkoli
nárok či spor mezi vámi a YouTube, který vznikne zcela nebo částečně z Webové stránky, bude
rozhodnut výhradně soudem příslušné jurisdikce sídlícím v okrese San Mateo, Kalifornie. Tyto
Podmínky služby spolu se Sdělením o ochraně soukromí nacházejícími se na
<http://www.youtube.com/t/privacy> a jakýmikoli dalšími právními sděleními uveřejněnými
YouTube na Webové stránce tvoří úplnou smlouvu mezi vámi a YouTube ohledně Webové
stránky YouTube. Jestliže jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby shledá soud příslušné
jurisdikce za neplatné, pak neplatnost takového ustanovení neovlivní platnost zbývajících
ustanovení Podmínek služby, které zůstanou v plném rozsahu platné a účinné. Žádné zřeknutí
se jakékoli podmínky těchto Podmínek služby nebude považováno za další nebo trvalé zřeknutí
se takové podmínky nebo jakékoli jiné podmínky, a neuplatnění jakéhokoli práva nebo
ustanovení těchto Podmínek služby ze strany YouTube nebude znamenat zřeknutí se takového
práva nebo ustanovení. YouTube si vyhrazuje právo upravovat tyto Podmínky služby kdykoli a
bez oznámení, a je vaší povinností přezkoumávat tyto Podmínky služby, jestli v nich nedošlo ke
změnám. Vaše používání Webové stránky YouTube po jakékoli úpravě těchto Podmínek služby
bude znamenat, že s těmito revidovanými podmínkami souhlasíte a přijímáte je. VY A
YOUTUBE SOUHLASÍTE, ŽE JAKÝKOLI ŽALOBNÍ DŮVOD VZNIKNUVŠÍ NEBO
SOUVISEJÍCÍ S WEBOVOU STRÁNKOU YOUTUBE MUSÍ BÝT UPLATNĚN DO
JEDNOHO (1) ROKU PO JEHO VZNIKU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE TAKOVÝ
ŽALOBNÍ DŮVOD POVAŽOVÁN ZA TRVALE VYLOUČENÝ.
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