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LICENČNÍ UJEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI APPLE PRO SOFTWARE iPHONE 
Licence pro jedno použití 
 
PŘED POUŽITÍM iPHONE NEBO ZKOPÍROVÁNÍM TÉTO AKTUALIZACE SOFTWARE DOPROVÁZEJÍCÍ 
TUTO LICENCI SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TOTO UJEDNÁNÍ O SOFTWARE ("LICENCE"). POUŽITÍM 
iPHONE NEBO ZKOPÍROVÁNÍM TÉTO AKTUALIZACE SOFTWARE SOUHLASÍTE S DODRŽOVÁNÍM 
PODMÍNEK TÉTO LICENCE. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE, NEPOUŽÍVEJTE 
iPHONE NEBO NEKOPÍRUJTE TUTO AKTUALIZACI SOFTWARE. POKUD NESOUHLASÍTE S 
PODMÍNKAMI LICENCE, MŮŽETE VRÁTIT iPHONE V OBDOBÍ POSKYTNUTÉM K VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 
AUTORIZOVANÉHO OBCHODU APPLE STORE NEBO AUTORIZOVANÉMU DISTRIBUTOROVI, OD 
KTERÉHO JSTE iPHONE OBDRŽEL(A). REFUNDACE SE PROVÁDÍ PODLE PRAVIDEL REFUNDACE A 
VRÁCENÍ ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI APPLE, KTERÁ JSOU K DISPOZICI NA ADRESE 
<http://www.apple.com/legal/sales_policies/>. 
 
1. Obecné. Tento software (zahrnující kód Boot ROM a další zapouzdřený software), rozhraní, obsah, písma, dokumentaci a 
jakákoliv data, která byla součástí dodávky iPhone ("Původní Software iPhone"), který může být aktualizovaný nebo 
nahrazený aktualizacemi software nebo užitím software z obnovy systému, poskytnutými společností Apple ("Aktualizace 
Software iPhone"), v paměti pouze ke čtení, na libovolném jiném médiu nebo v libovolné jiné podobě (Původní Software 
iPhone a Aktualizace Software iPhone jsou souhrnně odkazovány jako "iPhone Software") jsou vám licencovány, ne prodány, 
společností Apple Inc. ("Apple") pro použití výhradně v souladu s podmínkami této Licence. Společnost Apple a její 
licencianti si zachovávají vlastnictví iPhone Software a vyhrazují si všechna práva, která vám nebyla výslovně poskytnuta. 
 
Společnost Apple vám zdarma poskytne všechny aktualizace software iPhone OS, které příležitostně vydá, včetně příštího 
hlavního vydání software iPhone OS následujícího po verzi software iPhone OS, která byla společností Apple dodána s vaším 
iPhone. Pokud byl například váš iPhone dodán s verzí software iPhone OS 2.x, Apple vám poskytne všechna vydání software 
iPhone OS do verze 3.x. Tyto aktualizace a vydání nemusí obsahovat všechny softwarové funkce vydané společností Apple 
pro nové modely iPhone.  
 
2. Povolené použití licence a omezení.   
(a) V souladu s podmínkami a ustanoveními této licence je vám zaručena omezená nevýhradní licence pro použití iPhone 
Software v jednom iPhone značky Apple. Vyjma případu uvedeného v odstavci 2(b) níže tato Licence nedovoluje existenci 
iPhone Software ve více než jednom iPhone značky Apple a nemáte oprávnění k šíření nebo poskytování iPhone Software 
prostřednictvím sítě, kde by mohl být iPhone Software používán ve více zařízeních současně.  Tato Licence vám neposkytuje 
žádná práva k použití autorizovaných rozhraní společnosti Apple a dalšího duševního vlastnictví v designu, vývoji, výrobě, 
licencování nebo šíření zařízení a příslušenství třetích stran nebo softwarových aplikací třetích stran, určených pro použití s 
iPhone. Některá z těchto práv jsou dostupná v rámci separátních licencí poskytovaných společností Apple. Další informace o 
vývoji zařízení a příslušenství třetích stran pro iPhone můžete získat prostřednictvím e-mailu madeforipod@apple.com. Další 
informace o vývoji software aplikací pro iPhone můžete získat prostřednictvím e-mailu devprograms@apple.com. 
 
(b) V souladu se podmínkami a ustanoveními této licence je vám zaručena omezená nevýhradní licence pro zkopírování 
Aktualizací Software iPhone, které může společnost Apple poskytnout ke zkopírování pro váš model iPhone pro aktualizaci 
nebo obnovu software ve vámi vlastněném nebo užívaném typu iPhone. Tato Licence vám nedovoluje aktualizovat nebo 
obnovit iPhone, které neužíváte nebo nevlastníte a nemáte oprávnění k šíření nebo poskytování iPhone Software 
prostřednictvím sítě, kde by mohl být iPhone Software používán ve více zařízeních nebo ve více počítačích současně. Můžete 
vytvořit jednu kopii Aktualizací iPhone Software, uloženou v počítači ve strojově čitelné podobě pouze pro záložní účely a za 
předpokladu, že záložní kopie bude zahrnovat veškerá upozornění o vlastnictví a autorských právech obsažená v originálu. 
 
(c) Není Vám dovoleno a souhlasíte s tím, že nebudete umožňovat ostatním, kopírovat (pokud není výslovně povoleno v této 
Licenci), dekompilovat, provádět zpětné inženýrství a rozklad, pokoušet se derivovat zdrojový kód, dešifrovat, měnit nebo 
vytvářet odvozená díla z iPhone Software nebo jakýchkoliv služeb poskytovaných vybavením iPhone Software nebo jejich 
částí (vyjma, a pouze v rozsahu, zákazu výše uvedených ustanovení platnými právními předpisy, nebo v rozsahu, který může 
být přípustný v rámci licenčních podmínek řídících použití součástí open-source obsažených v iPhone Software). Veškeré 
pokusy o výše uvedené představují porušení práv Apple a jeho poskytovatelů licencí iPhone software.  
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(d) Ukládáním obsahu na svůj iPhone vytváříte digitální kopii. V některých jurisdikcích je nezákonné vytvářet digitální kopie 
bez předchozího povolení držitele práv. iPhone Software lze použít k reprodukci materiálů, pokud je takovéto použití omezeno 
na reprodukci materiálů nepodléhajících autorskému právu, materiálů, pro které jste majitelem autorských práv nebo materiálů, 
ke kterým máte oprávnění nebo právo k reprodukování v souladu se zákonem.  
 
3. Převod.  Nemáte oprávnění k pronajímání, půjčování, prodeji, redistribuci nebo sublicencování iPhone Software.Můžete 
však provést jednorázový trvalý převod všech vašich licenčních práv k iPhone Software na třetí stranu v souvislosti s 
převodem vlastnictví iPhone pod podmínkou, že: (a) převod obsahuje váš iPhone a veškerý iPhone Software, včetně všech jeho 
součástí, originálních médií, tištěných materiálů a tuto Licenci; (b) si neponecháte v držení žádné kopie iPhone Software, úplné 
nebo dílčí, včetně kopií uložených v počítači nebo jiném záznamovém zařízení; a (c) strana přijímající iPhone si přečte a bude 
souhlasit se smluvními podmínkami této Licence. 
 
4. Souhlas s použitím neosobních dat.  
(a) Diagnostická data.  Souhlasíte s tím, že společnost Apple a její pobočky a zástupci mohou shromažďovat, uchovávat, 
zpracovávat a používat diagnostické, technické a příslušné údaje, včetně, avšak nejen pouze, údajů o vašem iPhone, počítači, 
systému a aplikačním software a perifériích, které jsou shromažďovány periodicky pro podporu aktualizací software, podporu 
produktu a další služby pro vás (jsou-li nějaké) ve vztahu k iPhone Software a pro ověření dodržování podmínek této Licence. 
Společnost Apple může použít tyto údaje, pokud jsou ve stavu, který neumožňuje vaší identifikaci, ke zlepšování svých 
produktů a pro poskytování služeb a technologií.  
 
(b) Polohová data.  Společnost Apple a její partneři a držitelé licence mohou prostřednictvím vašeho iPhone poskytovat určité 
služby, které závisejí na informacích o poloze. Pro poskytnutí těchto služeb mohou společnost Apple a její partneři přenášet, 
shromažďovat, udržovat, zpracovávat a používat data o vaší poloze, včetně zeměpisné polohy vašeho iPhone, sledované v 
reálném čase. Polohová data shromažďovaná společností Apple jsou shromažďována způsobem, který vás osobně 
neidentifikuje a mohou být společností Apple a jejími partnery a držiteli licence použita k poskytování produktů a služeb 
závislých na poloze. Použitím jakýchkoliv služeb závislých na poloze ve svém iPhone souhlasíte a svolujete, že společnost 
Apple a její partneři a držitelé licence mohou přenášet, shromažďovat, udržovat, zpracovávat a používat data vaší 
polohy k tomu, aby vám mohli poskytovat takovéto produkty a služby. Toto svolení můžete kdykoliv odvolat tím, že 
přestanete používat funkce závislé na poloze nebo vypnutím funkce Polohové služby ve svém iPhone. Nepoužívání těchto 
funkcí neovlivní na poloze nezávislé funkce vašeho iPhone. Při používání aplikací nebo služeb třetích stran, které používají 
nebo poskytují informace o poloze, se na vás vztahují, a měl(a) byste si prohlédnout, podmínky a pravidla zachování soukromí 
dotyčné třetí strany při používání informací o poloze aplikacemi nebo službami dotyčné třetí strany. 
 
5. Služby a Materiály třetích stran.   
(a) iPhone Software umožňuje přístup do Apple iTunes Store, App Store a k dalším službám společnosti Apple a třetích stran a 
k webovým sídlům (společně a jednotlivě "Služby"). Použití Služeb vyžaduje přístup k Internetu a použití určitých služeb 
vyžaduje, abyste přijal(a) dodatečné podmínky služby. Použitím tohoto software spolu s účtem iTunes Store souhlasíte s 
nejnovějšími Podmínkami služby iTunes Store, které jsou dostupné na adrese <http://www.apple.com/legal/itunes/ww/>.   
 
(b) Jste srozuměn(a) s tím, že použitím kterékoliv ze Služeb se můžete setkat s obsahem, který může být považován za 
urážlivý, neslušný nebo sporný, s obsahem, který může a nemusí být určen jako obsahující explicitní jazyk a že výsledky 
libovolného hledání nebo zadání určitého URL mohou automaticky a neúmyslně vytvořit odkazy nebo reference na sporný 
materiál. Nicméně souhlasíte s tím, že používáte Služby výhradně na vlastní nebezpečí a že společnost Apple neponese vůči 
vám žádné právní závazky za obsah, který může být shledán urážlivým, neslušným nebo sporným.  
 
(c) Určité Služby mohou zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat obsah, data, informace, aplikace nebo materiály od třetích 
stran ("Materiály Třetích Stran") nebo poskytovat odkazy na určitá webová sídla třetích stran. Použitím Služeb uznáváte a 
souhlasíte s tím, že společnost Apple není odpovědná za zkoumání a vyhodnocování obsahu, přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, 
platnosti, dodržování copyrightu, legálnosti, patřičnosti, kvality nebo jakékoliv jiné vlastnosti takovýchto Materiálů Třetích 
Stran nebo webových sídel. Společnost Apple, její pracovníci, filiálky a pobočky se nezaručují, neschvalují a nepřejímají a 
nebudou mít žádné závazky nebo odpovědnost vůči vám nebo jakékoliv jiné osobě za Služby třetích stran, Materiály Třetích 
Stran nebo webová sídla nebo jakékoliv jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Materiály Třetích Stran a odkazy na 
jiná webová sídla jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí.  
 
(d) Finanční informace zobrazené libovolnými Službami slouží pouze pro účel obecné informace a nemělo by na ně být 
spoléháno jako na investiční poradenství. Před provedením jakékoliv transakce s cennými papíry na základě informací 
získaných ze Služeb se poraďte s finančním odborníkem. Polohová data poskytovaná kteroukoliv ze Služeb jsou určena pouze 
pro základní navigační účely a nejsou určena k tomu, aby na ně bylo spoléháno v případech, kdy je potřebné přesné určení 
polohy nebo kdy chybná, nepřesná, zpožděná nebo neúplná polohová data mohou vést k úmrtí, zranění nebo poškození 
majetku či prostředí. Společnost Apple ani žádný z jejích dodavatelů obsahu negarantuje dostupnost, přesnost, úplnost, 
spolehlivost nebo aktuálnost informací o akciích, polohových dat nebo jakýchkoliv jiných dat zobrazených kteroukoliv ze 
Služeb.  
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(e) Souhlasíte, že Služby obsahují chráněný obsah, informace a materiál vlastněný společností Apple a/nebo jejími 
poskytovateli licence a jsou chráněny příslušným právem duševního vlastnictví a dalšími právními předpisy, včetně, avšak ne 
pouze, autorského práva, a že nebudete používat takovýto chráněný obsah, informace nebo materiály žádným jiným způsobem, 
než povoleným použitím Služeb. Žádná část Služeb nesmí být reprodukována žádným způsobem ani prostředky. Souhlasíte, že 
nebudete žádným způsobem měnit, pronajímat, půjčovat, úvěrovat, prodávat, šířit nebo vytvářet odvozená díla na základě 
Služeb, a že nebudete zneužívat Služby žádným neautorizovaným způsobem, včetně, avšak ne pouze, překračování nebo 
přetěžování kapacity sítě. Dále souhlasíte, že nebudete používat Služby žádným způsobem k obtěžování, zneužívání, 
pronásledování, vyhrožování, újmě na cti nebo jinému porušování nebo ohrožování práv žádné strany, a že společnost Apple 
není žádným způsobem odpovědna za jakékoliv takovéto vaše používání Služeb, ani za jakékoliv obtěžování, vyhrožování, na 
cti utrhání, urážlivé, neoprávněné nebo nelegální zprávy nebo přenosy, které můžete obdržet jako důsledek používání 
kterékoliv ze Služeb.  
 
6. Ukončení. Tato Licence je platná do jejího ukončení. Vaše práva v rámci této Licence budou automaticky ukončena nebo 
přestanou být platná bez upozornění od společnosti Apple, pokud nedodržíte kterékoliv podmínky této Licence. Při ukončení 
této Licence přestanete používat veškerý iPhone Software. Oddíly 7, 8, 9, 12 a 13 této Licence zůstanou tímto ukončením 
nedotčeny. 
 
7. Zřeknutí se záruk. VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ iPHONE SOFTWARE A 
SLUŽEB JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE NESETE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S 
USPOKOJIVOSTÍ KVALITY, VÝKONU, PŘESNOSTI A VLOŽENÉHO ÚSILÍ. DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU 
POVOLENÉHO PRÁVNÍMI PŘEDPISY JSOU iPHONE SOFTWARE A SLUŽBY POSKYTOVANÉ 
PROSTŘEDNICTVÍM iPHONE POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ" SE VŠEMI 
CHYBAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE 
(PRO POTŘEBY ČLÁNKU 7 A 8 SPOLEČNĚ OZANČOVÁNI JAKO "APPLE") SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A 
PODMÍNEK OHLEDNĚ iPHONE SOFTWARE A SLUŽEB BUĎ VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH, NEBO 
STATUTÁRNÍCH, VČETNĚ, ALE NE POUZE, ODVOZENÝCH ZÁRUK A/NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, 
USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ, PŘESNOSTI, NERUŠENÉ DRŽBY A 
NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST APPLE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU PROTI ZÁSAHU DO 
DRŽBY iPHONE SOFTWARE A SLUŽEB A ZÁRUKU ZA TO, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ VE SLUŽBÁCH 
POSKYTOVANÝCH iPHONE SOFTWARE BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE PROVOZ iPHONE 
SOFTWARE A SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠENÝ NEBO BEZCHYBNÝ, ŽE KTERÁKOLIV SLUŽBA BUDE 
NEPŘERUŠENĚ K DISPOZICI, ŽE VADY iPHONE SOFTWARE NEBO SLUŽEB BUDOU OPRAVENY, NEBO ŽE 
iPHONE SOFTWARE BUDE KOMPATIBILNÍ NEBO BUDE SPOLUPRACOVAT S LIBOVOLNÝM SOFTWARE 
TŘETÍCH STRAN, APLIKACEMI NEBO SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN. INSTALACE TOHOTO SOFTWARE MŮŽE 
OVLIVNIT POUŽITELNOST SOFTWARE, APLIKACÍ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. DÁLE BERETE NA 
VĚDOMÍ, ŽE iPHONE SOFTWARE A SLUŽBY NEJSOU URČENY NEBO VHODNÉ PRO POUŽITÍ V SITUACÍCH 
NEBO PROSTŘEDÍCH, VE KTERÝCH MŮŽE SELHÁNÍ, ZPOŽDĚNÍ, CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI V OBSAHU, 
DATECH NEBO INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH iPHONE SOFTWARE NEBO SLUŽBAMI VÉST K ÚMRTÍ, 
ZRANĚNÍ NEBO VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ ZDRAVÍ NEBO PROSTŘEDÍ, VČETNĚ OMEZENÍ FUNKCE JADERNÝCH 
ZAŘÍZENÍ, LETECKÉ NAVIGACE NEBO KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ, ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, 
PODPORY ŽIVOTA NEBO ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMŮ. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA 
POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ APPLE NEBO AUTORIZOVANÝM PRODEJCEM APPLE NEVYTVÁŘÍ ZÁRUKU. 
POKUD SE iPHONE SOFTWARE NEBO SLUŽBY PROJEVÍ JAKO VADNÉ, PŘEJÍMÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY 
NEZBYTNÉHO SERVISU, OPRAV NEBO NÁPRAV. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ 
ODVOZENÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH STATUTÁRNÍCH PRÁV SPOTŘEBITELE, TAKŽE JE 
MOŽNÉ, ŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NETÝKAJÍ.  
 
8. Omezení odpovědnosti. DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY, KTEROU UMOŽŇUJE ZÁKON, NEBUDE SPOLEČNOST 
APPLE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, 
NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ NA ODŠKODNÉ ZA 
ZTRÁTU ZISKU, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU DAT, SELHÁNÍ PŘI PŘENOSU NEBO PŘÍJMU JAKÝCHKOLIV DAT, 
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ NEBO JAKÉKOLIV JINÉ NÁHRADY OBCHODNÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT, PLYNOUCÍ Z 
NEBO VE VZTAHU K POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ iPHONE SOFTWARE A SLUŽEB NEBO 
JAKÉHOKOLIV SOFTWARE NEBO APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN VE SPOJENÍ S iPHONE SOFTWARE, JAKKOLIV 
ZPŮSOBENÉ, BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, OBČANSKOPRÁVNÍ, ČI JINOU) A 
DOKONCE ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST APPLE BYLA APPLE BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST 
TAKOVÝCHTO ŠKOD. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OSOBNÍ ZRANĚNÍ 
NEBO SOUVISEJÍCÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, PROTO JE MOŽNÉ, ŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NETÝKÁ. 
V žádném případě celková odpovědnost společnosti Apple vůči vám za všechny škody (kromě případů zahrnujících osobní 
zranění, které mohou být platnými právními předpisy upraveny jinak) nepřekročí částku dvěstěpadesát dolarů (250,00 USD). 
Výše uvedená omezení budou platit i v případech, kdy výše uvedené odškodnění selže ve svém základním účelu. 
 
9. Digitální certifikáty. iPhone software obsahuje funkce, které umožňují přijímat digitální certifikáty přidělené společností 
Apple nebo třetími stranami. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA ROZHODNUTÍ, ZDA SPOLÉHAT NEBO 
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NESPOLÉHAT NA CERTIFIKÁT, AŤ JIŽ BYL PŘIDĚLEN SPOLEČNOSTÍ APPLE NEBO TŘETÍ STRANOU. 
POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍCH CERTIFIKÁTŮ JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. DO MAXIMÁLNÍHO 
ROZSAHU POVOLENÉHO PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST APPLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO 
ZAJIŠTĚNÍ, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, VE VZTAHU K PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI K JAKÉMUKOLIV 
KONKRÉTNÍMU POUŽITÍ, PŘESNOSTI, BEZPEČNOSTI NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN VE VZTAHU 
K DIGITÁLNÍM CERTIFIKÁTŮM. Souhlasíte, že (a) nezfalšujete a nezneužijete žádný certifikát; (b) použijete Digitální 
Certifikáty pouze pro legální účely a v souladu s jakýmikoliv platnými Certifikačními Pravidly, Certifikačními Prováděcími 
Směrnicemi nebo jinými obchodními směrnicemi Certifikační Autority; (c) máte výhradní odpovědnost za předcházení 
jakémukoliv neoprávněnému použití vašich Digitálních Certifikátů jiným uživatelem; a (d) revokujete jakýkoliv certifikát, u 
kterého máte důvodné podezření na ztrátu utajení. 
 
10. Řízení exportu. Nesmíte používat nebo exportovat či iPhone Software, vyjma způsobu autorizovaného právními předpisy 
Spojených Států nebo právními předpisy jurisdikce, ve které byl iPhone Software obdržen. Zejména, mimo jiné, nelze iPhone 
software exportovat či reexportovat (a) do žádných zemí pod embargem USA, nebo (b) komukoli uvedenému na seznamu 
speciálně určených státních příslušníků Ministerstva financí USA nebo na seznamu zakázaných osob či entit Ministerstva 
obchodu USA. Používáním iPhone software zajišťujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi nebo na žádném 
takovém seznamu. Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat iPhone software pro žádné účely, které jsou zakázány právními 
předpisy Spojených států, včetně, a ne jen pouze, vývoje, návrhu, výroby nebo produkce střel, nukleárních, chemických nebo 
biologických zbraní. 
 
11. Koncoví uživatelé ve státní správě. iPhone software a příslušná dokumentace jsou "Obchodními Položkami" v souladu s 
definicí tohoto pojmu v 48 C.F.R. §2.101, sestávající z "Komerčního Počítačového Software" a "Komerční Dokumentace 
Počítačového Software" v souladu s definicí těchto pojmů v 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202. V souladu s 48 
C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4 jsou Komerční Počítačový Software a Dokumentace Komerčního 
Počítačového Software licencovány uživatelům ve státní správě Spojených Států (a) pouze jako Obchodní Položky, a (b) pouze 
s právy, která jsou zaručena všem ostatním koncovým uživatelům ve shodě se smluvními podmínkami uvedenými v tomto 
dokumentu. Neuveřejněná práva vyhrazená v rámci autorských práv Spojených států. 
 
12. Rozhodující právo a oddělitelnost. Tato Licence se řídí a je vytvořena v souladu s právními předpisy státu Kalifornie s 
vyloučením jejích konfliktů s právními principy. Tato Licence se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží, jejíž použití je výslovně vyloučeno. Pokud z jakéhokoli důvodu shledá soud příslušné jurisdikce jakékoli ustanovení 
nebo jeho části nevynutitelné, zbytek této Licence zůstane nadále plně v platnosti a účinnosti.   
 
13. Úplná smlouva; rozhodný jazyk. Tato licence ustanovuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Apple ve vztahu k 
iPhone Software a nahrazuje všechny předchozí dočasná ujednání ohledně předmětu této smlouvy. Žádný dodatek nebo úprava 
této licence nebudou závazné, pokud nebudou v písemné podobě a podepsané společností Apple. Všechny překlady této 
Licence jsou zhotoveny pouze pro místní účely a v případě neshody mezi anglickou verzí a neanglickými verzemi je anglická 
verze Licence rozhodující v rozsahu, který není zakázaný místními právními předpisy vaší jurisdikce. 
 
14. Uznání třetích stran. Části iPhone Software mohou využívat nebo obsahovat software třetích stran a další materiál 
chráněný autorským právem. Uznání, podmínky licencování a zřeknutí se pro takovéto materiály jsou obsaženy v elektronické 
dokumentaci pro iPhone software, a používání takovýchto materiálů se řídí příslušnými podmínkami těchto materiálů. Použití 
Google Safe Browsing Service podléhá Podmínkám Služby Google (<http://www.google.com/terms_of_service.html>a 
Pravidlům Ochrany Soukromí společnosti Google (<http://www.google.com/privacypolicy.html>). 
 
15. Použití MPEG-4; Upozornění pro H.264/AVC.  
(a) iPhone Software obsahuje funkce pro kódování a/nebo dekódování videa MPEG-4. iPhone software je licencován v rámci 
licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem pro (i) kódování videa v 
souladu s normou MPEG-4 Visual Standard (“MPEG-4 Video”) a/nebo (ii) dekódování MPEG-4 videa, které bylo kódováno v 
rámci osobní a nekomerční aktivity a/nebo bylo obdrženo od poskytovatele videa, který je držitelem licence společnosti MPEG 
LA pro poskytování videa MPEG-4s. Licence není udělena nemůže být odvozena pro jakékoli jiné použití. Další informace, 
včetně informací ve vztahu k propagačnímu, internímu a komerčnímu použití, lze získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz 
<http://www.mpegla.com>.  
 
(b) iPhone Software obsahuje funkce kódování a/nebo dekódování AVC. Komerční použití H.264/AVC vyžaduje dodatečné 
licencování a platí následující doložka: FUNKCE AVC V iPHONE SOFTWARE JE ZDE LICENCOVANÁ POUZE PRO 
OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE 
STANDARDEM AVC ("AVC VIDEO") A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO 
SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO VIDEA AVC, KTERÉ BYLO 
OBDRŽENO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ JE DRŽITELEM LICENCE PRO POSKYTOVÁNÍ VIDEA AVC. 
INFORMACE OHLEDNĚ JINÝCH POUŽITÍ A LICENCÍ LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA L.L.C. VIZ 
<HTTP://WWW.MPEGLA.COM>.  
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16. Omezení služby vyhledávání Yahoo. Služba vyhledávání Yahoo, která je k dispozici v Safari, je licencována pro použití 
pouze v těchto zemích: Argentina, Aruba, Austrálie, Bahamy, Barbados, Belgie, Bermudy, Brazílie, Bulharsko, Česká 
republika, Kypr, Dánsko, Dominikánská republika, Ekvádor, El Salvador, Filipíny, Finsko, Francie, Grenada, Guatemala, 
Hong Kong, Chile, Island, Indie, Indonésie, Irsko, Itálie, Jamajka, Jižní Korea, Kajmanské ostrovy, Kanada, Kolumbie, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Malta, Mexiko, Německo, Nikaragua, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, 
Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Portoriko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené 
Království, Spojené Státy, Svatá Lucie, Svatý Vincent, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchajwan, Trinidad a 
Tobago, Turecko, Uruguay a Venezuela. 
 
17. Upozornění pro Microsoft Exchange.  Nastavení pošty Microsoft Exchange v software iPhone je licencováno pouze pro 
bezdrátovou synchronizaci dat, jako jsou e-maily, kontakty, kalendáře a úlohy, mezi iPhone a Microsoft Exchange Serverem 
nebo jiným serverovým software licencovaným společností Microsoft pro implementaci protokolu Microsoft Exchange 
ActiveSync. 
 
EA0535 
Update Rev. 4/22/09 
-------------------------------------------------------------- 
UPOZORNĚNÍ SPOLEČNOSTI APPLE 
Pokud se bude společnost Apple potřebovat na vás obrátit ohledně vašeho produktu nebo účtu, souhlasíte s tím, že budete tato 
upozornění přijímat e-mailem. Souhlasíte s tím, že veškerá taková upozornění, která vám budou zaslána elektronicky, budou 
odpovídat veškerým právním požadavkům na komunikaci. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PODMÍNKY A USTANOVENÍ GOOGLE MAPS 
 
Thank you for trying out the Google Maps for mobile software application! This page contains the terms and conditions (the 
"Terms and Conditions") for Google Maps for mobile and the enterprise version of Google Maps for mobile. In order to use 
this software, including any third party software made available to you in conjunction with this software and/or the related 
service, (collectively referred to below as "Google Maps for mobile") you agree to be bound by these Terms and Conditions, 
either on behalf of yourself or on behalf of your employer or other entity. If you are agreeing to be bound by these Terms and 
Conditions on behalf of your employer or other entity, you represent and warrant that you have full legal authority to bind your 
employer or such entity to these Terms and Conditions. If you don’t have the legal authority to bind, please press "No" when 
asked whether you agree to these Terms and Conditions, and do not proceed with use of this product. 
 
Additional Terms 
Google Maps for mobile is designed to be used in conjunction with Google's Maps services and other Google services. 
Accordingly, you agree and acknowledge that your use of Google Maps for mobile is also subject to (a) the specific terms of 
service for Google Maps (which can be viewed at <http://local.google.com/help/terms_local.html> including the content 
notices applicable thereto (which can be viewed at <http://local.google.com/help/legalnotices_local.html>), (b) the general 
Google terms of service (which can be viewed at http://www.google.com/terms_of_service.html) 
<http://www.google.com/terms_of_service.html> and (c) Google’s overall privacy policy (which can be viewed at 
<http://www.google.com/privacypolicy.html>), as well as specific privacy policies, such as the Google Maps for mobile 
privacy policy included with this application, such provisions being hereby incorporated into these Terms and Conditions by 
reference. To the extent that there is any inconsistency or conflict between such additional terms and these Terms and 
Conditions, the provisions of these Terms and Conditions take precedence. 
 
Network Charges 
Google does not charge for downloading or using Google Maps for mobile, but depending on your plan and your carrier or 
provider, your carrier or other provider may charge you for downloading Google Maps for mobile or for use of your mobile 
phone when you access information or other Google services through Google Maps for mobile. 
 
Non-Commercial Use Only 
Google Maps for mobile is made available to you for your non-commercial use only. This means that you may use it for your 
personal use only: you may use it at work or at home, to search for anything you want, subject to the terms set out in these 
Terms and Conditions. You need to obtain Google's permission first, which you can do by contacting mobile-
support@google.com, if you want to sell Google Maps for mobile or any information, services, or software associated with or 
derived from it, or if you want to modify, copy, license, or create derivative works from Google Maps for mobile. 
 
Unless you have our prior written consent, you agree not to modify, adapt, translate, prepare derivative works from, decompile, 
reverse engineer, disassemble or otherwise attempt to derive source code from Google Maps for mobile. 
 
Furthermore, you may not use Google Maps for mobile in any manner that could damage, disable, overburden, or impair 
Google's services (e.g., you may not use the Google Maps for mobile in an automated manner), nor may you use Google Maps 
for mobile in any manner that could interfere with any other party's use and enjoyment of Google's services. 
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If you have comments on Google Maps for mobile or ideas on how to improve it, please email mobile-support@google.com. 
Please note that by doing so, you also grant Google and third parties permission to use and incorporate your ideas or comments 
into Google Maps for mobile (or third party software) without further notice or compensation. 
 
Intellectual Property 
As between you and Google, you agree and acknowledge that Google owns all rights, title and interest in and to Google Maps 
for mobile, including without limitation all associated Intellectual Property Rights. "Intellectual Property Rights" means any 
and all rights existing from time to time under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, unfair competition 
law, and any and all other proprietary rights, and any and all applications, renewals, extensions and restorations thereof, now or 
hereafter in force and effect worldwide. You agree to not remove, obscure, or alter Google's or any third party's copyright 
notice, trademarks, or other proprietary rights notices affixed to or contained within or accessed in conjunction with or through 
the Google Maps for mobile. 
 
Disclaimer of Warranties 
Google and any third party who makes its software available in conjunction with or through Google Maps for mobile disclaim 
any responsibility for any harm resulting from your use of Google Maps for mobile and/or any third party software accessed in 
conjunction with or through Google Maps for mobile. 
 
GOOGLE MAPS FOR MOBILE IS PROVIDED "AS IS," WITH NO WARRANTIES WHATSOEVER. GOOGLE AND 
SUCH THIRD PARTIES EXPRESSLY DISCLAIM TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW ALL EXPRESS, 
IMPLIED, AND STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY 
RIGHTS. GOOGLE AND ANY SUCH THIRD PARTIES DISCLAIM ANY WARRANTIES REGARDING THE 
SECURITY, RELIABILITY, TIMELINESS, AND PERFORMANCE OF GOOGLE MAPS FOR MOBILE AND SUCH 
THIRD PARTY SOFTWARE. 
 
YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOU DOWNLOAD AND/OR USE GOOGLE MAPS FOR MOBILE AT 
YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO 
YOUR COMPUTER OR MOBILE DEVICE SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD 
OR USE OF GOOGLE MAPS FOR MOBILE. SOME STATES OR OTHER JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE 
EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY 
ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND JURISDICTION TO JURISDICTION. 
 
Limitation of Liability 
UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL GOOGLE OR ANY THIRD PARTY WHO MAKE THEIR SOFTWARE 
AVAILABLE IN CONJUNCTION WITH OR THROUGH THE GOOGLE MAPS FOR MOBILE BE LIABLE TO ANY 
USER ON ACCOUNT OF THAT USER'S USE OR MISUSE OF GOOGLE MAPS FOR MOBILE. SUCH LIMITATION OF 
LIABILITY SHALL APPLY TO PREVENT RECOVERY OF DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, AND PUNITIVE DAMAGES WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, 
CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR OTHERWISE, (EVEN IF GOOGLE AND/OR A THIRD PARTY 
SOFTWARE PROVIDER HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). SUCH LIMITATION 
OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER THE DAMAGES ARISE FROM USE OR MISUSE OF AND RELIANCE ON 
GOOGLE MAPS FOR MOBILE OR ON PRODUCTS OR SERVICES MADE AVAILABLE IN CONJUNCTION WITH OR 
THROUGH GOOGLE MAPS FOR MOBILE, FROM INABILITY TO USE GOOGLE MAPS FOR MOBILE OR 
PRODUCTS OR SERVICES MADE AVAILABLE IN CONJUNCTION WITH OR THROUGH THE GOOGLE MAPS FOR 
MOBILE, OR FROM THE INTERRUPTION, SUSPENSION, OR TERMINATION OF GOOGLE MAPS FOR MOBILE OR 
PRODUCTS OR SERVICES MADE AVAILABLE IN CONJUNCTION WITH OR THROUGH GOOGLE MAPS FOR 
MOBILE (INCLUDING SUCH DAMAGES INCURRED BY THIRD PARTIES). SUCH LIMITATION SHALL APPLY 
NOTWITHSTANDING A FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY AND TO THE FULLEST 
EXTENT PERMITTED BY LAW. SOME STATES OR OTHER JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 
OR LIMITATION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE 
LIMITATIONS AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. 
 
Miscellaneous Provisions 
These Terms and Conditions will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without 
giving effect to the conflict of laws provisions of California or your actual state or country of residence. If for any reason a 
court of competent jurisdiction finds any provision or portion of these Terms and Conditions to be unenforceable, the 
remainder of these Terms and Conditions will continue in full force and effect. 
 
These Terms and Conditions constitute the entire agreement between you and Google with respect to the subject matter hereof 
and supersede and replace all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject 
matter. Any waiver of any provision of these Terms and Conditions will be effective only if in writing and signed by Google. 
 
September 2007 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PODMÍNKY A USTANOVENÍ YOUTUBE 
 
1. Váš vztah s YouTube  
1.1 Vaše užívání webových stránek (dále jen „Webové stránky“) a jakýchkoliv produktů, softwaru, dat a služeb, včetně 
zabudovaného videopřehrávače YouTube (dále jen „Přehrávač“), poskytnutých vám na Webových 
stránkách nebo jejich prostřednictvím (dále společně v tomto dokumentu uváděny jako „Služby“) se řídí podmínkami právní 
dohody mezi vámi a společností YouTube. „YouTube“ znamená YouTube LLC, s hlavním místem podnikání na adrese 901 
Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké.  
 
1.2 Vaše právní dohoda s YouTube zahrnuje (A) podmínky uvedené v tomto dokumentu, (B) Směrnici YouTube o důvěrných 
informacích (<http://cz.youtube.com/t/privacy>) a (C) Zásady pro uživatele YouTube 
(<http://cz.youtube.com/t/community_guidelines>) (dále společně jen „Podmínky“).  
 
1.3 Podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností YouTube ve vztahu k vašemu používání Služeb. 
Prosíme vás proto o jejich pečlivé prostudování.  
 
1.4 Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele Služeb, včetně uživatelů, kteří jsou zároveň přispěvateli video obsahu, 
informací a jiných materiálů či služeb na YouTube.  
 
2. Souhlas s Podmínkami  
2.1 Abyste mohli Služby využívat, musíte nejprve souhlasit s těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, 
nesmíte tyto Služby využívat.  
 
2.2 Svůj souhlas s Podmínkami vyjádříte prostým využitím Služeb. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost 
YouTube bude vaše užívání Služeb od daného okamžiku považovat za váš souhlas s Podmínkami.  
 
2.3 Služby nesmíte využívat a svůj souhlas s Podmínkami nesmíte vyjadřovat, pokud (a) jste nedosáhli zákonného věku pro 
uzavření závazné smlouvy s YouTube nebo (b) jste osobou, pro kterou platí zamezení přístupu nebo jiný zákonný zákaz 
přijímání či používání Služeb dle zákonů země, v níž sídlíte nebo z níž máte ke Službám přístup nebo je využíváte.  
 
2.4 Kopii těchto Podmínek byste si měli uložit nebo vytisknout a založit do svých záznamů.  
 
3. Jazyk Podmínek  
3.1 V případě, že vám YouTube poskytne překlad anglické verze těchto Podmínek, platí, že tento překlad slouží pouze pro vaši 
informaci, a tímto souhlasíte s tím, že váš vztah s YouTube se bude řídit anglickou jazykovou verzí Podmínek.  
 
3.2 Pokud existuje jakákoliv nesrovnalost mezi anglickou jazykovou verzí Podmínek a jejich překladem, je rozhodující 
anglická verze.  
 
4. Změny Podmínek  
4.1 YouTube může příležitostně provádět změny Podmínek. Pokud k tomu dojde, společnost YouTube zpřístupní nové znění 
Podmínek na adrese <http://cz.youtube.com/t/terms>.  
 
4.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete využívat Služby po datu, kdy došlo ke změně Podmínek, bude 
společnost YouTube považovat vaše užívání Služeb za souhlas s upraveným zněním Podmínek.  
 
4.3 Měli byste si pravidelně ověřovat, zda nedošlo ke změně Podmínek.  
 
5. Účty YouTube  
5.1 Abyste získali přístup k některým funkcím Webových stránek nebo jiným Službám, budete si muset vytvořit na YouTube 
účet. Při jeho vytváření musíte zadat přesné a úplné informace. Heslo ke svému účtu na YouTube jste povinni zabezpečit a 
uchovávat v tajnosti.  
 
5.2 Pokud se dozvíte o jakémkoliv porušení zabezpečení nebo neoprávněném užití vašeho účtu na YouTube, jste povinni 
společnost YouTube neprodleně informovat.  
 
5.3 Tímto souhlasíte s tím, že budete výhradně odpovědní (vůči společnosti YouTube i dalším osobám) za veškerou činnost, ke 
které dojde v rámci vašeho účtu na YouTube.  
 
6. Obecná omezení užívání  
6.1 YouTube vám tímto uděluje povolení k přístupu a užívání Webových stránek a Služeb za následujících výslovných 
podmínek a vy tímto souhlasíte s tím, že nedodržení těchto Podmínek vaší osobou bude zakládat jejich porušení z vaší strany:  
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- Souhlasíte s tím, že nebudete dále šířit žádnou část nebo části Webových stránek, zejména žádné Uživatelské příspěvky (jak 
je definováno níže), na jakémkoliv médiu bez předchozího písemného souhlasu YouTube;  
- Souhlasíte s tím, že nebudete měnit ani upravovat žádnou část Webových stránek nebo jakýchkoliv Služeb (zejména vašeho 
Přehrávače a souvisejících technologií);  
- Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Uživatelským příspěvkům (jak je definováno níže) či jinému obsahu 
zpřístupněnému na Webových stránkách (včetně Obsahu YouTube, jak je definován níže) prostřednictvím jakékoliv jiné 
technologie či prostředku, než jsou stránky pro přehrávání video materiálu obsažené na samotných Webových stránkách, 
Přehrávač nebo takové další prostředky, které může YouTube výslovně k tomuto účelu určit;  
- Souhlasíte s tím, že nebudete (ani se nebudete snažit) obcházet, vyřazovat z provozu ani jinak zasahovat do jakýchkoliv 
bezpečnostních prvků Webových stránek či prvků, které (i) znemožňují nebo omezují použití či kopírování jakýchkoliv 
Uživatelských příspěvků či Obsahu YouTube nebo (ii) nuceně omezují používání Webových stránek nebo obsahu, který je na 
nich dostupný;  
- Souhlasíte s tím že, nebudete Webové stránky ani jakékoliv Služby (včetně Přehrávače) používat pro následující komerční 
využití bez předchozího písemného svolení YouTube další prodej přístupu na Webové stránky nebo k jakýmkoliv jiným 
Službám (například Přehrávači);  
- další prodej reklamy, sponzorství nebo jiné propagace umístěné na Webových stránkách, v Uživatelských příspěvcích, 
Obsahu YouTube nebo službách souvisejících s  YouTube (jako je např. Přehrávač); nebo  
- další prodej reklamy, sponzorství nebo jiné propagace na stránkách na blogu s reklamou nebo webových stránkách obsahující 
Uživatelské příspěvky (doručené přes Přehrávač či doručené jinak), pokud se na těchto stránkách neobjevuje i jiný obsah než 
obsah z YouTube, jež by byl dostatečmě hodnotný pro takové jednání nicméně toto využití nebude zahrnovat (i) dodání 
nahrávky původního videa na YouTube, neboudržování původního kanálu na Webových stránkách za účelem propagace 
obchodní nebo umělecké činnosti (ii) přehrávání YouTube videa pomocí Přehrávače nebo jinak na propagačním blogu nebo 
webových stránkách, jež jsou předmětem výše uvedeného zákazu využití a (iii) jakékoliv využití, které je společností YouTube 
výslovně písemně povoleno;  
- Pokud na svých webových stránkách používáte Přehrávač, musíte na dobře viditelném místě uvést odkaz zpět na část 
Webových stránek obsahující Přehrávač a nesmíte Přehrávač jakkoliv upravovat;  
- Souhlasíte s tím, že nebudete užívat ani spouštět jakýkoliv automatický systém (zejména jakéhokoliv robota nebo tzv. 
„spider“ či „offline reader“), který při návštěvě Webových stránek rozesílá v rámci určitého časového období na servery 
YouTube více požadavků, než kolik by za stejnou dobu mohl přiměřeně rozeslat člověk při použití veřejně dostupného 
standardního (tj. neupraveného) webového prohlížeče;  
- Souhlasíte s tím, že nebude shromažďovat nebo těžit s jakýchkoliv osobních údajů jakéhokoliv uživatele Webových stránek 
či jakékoliv Služby (a souhlasíte s tím, že toto zahrnuje také názvy účtů YouTube);  
- Souhlasíte s tím, že nebudete používat Webové stránky a Služby (včetně komentářů a e-mailových funkcí Webových stránek) 
pro získávání zakázek v rámci obchodní činnosti nebo v souvislosti s komerčním podnikáním;  
- Souhlasíte s tím, že nebudete pro komerční účely získávat jakékoliv uživatele Webových stránek ve vztahu k jejich 
Uživatelským příspěvkům; a  
- Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Uživatelským videím (jak je definováno níže) za jakýmkoliv jiným účelem 
než pro vaše osobní nekomerční použití zamýšlené nebo povolené běžnými funkcemi Služeb a výhradně pro účely tzv. 
„streamingu“.  
 
„Streaming“ znamená kontinuální digitální přenos materiálu prostřednictvím YouTube přes Internet k uživatelskému zařízení 
umožňujícímu připojení na internet tak, že údaje jsou určeny ke sledování v reálném čase, a nikoliv ke stažení (ať již trvale či 
dočasně), kopírování, ukládání či další distribuci uživatelem.  
 
6.2 Souhlasíte s tím, že budete dodržovat také veškerá další ustanovení Podmínek a Zásad pro uživatele YouTube po celou 
dobu, kdy budete využívat Služby.  
 
6.3 YouTube dává provozovatelům prostředků pro veřejné vyhledávání svolení, aby používali tzv. „spider“ ke kopírování 
materiálů z webových stránek výhradně za účelem vytvoření veřejně dostupných indexů materiálů, ve kterých lze vyhledávat, 
nikoliv však mezipaměti či vyrovnávací paměti (cache) nebo archivů těchto materiálů. YouTube si vyhrazuje právo tyto 
výjimky obecně nebo v konkrétních případech odvolat.  
 
6.4 YouTube neustále provádí inovace s cílem zprostředkovat svým uživatelům co nejlepší zážitek. Berete na vědomí a 
souhlasíte s tím, že forma a povaha Služeb, které YouTube poskytuje, se mohou čas od času bez předchozího upozornění 
změnit.  
 
6.5 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v rámci těchto průběžných inovací může YouTube přerušit (trvale nebo 
dočasně) poskytování Služeb (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služeb) vám nebo uživatelům obecně, a to na základě svého 
výhradního uvážení a bez předchozího oznámení. Služby můžete kdykoliv přestat využívat. Není třeba, abyste o této 
skutečnosti YouTube informovali.  
 
6.6 Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost (a že YouTube nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani jakékoliv třetí 
straně) za jakékoliv porušení vašich závazků plynoucích z těchto Podmínek a za následky jakéhokoliv takového porušení 
(včetně jakékoliv ztráty či škody vzniklé společnosti YouTube).  
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7. Zásady v oblasti autorských práv  
7.1 Společnost YouTube uplatňuje jednoznačné zásady v oblasti autorských práv ve vztahu k jakýmkoliv Uživatelským 
příspěvkům, které údajně porušují autorská práva třetí strany. Podrobnosti o těchto zásadách naleznete na adrese 
http://cz.youtube.com/t/copyright_notice.  
 
7.2 V souladu se zásadami YouTube v oblasti autorských práv ukončí společnost YouTube uživatelský přístup k Webovým 
stránkách, pokud zjistí, že se jedná o uživatele opakovaně porušujícího autorská práva. Opakovaný porušovatel je uživatel, 
který byl již více než dvakrát upozorněn na porušování autorských práv.  
 
8. Vaše uživatelské příspěvky  
8.1 Jako držitel účtu YouTube můžete zasílat audiovizuální obsah (dále jen „Uživatelská videa“) a textový obsah (dále jen 
„Uživatelský komentář“) (dále společně jen „Uživatelské příspěvky“). Jak jistě chápete, společnost YouTube bez ohledu na to, 
zda budou takové Uživatelské příspěvky zveřejněny či nikoliv, nezaručuje důvěrnost žádných Uživatelských příspěvků.  
 
8.2 Zůstávají vám veškerá vaše vlastnická práva k vašim Uživatelským příspěvkům, nicméně jste povinni udělit omezená 
licenční práva společnosti YouTube a dalším uživatelům Služeb. Tato práva jsou popsána v bodu 10 těchto Podmínek (Práva, 
na která poskytujete licenci).  
 
8.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za své Uživatelské příspěvky a za důsledky jejich zaslání 
nebo zveřejnění. YouTube nevyjadřuje svůj souhlas s jakýmkoliv Uživatelským příspěvkem nebo názorem, doporučením či 
radou v něm obsaženou a výslovně se zříká jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s Uživatelskými příspěvky.  
 
8.4 Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte (a po celou dobu užívání Služeb budete mít) veškeré licence, práva, souhlasy a 
povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla společnost YouTube použít vaše Uživatelské příspěvky pro účely 
poskytování Služeb společností YouTube a jinak používat vaše Uživatelské příspěvky způsobem zamýšleným Webovými 
stránkami a těmito Podmínkami. Též tímto prohlašujete, že vaše Uživatelské příspěvky neobsahují žádná práva třetích osob, na 
něž se vztahuje autorskoprávní ochrana, k nimž nemáte licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby 
mohla společnost YouTube použít vaše Uživatelské příspěvky. 
 
9. Obsah vašich Uživatelských příspěvků  
9.1 Souhlasíte s tím, že vaše chování na stránkách bude v souladu (a souhlasíte, že i obsah vašich Uživatelských příspěvků 
bude v souladu) se Zásadami pro uživatele YouTube, které jsou k dispozici na adrese 
http:/cz.youtube.com/t/community_guidelines, v příležitostně upraveném znění.  
 
9.2 Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat ani přenášet jakékoliv Uživatelské příspěvky s obsahem, jehož držení je v zemi, v níž 
sídlíte, nezákonné nebo jehož použití či držení v souvislosti s poskytováním Služeb by bylo nezákonné pro společnost 
YouTube.  
 
9.3 Souhlasíte s tím, že nebudete přenášet ani zveřejňovat jakékoliv Uživatelské příspěvky, které jsou předmětem jakýchkoliv 
majetkových práv třetích stran (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných 
materiálech), pokud nemáte formální licenci nebo povolení od zákonného vlastníka daný materiál zveřejnit a udělit společnosti 
YouTube licenci uvedenou v bodu 10.1 níže.  
 
9.4 Společnost YouTube si vyhrazuje právo (avšak není povinna) rozhodnout o tom, zda Uživatelské příspěvky vyhovují 
požadavkům na obsah stanoveným těmito Podmínkami, a může kdykoliv odstranit Uživatelské příspěvky anebo ukončit 
uživatelův přístup k zasílání jakýchkoliv Uživatelských příspěvků, které tyto Podmínky porušují, a to bez předchozího 
upozornění na základě vlastního uvážení.  
 
9.5 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při používání Webových stránek a Služeb můžete narazit na Uživatelské 
příspěvky, které jsou věcně nepřesné, urážlivé, neslušné nebo pro vás jinak nežádoucí. Souhlasíte s tím, že se tímto vzdáváte 
veškerých zákonných práv, nároků podle ekvity či opravných prostředků, a to v rozsahu povoleném příslušným právním 
řádem, které máte nebo můžete mít vůči společnosti YouTube ve vztahu k jakýmkoliv takovým Uživatelským příspěvkům.  
 
10. Práva, na která poskytujete licenci  
10.1 Při zasílání nebo zveřejňování Uživatelského příspěvku na YouTube udělujete:  
 
- společnosti YouTube celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci (s právem poskytnout sublicenci) k 
použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Uživatelského příspěvku v 
souvislosti s poskytováním Služeb a jinak v souvislosti s poskytováním obchodní činnosti Webových stránek a společnosti 
YouTube, zejména k propagaci a redistribuci části nebo celých Webových stránek (a z nich odvozených děl) v jakýchkoliv 
mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoliv mediálních  
kanálů;  
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- každému uživateli Služeb celosvětovou, nevýhradní a bezplatnou licenci k přístupu k vašim Uživatelským příspěvkům 
prostřednictvím Webových stránek a k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění 
takových Uživatelských příspěvků v rozsahu umožněném funkcemi Webových stránek a souladu s těmito Podmínkami.  
 
10.2 Platnost vámi udělených licencí k Uživatelským videím tak, jak jsou uvedeny výše, skončí v okamžiku, kdy odstraníte 
nebo vymažete své Uživatelské video z Webových stránek. Platnost vámi udělených licencí k Uživatelským komentářům je 
neomezená a tyto licence jsou neodvolatelné, nicméně jinak nejsou na újmu vašich vlastnických práv, která si podržíte, jak je 
uvedeno v bodu 8.2 výše.  
 
11. Obsah YouTube Služeb  
11.1 S výjimkou Uživatelských příspěvků je veškerý další obsahSlužeb, zejména texty, software, psané písmo, grafika, 
fotografie, zvuky, hudba, videa a interaktivní prvky na Webových stránkách (dále jen „Obsah YouTube“), vlastněný nebo 
licencovaný YouTube a je předmětem autorských práv, práv k ochranným známkám a dalších práv duševního vlastnictví 
společnosti YouTube nebo jejích poskytovatelů licence. Jakékoliv obchodní nebo servisní značky třetích stran uvedené v 
Obsahu YouTube jsou obchodními nebo servisními značkami příslušných vlastníků.  
 
11.2 Obsah YouTube nelze stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat 
či jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti YouTube nebo jejích poskytovatelů 
licence. Společnost YouTube si vyhrazuje veškerá výslovně neudělená práva k Obsahu YouTube.  
 
12. Odkazy z YouTube  
12.1 Služby mohou zahrnovat odkazy (hyperlink) na další webové stránky, které nejsou vlastněné či kontrolované společností 
YouTube. YouTube nemá jakoukoliv kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany soukromí či postupy užívanými jakýmikoliv 
webovými stránkami třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost.  
 
12.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost YouTube není odpovědná za dostupnost jakýchkoliv externích stránek 
nebo zdrojů a neschvaluje jakoukoliv reklamu, produkty ani jiné materiály, které jsou k dispozici na takových stránkách či z 
takových zdrojů nebo jejich prostřednictvím.  
 
12.3 Berete na vědomí, že společnost YouTube není odpovědná za jakékoliv ztráty či škody, které vám mohou vzniknout v 
důsledku dostupnosti těchto externích stránek nebo zdrojů či v důsledku vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci 
jakékoliv reklamy, produktů nebo jiných materiálů, které jsou k dispozici na takových stránkách či z takových zdrojů nebo 
jejich prostřednictvím.  
 
12.4 Společnost YouTube doporučuje, abyste sledovali, kdy opouštíte stránky YouTube, a abyste si přečetli podmínky a 
zásady ochrany soukromí platné pro jakékoliv další stránky, které navštívíte.  
 
13. Ukončení vašeho vztahu s YouTube  
13.1 Tyto Podmínky se na vás vztahují až do doby, kdy budou vámi nebo společností YouTube ukončeny způsobem 
uvedeným níže.  
 
13.2 Pokud si přejete svoji právní dohodu se společností YouTube ukončit, můžete tak učinit (a) kdykoliv na základě oznámení 
společnosti YouTube a (b) uzavřením svého účtu na YouTube. Písemné oznámení, prosím, zašlete na adresu společnosti 
YouTube uvedenou v úvodní části těchto Podmínek.  
 
13.3 Společnost YouTube může právní dohodu s vámi kdykoliv ukončit, pokud:  
 
jste porušili jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo jste jednali způsobem, který jednoznačně naznačuje, že nemáte v 
úmyslu nebo nemůžete ustanovení těchto Podmínek dodržovat); nebo 
je společnost YouTube povinna tak učinit ze zákona (například v případě, že poskytování služeb vaší osobě je nebo se stane 
nezákonným); nebo  
společnost YouTube přestane poskytovat Služby uživatelům v zemi, ve které sídlíte nebo ze které Služby využíváte; nebo  
poskytování Služeb společností YouTube vaší osobě již dle názoru společnosti YouTube není obchodně realizovatelné.  
 
13.4 Ukončení platnosti těchto Podmínek neovlivní žádná zákonná práva, závazky a povinnosti, které vám a společnosti 
YouTube svědčily ku prospěchu, kterým jste podléhali (nebo které vznikly v průběhu doby platnosti a účinnosti Podmínek) 
nebo jejichž platnost byla výslovně neomezená, a ustanovení bodu 16.6 se bude na taková práva, závazky a povinnosti 
vztahovat po neomezenou dobu.  
 
14. Vyloučení záruky  
14.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní jakákoliv zákonná práva, která vždy máte jako spotřebitel a 
která nemůžete smluvně měnit ani se jich vzdát.  
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14.2 Služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a společnost YouTube nečiní ve vztahu k nim žádné prohlášení ani neposkytuje 
žádnou záruku.  
 
14.3 Společnost YouTube zejména neprohlašuje a nezaručuje vám, že:  
 
- vaše užívání Služeb splní vaše požadavky;  
- vaše užívání Služeb bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné;  
- jakékoliv informace získané vámi v důsledku užívání Služeb budou přesné či spolehlivé; a  
- nedostatky v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru poskytnutého vám jako součást Služeb budou odstraněny.  
 
14.4 Na Služby se nevztahují žádné podmínky, záruky ani jiné podmínky (včetně jakýchkoliv mlčky předpokládaných 
podmínek týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel nebo shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou 
výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.  
 
15. Omezení odpovědnosti  
15.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti YouTube za ztráty, 
které nelze dle příslušných zákonů vyloučit nebo omezit.  
 
15.2 S výhradou obecného ustanovení odstavce 15.1 výše nebude společnost YouTube vůči vám odpovědná za:  
 
- jakékoliv nepřímé či následné škody, které vám mohou vzniknout. To zahrnuje jakýkoliv váš ušlý zisk (ať již vzniklý přímo 
či nepřímo), jakoukoliv újmu na obchodní hodnotě či dobré pověsti nebo ztrátu dat;  
- jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku:  
- vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy nebo v důsledku jakéhokoliv vztahu či transakce mezi 
vámi a jakýmkoliv inzerentem či sponzorem, jehož reklama se objevuje u Služeb;  
- jakýchkoliv změn, které provede společnost YouTube u Služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení 
poskytování Služeb (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služeb);  
- vymazání, porušení či neuložení jakýchkoliv Uživatelských příspěvků a dalších komunikačních údajů vedených nebo 
přenášených při vašem užívání Služeb nebo jeho prostřednictvím;  
- neposkytnutí přesných informacích k účtu u společnosti YouTube z vaší strany;  
- nezajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašeho hesla nebo podrobností o účtu u YouTube z vaší strany.  
 
15.3 Omezení odpovědnosti společnosti YouTube vůči vaší osobě dle odstavce 15.2 výše platí bez ohledu na to, zda byla 
společnost YouTube upozorněna na možnost vzniku takových škod nebo si této možnosti měla být vědoma, či nikoliv.  
 
16. Obecné právní podmínky  
16.1 Tyto Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností YouTube, jsou řídící pro vaše užívání Služeb a v plném 
rozsahu nahrazují jakékoliv předchozí dohody mezi vámi a společností YouTube v souvislosti se Službami.  
 
16.2 Souhlasíte s tím, že společnost YouTube vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změně Podmínek, 
prostřednictvím e-mailu či poštovní služby nebo oznámení uveřejněného na webových stránkách YouTube.  
 
16.3 Souhlasíte s tím, že pokud společnost YouTube neuplatní nebo nevymáhá jakékoliv zákonné právo či opravný prostředek 
obsažený v Podmínkách (nebo náležející společnosti YouTube dle jakýchkoliv příslušných zákonů), nebude to považováno za 
formální vzdání se práv ze strany společnosti YouTube a tato práva a opravné prostředky budou společnosti YouTube i nadále 
k dispozici.  
 
16.4 Pokud kterýkoliv soud s příslušnou jurisdikcí v dané věci rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek je neplatné, 
bude takové ustanovení od těchto Podmínek odděleno, aniž by to ovlivnilo zbývající část Podmínek. Zbývající ustanovení 
těchto Podmínek zůstanou v platnosti a účinnosti.  
 
16.5 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že každý člen skupiny společností, jíž je YouTube součástí, bude obmyšlenou třetí 
stranou těchto Podmínek a že tyto další společnosti budou oprávněny přímo vymáhat a spoléhat se na jakékoliv ustanovení 
těchto Podmínek, které jim přiznává určitou výhodu (nebo uděluje práva v jejich prospěch). Kromě výše uvedených neexistují 
žádné další obmyšlené třetí strany těchto Podmínek.  
 
16.6 Tyto Podmínky a váš vztah se společností YouTube na nich založený se budou řídit českým právem. Vy i společnost 
YouTube se tímto podřizujete výhradní jurisdikci českých soudů, které budou příslušné k rozhodnutí jakékoliv právní 
záležitosti vyplývající z těchto Podmínek. Bez ohledu na to souhlasíte s tím, že společnost YouTube bude mít i nadále právo 
uplatnit v jakékoliv jurisdikci opravné právní prostředky (nebo jiné obdobné typy předběžného opatření).  
 


