
 

Distribuční smlouva služby pro vývojáře  

Vymezení pojmů  

Společnost Google: Google Inc., společnost ze státu Delaware s hlavním sídlem na adrese 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  

Zařízení: Jakékoli zařízení, které má podle definice v tomto dokumentu přístup do služby 

Market.  

Produkty: Software, obsah a digitální materiály distribuované prostřednictvím služby 

Market.  

Služba Market: Tržiště vytvořené a provozované společností Google, které umožňuje 

registrovaným vývojářům v určitých zemích distribuovat produkty přímo uživatelům zařízení.  

Vývojář nebo ,,vy": Fyzická nebo právnická osoba, která byla zaregistrována a schválena 

službou Market k distribuci produktů v souladu s podmínkami této smlouvy.  

Účet Vývojáře: Vydavatelský účet přidělovaný Vývojářům, který umožňuje distribuci 

Produktů prostřednictvím služby Market.  

Zpracovatelé plateb: Kterákoli třetí strana autorizovaná společností Google k poskytování 

finančních služeb, které Vývojářům s platebními účty umožňují zpoplatnění Produktů 

distribuovaných uživatelům Zařízení prostřednictvím služby Market.  

Platební účet: Bankovní účet, který Vývojáři zřizuje Zpracovatel plateb, který byl jménem 

Vývojáře pověřen zpracováváním plateb za Produkty prodané prostřednictvím služby Market. 

Zřízení Platebního účtu pro Vývojáře musí být schváleno Zpracovatelem plateb. Aby mohl 

Vývojář účtovat poplatky za distribuci Produktů prostřednictvím služby Market, musí svůj 

účet udržovat v dobrém stavu.  

Autorizovaný operátor: Mobilní operátor, který je autorizován k přijímání poplatků za 

distribuci Produktů prodávaných uživatelům Zařízení v rámci své sítě.  

1 .Předmluva  

1.1 Služba Market je veřejně dostupný web, na kterém mohou Vývojáři pro systém Android 

veřejně distribuovat Produkty pro Zařízení. Chcete-li distribuovat Produkty ve službě Market, 

musíte získat a mít platný Účet vývojáře.  

1.2 Pokud za své Produkty chcete účtovat poplatek, musíte také získat a mít platný Platební 

účet od autorizovaného Zpracovatele plateb.  

https://play.google.com/


2. Přijetí této Smlouvy  

2.1 Tato smlouva (,,smlouva") tvoří právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností 

Google ohledně používání služby Market k distribuci Produktů. Chcete-li používat službu 

Market k distribuci Produktů, musíte nejdříve vyjádřit souhlas s touto Smlouvou kliknutím na 

tlačítko Přijmout, jakmile vám bude tato možnost nabídnuta. Pokud tuto Smlouvu nepřijmete, 

Produkty prostřednictvím služby Market distribuovat nesmíte.  

2.2 Službu Market můžete použít k distribuci Produktů a tuto Smlouvu můžete přijmout 

pouze v případě, že jste ověřeni jako Vývojář splňující všechny náležitosti. Tato Smlouva 

bude automaticky ukončena, pokud (a) nesplňujete náležitosti Vývojáře, nebo (b) jste osoba 

nebo subjekt, kterému bylo využívání softwaru Android zakázáno podle zákonů Spojených 

států nebo jiné země, ve které jste rezident nebo ze které využíváte software Android.  

2.3 Pokud souhlasíte se závazkem této Smlouvy jménem svého zaměstnavatele nebo jiného 

subjektu, prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění zavázat svého zaměstnavatele nebo 

příslušný subjekt touto Smlouvou. Nemáte-li požadované oprávnění, nemůžete podmínky 

Smlouvy přijmout ani využívat službu Market jménem svého zaměstnavatele nebo jiného 

subjektu.  

3. Ceny a platby.  

3.1 Tato Smlouva se vztahuje jak na Produkty distribuované zdarma, tak i na zpoplatněné 

Produkty (až bude ve službě Market aktivováno zpracovávání plateb). Abyste své Produkty 

mohli zpoplatnit, musí vám být na základě samostatné smlouvy se Zpracovatelem plateb 

zřízen platný Platební účet. Pokud máte Platební účet zřízený u Zpracovatele plateb již před 

registrací do služby Market, jsou smluvní podmínky vašeho Platebního účtu ve věci prodeje 

Produktů prostřednictvím služby Market nahrazeny podmínkami této Smlouvy.  

Ceny svých Produktů můžete stanovit v měnách povolených Zpracovatelem plateb. Služba 

Market může uživatelům zobrazovat ceny Produktů v jejich místní měně, neručí však za 

správnost směnných kurzů nebo převodu měn  

3.2 Stanovená cena Produktů určuje výši platby, kterou obdržíte. Z prodejní ceny bude stržen 

níže vymezený Transakční poplatek, který bude rozdělen mezi Zpracovatele plateb a 

případného Autorizovaného operátora. Zbytek (prodejní cena minus Transakční poplatek) 

bude vyplacen vám. Transakční poplatek je definován zde a společnost Google jej může čas 

od času upravit. Vývojář je odpovědný zjistit, zda se na Produkt vztahují daňové povinnosti a 

jakou příslušnou sazbu daně má Zpracovatel plateb vybírat v jednotlivých daňových 

jurisdikcích, ve kterých jsou Produkty prodávány. Vývojář je odpovědný za odeslání daní 

příslušným daňovým úřadům.  

3.3 Produkty můžete distribuovat také zdarma. Je-li distribuce Produktů bezplatná, nebude 

vám účtován Transakční poplatek. Není dovoleno vybírat dodatečně poplatky za kopie 

Produktů, které si uživatelé mohli stáhnout zdarma. Cílem tohoto pravidla není bránit v 

distribuci bezplatných zkušebních verzí Produktů s možností,,dodatečného prodeje" jejich 

plných verzí. Takové bezplatné zkušební verze podporujeme. Platí však, že pokud budete chtít 

po ukončení bezplatného zkušebního období vybírat poplatky, musíte všechny poplatky za 

úplnou verzi Produktu vybírat prostřednictvím Zpracovatele plateb služby Market. Termín 

http://support.google.com/googleplay/android-developer/bin/answer.py?answer=112622&hl=cs


,,bezplatné" v této Smlouvě znamená, že s používáním Produktu nejsou spojeny žádné 

poplatky ani platby jakéhokoli druhu. Všechny poplatky, které Vývojář přijal za Produkty 

distribuované prostřednictvím služby Market, musí být zpracovány Zpracovatelem plateb 

služby Market.  

3.4 Zvláštní požadavky na vrácení peněz. Vracení peněz se řídí standardními smluvními 

podmínkami Zpracovatele plateb. Kromě toho se na distribuci vašich Produktů 

prostřednictvím služby Market vztahují následující podmínky.  

Produkty, které si kupující může před koupí prohlédnout (například vyzváněcí tóny nebo 

tapety): Vrácení peněz není požadováno ani povoleno.  

Produkty, které si kupující nemůže před koupí prohlédnout (například aplikace): 

Zplnomocňujete společnost Google k tomu, aby kupujícímu vrátila celou částku zaplacenou 

za Produkt, pokud o to požádá do 48 hodin po koupi.  

3.5 Odpovídáte za podporu svého Produktu. Za podporu a údržbu svých Produktů a 

případné stížnosti na své Produkty zodpovídáte sami. Vaše kontaktní informace budou 

zobrazeny na každé stránce podrobností o aplikaci a zpřístupněny uživatelům kvůli 

zákaznické podpoře.  

Nedostatečná podpora vašich Produktů může mít za následek nízké hodnocení Produktů, 

méně výhodné umístění Produktů, nízký prodej a fakturační spory. Fakturační spory vůči 

Zpracovateli plateb týkající se Produktů prodaných za nižší cenu než 10 USD mohou být 

automaticky naúčtovány Vývojáři, včetně případných manipulačních poplatků. Výjimkou 

jsou případy, kdy uživatel, který již v minulosti vedl neobvyklé množství sporů, zahájí 

několik sporů najednou. Žádosti o vracení plateb za Produkty dražší než 10 USD budou 

zpracovávány podle obvyklých zásad Zpracovatele plateb.  

3.6 Reinstalace. Uživatelům je dovoleno všechny aplikace zakoupené prostřednictvím služby 

Market neomezeně reinstalovat. Pokud však odeberete Produkty ze služby Market v souladu s 

ustanoveními (i), (ii), (iii) nebo (iv) Části 7.1, musí být tyto Produkty odstraněny ze všech 

částí služby Market a uživatelé nadále nesmí mít možnost ani právo příslušné Produkty 

reinstalovat.  

4. Vaše využívání služby Market  

4.1 S výjimkou licenčních práv uvedených v Části 5 souhlasí společnost Google s tím, že v 

rámci této Smlouvy od vás (nebo vašich poskytovatelů licence) nezískává žádné právo, nárok 

ani podíl ohledně vašich Produktů, včetně práv k duševnímu vlastnictví, které z těchto 

aplikací plynou.  

4.2 Souhlasíte s tím, že službu Market budete používat pouze pro účely povolené (a) touto 

Smlouvou a (b) příslušnými zákony, předpisy nebo obecně přijímanými postupy nebo 

pravidly v relevantních jurisdikcích (včetně všech zákonů týkajících se vývozu dat nebo 

softwaru z a do Spojených států amerických nebo jiných relevantních zemí).  

4.3 Souhlasíte, že při využívání služby Market k distribuci Produktů budete chránit osobní 

údaje a práva uživatelů. Pokud vám je uživatelé poskytnou nebo pokud váš Produkt využívá 

jména, hesla nebo jiné přihlašovací nebo osobní údaje uživatelů, musíte uživatele upozornit, 



že Produkt bude mít k těmto údajům přístup, a musíte jim poskytnout patřičnou ochranu 

osobních údajů a právní prohlášení o této ochraně. Váš Produkt může tyto údaje používat 

jenom k těm účelům, ke kterým vám dal uživatel oprávnění. Pokud váš Produkt osobní nebo 

citlivé údaje poskytované uživateli archivuje, musí tak činit bezpečně a jen po nezbytně 

dlouhou dobu. Pokud s vámi ale uživatel uzavřel samostatnou smlouvu, která vám nebo 

vašemu Produktu umožňuje ukládat nebo používat osobní nebo citlivé informace přímo 

související s vaším Produktem (což nezahrnuje ostatní produkty ani aplikace), potom se 

použití takových informací bude řídit podmínkami této samostatné smlouvy. Pokud uživatel 

vašemu Produktu poskytne informace o účtu Google, může váš Produkt tyto informace pro 

přístupu k účtu Google uživatele použít pouze tehdy, pokud vám k tomu dal uživatel 

oprávnění, a může je použít pouze pro omezené účely, ke kterým vám uživatel dal oprávnění.  

4.4 Zakázané jednání Souhlasíte s tím, že ve službě Market nebudete podnikat žádnou 

činnost (včetně vývoje nebo distribuce produktů), která by rušila, přerušovala, poškozovala 

nebo neoprávněným způsobem přistupovala k zařízením, serverům, sítím nebo jinému 

majetku nebo službám jakékoli třetí strany (mimo jiné včetně uživatelů platformy Android, 

společnosti Google nebo kteréhokoli operátora mobilní sítě). Údaje o zákaznících získané ze 

služby Market nesmíte používat k prodeji nebo distribuci Produktů mimo službu Market.  

4.5 Konkurence. Službu Market není dovoleno používat k distribuci nebo zpřístupnění 

produktů, jejichž primárním účelem je usnadnění distribuce softwarových aplikací a her pro 

použití v zařízeních Android mimo službu Market.  

4.6 Souhlasíte, že nesete plnou zodpovědnost (a že společnost Google vůči vám ani žádné 

třetí straně žádnou zodpovědnost nenese) za Produkty, které prostřednictvím služby Market 

distribuujete, a za následky tohoto jednání (včetně jakékoli ztráty nebo poškození společnosti 

Google).  

4.7 Souhlasíte, že nesete plnou zodpovědnost (a že společnost Google vůči vám ani žádné 

třetí straně žádnou zodpovědnost nenese) za jakékoli porušení svých závazků plynoucích z 

této Smlouvy, z jakékoli platné smlouvy nebo smluvních podmínek vůči třetí straně nebo z 

jakéhokoli relevantního zákona nebo předpisu a za případné následky takového porušení 

(včetně jakékoli ztráty nebo poškození společnosti Google nebo jakékoli třetí strany).  

4.8 Služba Market vám umožňuje chránit své Produkty tak, aby je uživatelé nemohli sdílet s 

jinými uživateli nebo zařízeními.  

4.9 Hodnocení Produktů. Služba Market uživatelům umožňuje hodnotit Produkty. Produkt 

mohou hodnotit jen ti uživatelé, kteří si jej stáhli. Na základě hodnocení budou Produkty ve 

službě Market seřazeny. Produkty s vyšším hodnocením budou obecně umístěny lépe. 

Společnost Google může toto umístění kdykoli dle vlastního uvážení změnit. Služba Market 

také může přidělit složené hodnocení Produktům, které ještě nebyly hodnoceny uživateli. 

Složené hodnocení Vývojáře reprezentuje obecnou kvalitu vašich Produktů na základě vaší 

historie a je určováno na základě uvážení společnosti Google. V případě nových Vývojářů bez 

historie Produktů může společnost Google použít nebo vytvořit indikátory výkonu, jako 

například počet odinstalovaných nebo vrácených Produktů, aby určila nebo odstranila 

Produkty, které nesplňují standardy stanovené společností Google. Společnost Google si 

vyhrazuje právo zobrazit Produkty uživatelům dle svého vlastního uvážení.  



Vaše Produkty mohou být předmětem uživatelského hodnocení, se kterým nemusíte souhlasit. 

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně takových hodnocení, kontaktujte společnost Google..  

4.10 Marketing vašich Produktů. Sami zodpovídáte za nahrání svých Produktů do služby 

Market, poskytnutí potřebných informací o Produktech uživatelům a přesné sdělení 

bezpečnostních oprávnění potřebných k provozování Produktů v Zařízeních uživatelů. 

Produkty, které nejsou řádně nahrány, nebudou ve službě Market zveřejněny.  

4.11 Obsah, jehož šíření je omezeno nebo zakázáno. Každý produkt, který distribuujete ve 

službě Market musí splňovat programové zásady pro vývojáře.  

5. Poskytnutí licence  

5.1 Udělujete společnosti Google neexkluzivní, celosvětovou a bezplatnou licenci pro tyto 

účely: kopírovat, provozovat, zobrazovat a používat Produkty za účelem správy a ukázky ve 

spojení s provozováním a marketingem služby Market a použít Produkty ke zlepšení 

platformy Android.  

5.2 Udělujete společnosti Google neexkluzivní a bezplatnou licenci k distribuci Produktů 

podle možností publikování, které jste vybrali na stránce nahrání Produktu ve službě Market.  

5.3 Společnost Google může využít služeb konzultantů a jiných smluvních partnerů k plnění 

závazků a uplatňování práv plynoucích z této smlouvy za předpokladu, že těchto konzultantů 

a smluvních partnerů se týkají stejné závazky jako společnosti Google. Společnost Google 

nebude po ukončení této Smlouvy distribuovat váš Produkt, může si však ponechat kopie 

Produktu a používat je k podpoře služby Market a platformy Android.  

5.4 Uživateli poskytujete nevýhradní, celosvětovou licenci s časově neomezenou platností k 

provozování, zobrazování a používání Produktu v Zařízení. Pokud chcete, můžete k Produktu 

přiložit samostatnou licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA), která bude 

stanovovat práva uživatele namísto předchozí věty.  

5.5 Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte veškerá práva k duševnímu vlastnictví včetně všech 

nezbytných patentů, ochranných známek, obchodních tajemství, autorských práv a dalších 

vlastnických práv týkajících se Produktu. Pokud je v Produktu využit materiál třetí strany, 

prohlašujete a zaručujete, že máte právo distribuovat materiál třetí strany obsažený v 

Produktu. Souhlasíte, že do služby Market nebudete odesílat materiál chráněný autorskými 

právy, obchodním tajemstvím nebo jinak podléhající vlastnickým právům třetích stran, včetně 

patentů, práva na zveřejnění či práva na ochranu osobních údajů – pokud vlastníkem těchto 

práv nejste vy nebo pokud od právoplatného vlastníka nemáte oprávnění k odeslání daného 

materiálu.  

6. Prvky značky a publicita  

6.1. Prvky značky označují obchodní názvy, ochranné známky, firemní označení, loga, názvy 

domén a další rozlišující vlastnosti každé značky, vlastněné nebo licencované v určeném čase 

příslušnou stranou.  

http://market.android.com/support/
http://www.android.com/market/terms/developer-content-policy.html


6.2 Každá strana vlastní veškerá práva, oprávnění a podíly, zahrnující mimo jiné práva k 

duševnímu vlastnictví, týkající se prvků své značky. Kromě výjimek výslovně stanovených 

touto Smlouvou neposkytuje ani nezískává žádná strana žádná práva, oprávnění ani podíly 

(zahrnující mimo jiné jakékoli předpokládané licence) týkající se prvků značky druhé strany. 

Podle podmínek této Smlouvy poskytuje Vývojář po dobu trvání Smlouvy společnosti Google 

a jejím přidruženým subjektům nevýhradní licenci k zobrazování prvků značky Vývojáře, 

které Vývojář společnosti Google postoupil. Tato licence se týká použití prvků značky 

výlučně na internetu nebo v mobilních zařízeních a v obou případech výlučně ve spojitosti s 

distribucí a prodejem Produktů Vývojáře prostřednictvím služby Market nebo za účelem 

plnění závazků daných touto Smlouvou. Pokud Vývojář přestane ve službě Market 

distribuovat konkrétní Produkt, společnost Google přestane v souladu s Částí 6.2 používat 

prvky značky tohoto Produktu, s výjimkou případu, kdy to je nutné k realizaci Části 3.6. Nic, 

co je uvedeno v této Smlouvě, nedává Vývojáři právo používat obchodní názvy, ochranné 

známky, značky služeb, loga, názvy domén nebo jiné charakteristické prvky značky 

společnosti Google.  

6.3 Publicita. Kromě licence zaručené výše uvedenou Částí 6.2 mohou společnost Google a 

její přidružené subjekty používat prvky značky Vývojáře, které Vývojář společnosti Google 

postoupil, za účelem propagace samotného Produktu Vývojáře, jeho distribuce a prodeje ve 

službě Market, a to následovně: (i) v rámci služby Market a v dalších internetových či 

mobilních službách společnosti Google; (ii) ve sděleních na internetu či na mobilní platformě 

mimo službu Market, pokud je Produkt zmiňován společně s dalšími Produkty ve službě 

Market; (iii) pokud činí oznámení ohledně dostupnosti Produktu online či v mobilních 

zařízeních; (iv) v prezentacích; (v) v seznamech zákazníků, které jsou k dispozici buďto 

online, nebo v mobilních zařízeních (včetně, mimo jiné, seznamů zákazníků uveřejněných na 

webových stránkách společnosti Google). Pokud Vývojář přestane ve službě Market 

konkrétní Produkty distribuovat, společnost Google nebude nadále využívat prvků značky 

těchto Produktů pro takovéto marketingové účely. Společnost Google poskytuje Vývojáři 

omezenou nevýhradní celosvětovou bezplatnou licenci k používání prvků značky Android po 

dobu platnosti této Smlouvy pouze k marketingovým účelům a pouze v souladu s Pokyny pro 

použití značky Android.  

7. Stažení Produktů z distribuce  

7.1. Stažení Produktů z distribuce z vaší strany.Své Produkty můžete kdykoli stáhnout z 

distribuce prostřednictvím služby Market, musíte však postupovat v souladu s touto 

Smlouvou a se smluvními podmínkami Platebního účtu Zpracovatele plateb, které se týkají 

Produktů distribuovaných prostřednictvím služby Market a zahrnují mimo jiné požadavky 

vracení peněz. Stažení Produktu z distribuce prostřednictvím služby Market (a) nemění 

licenční práva uživatelů, kteří si Produkt již dříve zakoupili nebo stáhli, (b) neodstraňuje vaše 

Produkty ze Zařízení nebo z jakýchkoli částí služby Market, kde jsou pro potřeby uživatelů 

uloženy dříve zakoupené nebo stažené aplikace, a (c) nemění vaše závazky ohledně 

poskytování podpory Produktů nebo služeb, které si uživatelé již dříve zakoupili nebo stáhli. 

Bez ohledu na výše řečené nebude společnost Google v žádné části služby Market (včetně, 

mimo jiné, části služby Market, kde se pro potřeby uživatelů archivují v minulosti zakoupené 

nebo stažené aplikace) uchovávat Produkt, který jste ze služby Market odstranili, nebo pokud 

jste společnosti Google poskytli písemné oznámení o tom, že má Produkt být odstraněn z 

důvodu (i) údajného či skutečného porušení autorských práv, ochranné známky, obchodního 

tajemství, obchodní úpravy, patentů nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví jakékoli osoby, 

(ii) údajné či skutečné urážky na cti, (iii) údajného či skutečného porušení práv na ochranu 

http://www.android.com/branding.html
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osobnosti či soukromí jakékoli třetí strany nebo (iv) obvinění nebo rozhodnutí o tom, že daný 

Produkt není v souladu s příslušnými zákony.  

Pokud ze služby Market odstraníte Produkt v souladu s články (i), (ii), (iii) či (iv) Části 7.1 a 

ne déle než rok před datem zastavení šíření si tento Produkt koupil koncový uživatel, musíte 

na žádost společnosti Google navrátit postiženému koncovému uživateli částku, kterou za 

daný Produkt zaplatil (bez té části transakčního poplatku, která se vztahuje na kreditní kartu 

nebo zpracování platby spojené s danou transakcí).  

7.2 Stažení Produktů z distribuce ze strany společnosti Google. Ačkoli na sebe společnost 

Google nebere povinnost sledovat produkty nebo jejich obsah, pokud ji upozorníte nebo 

pokud jiným způsobem zjistí a dle vlastního uvážení rozhodne, že produkt nebo jakákoli jeho 

část nebo prvek vaší značky (a) porušuje práva k duševnímu vlastnictví nebo jakákoli jiná 

práva jakékoli třetí strany, (b) porušuje jakýkoli relevantní zákon nebo je předmětem 

soudního nařízení, (c) je pornografické nebo obscénní povahy, nebo jinak porušuje zásady 

hostování společnosti Google nebo jiné smluvní podmínky, které může společnost Google dle 

vlastního uvážení čas od času aktualizovat, (d) je distribuován neoprávněně, (e) vytváří 

společnosti Google nebo autorizovaným operátorům závazky, (f) je označen společností 

Google jako obsahující virus, jako malware nebo spyware nebo má nežádoucí dopad na 

společnost Google nebo sítě autorizovaných operátorů, (g) porušuje podmínky této smlouvy 

nebo programových zásad pro vývojáře, nebo že (h) zobrazení produktu má dopad na 

integritu serverů Google (uživatelé nemají přístup k obsahu nebo jsou vystaveni jiným 

potížím), může společnost Google takový produkt ze služby Market odebrat, nebo dle 

vlastního uvážení změnit jeho klasifikaci. Společnost Google si vyhrazuje právo dočasně nebo 

trvale dle vlastního uvážení vyloučit jakéhokoli Vývojáře ze služby Market.  

Společnost Google uzavírá distribuční smlouvu s výrobci zařízení a Autorizovanými 

operátory, aby do Zařízení instalovali klientskou aplikaci softwaru Market pro službu Market. 

Tyto distribuční smlouvy mohou vyžadovat nedobrovolné odstranění Produktů, které porušují 

smluvní podmínky výrobců Zařízení nebo Autorizovaných operátorů.  

Pokud je váš Produkt nedobrovolně odebrán, protože je závadný, škodlivý, porušuje práva k 

duševnímu vlastnictví jiné osoby, je nactiutrhačný, porušuje práva třetí strany na ochranu 

osobnosti či soukromí nebo není v souladu s příslušnými zákony a koncový uživatel si takový 

Produkt zakoupil ne dříve než rok před datem zastavení šíření, platí, že: (i) musíte společnosti 

Google navrátit všechny obdržené částky a související poplatky, (tj. zpětná zúčtování a 

transakční poplatky spojené s platbou), (ii) společnost Google může dle vlastního uvážení z 

vašich budoucích prodejů strhnout částku ve výše uvedené podsekci (i).  

8. Pověření Vývojáře  

8.1 Souhlasíte, že nesete zodpovědnost za zachování důvěrnosti jakýchkoli pověření pro 

Vývojáře vydaných společností Google nebo vámi zvolených a že nesete zodpovědnost za 

aplikace vyvíjené v rámci svých pověření vývojáře. Společnost Google může omezit počet 

Účtů vývojáře vytvořených vám nebo společnosti či organizaci, pro kterou pracujete.  

9. Ochrana osobních údajů  



9.1 Za účelem soustavného zlepšování služby Market může společnost Google ze služby 

Market a ze Zařízení shromažďovat určité statistiky, včetně údajů o používání služby Market 

a Zařízení.  

9.2. Shromážděná data jsou hromadně zpracována s cílem zlepšit službu Market pro uživatele 

i Vývojáře a je s nimi zacházeno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 

Google. Za účelem zlepšování Produktů vám mohou být některá souhrnná data na písemnou 

žádost zpřístupněna.  

10. Ukončení této Smlouvy  

10.1 Tato smlouva setrvá v platnosti až do chvíle, kdy bude ukončena vámi nebo společností 

Google způsobem vysvětleným níže.  

10.2 Pokud chcete Smlouvu ukončit, musíte společnosti Google dát třicet (30) dní předem 

písemnou výpověď (s výjimkou ukončení této Smlouvy podle části 14.1). Musíte také přestat 

používat všechna relevantní pověření Vývojáře.  

10.3 Společnost Google může tuto Smlouvu kdykoli ukončit, pokud:  

(A) porušíte kteroukoli část této smlouvy nebo  

(B) k tomu společnosti Google vyvstane zákonná povinnost nebo  

(C) přijdete o status autorizovaného Vývojáře nebo  

(D) se společnost Google rozhodne zrušit službu Market.  

11. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK  

11.1 VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE SLUŽBU MARKET POUŽÍVÁTE 

NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A ŽE JE POSKYTOVÁNA ,,TAK JAK JE" A ,,JAK JE K 

DISPOZICI" BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU.  

11.2 POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MARKET A JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ STAŽENÝCH ČI 

JINAK ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY MARKET JE NA VAŠE VLASTNÍ 

UVÁŽENÍ A RIZIKO A JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ŠKODY 

ZPŮSOBENÉ NA SVÉM POČÍTAČI ČI JINÉM ZAŘÍZENÍ NEBO ZA ZTRÁTU DAT, KE 

KTERÉ DOŠLO V DŮSLEDKU TAKOVÉHO POUŽÍVÁNÍ.  

11.3 SPOLEČNOST GOOGLE DÁLE VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A 

PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ, VČETNĚ, BEZ 

OMEZENÍ, ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA NEBO JINÝCH SMLUV A 

PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO PŘÍSLUŠNÝ ÚČEL A 

NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.  

12. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI  
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http://www.google.com/intl/en/privacy.html


12.1 VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE TOMU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST 

GOOGLE A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY A 

POSKYTOVATELÉ LICENCÍ VŮČI VÁM NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST 

PODLE JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, 

VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, KTERÉ MŮŽETE 

UTRPĚT PROSTŘEDNICTVÍM POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MARKET NEBO JAKÝCHKOLI 

PRODUKTŮ STAŽENÝCH ČI JINAK ZÍSKANÝCH ZE SLUŽBY MARKET VČETNĚ 

JAKÉKOLI ZTRÁTY DAT, AŤ SPOLEČNOST GOOGLE NEBO JEJÍ ZÁSTUPCI BYLI 

ČI NEBYLI UPOZORNĚNI NEBO SI MĚLI BÝT VĚDOMI, ŽE BY TYTO ZTRÁTY 

MOHLY NASTAT.  

13. Odškodnění  

13.1 V plném rozsahu povoleném zákonem souhlasíte, že odškodníte, budete bránit a chránit 

společnost Google, její přidružené subjekty a jejich odpovídající ředitele, úředníky, 

zaměstnance a agenty a autorizované operátory proti veškerým možným nárokům, žalobám, 

soudním sporům či řízením a také veškerým možným ztrátám, finančním závazkům, škodám, 

nákladům a výdajům (včetně přiměřených honorářů právním zástupcům) třetích stran 

plynoucím nebo narůstajícím v důsledku (a) vašeho používání služby Market způsobem, který 

je porušením této Smlouvy, nebo (b) hanobení jiné osoby, porušení jejích autorských práv, 

ochranné známky, obchodního tajemství, obchodní úpravy, patentu nebo jiného duševního 

vlastnictví nebo jejího práva na publicitu či soukromí vaším Produktem.  

13.2 V maximálním rozsahu povoleném zákonem souhlasíte, že odškodníte, budete bránit a 

chránit příslušné Zpracovatele plateb (což může zahrnovat společnost Google a/nebo třetí 

strany) nebo jejich přidružené subjekty a jim příslušné ředitele, představitele, zaměstnance a 

zástupce proti veškerým možným nárokům, žalobám, soudním sporům či řízením a také 

veškerým možným ztrátám, závazkům, škodám, nákladům a výdajům (včetně přiměřených 

honorářů právním zástupcům) plynoucím nebo nahromaděným v důsledku daňových 

povinností souvisejících s vaší distribucí Produktů distribuovaných prostřednictvím služby 

Market.  

14. Změna této Smlouvy  

14.1 Společnost Google může tuto Smlouvu kdykoli změnit zasláním sdělení s popisem 

provedených úprav Vývojáři e-mailem. Společnost Google také přidá oznámení s popisem 

provedených úprav na stránky služby Market. Změny nabudou účinnosti a budou považovány 

za přijaté Vývojářem, (a) ihned – u Vývojářů, kteří se stali Vývojáři po přidání oznámení, 

nebo (b) pro dříve existující Vývojáře bude upravená Smlouva účinná od přijetí upravené 

Smlouvy Vývojářem (s výjimkou změn vyžadovaných zákonem, které budou účinné ihned). 

Dříve existující Vývojáři vyjádří svůj souhlas s upravenou Smlouvou tak, že přejdou na 

stránky služby Market a přijmou upravenou Smlouvu. V případě, že Vývojář změny Smlouvy 

do třiceti (30) dnů od odeslání e-mailu neodsouhlasí, pozastaví společnost Google distribuci 

vašich Produktů, dokud Vývojář neodsouhlasí změněnou Smlouvu. V případě, že souhlas se 

změnami nevyjádříte do devadesáti (90) dnů po odeslání e-mailu, musíte ukončit používání 

služby Market, což je vaše jediná a výhradní náprava.  

15. Obecné právní podmínky  



15.1 Tato Smlouva tvoří celou právní smlouvu mezi vámi a společností Google, řídí se jí vaše 

používání služby Market a nahrazuje jakékoli předchozí smlouvy mezi vámi a společností 

Google ve vztahu ke službě Market.  

15.2 Souhlasíte, že pokud společnost Google nevykonává nebo nevymáhá jakékoli právo nebo 

nápravu, která je obsažena v této Smlouvě (nebo na kterou má společnost Google nárok podle 

jakéhokoli příslušného zákona), nemůže to být považováno za formální vzdání se práv 

společnosti Google a že tato práva nebo nápravy jsou společnosti Google stále k dispozici.  

15.3 Pokud jakýkoli soud s jurisdikcí rozhodovat v této záležitost rozhodne, že je některé 

ustanovení této Smlouvy neplatné, pak bude ustanovení ze Smlouvy odebráno a zbytek 

Smlouvy zůstane nezměněn. Zbývající ustanovení této Smlouvy zůstanou platná a 

vymahatelná.  

15.4 Jste si vědomi a souhlasíte, že kterákoli z členských společností skupiny, jejíž mateřskou 

společností je společnost Google, bude oprávněnou třetí stranou této Smlouvy a že takovéto 

další společnosti budou oprávněny přímo vymáhat jakékoli ustanovení této Smlouvy, které 

jim přináší užitek (nebo práva v jejich prospěch), a spoléhat na něj. Oprávněnými třetími 

stranami této Smlouvy nebudou žádné další osoby ani společnosti s výjimkou výše 

uvedených.  

15.5 OMEZENÍ VÝVOZU. NA PRODUKTY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM 

SLUŽBY MARKET SE MOHOU VZTAHOVAT VÝVOZNÍ ZÁKONY A PŘEDPISY 

SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH. MUSÍTE DODRŽOVAT VŠECHNY MÍSTNÍ A 

MEZINÁRODNÍ ZÁKONY A PŘEDPISY O VÝVOZU, KTERÉ SE TÝKAJÍ 

DISTRIBUCE NEBO POUŽITÍ VAŠICH PRODUKTŮ. TYTO ZÁKONY MOHOU 

ZAHRNOVAT OMEZENÍ CÍLOVÝCH OBLASTÍ, UŽIVATELŮ A KONEČNÉHO 

POUŽITÍ.  

15.6 Práva udělená touto Smlouvou nemohou být postoupena nebo přenesena vámi ani 

společností Google bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Ani vy, ani společnost 

Google nemůže přenést své odpovědnosti či povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu druhé strany.  

15.7 Tato Smlouva a váš vztah se společností Google vyplývající z této Smlouvy se řídí 

zákony státu Kalifornie bez ohledu na ustanovení o kolizi právních norem. Vy i společnost 

Google souhlasíte, že jakékoli právní záležitosti vyplývající z této Smlouvy budou řešeny 

výhradně v jurisdikci soudů okresu Santa Clara, Kalifornie. Bez ohledu na zmíněný fakt 

souhlasíte, že společnost Google bude i nadále oprávněna požádat o příkaz k nápravě (nebo 

ekvivalentní typ bezodkladného opravného prostředku) v jakékoli jurisdikci.  

15.8 Závazky v částech 5, 6.2 (pouze v případě, kdy je společnost Google potřebuje k 

realizaci Části 3.6), 7, 11, 12, 13 a 15 zůstanou platné i po vypršení nebo ukončení této 

Smlouvy.  
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