
Smlouva o poskytování Služeb Typekit 

Poslední revize: 2. listopadu 2016. Kompletně nahrazuje předchozí verzi. 

Používáním Služeb Typekit nebo instalací jakékoli části softwaru Služby vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami. 
Pečlivě si je pročtěte. 

Přehledová tabulka 
Porovnání tarifů předplatného Tarif Individual Tarif Business Tarif Enterprise 

Základní podmínky ● ● ● 
Dodatečná smlouva o úrovni 
poskytovaných služeb 

 ● ● 

Odškodnění   ● 

1. Definice 

Výrazy, které se v těchto dodatečných podmínkách používají s velkým počátečním písmenem, mají níže uvedený význam. 
Pojmy s velkým počátečním písmenem, které zde nejsou jinak vymezeny, mají stejný význam jako pojmy ve 
Všeobecných podmínkách, které můžete nalézt na adrese www.adobe.com/go/terms_cz. 

1.1 „Účtem“ se rozumí účet (včetně případného Adobe ID a uživatelského profilu), který si založíte, když se poprvé 
zaregistrujete ve Službě, včetně unikátních klíčů či identifikátorů, které Vám poskytne společnost Adobe nebo které jinak 
využívá pro přiřazení Vaší osoby k Vašemu účtu. 

1.2 Pojmy „Adobe“, „My“ nebo „Nám/Nás“ označují Adobe Systems Incorporated, společnost zaregistrovanou ve státě 
Delaware, 345 Park Avenue, San José, Kalifornie 95110, jestliže se při uzavírání této smlouvy nacházíte ve Spojených 
státech, v Kanadě nebo v Mexiku; v ostatních případech označuje společnost Adobe Systems Software Ireland Limited, 
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko. 

1.3 „Agenturou“ se rozumí jednotlivec nebo obchodní společnost, která poskytuje služby webového nebo grafického 
designu, reklamní, marketingové či obdobné služby vlastním zákazníkům nebo klientům a jejíž služby zahrnují tvorbu 
a/nebo údržbu Zveřejněných médií. 

1.4 „Počítačem“ se rozumí virtuální nebo fyzické zařízení pro ukládání nebo zpracování dat, jakými jsou servery, stolní 
počítače, notebooky, mobilní zařízení, zařízení připojená k Internetu a hardwarové produkty. Pokud zařízení obsahuje 
více než jedno virtuální prostředí (včetně virtuálních strojů a virtuálních procesorů), bude každé virtuální prostředí 
považováno za samostatný počítač. 

1.5 „Zákaznický obsahem“ se rozumí typy písma nebo skupiny typů písma („obsah“, jak se tento pojem používá ve 
Všeobecných podmínkách používání společnosti Adobe), pro jejichž Užívání v rámci Služby podle této Smlouvy jste 
získali licenci samostatně přímo od třetí strany. 

1.6 „Odvozeným dílem či odvozenými díly“ se rozumí binární data založená nebo odvozená z Licencovaného obsahu 
(včetně jakékoli části Licencovaného softwaru) v jakékoli podobě, do které mohou taková binární data být přetvořena, 
transformována či upravena, včetně mimo jiné binárních dat v jakémkoli formátu, do něhož může být konvertován 
Licencovaný obsah. 

1.7 „Dokumentací“ se rozumí vysvětlující písemné materiály a soubory a/nebo další uživatelská dokumentace přiložená 
k Licencovanému obsahu, případně taková, kterou zveřejňuje, zpřístupňuje či Vám jinak poskytuje společnost Adobe 
v souvislosti s Vaším Užíváním Služby. 

1.8 „Sadou“ se rozumí počítačový, webový či jiný s médiem kompatibilní softwarový balíček, který jste vytvořili 
prostřednictvím Služby a který obsahuje Vaše preferované nastavení, volbu Licencovaných typů písma a formáty, 
seznamy stylů a další softwarový kód, společně s jakoukoli verzí JavaScriptu, který je možné dodat prostřednictvím Služby 
za účelem vytvoření balíčku a identifikace každé Sady a příslušného Vydavatele, a dále pro účely správy a sledování 
Užívání Licencovaných typů písma souvisejících se Zveřejněným médiem. 
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1.9 „Poskytovatelem/Poskytovateli licence“ se rozumí třetí osoba, která poskytla společnosti Adobe licenci na jakýkoli 
Licencovaný obsah, který Vám společnost Adobe zpřístupňuje pro Vaše Užívání. 

1.10 „Licencovaným obsahem“ se rozumí Licencované typy písma, Tržiště typů písma, Licencovaný software a Služby, 
Rozhraní služby a Tokeny rozhraní služby. 

1.11 „Licencovanými typy písma“ se rozumí typy písma nebo skupiny typů písma, které Vám společnost Adobe 
poskytuje na základě licence prostřednictvím Služby k Užívání podle těchto Dodatečných podmínek. 

1.12 „Licencovaným softwarem“ se rozumí Služba a jakýkoli software, k nimž se tato Smlouva poskytuje, včetně mimo 
jiné jakýchkoli softwarových souborů obsahujících Licencované typy písma, Tržiště typů písma a dále včetně jakýchkoli 
skriptů, logiky skriptů či jiného kódu použitého v rámci Služby nebo v jednom balení s funkcí Typekit Sync, nebo 
začleněného do formátů exportovaných souborů (a jakékoli Aktualizace a Upgrady či Dokumentace týkající se čehokoli 
z výše uvedeného), které Vám společnost Adobe zpřístupňuje prostřednictvím Služby, aby Vám tak umožnila přístup 
a odběr Licencovaného obsahu. 

1.13 „Tržištěm typů písma“ se rozumí typy písma nebo skupiny typů písma, které Vám společnost Adobe nebo 
Poskytovatel (Poskytovatelé) licence poskytnou prostřednictvím Služby k Vašemu Užívání, které podléhá licenčním 
podmínkám koncového uživatele společnosti Adobe nebo Poskytovatele licence. 

1.14 „Objednávkou (objednávkami) z Tržiště“ se rozumí Tržiště typů písma, které Vám společnost Adobe a Poskytovatel 
(Poskytovatelé) licence zpřístupní na základě a prostřednictvím Služby.  

1.15 „Povoleným počtem počítačů“ se rozumí maximální počet Počítačů, na které je možné instalovat aplikaci Typekit 
Sync Fonts (včetně počtu nebo případů simultánního Užití, které jsou povoleny na základě Vašeho konkrétního Tarifu 
předplatného) a z nichž je možné přistupovat ke Službám. 

1.16 „Vydavatelem“ se rozumí jakákoli osoba či subjekt (Vy, Váš klient či zákazník, jehož jménem můžete jednat), který 
vlastní nebo má pod kontrolou obsah, kromě Licencovaného obsahu, který se objevuje na nebo ve Zveřejněném médiu. 

1.17 „Zveřejněnými dokumenty“ se rozumí digitální dokumenty ve veřejně distribuované podobě (např. Word, PDF, 
EPUB apod.), které Užívají Licencované typy písma, bez ohledu na to, zda jsou začleněné nebo ne, včetně jejich využití 
pro účely zobrazení, prohlížení či konzumace ze strany jakékoli osoby, která má ke Zveřejněnému dokumentu přístup. 

1.18 „Zveřejněnými médii“ se rozumí jednotlivě či souhrnně jakýkoli Zveřejněný dokument nebo jakákoli Zveřejněná 
webová stránka. 

1.19 „Zveřejněnými webovými stránkami“ se rozumí příslušné zveřejněné webové stránky, web či weby nebo obsah 
webu, které navrhnete, vyvinete či vytvoříte a které jsou zveřejněny a integrují, využívají a veřejně zobrazují Licencované 
typy písma pomocí webu Typekit. 

1.20 „Prodejní platformou“ se rozumí libovolná služba, která svým zákazníkům či klientům umožňuje výběr typu písma 
pro webové stránky nebo jiné produkty, které jim poskytuje (např. platformy pro psaní blogů, profily na sociálních sítích 
apod.). 

1.21 „Službami“ se rozumí webová stránka služby Typekit dostupná na adrese www.typekit.com, včetně funkcí Typekit 
Sync, Typekit Web, Tržiště Typekit a všech dalších služeb, funkcí či obsahů zpřístupněných z, na nebo prostřednictvím 
webové stránky Typekit. 

1.22 „Rozhraním služby“ se rozumí jakékoli zásuvné moduly či aplikační rozhraní poskytované Službou či 
prostřednictvím Služby, které Vám umožňují programový přístup k funkcím Služby a umožňují Vám prohlížet 
Licencovaný obsah nebo jinak vytvářet, konfigurovat, upravovat a zveřejňovat Sady a získávat metadata o typech písma 
v knihovně typů písma Služby. 

1.23 „Tarify předplatného“ se rozumí jednotlivé varianty Tarifů předplatného Služby, včetně Zkušebních verzí, stejně jako 
jakékoli související Podmínky používání, kvóty, limity, omezení a poplatky, které jsou pro jednotlivé Tarify předplatného 
popsány na adrese https://typekit.com/plans a které se tímto odkazem stávají součástí těchto Dodatečných podmínek. 

1.24 „Typekit Sync“ se rozumí Typy písma Typekit Sync a funkce Služby zpřístupněné prostřednictvím stažení nebo 
instalace softwaru společnosti Adobe do Vašeho Počítače, které Vám usnadní přístup a Užívání Služeb či Typů písma 
Typekit Sync pro účely zveřejňování dokumentů (tj. pro vytváření Zveřejněných dokumentů). 
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1.25 „Typy písma Typekit Sync“ se rozumí Licencované typy písma a Tržiště typů písma, které máte synchronizované 
s Vaším počítačem pro účely zveřejňování (tj. pro vytváření Zveřejněných dokumentů). 

1.26 „Tržištěm Typekit“ se rozumí část Služby, jejímž prostřednictvím společnost Adobe a Poskytovatel licence nabízí 
k přímému prodeji Tržiště typů písma, která podléhají licenčním podmínkám pro koncové uživatele společnosti Adobe 
nebo Poskytovatele licence. 

1.27 „Typekit Webem“ se rozumí Typy písma Typekit Web a funkce Služby, která Vám usnadní přístup a Užití Služeb 
a Typů písma Typekit Web pro vytváření Zveřejněných webových stránek. 

1.28 „Typy písma Typekit Web“ se rozumí webové verze Licencovaných typů písma a Tržiště typů písma, která Užíváte 
k vytváření Zveřejněných webových stránek. 

1.29 „Aktualizacemi“ a „Upgrady“ se rozumí jakékoli aktualizace, revize, úpravy či doplňky, které může společnost Adobe 
kdykoli provést a nasadit, nebo které Vám může poskytnout za účelem provedení upgradu, doplnění či vylepšení Služby, 
v rozsahu, který není poskytován na základě samostatných podmínek. Společnost Adobe v souvislosti s takovými 
změnami nemá vůči Vám žádnou odpovědnost. 

1.30 „Užití“, „Použití“ či „Používání“ znamená jakékoli Vaše použití Služby související s Vámi prováděným stahováním, 
integrací, přístupem, synchronizací, použitím či zobrazováním Licencovaného obsahu. 

1.31 „Vy“ a „Váš/Vaše“ znamená jakoukoli osobu, subjekt či Agenturu, která vytváří a využívá Účet k přístupu ke Službám 
svým jménem nebo jménem svých klientů nebo zákazníků ve spojitosti se Zveřejněnými médii. 

2. Základní podmínky 

Vaše Užívání Služby se řídí těmito Dodatečnými podmínkami používání (dále „Dodatečné podmínky“), které doplňují 
Podmínky užívání stránek Adobe.com (dále „Všeobecné podmínky“), které jsou dostupné na adrese 
www.adobe.com/go/terms_cz, které se tímto odkazem stávají součástí do těchto Dodatečných podmínek. 

2.1 Tarify předplatného a Tržiště objednávek 

2.1.1 Služba je nabízena v rámci (a) bezplatných Tarifů předplatného pro osobní použití; (b) zpoplatněných Tarifů 
předplatného pro osobní, komerční a firemní použití a (c) Tržiště objednávek, které Vám umožní přístup 
k Licencovanému obsahu pro Užívání ve Vašich Zveřejněných médiích. Některé zpoplatněné Tarify předplatného také 
obsahují Zkušební období. 

2.1.2 Všechny poplatky za Tarify předplatného a Tržiště objednávek se uvádějí bez daní, celních či jiných poplatků 
uvalených daňovými orgány, za jejichž zaplacení odpovídáte Vy, s výjimkou daní Spojených států (federálních či státních). 

2.2 Překročení limitu; Provádění upgradu; Tržiště objednávek 

2.2.1 Každý Tarif předplatného zahrnuje omezení objemu Užívání. Tato omezení jsou platná pro Licencovaný obsah 
a mohou být uvedena i v profilu Vašeho Účtu. Pokud při Užívání Licencovaného obsahu překročíte limity stanovené pro 
Licencovaný obsah nebo pro Váš konkrétní Tarif předplatného („Překročení limitu“), ať již jste jednotlivec, Prodejce, 
nebo předplatitel tarifu Typekit Enterprise či služby Creative Cloud Enterprise, a bez ohledu na to, zda k Překročení limitu 
došlo záměrně či nezáměrně, vyhrazujeme si na základě Našeho výhradního rozhodnutí právo Vám zaslat vyúčtování na 
adresu uvedenou v objednávce tarifu předplatného Typekit Enterprise nebo služby Creative Cloud Enterprise či ve Vašem 
Účtu pro Tarif Individual nebo Business a okamžitě z Vaší kreditní karty strhnout poplatek za Překročení limitu, provést 
Upgrade Vašeho Účtu na jiný Tarif předplatného, který bude odpovídat míře Vašeho Užívání, případně pozastavit Váš 
přístup k Licencovanému obsahu, dokud nedojde k úplné úhradě Vašeho Účtu či úhradě poplatků za Překročení limitu. 
Zavazujete se, že na vyžádání Nám bezodkladně zaplatíte všechny dlužné částky, které budou na Vašem Účtu. 

2.2.2 Pokud máte bezplatný Tarif předplatného pro osobní použití, berete na vědomí, že některý Licencovaný obsah, ke 
kterému máte přístup, může k určitému budoucímu datu přejít do placeného Tarifu předplatného. V důsledku toho 
můžete být požádáni, abyste provedli upgrade nebo změnili Tarif předplatného pro zachování přístupu k danému 
Licencovanému obsahu. 

2.2.3 Pokud přejdete z bezplatného Tarifu předplatného pro osobní použití na placený Tarif předplatného nebo pokud 
přejdete z jednoho placeného Tarifu předplatného (včetně přechodu během Zkušebního období placeného Tarifu 
předplatného) na dražší Tarif předplatného, bude období v danou dobu platného bezplatného Tarifu předplatného 
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či placeného Tarifu předplatného (včetně jakéhokoli Zkušebního období Tarifu předplatného) ukončeno s platností 
od okamžiku přechodu na vyšší Tarif předplatného a příslušné poplatky za nový placený Tarif předplatného budou 
okamžitě strženy z Vaší kreditní karty. 

2.2.4 Pokud přejdete na nižší placený Tarif předplatného, berete na vědomí, že tento krok může vést ke ztrátě určitých 
funkcí, případně ke snížení kapacity Používání či limitů Používání, které jsou k Vašemu Účtu přiřazeny. Za takovou ztrátu 
neneseme žádnou odpovědnost. 

2.2.5 Pokud zrušíte placený Tarif předplatného, automaticky Vám bude přiřazen bezplatný Tarif předplatného pro osobní 
použití. Pokud převedete svůj placený Tarif předplatného na bezplatný Tarif předplatného pro osobní použití a měli jste 
také Tržiště typů písma, budete mít i nadále přístup k Tržišti typů písma. 

2.2.6 Poplatky za Tržiště typů písma mohou být bez předchozího oznámení změněny. 

3. Vaše práva a povinnosti, limity a omezení při Užívání Licencovaného obsahu 

3.1 Vaše Užívání Licencovaného obsahu. V závislosti na zvoleném Tržišti objednávek nebo Tarifu předplatného se 
mohou dostupné kategorie Vašeho Užití Licencovaného obsahu lišit. Některé prvky, funkce nebo kategorie Služeb 
Licencovaného obsahu popsané v těchto Dodatečných podmínkách nemusí být k dispozici u všech Tarifů předplatného. 
Při registraci, přístupu nebo Užívání jakékoli části Licencovaného obsahu a v souladu s příslušným Tarifem předplatného, 
který jste si zvolili (a případně za podmínky zaplacení poplatků Tarifu předplatného), Vám společnost Adobe udělí 
nevýhradní, nepřevoditelné, nepřenosné a omezené právo a licenci k přístupu a Užívání Licencovaného obsahu při 
navrhování a vývoji Zveřejněného média a ve spojitosti s ním, v souladu s povolením přiřazeným k danému 
Licencovanému obsahu na webové stránce Typekit a pouze po takovou dobu, po jakou budete udržovat nepřerušenou 
platnost Tarifu předplatného, s výhradou následujících podmínek: 

3.1.1 Tvorba dokumentů. Pokud Váš Tarif předplatného povoluje Užívání Licencovaného obsahu pro účely tvorby 
dokumentů, tak 

(a) můžete Užívat pouze službu Typekit Sync (včetně Licencovaného obsahu, který dovolujeme stáhnout a instalovat 
či který Vám poskytneme jinak prostřednictvím služby Typekit Sync) na Povoleném počtu počítačů; 

(b) jakmile je služba Typekit Sync nainstalována do Vašeho Počítače, můžete jejím prostřednictvím přistupovat 
k Licencovanému obsahu a vybírat si z dostupných Licencovaných typů písma ty, které si přejete synchronizovat s Vaším 
Počítačem pro jejich Užití při tvorbě dokumentů; 

(c) můžete Užívat Licencované typy písma Typekit Sync, které jsou synchronizovány s Vaším Počítačem pro navrhování 
a vyvíjení Zveřejněných dokumentů, a můžete vkládat kopie Licencovaných typů písma do svého Zveřejněného 
dokumentu za účelem tisku, zobrazování a úprav daného dokumentu. Typ písma musí být podsouborem obsahujícím 
pouze glyfy, které jsou nezbytné k zobrazení díla, a Zveřejněný dokument musí zakrýt nebo chránit vložená data s typem 
písma před úmyslným nebo neúmyslným odhalením nebo zneužitím. Podle této licence nejsou předpokládána ani 
povolena žádná další práva na vkládání.  

3.1.2 Zveřejňování webových stránek. Pokud Váš Tarif předplatného povoluje Užívání Licencovaného obsahu pro účely 
zveřejňování webových stránek, pak 

(a) smíte používat Licencovaný obsah k navrhování a vývoji Vašich Zveřejněných webových stránek či webů 
(a musíte Použít případnou Sadu, kterou pro takové účely vyžadujeme) a můžete odkazovat či začlenit odkaz na vybrané 
Licencované typy písma v rámci Zveřejněné webové stránky, aby ostatní osoby při zobrazení nebo interakcích s Vaší 
Zveřejněnou webovou stránkou mohly vidět Váš obsah zobrazený pomocí Licencovaných typů písma tak, jak si přejete; a 

(b) ve svých Zveřejněných webových stránkách smíte Užívat Licencované typy písma pouze způsobem uvedeným 
v článku 3.1.2. 

3.2 Užívání Licencovaného obsahu Vydavateli, jejichž jménem vytváříte Zveřejněná média. Vydavatelé, jejichž jménem 
vytváříte Zveřejněná média, mohou nadále využívat přístup a Užívat Licencovaný obsah, který jste navrhli pro dané 
Zveřejněné médium, pokud je každý takový Vydavatel předplatitelem Služeb nebo podepíše se společností Adobe 
samostatnou smlouvu o přístupu ke Službám. Souhlasíte, že svým klientům z řad Vydavatelů poskytnete kopii těchto 
Dodatečných podmínek či oznámení o nich (k dispozici na adrese www.adobe.com/go/terms_cz). 

http://www.adobe.com/go/terms_cz


3.3 Další prodej Služby 

3.3.1 Pokud jste Agenturou, Vaše právo dalšího poskytování Služby je omezeno pouze na případy spojené se službami, 
které poskytujete jako Agentura vlastním zákazníkům či klientům, společnost Adobe však může určit omezení ohledně 
počtu Zveřejněných médií, která může Agentura ve Službě registrovat, případně rozsah služeb poskytovaných takovou 
Agenturou. 

3.3.2 Pokud jste Prodejní platformou, souhlasíte, že bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Adobe 
nebudete Užívat žádnou část Licencovaného obsahu. Pokud jste Prodejní platformou a Užíváte jednu z našich 
bezplatných služeb typů písma, postačuje, pokud společnosti Adobe předem zašlete písemné oznámení na e-mailovou 
adresu support@typekit.com, kde uvedete své jméno a název své Prodejní platformy a do předmětu uvedete text 
„Oznámení o Prodejní platformě“. 

3.3.3 Prodejní platformy musí Užívat Licencovaný obsah v souladu se zákonem, a to včetně místních zákonů o omezení 
dovozu či vývozu dat či softwaru a také zákonů o ochraně soukromí a předpisů platných pro osobní či osobně 
identifikovatelné údaje. 

3.4 Závazky, limity, omezení a zakázaná užití Licencovaného obsahu 

3.4.1 Pořizování kopií Dokumentace. Můžete si pořídit kopie Dokumentace, maximálně však v množství přiměřeně 
nezbytném pro Vaše interní referenční použití související s Vaším Užíváním Licencovaného obsahu. 

3.4.2 Nepřetržitý přístup k Licencovanému obsahu. K zajištění nepřetržitého přístupu k Licencovanému obsahu může 
být nutné připojení k Internetu, které se využívá k poskytnutí, aktivaci či synchronizaci Licencovaného obsahu nebo 
k autorizaci, obnovování či ověřování Vašeho přístupu k Licencovanému obsahu. V některých případech budete moci 
Vy i třetí strany, které budou mít přístup či možnost prohlížet Zveřejněná média, zobrazit Licencované typy písma, které 
začleníte do určitého Zveřejněného média, pouze po takovou dobu, po jakou budete bez přerušení udržovat v platnosti 
Tarif předplatného (včetně zaplacení všech poplatků v závislosti na Tarifu předplatného). 

3.4.3 Začleněné komponenty s otevřeným zdrojem. Části Licencovaného obsahu mohou využívat nebo obsahovat 
softwarové komponenty a programy s otevřeným zdrojovým kódem. Vaše Užívání daného Licencovaného obsahu se 
bude dále řídit podmínkami licence k otevřenému zdroji stanovenými v souborech s informacemi o autorských právech 
či licencích, které jsou k danému Licencovanému obsahu přiloženy. 

3.4.4 Zachování stávajících informací. Licencovaný obsah Vám může být poskytován s určitými informacemi 
o vlastnictví, včetně informací o patentech, autorských právech či ochranné známce. Veškeré takové informace 
o vlastnictví zobrazené v Licencovaném obsahu nebo na něm musíte uchovat v naprosto stejné podobě, v jaké Vám 
byly poskytnuty (a nijak je neodstraňovat ani neměnit). 

3.4.5 Zakázaná Užití Licencovaného obsahu. S výjimkou případů povolených na základě licenčních podmínek týkajících 
se určitých komponent s otevřeným zdrojovým kódem, které mohou být obsaženy v Licencovaném obsahu nebo 
s Licencovaným obsahem či jeho prostřednictvím distribuovány, se Vám výslovně zakazuje: 

(a) hostování Licencovaného obsahu na Vašem vlastním serveru nebo v rámci jiné varianty či služby vlastního hostingu, 
pokud to výslovně nepovoluje Váš Tarif předplatného; 

(b) začleňování, spojování, vkládání či jiná forma distribuce Licencovaného obsahu s Vašimi Zveřejněnými médii, 
případně poskytování podlicencí k Vašemu přístupu k Užívání jakékoli části Licencovaného obsahu libovolné další osobě, 
s výjimkou případů popsaných v článku 3.1 těchto Dodatečných podmínek; 

(c) umožnění vnějšího výstupu Licencovaného obsahu z Vašeho Zveřejněného média, případně distribuce jakékoli části 
Licencovaného obsahu samostatně nebo způsobem, který by jiné osobě umožňoval Užívat Licencovaný obsah 
k vytváření nového obsahu mimo Vaše Zveřejněné médium; 

(d) přidávání jakýchkoli funkcí k Licencovanému obsahu či jakékoli jiné pozměňování, upravování, přizpůsobování, 
překládání, převádění, modifikování, vytváření či pořizování jakýchkoli Odvozených děl z jakékoli části Licencovaného 
obsahu; 

(e) demontáž, dekompilace, reverzní inženýrství či jiné pokusy o zjištění zdrojového kódu Sady, Služby či Licencovaného 
obsahu, případně překonávání, obcházení či jiné formy obejití jakýchkoli softwarových ochranných mechanismů v Sadě, 
Službě či v Licencovaném obsahu (s výjimkou případů, kdy zákony platné ve Vaší jurisdikci použití takových omezení 
výslovně zakazují, s tím, že o příslušné informace musíte nejprve požádat společnost Adobe, přičemž My Vám můžeme 
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na základě vlastního úsudku buď takové informace poskytnout, nebo stanovit přiměřené podmínky, včetně přiměřeného 
poplatku k Užívání Softwaru či Licencovaného obsahu, aby byla zajištěna ochrana práv k duševnímu vlastnictví 
společnosti Adobe nebo jejího poskytovatele licence ve vztahu k Licencovanému obsahu); 

(f) postoupení práv k Užívání Licencovaného obsahu, udělení zástavního nároku ve vztahu k těmto právům nebo jiná 
forma převodu jakýchkoli práv k Užívání Licencovaného obsahu; 

(g) pokusy o kopírování, přesouvání či odstraňování Licencovaného obsahu ze Sady, míst nebo složek ve Vašem Počítači, 
kde jsme takový Licencovaný obsah nainstalovali My, případně jiné pokusy o přístup či Užívání Licencovaného obsahu 
jinak než na základě přímého předplacení Služby s využitím prostředků, které pro takové účely poskytujeme; a 

(h) kopírování či distribuování Licencovaného obsahu (s výjimkou případů výslovně povolených ve vztahu 
k Licencovaným typům písma začleněným do určitých typů Zveřejněných médií v souladu s článkem 3.1.1 těchto 
Dodatečných podmínek) pro Užití prostřednictvím obslužného střediska, například u poskytovatele komerčních tiskových 
služeb. 

3.4.6 Dodržování těchto Dodatečných podmínek. Společnost Adobe je oprávněna, s přiměřeným předstihem, 
požadovat záznamy o tom, jak dodržujete tyto Dodatečné podmínky, a souhlasíte, že dané záznamy poskytnete 
společnosti Adobe ve lhůtě třiceti (30) dnů od obdržení naší žádosti. 

3.5 Práva, která udělujete společnosti Adobe ve vztahu k Zákaznickému obsahu zpřístupňovanému prostřednictvím 
Služby. Mohou nastat příležitosti, kdy společnosti Adobe poskytnete Zákaznický obsah k hostování prostřednictvím 
Služby, Licencovaného obsahu nebo Zveřejněného média, případně s jejich pomocí nebo ve spojitosti s nimi. Protože 
společnost Adobe neprohlašuje, že má vlastnické právo k Vašemu Zákaznickému obsahu, potřebujeme od Vás získat 
určitá práva, abychom mohli reagovat na Vaše požadavky a přispívat k lepšímu užívání Služby z Vaší strany i ze strany 
jiných osob.  

3.5.1 Ve vztahu k Zákaznickému obsahu, které poskytnete společnosti Adobe k hostování prostřednictvím Služby, 
udělujete společnosti Adobe celosvětovou, nevýhradní, přenositelnou, bezplatnou a plně splacenou licenci k přístupu, 
používání, kopírování, úpravám, přizpůsobení, překladu, přeformátování, reprodukování, zveřejňování, šíření, distribuci, 
veřejnému provozování a veřejnému zobrazování Zákaznického obsahu, včetně nevýhradního práva a licence, s možností 
udělování podlicencí, ke všem právům duševního vlastnictví týkajícím se daného Zákaznického obsahu, stejně jako ke 
grafickým prvkům v nich obsaženým, aplikovat speciální úpravy společnosti Adobe vyhlazování a redukce písma, 
programová kódovací pravidla a pokyny, techniky zakrývání, segmentace a tvorby podsouborů, algoritmy a další procesy, 
stejně jako veškeré související zdroje a dokumentaci (souhrnně „Optimalizace typů písma Adobe“), které jsou nezbytné 
pro účely úpravy a převodu Zákaznického obsahu do více formátů, aby mohl být využíván, reprodukován, zobrazován, 
zveřejňován, hostován a distribuován společností Adobe prostřednictvím Služby ve spojitosti se Zveřejněnými médii; a 

3.5.2 Prohlašujete a zaručujete se, že jste nesjednali žádné smlouvy ani další dohody, které by Vám poskytnutí práv 
poskytnutých v tomto oddílu znemožňovaly. 

3.5.3 Odškodníte, budete bránit a chránit společnost Adobe, její úředníky, zástupce, zaměstnance a filiálky před újmou 
způsobenou nároky, požadavky nebo důvody pro žaloby a veškerými pohledávkami, náklady a výdaji (včetně 
přiměřených poplatků za právní zastoupení) souvisejícími nebo vzniklým na základě Zákaznického obsahu, který jste 
poskytli společnosti Adobe k usnadnění Vašeho Užití Služby.  

3.5.4 Práva k Zákaznickému obsahu, která poskytujete společnosti Adobe za účelem hostování ve Službě nebo jejím 
prostřednictvím, zůstávají ve Vašem vlastnictví. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny Optimalizace typů písma 
Adobe použité společností Adobe u Zákaznického obsahu jsou majetkem společnosti Adobe. Pro vyloučení pochybností, 
společnost Adobe bude vlastníkem všech Práv k duševnímu vlastnictví, která se vážou k Optimalizacím typů písma 
Adobe, úpravám a k jiným činnostem provedeným společností Adobe za účelem převodu Zákaznického obsahu na různé 
formáty tak, aby je bylo možné prostřednictvím Služby distribuovat a Používat v různých prostředích. 

4. Další práva a povinnosti 

4.1 Podpora. Technická podpora se poskytuje pouze účastníkům placených Tarifů předplatného, podle úrovně 
předplacených služeb. V souvislosti s poskytováním technické podpory může dojít k situaci, kdy budeme muset 
komunikovat s Vámi nebo s Vašimi pracovníky a budeme žádat o přístup k Vašim systémům či sítím. Pokud Nám 
takovou součinnost neposkytnete, může to omezit rozsah podpory, kterou Vám budeme moci poskytnout. 



4.2 Ukončení 

4.2.1 Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Adobe získává Licencované typy písma a Tržiště typů písma z obsahu 
Poskytovatelů licencí, kteří vlastní nebo mají práva k poskytování jejich licencí. Vaše právo a licence k Užívání těchto typů 
písma a jejich zahrnutí do Zveřejněného média závisí na neustálé vymahatelnosti dohod uzavřených mezi společností 
Adobe a jejími Poskytovateli licencí k obsahu. Pokud budou ukončeny příslušné dohody uzavřené společností Adobe 
a jejími Poskytovateli licencí k obsahu, budete moci i nadále používat typy písma ve svém Zveřejněném médiu, dokud 
Vám společnost Adobe neoznámí ukončení. Budeme se snažit Vás o takovém ukončení informovat s dostatečným 
časovým předstihem. 

4.2.2 Vyhrazujeme si právo kdykoli, na základě oznámení i bez něj, a z jakéhokoli důvodu dočasně či natrvalo omezit, 
upravit, pozastavit či přerušit poskytování Služby nebo jejích cen (nebo jejích částí), Vašeho přístupu ke Službě, 
jakémukoli Licencovanému obsahu či Rozhraní služby. Společnost Adobe vůči Vám ani vůči žádné třetí osobě neponese 
odpovědnost za žádné takové omezení, úpravu, pozastavení či přerušení poskytování Služeb, Licencovaného obsahu či 
Vašeho přístupu k nim. 

4.2.3 Pokud tyto Dodatečné podmínky někdy porušíte, nebudete mít svůj platný Účet v řádném stavu nebo nezaplatíte 
požadované poplatky Tarifu předplatného, jsme oprávněni Váš Účet a Vaše právo Užívat Služby nebo Licencovaný obsah 
přerušit nebo ukončit. 

4.2.4 Na základě Našeho výhradního uvážení jsme oprávněni dočasně či trvale přerušit přístup z Vašeho Účtu k Rozhraní 
služby, pokud zjistíme, že přes Rozhraní služby došlo ke zneužití, k nadměrnému množství požadavků na Službu nebo 
k jinému nadměrnému Užívání. 

4.2.5 Jakýkoli pokus o manipulaci s provozem Služby nebo Licencovaného obsahu jakýmkoli způsobem s sebou může 
nést trestněprávní postih a může se stát předmětem vyšetřování a stíhání. 

4.3 Vrácení peněz. V souvislosti se zrušením, snížením úrovně či jinými změnami předplaceného Tarifu předplatného 
nebo Tržiště objednávek se žádné finanční částky nevracejí. 

4.4 Účinnost ukončení nebo zrušení 

4.4.1 Pokud ukončíte svůj Účet nebo pokud ho ukončíme My z důvodu porušení Vašich povinností podle těchto 
Dodatečných podmínek, Váš Účet bez dalšího oznámení uzavřeme. 

4.4.2 Ukončením či zrušením Vašeho Účtu nebo Vašeho Užívání Služby či Vašeho přístupu k ní dojde k okamžité 
deaktivaci nebo smazání Vašeho Účtu a k propadnutí a smazání veškerého obsahu, který na Vašem Účtu je, a to včetně 
celé konfigurace Služby a všech dat souvisejících s grafickým provedením webové stránky. Po smazání již není možné tyto 
informace obnovit ani získat zpět. 

4.4.3 V případě dotazů týkajících se Služby nebo těchto Dodatečných podmínek využijte stránku podpory Služby, která se 
nachází na adrese https://typekit.com/help. 

5. Tarify Business 

Pokud si Službu předplatíte v rámci Tarifu předplatného Business (popsáno na adrese https://typekit.com/plans) a pokud 
jsou k dispozici určité vlastnosti či funkce Služby nebo kategorie Licencovaného obsahu popsané v rámci Vašeho Tarifu 
předplatného, budete se řídit podmínkami použití stanovenými v článcích 1 až 4 výše a dále v tomto článku 5, s výjimkou 
případů, kdy uzavřete samostatnou komerční smlouvu, smlouvu firemní nebo smlouvu o zveřejňování typů písma 
a licenci k nim, případně jiný dokument se společností Adobe, kdy platí, že podmínky takové smlouvy a jakýchkoli 
souvisejících prodejních objednávek či jiných objednávkových formulářů nahrazují tyto Dodatečné podmínky. 

5.1 Smlouva o úrovni poskytované služby nebo SLA. Následující podmínky platí samostatně pro jakýkoli obchodní Tarif 
předplatného: 

5.1.1 Dostupnost Služby. „Dostupnost Služby“ je definována jako čas, kdy je Služba schopna přijímat a zpracovávat 
požadavky a reagovat na ně (vypočtena jako procentuální podíl získaný vydělením počtu minut, kdy byla Služba 
dostupná během daného kalendářního měsíce, celkovým počtem minut v daném kalendářním měsíci), a to na základě 
měření prováděných každý měsíc monitorovací službou, s vyloučením plánované údržby Služby prováděné společností 
Adobe a událostí vyšší moci, jimiž se rozumí zásah vyšší moci, terorismus, stávka, požár, povodeň, zemětřesení, zásah, 
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nařízení nebo omezení státního orgánu, počítačový útok a jiné jednání s úmyslem způsobit škodu, poruch funkčnosti či 
jiné příčiny nedostupnosti Služby, která leží mimo kontrolu společnosti Adobe. 

5.1.2 Cílová dostupnost Služby. Společnost Adobe bude vyvíjet přiměřené úsilí, aby zajistila, že služba bude 
provozuschopná minimálně 99,9 % času, a to na základě měsíčních měření. 

5.1.3 Záruka dostupnosti Služby. Pokud není v daném měsíci Cílové dostupnosti Služby popsané v článku 5.1.2 
dosaženo a své povinnosti podle těchto Dodatečných podmínek v jiných ohledech nadále plníte, pak za každý den 
daného měsíce, kdy výpadek dostupnosti Služby přesáhne nepřetržitou dobu čtyř (4) hodin, máte nárok na 
jeden (1) kreditní den čerpání Služby, s výhradou požadavků tohoto článku 5, který bude na Vašem Účtu uplatněn při 
uzavření k danému okamžiku aktuálního období čerpání Služby. 

(a) Při výpočtu Cílové dostupnosti Služby bude společnost Adobe Službu považovat za „nedostupnou“ pouze tehdy, 
pokud do tří (3) pracovních dnů od výpadku dostupnosti Služby tento výpadek nahlásíte oddělení podpory Služby. 

(b) K získání kreditní doby za případy, kdy společnost Adobe nedodrží Cílovou dostupnost Služby, musíte o kreditní dobu 
písemně požádat v průběhu kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k výpadku dostupnosti Služby, na 
jehož základě o připsání kreditní doby žádáte. 

(c) V případě rozporu mezi údaji Vašich záznamů a údaji záznamů společnosti Adobe platí údaje společnosti Adobe. 

(d) Kreditní doba Služby nabízená v tomto článku je Vaší jedinou a výlučnou náhradou za výpadek Služby nebo veškeré 
jiné případy, kdy společnost Adobe nezajistí Cílovou dostupnost Služeb. Ukončením Služeb nebo ukončením smlouvy 
o Vašem Tarifu předplatného zaniknou nevyužité kredity Služeb. 

(e) Chcete-li nahlásit nedostupnost, výpadek nebo jiné potíže Služby, zašlete zprávu na e-mailovou adresu podpory 
Služby, která je uvedena ve Vašem příslušném Tarifu předplatného, nebo pošlete e-mail na adresu support@typekit.com. 
Ve zprávě uveďte popis problému, den a trvání výpadku či nedostupnosti. Můžete případně uvést i adresu URL příslušné 
zprávy monitorovací služby, pokud ji máte k dispozici. 

6. Tarify Typekit Enterprise 

Podmínky používání pro Tarif předplatného Enterprise jsou k dispozici jako samostatný dokument. Podmínky ve 
zmíněném samostatném dokumentu nahrazují tyto Dodatečné podmínky. Tarify předplatného Typekit Enterprise jsou 
samostatné a odlišují se od jiných nabídek podnikových tarifů předplatného, včetně libovolného Tarifu předplatného 
služby Creative Cloud Enterprise, který Vám může být nabídnut nebo zpřístupněn za doplňujících či odlišných licenčních 
a cenových podmínek. 
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	Přehledová tabulka
	1. Definice
	Výrazy, které se v těchto dodatečných podmínkách používají s velkým počátečním písmenem, mají níže uvedený význam. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které zde nejsou jinak vymezeny, mají stejný význam jako pojmy ve Všeobecných podmínkách, které může...
	1.1 „Účtem“ se rozumí účet (včetně případného Adobe ID a uživatelského profilu), který si založíte, když se poprvé zaregistrujete ve Službě, včetně unikátních klíčů či identifikátorů, které Vám poskytne společnost Adobe nebo které jinak využívá pro př...
	1.2 Pojmy „Adobe“, „My“ nebo „Nám/Nás“ označují Adobe Systems Incorporated, společnost zaregistrovanou ve státě Delaware, 345 Park Avenue, San José, Kalifornie 95110, jestliže se při uzavírání této smlouvy nacházíte ve Spojených státech, v Kanadě nebo...
	1.3 „Agenturou“ se rozumí jednotlivec nebo obchodní společnost, která poskytuje služby webového nebo grafického designu, reklamní, marketingové či obdobné služby vlastním zákazníkům nebo klientům a jejíž služby zahrnují tvorbu a/nebo údržbu Zveřejněný...
	1.4 „Počítačem“ se rozumí virtuální nebo fyzické zařízení pro ukládání nebo zpracování dat, jakými jsou servery, stolní počítače, notebooky, mobilní zařízení, zařízení připojená k Internetu a hardwarové produkty. Pokud zařízení obsahuje více než jedno...
	1.5 „Zákaznický obsahem“ se rozumí typy písma nebo skupiny typů písma („obsah“, jak se tento pojem používá ve Všeobecných podmínkách používání společnosti Adobe), pro jejichž Užívání v rámci Služby podle této Smlouvy jste získali licenci samostatně př...
	1.6 „Odvozeným dílem či odvozenými díly“ se rozumí binární data založená nebo odvozená z Licencovaného obsahu (včetně jakékoli části Licencovaného softwaru) v jakékoli podobě, do které mohou taková binární data být přetvořena, transformována či uprave...
	1.7 „Dokumentací“ se rozumí vysvětlující písemné materiály a soubory a/nebo další uživatelská dokumentace přiložená k Licencovanému obsahu, případně taková, kterou zveřejňuje, zpřístupňuje či Vám jinak poskytuje společnost Adobe v souvislosti s Vaším ...
	1.8 „Sadou“ se rozumí počítačový, webový či jiný s médiem kompatibilní softwarový balíček, který jste vytvořili prostřednictvím Služby a který obsahuje Vaše preferované nastavení, volbu Licencovaných typů písma a formáty, seznamy stylů a další softwar...
	1.9 „Poskytovatelem/Poskytovateli licence“ se rozumí třetí osoba, která poskytla společnosti Adobe licenci na jakýkoli Licencovaný obsah, který Vám společnost Adobe zpřístupňuje pro Vaše Užívání.
	1.10 „Licencovaným obsahem“ se rozumí Licencované typy písma, Tržiště typů písma, Licencovaný software a Služby, Rozhraní služby a Tokeny rozhraní služby.
	1.11 „Licencovanými typy písma“ se rozumí typy písma nebo skupiny typů písma, které Vám společnost Adobe poskytuje na základě licence prostřednictvím Služby k Užívání podle těchto Dodatečných podmínek.
	1.12 „Licencovaným softwarem“ se rozumí Služba a jakýkoli software, k nimž se tato Smlouva poskytuje, včetně mimo jiné jakýchkoli softwarových souborů obsahujících Licencované typy písma, Tržiště typů písma a dále včetně jakýchkoli skriptů, logiky skr...
	1.13 „Tržištěm typů písma“ se rozumí typy písma nebo skupiny typů písma, které Vám společnost Adobe nebo Poskytovatel (Poskytovatelé) licence poskytnou prostřednictvím Služby k Vašemu Užívání, které podléhá licenčním podmínkám koncového uživatele spol...
	1.14 „Objednávkou (objednávkami) z Tržiště“ se rozumí Tržiště typů písma, které Vám společnost Adobe a Poskytovatel (Poskytovatelé) licence zpřístupní na základě a prostřednictvím Služby.
	1.15 „Povoleným počtem počítačů“ se rozumí maximální počet Počítačů, na které je možné instalovat aplikaci Typekit Sync Fonts (včetně počtu nebo případů simultánního Užití, které jsou povoleny na základě Vašeho konkrétního Tarifu předplatného) a z nic...
	1.16 „Vydavatelem“ se rozumí jakákoli osoba či subjekt (Vy, Váš klient či zákazník, jehož jménem můžete jednat), který vlastní nebo má pod kontrolou obsah, kromě Licencovaného obsahu, který se objevuje na nebo ve Zveřejněném médiu.
	1.17 „Zveřejněnými dokumenty“ se rozumí digitální dokumenty ve veřejně distribuované podobě (např. Word, PDF, EPUB apod.), které Užívají Licencované typy písma, bez ohledu na to, zda jsou začleněné nebo ne, včetně jejich využití pro účely zobrazení, p...
	1.18 „Zveřejněnými médii“ se rozumí jednotlivě či souhrnně jakýkoli Zveřejněný dokument nebo jakákoli Zveřejněná webová stránka.
	1.19 „Zveřejněnými webovými stránkami“ se rozumí příslušné zveřejněné webové stránky, web či weby nebo obsah webu, které navrhnete, vyvinete či vytvoříte a které jsou zveřejněny a integrují, využívají a veřejně zobrazují Licencované typy písma pomocí ...
	1.20 „Prodejní platformou“ se rozumí libovolná služba, která svým zákazníkům či klientům umožňuje výběr typu písma pro webové stránky nebo jiné produkty, které jim poskytuje (např. platformy pro psaní blogů, profily na sociálních sítích apod.).
	1.21 „Službami“ se rozumí webová stránka služby Typekit dostupná na adrese www.typekit.com, včetně funkcí Typekit Sync, Typekit Web, Tržiště Typekit a všech dalších služeb, funkcí či obsahů zpřístupněných z, na nebo prostřednictvím webové stránky Type...
	1.22 „Rozhraním služby“ se rozumí jakékoli zásuvné moduly či aplikační rozhraní poskytované Službou či prostřednictvím Služby, které Vám umožňují programový přístup k funkcím Služby a umožňují Vám prohlížet Licencovaný obsah nebo jinak vytvářet, konfi...
	1.23 „Tarify předplatného“ se rozumí jednotlivé varianty Tarifů předplatného Služby, včetně Zkušebních verzí, stejně jako jakékoli související Podmínky používání, kvóty, limity, omezení a poplatky, které jsou pro jednotlivé Tarify předplatného popsány...
	1.24 „Typekit Sync“ se rozumí Typy písma Typekit Sync a funkce Služby zpřístupněné prostřednictvím stažení nebo instalace softwaru společnosti Adobe do Vašeho Počítače, které Vám usnadní přístup a Užívání Služeb či Typů písma Typekit Sync pro účely zv...
	1.25 „Typy písma Typekit Sync“ se rozumí Licencované typy písma a Tržiště typů písma, které máte synchronizované s Vaším počítačem pro účely zveřejňování (tj. pro vytváření Zveřejněných dokumentů).
	1.26 „Tržištěm Typekit“ se rozumí část Služby, jejímž prostřednictvím společnost Adobe a Poskytovatel licence nabízí k přímému prodeji Tržiště typů písma, která podléhají licenčním podmínkám pro koncové uživatele společnosti Adobe nebo Poskytovatele l...
	1.27 „Typekit Webem“ se rozumí Typy písma Typekit Web a funkce Služby, která Vám usnadní přístup a Užití Služeb a Typů písma Typekit Web pro vytváření Zveřejněných webových stránek.
	1.28 „Typy písma Typekit Web“ se rozumí webové verze Licencovaných typů písma a Tržiště typů písma, která Užíváte k vytváření Zveřejněných webových stránek.
	1.29 „Aktualizacemi“ a „Upgrady“ se rozumí jakékoli aktualizace, revize, úpravy či doplňky, které může společnost Adobe kdykoli provést a nasadit, nebo které Vám může poskytnout za účelem provedení upgradu, doplnění či vylepšení Služby, v rozsahu, kte...
	1.30 „Užití“, „Použití“ či „Používání“ znamená jakékoli Vaše použití Služby související s Vámi prováděným stahováním, integrací, přístupem, synchronizací, použitím či zobrazováním Licencovaného obsahu.
	1.31 „Vy“ a „Váš/Vaše“ znamená jakoukoli osobu, subjekt či Agenturu, která vytváří a využívá Účet k přístupu ke Službám svým jménem nebo jménem svých klientů nebo zákazníků ve spojitosti se Zveřejněnými médii.

	2. Základní podmínky
	Vaše Užívání Služby se řídí těmito Dodatečnými podmínkami používání (dále „Dodatečné podmínky“), které doplňují Podmínky užívání stránek Adobe.com (dále „Všeobecné podmínky“), které jsou dostupné na adrese www.adobe.com/go/terms_cz, které se tímto odk...
	2.1 Tarify předplatného a Tržiště objednávek
	2.1.1 Služba je nabízena v rámci (a) bezplatných Tarifů předplatného pro osobní použití; (b) zpoplatněných Tarifů předplatného pro osobní, komerční a firemní použití a (c) Tržiště objednávek, které Vám umožní přístup k Licencovanému obsahu pro Užívání...
	2.1.2 Všechny poplatky za Tarify předplatného a Tržiště objednávek se uvádějí bez daní, celních či jiných poplatků uvalených daňovými orgány, za jejichž zaplacení odpovídáte Vy, s výjimkou daní Spojených států (federálních či státních).
	2.2 Překročení limitu; Provádění upgradu; Tržiště objednávek
	2.2.1 Každý Tarif předplatného zahrnuje omezení objemu Užívání. Tato omezení jsou platná pro Licencovaný obsah a mohou být uvedena i v profilu Vašeho Účtu. Pokud při Užívání Licencovaného obsahu překročíte limity stanovené pro Licencovaný obsah nebo p...
	2.2.2 Pokud máte bezplatný Tarif předplatného pro osobní použití, berete na vědomí, že některý Licencovaný obsah, ke kterému máte přístup, může k určitému budoucímu datu přejít do placeného Tarifu předplatného. V důsledku toho můžete být požádáni, aby...
	2.2.3 Pokud přejdete z bezplatného Tarifu předplatného pro osobní použití na placený Tarif předplatného nebo pokud přejdete z jednoho placeného Tarifu předplatného (včetně přechodu během Zkušebního období placeného Tarifu předplatného) na dražší Tarif...
	2.2.4 Pokud přejdete na nižší placený Tarif předplatného, berete na vědomí, že tento krok může vést ke ztrátě určitých funkcí, případně ke snížení kapacity Používání či limitů Používání, které jsou k Vašemu Účtu přiřazeny. Za takovou ztrátu neneseme ž...
	2.2.5 Pokud zrušíte placený Tarif předplatného, automaticky Vám bude přiřazen bezplatný Tarif předplatného pro osobní použití. Pokud převedete svůj placený Tarif předplatného na bezplatný Tarif předplatného pro osobní použití a měli jste také Tržiště ...
	2.2.6 Poplatky za Tržiště typů písma mohou být bez předchozího oznámení změněny.

	3. Vaše práva a povinnosti, limity a omezení při Užívání Licencovaného obsahu
	3.1 Vaše Užívání Licencovaného obsahu. V závislosti na zvoleném Tržišti objednávek nebo Tarifu předplatného se mohou dostupné kategorie Vašeho Užití Licencovaného obsahu lišit. Některé prvky, funkce nebo kategorie Služeb Licencovaného obsahu popsané v...
	3.1.1 Tvorba dokumentů. Pokud Váš Tarif předplatného povoluje Užívání Licencovaného obsahu pro účely tvorby dokumentů, tak
	(a) můžete Užívat pouze službu Typekit Sync (včetně Licencovaného obsahu, který dovolujeme stáhnout a instalovat či který Vám poskytneme jinak prostřednictvím služby Typekit Sync) na Povoleném počtu počítačů;
	(b) jakmile je služba Typekit Sync nainstalována do Vašeho Počítače, můžete jejím prostřednictvím přistupovat k Licencovanému obsahu a vybírat si z dostupných Licencovaných typů písma ty, které si přejete synchronizovat s Vaším Počítačem pro jejich Už...
	(c) můžete Užívat Licencované typy písma Typekit Sync, které jsou synchronizovány s Vaším Počítačem pro navrhování a vyvíjení Zveřejněných dokumentů, a můžete vkládat kopie Licencovaných typů písma do svého Zveřejněného dokumentu za účelem tisku, zobr...
	3.1.2 Zveřejňování webových stránek. Pokud Váš Tarif předplatného povoluje Užívání Licencovaného obsahu pro účely zveřejňování webových stránek, pak
	(a) smíte používat Licencovaný obsah k navrhování a vývoji Vašich Zveřejněných webových stránek či webů (a musíte Použít případnou Sadu, kterou pro takové účely vyžadujeme) a můžete odkazovat či začlenit odkaz na vybrané Licencované typy písma v rámci...
	(b) ve svých Zveřejněných webových stránkách smíte Užívat Licencované typy písma pouze způsobem uvedeným v článku 3.1.2.
	3.2 Užívání Licencovaného obsahu Vydavateli, jejichž jménem vytváříte Zveřejněná média. Vydavatelé, jejichž jménem vytváříte Zveřejněná média, mohou nadále využívat přístup a Užívat Licencovaný obsah, který jste navrhli pro dané Zveřejněné médium, pok...
	3.3 Další prodej Služby
	3.3.1 Pokud jste Agenturou, Vaše právo dalšího poskytování Služby je omezeno pouze na případy spojené se službami, které poskytujete jako Agentura vlastním zákazníkům či klientům, společnost Adobe však může určit omezení ohledně počtu Zveřejněných méd...
	3.3.2 Pokud jste Prodejní platformou, souhlasíte, že bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Adobe nebudete Užívat žádnou část Licencovaného obsahu. Pokud jste Prodejní platformou a Užíváte jednu z našich bezplatných služeb typů písm...
	3.3.3 Prodejní platformy musí Užívat Licencovaný obsah v souladu se zákonem, a to včetně místních zákonů o omezení dovozu či vývozu dat či softwaru a také zákonů o ochraně soukromí a předpisů platných pro osobní či osobně identifikovatelné údaje.
	3.4 Závazky, limity, omezení a zakázaná užití Licencovaného obsahu
	3.4.1 Pořizování kopií Dokumentace. Můžete si pořídit kopie Dokumentace, maximálně však v množství přiměřeně nezbytném pro Vaše interní referenční použití související s Vaším Užíváním Licencovaného obsahu.
	3.4.2 Nepřetržitý přístup k Licencovanému obsahu. K zajištění nepřetržitého přístupu k Licencovanému obsahu může být nutné připojení k Internetu, které se využívá k poskytnutí, aktivaci či synchronizaci Licencovaného obsahu nebo k autorizaci, obnovová...
	3.4.3 Začleněné komponenty s otevřeným zdrojem. Části Licencovaného obsahu mohou využívat nebo obsahovat softwarové komponenty a programy s otevřeným zdrojovým kódem. Vaše Užívání daného Licencovaného obsahu se bude dále řídit podmínkami licence k ote...
	3.4.4 Zachování stávajících informací. Licencovaný obsah Vám může být poskytován s určitými informacemi o vlastnictví, včetně informací o patentech, autorských právech či ochranné známce. Veškeré takové informace o vlastnictví zobrazené v Licencovaném...
	3.4.5 Zakázaná Užití Licencovaného obsahu. S výjimkou případů povolených na základě licenčních podmínek týkajících se určitých komponent s otevřeným zdrojovým kódem, které mohou být obsaženy v Licencovaném obsahu nebo s Licencovaným obsahem či jeho pr...
	(a) hostování Licencovaného obsahu na Vašem vlastním serveru nebo v rámci jiné varianty či služby vlastního hostingu, pokud to výslovně nepovoluje Váš Tarif předplatného;
	(b) začleňování, spojování, vkládání či jiná forma distribuce Licencovaného obsahu s Vašimi Zveřejněnými médii, případně poskytování podlicencí k Vašemu přístupu k Užívání jakékoli části Licencovaného obsahu libovolné další osobě, s výjimkou případů p...
	(c) umožnění vnějšího výstupu Licencovaného obsahu z Vašeho Zveřejněného média, případně distribuce jakékoli části Licencovaného obsahu samostatně nebo způsobem, který by jiné osobě umožňoval Užívat Licencovaný obsah k vytváření nového obsahu mimo Vaš...
	(d) přidávání jakýchkoli funkcí k Licencovanému obsahu či jakékoli jiné pozměňování, upravování, přizpůsobování, překládání, převádění, modifikování, vytváření či pořizování jakýchkoli Odvozených děl z jakékoli části Licencovaného obsahu;
	(e) demontáž, dekompilace, reverzní inženýrství či jiné pokusy o zjištění zdrojového kódu Sady, Služby či Licencovaného obsahu, případně překonávání, obcházení či jiné formy obejití jakýchkoli softwarových ochranných mechanismů v Sadě, Službě či v Lic...
	(f) postoupení práv k Užívání Licencovaného obsahu, udělení zástavního nároku ve vztahu k těmto právům nebo jiná forma převodu jakýchkoli práv k Užívání Licencovaného obsahu;
	(g) pokusy o kopírování, přesouvání či odstraňování Licencovaného obsahu ze Sady, míst nebo složek ve Vašem Počítači, kde jsme takový Licencovaný obsah nainstalovali My, případně jiné pokusy o přístup či Užívání Licencovaného obsahu jinak než na zákla...
	(h) kopírování či distribuování Licencovaného obsahu (s výjimkou případů výslovně povolených ve vztahu k Licencovaným typům písma začleněným do určitých typů Zveřejněných médií v souladu s článkem 3.1.1 těchto Dodatečných podmínek) pro Užití prostředn...
	3.4.6 Dodržování těchto Dodatečných podmínek. Společnost Adobe je oprávněna, s přiměřeným předstihem, požadovat záznamy o tom, jak dodržujete tyto Dodatečné podmínky, a souhlasíte, že dané záznamy poskytnete společnosti Adobe ve lhůtě třiceti (30) dnů...
	3.5 Práva, která udělujete společnosti Adobe ve vztahu k Zákaznickému obsahu zpřístupňovanému prostřednictvím Služby. Mohou nastat příležitosti, kdy společnosti Adobe poskytnete Zákaznický obsah k hostování prostřednictvím Služby, Licencovaného obsahu...
	3.5.1 Ve vztahu k Zákaznickému obsahu, které poskytnete společnosti Adobe k hostování prostřednictvím Služby, udělujete společnosti Adobe celosvětovou, nevýhradní, přenositelnou, bezplatnou a plně splacenou licenci k přístupu, používání, kopírování, ú...
	3.5.2 Prohlašujete a zaručujete se, že jste nesjednali žádné smlouvy ani další dohody, které by Vám poskytnutí práv poskytnutých v tomto oddílu znemožňovaly.
	3.5.3 Odškodníte, budete bránit a chránit společnost Adobe, její úředníky, zástupce, zaměstnance a filiálky před újmou způsobenou nároky, požadavky nebo důvody pro žaloby a veškerými pohledávkami, náklady a výdaji (včetně přiměřených poplatků za právn...
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