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Podmínky Služby Google Workspace 

 

§1 Obecná ustanovení 

1. Tyto Podmínky (dále jen: Podmínky) upravují pravidla poskytování služeb 

TeamViewer (dále jen: Služby Google Workspace) prostřednictvím home.pl 

Spółka Akcyjna se sídlem ve Štětíně, ul. Zbożowa 4, 70-653 Štětín, zapsaná do 

Registru Podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním Soudem 

Štětín - Centrum ve Štětíně, XIII Obchodní Oddělení Národního soudního rejstříku 

pod číslem KRS 0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, se základním 

kapitálem ve výši 1 233 400,00 PLN uhrazen v plné výši (dále: home.pl). 

2. home.pl poskytuje Služby Google Workspace v rámci spolupráce se společností 

Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street 4, Irsko IE6388047V (dále jen: 

Partner). 

3. Podmínky jsou k dispozici k nahlédnutí na internetové stránce IONOS: 

https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 

 

§2 Pravidla používání Služeb Google Workspace 

1. Služby Google Workspace jsou služby poskytované elektronicky prostřednictvím 

home.pl ve spolupráci s Partnerem uvedené v Příloze č.1 k Podmínkám, dostupné na 

webové stránce IONOS: https://ionos.cz/terms-and-conditions/ 

2. Specifikace Služeb Google Workspace a Ceníku jsou k dispozici na webových 

stránkách IONOS na adrese: https://ionos.cz. Úplnou specifikaci služeb Google 

Workspace Services spolu s technickými parametry naleznete na webových stránkách 

na adrese https://workspace.google.com/pricing.html a 

https://workspace.google.com/intl/pl/essentials/. 

3. Výběr typu Služby Google Workspace obsažených  v Příloze č.1 Podmínek a jejích 

parametrů popsaných ve Specifikaci Služeb Google Workspace, včetně výběru 

Období Předplatného, začíná ve fázi vytvoření objednávky Zákazníkem. 

4. Nezbytným předpokladem pro používání Služeb Google Workspace je: 

a) přijetí ustanovení těchto Podmínek, a 

b) přijetí ustanovení Podmínek sítě home.pl, dostupných na webové stránce 

IONOS na adrese: https://ionos.cz/terms-and-conditions/, a 

c) přijetí při prvním přihlášení do administračního panelu Google Workspace, 

dostupného na webové stránce na adrese: https://admin.google.com, 

ustanovení licence na Software nezbytná pro používání Služeb Google 

Workspace,  

 

která jsou k dispozici na webové stránce na adrese: 

 https://workspace.google.com/intl/pl/terms/2013/1/premier_terms.

 html. 
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5. V rámci používání Služeb Google Workspace má Zákazník přístup ke dvěma 

administračním panelům: 

a) na Zákaznický panel dostupný na webové stránce IONOS: https://cp.ionos.cz 

(zde najdete mimo jiné: údaje Zákazníka, faktury za Službu Google Workspace, 

datum ukončení Předplatného Období), a 

b) na administrační panel dostupný na webové stránce na adrese: 

https://admin.google.com , který se používá pro správu Služeb Google 

Workspace. 

 

§3 Ukončení smlouvy o poskytování Služeb Google Workspace. 

1. Smlouva o poskytování Služeb Google Workspace se uzavírá mezi home.pl a 

Zákazníkem na dobu určitou až po Dobu Trvání této smlouvy, jak je uvedeno v 

Souhrnu podmínek uhrazené objednávky Služby Google Workspace. 

2. Smlouva o poskytování Služeb Google Workspace může být ukončena před koncem 

období předplatného uvedeného v bodě 1 Zákazníkem nebo jeho právními nástupci, 

kteří se stali smluvní stranou smlouvy o poskytování Služby Google Workspace v 

rámci univerzálního nebo jediného dědictví, pouze v důsledku okolností, za které 

odpovídá pouze home.pl, včetně toho, že home.pl nedodrží dostupnost Služby 

Google Workspace na úrovni deklarovaného SLA. Ukončení smlouvy o poskytování 

Služeb Google Workspace uvedené v předchozí větě podléhá podmínkám 

stanoveným nejprve v licenci uvedené v §2 bodě 4 písm. c, a v rozsahu, který není 

upraven pravidly stanovenými v Podmínkách home.pl, k dispozici na internetových 

stránkách IONOS    https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 

 

§4 Závěrečná ustanovení 

1. O věcech, na které se nevztahují tyto Podmínky se použijí Podmínky sítě home.pl 

dostupné na webové stránce IONOS na adrese: https://ionos.cz/terms-and-

conditions/ a podmínky Výrobce (všeobecné podmínky) uvedené v § 2 ods. 5 písm. 

c. 

2. home.pl si vyhrazuje právo změnit Přílohu č. 1 k těmto Podmínkám změnou typů 

a druhů Služeb Google Workspace (rozšiřování a omezování, přidávání nových). 

Taková změna nepředstavuje změnu těchto Podmínek ve smyslu zákona a 

Podmínek sítě home.pl, která je dostupná na webové stránce IONOS na adrese: 

https://ionos.cz/terms-and-conditions/. Taková změna neovlivní používání Služeb 

Google Workspace na základě již dříve uzavřených smluv na poskytování Služeb 

Google Workspace prostřednictvím home.pl před jejím zavedením. 
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dostupné na webové stránce IONOS na adrese: https://ionos.cz/terms-and-
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conditions/ a podmínky Výrobce (všeobecné podmínky) uvedené v § 2 ods. 5 písm. 

c. 

4. home.pl si vyhrazuje právo změnit Přílohu č. 1 k těmto Podmínkám změnou typů 

a druhů Služeb Google Workspace (rozšiřování a omezování, přidávání nových). 

Taková změna nepředstavuje změnu těchto Podmínek ve smyslu zákona a 

Podmínek sítě home.pl, která je dostupná na webové stránce IONOS na adrese: 

https://ionos.cz/terms-and-conditions/. Taková změna neovlivní používání Služeb 

Google Workspace na základě již dříve uzavřených smluv na poskytování Služeb 

Google Workspace prostřednictvím home.pl před jejím zavedením. 
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