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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY REGISTRACE, 
OBNOVENÍ A PŘENOSU DOMÉNOVÉHO JMÉNA 

 
Aktualizováno 27. července 2009 

 

Registrační jednotka (Registrátor): Jednotka schválená ICANN, která představuje technického prostředníka, přes 
kterého lze podávat žádosti o registraci Doménových jmen do Registru. OVH CZ poskytuje tuto službu, kterou nabízí 
OVH SAS. OVH SAS získala schválení od ICANN a je  schopna tyto služby nabízet. 

 
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) : http://www.icann.org  
Organizace, která je pro tuto smlouvu třetí stranou, definující především pravidla přidělování a správy Doménových 
jmen a jejich vývoj.  

 
Registr (Registry): Operátor registru fungující podle pravidel stanovených ICANN a u kterého je OVH.CZ oprávněna 
registrovat doménová jména. 
 
Whois: Nástroje pro vyhledávání on-line, volně přístupné na internetu, umožňující každému zájemci získat kontaktní 
informace zadáním Doménového jména. Uvedené kontaktní informace jsou získány ze sdílené databáze 
Doménových jmen a pocházejí z údajů sdělených žadatelem. 
 
PREAMBULE 

 
Tato smlouva se uzavírá mezi   
 
- Společností OVH.CZ, s.r.o. (dále jen "OVH.CZ"), se sídlem  Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1, 

IČ: 288 77 039, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
150622, zastoupenou jednatelem OVH.CZ panem Henrykem KLABOU,  

 
- a mezi jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, nebo osobou zřízenou ze zákona, jednající podle 

občanského, obchodního nebo správního práva (dále jen "Zákazník"), která chce provést registraci, 
obnovení nebo převod doménového jména (dále jen "Zákazník"). 

 
OVH.CZ informuje Zákazníka, že doménová jména jsou přidělována k používání straně, která jako první 
podala žádost u registrační jednotky, podle správných technických podmínek, a v souladu s touto smlouvou a 
jejími přílohami, kritérium priority je společně nazýváno "princip kdo první přijde, je první obsloužen"“. 
 
Registrace je platná až po zaplacení příslušných poplatků, kromě případů zvláštních promočních nabídek. 
 
V případě rozporu mezi těmito zvláštními podmínkami a podmínkami všeobecnými mají přednost zvláštní 
podmínky. 
 
V případě rozporu mezi těmito zvláštními podmínkami a přílohami mají přednost přílohy. 
 
 

ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT 
 
OVH.CZ je oprávněna dodávat na jméno svých Zákazníků doménová jména a provádět jejich obnovení. 
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Zákazník tak má možnost provést registraci dostupných doménových jmen, podle platných nabídek. 
 
 

ČLÁNEK 2: POSTUP REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 
 
Každá žádost o rezervaci znamená předchozí akceptování, a s výhradou administrativních a technických 
pravidel pro pojmenování, kterými se řídí doménové jméno předložené ke schválení, pokud existují, pravidel 
pro řešení sporů, k nimž může dojít mezi vlastníkem doménového jména a jakoukoli třetí osobou nárokující si 
práva na toto jméno nebo jeho část. Pravidla pro pojmenování jsou případně upřesněna v příloze. 
 
2.1 Zákazník služby provede své podrobné přihlášení na stránce: www.ovh.cz 
 
2.2 Při této příležitosti poskytne vše, co je třeba pro registraci požadovaného doménového jména. 
 
Na stránkách http://www.ovh.cz/zakaznickaoblast/pravni_dokumenty/ jsou uvedeny veškeré nezbytné 
informace stanovené vnitrostátními a mezinárodními předpisy pro registraci doménových jmen, vyhlášené 
ICANN a registry. 
 
Zákazník tedy poskytne jméno a úplné údaje osoby, jejímž jménem je doménové jméno registrováno (Držitel), 
název a úplné údaje administrativního kontaktu (administrative contact), fakturačního kontaktu (billing contact) 
a technického kontaktu (technical contact), jakož i své plné jméno, adresu, telefonní číslo a informace o 
fyzické či právnické osobě pověřené technickým využíváním doménového jména. 
 
Mimo jiné poskytne IP adresy primárních serverů a případně sekundárních, pro zvolené doménové jméno. 
 
Vyplnění celého formuláře je podmínkou pro přijetí procesu registrace. Jakákoli chybějící informace ve 
formuláři znamená nezdar registrace. 
 
Zákazník ujišťuje, že získal pověření od všech osob, jejichž údaje zveřejňuje, týkající se nejen registrace a 
sdělení jmen a údajů, ale také jejich shromažďování a zveřejňování na internetové síti.  
 
2.3 OVH.CZ nese pouze obecnou povinnost opatrnosti a pečlivosti.  
 
Uvedení dostupnosti doménového jména na stránkách OVH.CZ www.ovh.cz je čistě informativní. Totéž platí 
pro potvrzení rezervace e-mailem po splnění registračních formalit a registraci úhrady. 

 
Pouze potvrzení od OVH.CZ po ověření a skutečné registraci ze strany registry nebo orgánu dohledu má 
hodnotu registrace. Tato validace je provedena maximálně 2 pracovní dny po potvrzení, kromě případů 
zvláštních potíží, jejichž obsah bude pro informaci sdělen Zákazníkovi e-mailem nebo na stránkách 
www.travaux.ovh.net.  
 
OVH.CZ předá žádosti registry nebo orgánu dohledu.  
 
Zákazník je povinen pravidelně kontrolovat dostupnost požadovaných doménových jmen, jejichž dostupnost 
nelze v reálném čase zjistit pomocí databází, především Whois. 
 
OVH.CZ není odpovědná za údaje obsažené v databázi Whois nebo jakékoli jiné obdobné databázi, ani za 
jejich aktualizaci. 
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2.4 Pokud má být nějaká část žádosti o rezervaci doplněna, upřesněna nebo v ní mají být provedeny 
jiné změny, OVH.CZ oznámí svůj požadavek e-mailem, na který se Zákazník zavazuje odpovědět v maximální 
lhůtě 2 pracovních dnů.  
 
Během této lhůty není zvolené doménového jméno předmětem prozatímní rezervace a nedává právo na 
přednost. Ovšem pokud je doménové jméno během této lhůty k odpovědi již předmětem rezervace, OVH.CZ o 
tom bude informovat Zákazníka, který si bude must vybrat jiné dostupné doménové jméno. 
 
Pokud by OVH.CZ nebyla schopna realizovat službu objednanou zákazníkem (změna registrátora, 
vlastníka…) kvůli jakémukoli nedostatku na straně zákazníka (poskytnutí dokladu, oprava chybných 
informací...), vyhrazuje si možnost zrušit objednávku a vrátit jí odpovídající částku po uplynutí lhůty jednoho 
měsíce od žádosti o nápravu, zaslanou Zákazníkovi. 
 
2.5 Zákazník prohlašuje, že informace předané OVH.CZ jsou pravdivé a přesné a zbavuje OVH.CZ 
jakéhokoli ověření. 
 
V případě jakékoli změny údajů dříve předaných kvůli registraci nebo obnovení doménového jména se 
zavazuje oznámit tuto změnu OVH.CZ ve lhůtě dvou pracovních dnů od jejich vzniku, e-mailem na následující 
adresu: podpora@ovh.cz  nebo prostřednictvím jeho zákaznického prostoru na stránkách www.ovh.cz 
 
Zákazník se zavazuje odpovědět na každou výzvu OVH.CZ s požadavkem o provedení aktualizace. 
 
OVH.CZ si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit doménové jméno, jehož údaje jí budou připadat smyšlené. 
 
 
2.6 Obnovení 
 
Pokud nebude celá cena za obnovení stanovená v ceníku zaplacena před vypršením smlouvy, OVH.CZ 
nemůže provést obnovení, které Zákazník požaduje. Zákazník dostane e-mail oznamující zastavení služby 
k datu jejího skončení. OVH.CZ může provést vymazání služby po třech dnech od data skončení, Zákazník 
dostane e-mail s oznámením, aby byl informován o vymazání služby. 
 
Každá žádost o obnovu po vypršení doménového jména může znamenat zpoždění při skutečném poskytnutí 
služby on-line. 
 
Zákazník uznává právo OVH.CZ na změnu ceny za obnovení domény zakoupené mimo eurozónu, 
odpovídající změně kurzu měn (euro / dolary; euro / libra šterlinků; euro / švýcarský frank …). 
 
 

ČLÁNEK 3: DÉLKA SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 
 

Tyto podmínky platí po celou zvolenou dobu trvání registrace doménového jména, včetně případného 
obnovení doménového jména, bez ohledu na dále uvedené důvody pro výpověď, jejichž výčet není 
vyčerpávající. 
 
Kromě případů uvedených ve všeobecných podmínkách si OVH.CZ vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu 
v případě: 
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3.1 poskytnutí chybných informací při registraci nebo obnovení doménového jména; 
 
3.2 nedodržení pravidel stanovených ICANN nebo orgánem dohledu, především pravidel uvedených 

v příloze, které jsou pro strany závazné, 
 
3.3 nezaplacení částek dlužných za registraci nebo obnovení doménového jména, 
 
3.4 nedodržení všeobecně závazných právních předpisů České republiky vztahující se k této službě. 

 
 
ČLÁNEK 4: ODPOVĚDNOSTI 

 
4.1 Poskytnutí chybných osobních informací, především s cílem pokusit se získat doménové jméno 
anonymním způsobem, je zakázáno, a znamená okamžité vypovězení účtu s ním spojeného doménového 
jména nebo jmen. 
 
4.2 Zákazník nese veškeré důsledky jakékoli povahy, včetně peněžních, v případě, že nedostal pověření 
osob, jejichž jména a údaje předává pro účely registrace doménového jména. 
 
4.3 OVH.CZ udělá vše pro to, aby v rozumné lhůtě zajistila aktualizaci informací, které jsou pod její 
kontrolou. 

 
4.4 Stejně tak je Zákazník plně odpovědný za sdělené údaje a ujišťuje OVH.CZ, že osoba, na jejíž 
jméno je doménové jméno registrováno, ho výslovně nebo mlčky za tímto účelem zmocnila. OVH.CZ nenese 
odpovědnost ve všech případech, kdy pověření mezi Držitelem a Zákazníkem není platné, tato dohoda je 
účinná pouze na dotčené smluvní strany. 

 
V důsledku toho, pokud nebude zmocnění platné, veškerá odpovědnost se převede výhradně na Zákazníka. 
 
4.5 Zákazník rovněž zůstává odpovědný za veškeré skutečnosti a úkony vztahující se k registrovanému 
doménovému jménu, v případě, že licence na používání bude udělena třetí osobě. Zákazník je rovněž povinen 
sám provést veškeré nezbytné kontroly co se týče používání doménového jména, v souladu s pravidly ICANN 
nebo orgánu dohledu a se smluvními pravidly stanovenými OVH.CZ. 
 
4.6  Zákazník se případně zavazuje dodržovat mimosoudní postup vyřizování sporů týkajících se sporné 
domény. 
 
 

ČLÁNEK 5: POSTOUPENÍ A LICENCE NA DOMÉNOVÉ JMÉNO 
 
5.1 Postoupení 
 
Postoupení doménového jména Zákazníkem třetí osobě lze vůči OVH.CZ namítat pouze za následujících 
podmínek: 
 
- OVH.CZ obdržela oznámení o postoupení doporučeným dopisem, 
 
- úhrada nákladů na převod pro změnu Držitele OVH.CZ ze strany nejpřičinlivější strany, 
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- případný podpis dokumentů o převodu od Registru a dodržení postupu pro převod, specifického pro 

příslušnou doménu. 
 

5.2 Licence 
 
Podmínky poskytnutí licence k provozu domény Držiteli domény ze strany třetí osoby jsou neúčinné vůči 
smluvnímu vztahu Držitele domény s OVH.CZ a nelze je jakkoli namítat vůči OVH.CZ, i když OVH.CZ byl o 
tom informován. 
 
V tomto případě zůstává Držitel doménového jména jedinou smluvní stranou k této smlouvě pro OVH.CZ a je 
vůči OVH.CZ jediný odpovědný za úkony a použití provedená z titulu používání a provozování příslušného 
doménového jména bez ohlednu na licenční podmínky smluvního vztahu s třetí osobou, které se vztahující k 
provozu domény. 
 
 

ČLÁNEK 6: VÝBĚR DOMÉNOVÉHO JMÉNA 
 
Před žádostí o rezervaci je Zákazník povinen provést veškerá potřebná ověření. Především musí dbát  na to, 
aby neporušil: 
 
- dřívější rozlišovací znak, ať se jedná o právo značky nebo právo spojené s názvem firmy, firmu nebo 

obchodní jméno, označení původu nebo zeměpisné označení, 
 
- zákon o ochraně osobních údajů, 
 
- nebo autorské právo. 

 
Obecně bude Zákazník dbát na to, aby doménové jméno: 
 
- nebylo v rozporu s právním předpisy České republiky, 
 
- nebylo pomlouvačné nebo rasistické, 
 
- nebylo ho možné pokládat za spekulativní nebo nevhodné. 
 
OVH.CZ informativně upřesňuje, že absence hloubkového zkoumání před registrací doménového jména může 
vést k žalobám za padělání a/nebo nekalou konkurenci, výhradně na odpovědnost Zákazníka. 
 
OVH.CZ rovněž informuje Zákazníka o skutečnosti, že některá jména, týkající se například geografických 
a/nebo geopolitických koncepcí nebo které by mohly narušit veřejný pořádek, není možné si vybrat. 
 
 

ČLÁNEK 7: ŽALOBY TŘETÍCH OSOB 
 
Jakýkoli postih ze strany třetí osoby odůvodněný rozhodnutím soudu, včetně rozhodnutí ve zkráceném řízení, 
nebo na základě rozhodnutí vzešlého z uplatnění postupu mediace nebo arbitráže ohledně doménových jmen, 
hradí v plném rozsahu Zákazník. 
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V rámci těchto procesů může být Zákazník, bez jakéhokoli upozornění, zbaven zaregistrovaného doménového 
jména v případě převodu doménového jména ve prospěch třetí osoby, která postih zahájila. Příslušné 
doménové jméno může být rovněž po dobu řízení až do jeho skončení pozastaveno. 

 
Pokud by při této příležitosti byla OVH.CZ zpochybněna, Zákazník OVH.CZ odškodní za veškeré náklady 
v souvislosti s uvedeným řízením, bez ohledu na příčinu a důsledky, a bez ohledu na povahu, tj. zda se jedná 
o soudní řízení nebo řízení mediační či arbitrážní. 

 
Do těchto nákladů patří především peněžní závazky ohledně technických zásahů, náklady řízení a honoráře 
pomocných soudních osob. 
 
Stejná pravidla platí pro žádosti podané Rejstříky, ICANN nebo orgány dohledu. 

 
 
ČLÁNEK 8: JMENNÉ ÚDAJE 

 
Žádost o zrušení údajů ze strany Zákazníka vždy znamená vypovězení této smlouvy, neboť se rovná 
vymazání údajů povinně požadovaných Rejstříky a orgány dohledu, které spravují databáze on-line.  
 
Údaje nezbytné pro zveřejnění databází spravujících doménová jména on-line jsou pokládány za veřejné. 
Zákazník tedy nemůže být proti jejich zveřejnění, kromě případu, kdy současně požaduje vypovězení těchto 
smluvních ustanovení. 
 
V každém případě má Zákazník kdykoli právo přístupu k jmenným údajům, které se ho týkají, aby si ověřil 
údaje, které OVH.CZ registruje a uchovává. 
 
 

ČLÁNEK 9: UCHOVÁVÁNÍ A PŘEVOD DAT 
 
OVH.CZ se zavazuje předávat údaje, které má k dispozici, pouze za účelem zajištění realizace služby. 
 
 

ČLÁNEK 10: PŘENOS A ZRUŠENÍ DOMÉNOVÉHO JMÉNA 
 
10.1 Nucený přenos nebo zrušení 
 
Jakékoli soudní rozhodnutí v právní moci, oznámené OVH.CZ, jakož i jakýkoli rozhodčí výrok řádně oznámený 
OVH.CZ týkající se přenosu nebo zrušení doménového jména zaregistrovaného Zákazníkem, OVH.CZ 
okamžitě provede, bez předchozího oznámení Zákazníkovi. 
 
10.2 Dobrovolný přenos nebo zrušení 
 
Jakýkoli dobrovolný převod doménového jména změnou registrační jednotky je možné provést za podmínek 
příslušné domény. Převod na OVH.CZ je účinný od schválení převodu Registrem. 
 
Převod od OVH.CZ nabývá účinnosti při podání žádosti, před vypršením, jménem Zákazníka nově zvolenou 
registrační jednotkou, s výhradou absence probíhající procedury, jasné či sporné, mezi Zákazníkem a 
OVH.CZ, nebo v případě postihu ze strany třetí osoby, a s výhradou podmínek pro převod pro příslušnou 
doménu.   
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Neobnovení doménového jména k datu skončení se rovná zrušení doménového jména a k datu a hodině 
zrušení bude zrušená nebo neobnovená doména k dispozici. 
 
Zákazník nesmí provést žádný převod týkající se doménového jména, který by byl předmětem žaloby, resp. 
soudního řízení. 
 
10.3 Finanční podmínky 
 
Jakýkoli převod, žádost o převod nebo zrušení doménového jména, bez ohledu na důvod, neznamená vrácení 
finančních částek obdržených OVH.CZ, kromě případu prokázání odpovědnosti OVH.CZ. 
 
10.4 Soudní likvidace 
 
Je-li Zákazník v době registrace doménového jména v soudní likvidaci, ukončil činnost, v konkurzním nebo 
insolvenčním řízení nebo v jiném řízení stejné povahy, jmenovaný zástupce může požádat o převod 
doménového jména na nabyvatele aktiv Držitele. Svou žádost musí doložit příslušnými dokumenty. 
 
 

ČLÁNEK 11: ÚPLNOST A ZMĚNY 
 
Pravidla stanovená ICANN, orgány dohledu a registry, týkající se doménových jmen, se plným právem 
vztahují tyto smluvní vztahy. 
 
Stejně tak, jakákoli změna podmínek spojujících OVH.CZ s registrem, ICANN nebo orgány dohledu se 
pravoplatně uplatňuje okamžitě a bez předchozího informování Zákazníka, který výslovně souhlasí, že tyto 
změny jsou pro OVH.CZ závazné. 
 
 
ČLÁNEK 12: SPORY 
 
OVH.CZ a Registr si vyhrazují právo nechat doménové jméno Zákazníka čekat, než bude spor vyřešen. 
 
OVH.CZ a Registr si vyhrazují právo pozastavit nebo zrušit doménové jméno Zákazníka v případě, že tento 
používá doménové jméno k odesílání nevyžádané obchodní reklamy, v rozporu s platnými zákony nebo 
s obvykle uplatňovanou politikou používání internetu, nebo pokud Zákazník používá doménové jméno 
k nelegální činnosti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
SEZNAM PŘÍLOH: 
 

• PŘÍLOHA 1 – GENERICKÉ KONCOVKY  
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PŘÍLOHA 1 – GENERICKÉ KONCOVKY  
 

Tato příloha se uplatňuje jako doplnění zvláštních podmínek pro registraci, obnovení a převod doménových jmen. 
 
Generické koncovky se týkají následujících koncovek: 
Doménová jména .biz, jejichž registrátorem je Neulevel. 
Doménová jména .com, jejichž registrátorem je Verisign Inc. 
Doménová jména .info, jejichž registrátorem je Afilias Limited. 
Doménová jména .name,  jejichž registrátorem je Global Name Registry. 
Doménová jména .net, jejichž registrátorem je Verisign. 
Doménová jména .org,  jejichž registrátorem je Public Interest Registry. 
Doménová jména .mobi, jejichž registrátorem je mtld.mobi. 
Doménová jména .pro, jejichž registrátorem je Registrypro. 
Doménová jména .tel, jejichž registrátorem je Telnic. 
 
Podléhají specifikacím ICANN: 
 
Zákazník se zavazuje, že nebude kontaktovat Registr s jakoukoli otázkou týkající se registrace doménového jména, 
jeho zrušení, jeho zničení nebo převodu a zavazuje se kontaktovat přímo OVH.CZ. 
 
Zákazník se zavazuje nezveřejňovat a nešířit ve Whois svých domén poštovní údaje, e-mail a fax Registru. 
 
Zákazník se zavazuje, že bude po dobu trvání registrace opravovat a aktualizovat informace o doménovém jménu. 
 
Zákazník souhlasí s použitím, reprodukcí, distribucí, zveřejněním, úpravou a jiným zpracováním svých osobních  
údajů (poskytnutých do databáze Whois při uložení domény) Registrem a/nebo orgánem dohledu a/nebo jejich 
pobočkami. Zákazník tedy nemůže být proti jejich zveřejnění v databázi WHOIS, kromě případu, kdy současně 
požaduje vypovězení těchto smluvních ustanovení. 
 
Zákazník se zavazuje odškodnit, hájit, zaručit a zabránit tomu, aby kvůli jeho úkonům nebo opomenutím došlo ke 
stíhání OVH.CZ a/nebo Registru a/nebo orgánu dohledu a/nebo jejich poboček a/nebo jejich vedoucích pracovníků, 
správců, zaměstnanců, zástupců a/nebo úředníků. Včetně zákonných honorářů vyplývajících z registrace 
Doménového jména Zákazníka nebo v souvislosti s ním nebo z používání Doménového jména Zákazníkem. Tato 
povinnost trvá až do skončení smlouvy o registraci. 
 
V případě, že mezi stranami dojde ke sporu kvůli provádění nebo interpretaci této smlouvy, strany sjednávají před 
jakoukoli soudní žalobou, že jakákoli reklamace bude předmětem předchozí upomínky doporučeným dopisem 
s dodejkou. 
Každá strana může poté, po lhůtě deseti dnů po odeslání zprávy uvedené v předchozím odstavci, zahájit jakékoli 
potřebné řízení, výslovně příslušný je obchodní soud v PRAZE a soudy Držitele doménového jména. 
OVH.CZ a Registr si vyhrazují právo nechat doménové jméno Zákazníka čekat, než bude spor vyřešen. 
 
Zákazník se zavazuje dodržovat ustanovení charty pro řešení konfliktů ICANN ( Uniform Domain Name Dispute 
Resolution Policy )na následující adrese: 
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm, nebo ve francouzštině: http://www.wipo.int/amc/fr/domains/rules/index.html.  
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Zákazník souhlasí, že doménové jméno může být pozastaveno, zrušeno nebo převedeno na základě pravidel 
ICANN, pravidel Registry přijatých v souladu se zákony ICANN, aby bylo možné opravit chyby, kterých se dopustil 
Registry nebo OVH.CZ nebo bylo umožněno řešení sporů týkajících se domény. 
 
U doménových jmen .PRO se Zákazník zavazuje se seznámit se s následujícími podmínkami používání a dodržovat 
je: 
http://registry.pro/policies_termsofuse.htm 
 
 
U doménových jmen .TEL, v případě sporu týkajícího se doménového jména mezi Zákazníkem a registrem TELNIC, 
nebo v případě sporu týkajícího se doménového jména, se použijí anglické a velšské zákony a příslušnými soudy 
jsou soudy v Anglii a Walesu. 
 
OVH.CZ rovněž Zákazníkovi připomíná, že doménová jména .tel nemohou být spojována se službou sdíleného nebo 
dedikovaného serveru. Telnic automaticky konfiguruje DNS a v procesu objednávky je nelze měnit.  
Pouze poskytovatel služeb řádně akreditovaný Telnic může zajistit hosting spojený s doménovými jmény .tel. 
Zákazník se musí spojit s OVH.CZ, pokud si přeje změnit DNS své domény na některého z těchto poskytovatelů. 
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PŘÍLOHA 2 – KONCOVKY TYPU „COUNTRY-CODE“ 

 
Tato příloha se uplatňuje jako doplnění zvláštních podmínek pro registraci, obnovení a převod doménových jmen. 
 
 
DOMÉNY .CZ 
Registrátorem spravujícím .cz je NIC.CZ. 
Zákazník se zavazuje seznámit se a dodržovat: 
http://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla_registrace_CZ_ccReg_20080930_fin.pdf 
 
DOMÉNY .FR 
Registrátorem spravujícím .fr je Afnic. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s chartou pro pojmenovávání od AFNIC, (Association Française pour le 
Nommage Internet en Coopération – Francouzská asociace pro pojmenovávání internetu ve spolupráci), která je 
správcem domén .fr,  a tuto chartu dodržovat. 
Charta je k dispozici na: http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr  
 
DOMÉNY .RE 
Registrátorem spravujícím .re je Afnic. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s chartou pojmenovávání od AFNIC, 
(Association Française pour le Nommage Internet en Coopération), která je správcem domén .re, a tuto chartu 
dodržovat. 
Charta je k dispozici na: http://www.afnic.re/obtenir/chartes/nommage-re  
 
DOMÉNY .BE 
Registrátorem spravujícím .be je Dns.Be 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace doménových jmen spravovaných Dns.Be: 
http://www.dns.be/pdf/Enduser_Terms_And_Conditions_fr_v3.1.pdf  
 
DOMÉNY .EU 
Registrátorem spravujícím .eu je EuRid. 
Zákazník se zavazuje seznámit se a dodržovat: 

• Politikou registrace doménových jmen .eu: 
http://www.eurid.eu/files/reg_pol_EN.pdf 

• Podmínkami registrace doménových jmen .eu: 
http://www.eurid.eu/files/trm_con_EN.pdf 
 
DOMÉNY .PL 
Registrátorem spravujícím .pl je Nask. 
Zákazník se zavazuje seznámit se a dodržovat: 
http://www.dns.pl/english/technical_cond.html 
 
DOMÉNY .UK 
Registrátorem spravujícím .uk je Nominet. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace Nominet a dodržovat je: 
http://www.nominet.org.uk/registrants/aboutdomainnames/legal/terms/ 
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DOMÉNY .DE 
Registrátorem spravujícím .de je Denic. 
Zákazník se zavazuje seznámit se a dodržovat: 

• specifické podmínky Denic: 
http://www.denic.de/en/bedingungen.html  

• průvodce správou domén: 
http://www.denic.de/en/richtlinien.html  

• zvláštní tarify Denic: 
http://www.denic.de/en/preisliste.html  
 
DOMÉNY .ES 
Registrátorem spravujícím .es je Red.Es. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace Red.Es a dodržovat je: 
http://www.OVH.CZ.es/espaceclients/documents_legaux/CondicionesEsnic.pdf  
 
DOMÉNY .AT 
Registrátorem spravujícím .at je Nic.At. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace Nic.At a dodržovat je: 
http://www.nic.at/en/service/legal_information/terms_conditions/  
 
DOMÉNY .CH a .LI 
Registrátorem spravujícím .ch a .li je SWITCH. 
Zákazník se zavazuje seznámit se a dodržovat: 

• smlouvu o registraci doménového jména: 
https://nic.switch.ch/reg/ocLoad.action?res=EF6GW7LBPN6G2235EFVGC6LAMJQW62RBPJVXYY35EFFFYWCRPA7VC2D4EB7GU2A 

• všeobecné podmínky registrace a správy doménových jmen, která spadají pod doménu „.ch“ nebo „.li“. 
https://nic.switch.ch/reg/ocLoad.action?res=EF6GW7LBPN6G2235EFVGC6LAMJQW62RBPJVXYY35EFHUSTCRPA3FC2D4EB7GU2A 
 
DOMÉNY .NL 
Registrátorem spravujícím .nl je SIDN. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace SIDN a dodržovat je: 
http://www.sidn.nl/ace.php/p,728,2682,1545602350,Reglement_voor_registratie_nl_domeinnamen_versie_1_2_UK_15_mei_2008_pdf 
 
DOMÉNY .CC 
Registrátorem spravujícím .cc je VERISIGN. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace VERISIGN a dodržovat je: 
http://www.verisign.com/information-services/naming-services/othertlds/page_042130.html 
 
DOMÉNY .TV 
Registrátorem spravujícím .tv je VERISIGN. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace VERISIGN a dodržovat je: 
http://www.verisign.com/information-services/naming-services/othertlds/page_042130.html 
 
DOMÉNY .IT 
Registrátorem spravujícím .it je NIC.IT. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace NIC.IT a dodržovat je: 
http://www.nic.it/en/documenti/Regulation5.0.2.pdf 
 
DOMÉNY .FM A .AM 
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Registrátorem spravujícím .fm a .am je BRS Media Inc. 
Zákazník se zavazuje seznámit se a dodržovat: 

• smlouvu o registraci doménového jména .fm: http://dot.fm/policy.html 
• smlouvu o registraci doménového jména .am: http://dot.am/policy.html 

 
DOMÉNY .MU 
Registrátorem spravujícím .mu je CoCCa. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace a dodržovat je: 
http://nic.mu/modules/smartsection/item.php?itemid=1 
 
DOMÉNY .GS 
Registrátorem spravujícím .gs je CoCCa. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace a dodržovat je: 
http://www.cocca.cx/index.php/home/member-policies-/south-georgia.html 
 
DOMÉNY .CX 
Registrátorem spravujícím .cx je CoCCa. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace a dodržovat je: 
http://www.cocca.cx/index.php/home/member-policies-/preset-styles.html 
 
DOMÉNY .TL 
Registrátorem spravujícím .tl je CoCCa. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace a dodržovat je: 
http://www.cocca.cx/index.php/home/member-policies-/timor-leste.html 
 
DOMÉNY .NU 
Registrátorem spravujícím .nu je WorldNames. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace a dodržovat je: 
https://www.nunames.nu/about/terms.cfm 
 
DOMÉNY .CAT 
Registrátorem spravujícím .cat je Fundació puntCAT. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace a dodržovat je: 
- http://domini.cat/media/upload/arxius/cat-RegistrationAgrmt.pdf 
- http://domini.cat/media/upload/arxius/charter.pdf 
 
DOMÉNY .PT 
Registrátorem spravujícím .pt je Dns.Pt. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace Dns.Pt a dodržovat je: 
https://online.dns.pt/imagens/site/home_290/fotos/79021759982250550415.pdf 
 
DOMÉNY .IE 
Registrátorem spravujícím .ie je IRELAND'S DOMAIN REGISTRY (IEDR). 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace IEDR a dodržovat je: 
https://www.domainregistry.ie/RegistrationPolicy.php 
 
DOMÉNY .CN 
Registrátorem spravujícím .cn je China Internet Network Information Center (CNNIC). 
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Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace CNNIC a dodržovat je: 
http://www.cnnic.cn/html/Dir/2005/03/24/2861.htm 
 
DOMÉNY .TW 
Registrátorem spravujícím .tw je Taiwan Network Information Center (TWNIC). 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace TWNIC a dodržovat je: 
http://www.twnic.net.tw/English/DN_01.htm - b 
 
DOMÉNY .HT 
Registrátorem spravujícím .ht je Nic.ht. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace Nic.ht a dodržovat je: 
http://www.nic.ht/info/ 
 
DOMÉNY .US 
Registrátorem spravujícím .us je Neustar.us. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace Neustar.us a dodržovat je: 
http://www.neustar.us/policies/docs/neustar_registrar_terms.pdf 
 
DOMÉNY .ME 
Registrátorem spravujícím .me je Domen.me. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace Domen.me a dodržovat je: 
http://www.nic.me/policies/general-registration-policies.html 
 
DOMÉNY .IM 
Registrátorem spravujícím .im je Nic.im. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace Nic.im a dodržovat je: 
- https://www.nic.im/pdfs/IMRules.pdf 
- https://www.nic.im/pdfs/termsandconditions.pdf 
 
DOMÉNY .LT 
Registrátorem spravujícím .lt je Domreg.lt. 
Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami registrace Domreg.lt a dodržovat je: 
http://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-en.pdf 
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PŘÍLOHA 3 – SLUŽBA ALLDOM 

 
Tato příloha se uplatňuje jako doplnění zvláštních podmínek pro registraci, obnovení a převod doménových jmen. 
 
POPIS SLUŽBY 
 
Službu AllDom společnost OVH.CZ zavedla, aby svým zákazníkům umožnila vyhradit veškerá doménová jména 
tvořená obecným názvem a koncovkou uvedenou v seznamu připojeném k nabídce, kterou si zákazník předplatil. 
 
Při přihlášení služby OVH.CZ zjistí pro každou koncovku ze seznamu (.com, .net, .org, atd.), zda je připojené 
doménové jméno k dispozici či nikoli. Pokud je k dispozici, OVH.CZ podá u příslušného registry žádost o registraci 
na jméno zákazníka, s výslovnou podmínkou, že tento v okamžiku podání žádosti splňuje podmínky pro přidělení 
příslušného doménového jména (viz příslušné zvláštní podmínky). Pokud doménové jméno není k dispozici, ačkoli  
 
Zákazník splnil podmínky pro přidělení, OVH.CZ začne toto doménové jméno sledovat: OVH.CZ bude minimálně 
jednou týdně kontrolovat dostupnost doménového jména, aby provedla pozdější registraci v případě jeho uvolnění 
držitelem. 
 
POUŽITELNÉ PODMÍNKY 
 
OVH.CZ pro všechny případy připomíná, že služba AllDom rovněž podléhá všeobecným podmínkám služeb a 
zvláštním podmínkám pro doménová jména. V případě rozporů mezi těmito různými podmínkami se přednostně 
použijí zvláštní podmínky služby AllDom, po nich následují zvláštní podmínky pro doménová jména a poté 
všeobecné podmínky služby. 
 
Každá doména zahrnutá do nabídky AllDom, kterou si zákazník předplatil, podléhá zvláštním podmínkám pro její typ 
přípony. 
 
ODPOVĚDNOSTI 
 
Zákazník se zavazuje co nejdříve poskytnout veškeré informace nebo dokumenty, které OVH.CZ požaduje pro 
registraci některého z doménových jmen spojeného s nabídkou AllDom, kterou si předplatil. 
 
OVH.CZ nenese žádnou odpovědnost za nezdar nebo zpoždění při registraci doménového jména v důsledku 
nedostatečných informací nebo poskytnutí chybné informace ze strany zákazníka. 
 
OVH.CZ nenese žádnou odpovědnost za „ztrátu“ doménového jména ve prospěch třetí osoby, pokud tato provedla 
registraci domény v době od jejího uvolnění předchozím držitelem do testu dostupnosti prováděného OVH.CZ.  
 
Stejně tak OVH.CZ nenese žádnou odpovědnost za chybnou registraci v důsledku špatné informace nebo selhání ze 
strany registry pro testu dostupnosti. 
 
PŘÍPAD DOMÉN „IDN“ 
 
Zákazník je informován, že domény typu „IDN“ (doménová jména s akcentovanými znaky nebo názvy obsahující 
specifické znaky) podléhají zvláštním omezením, které se liší podle příslušného registry. V důsledku toho s sebou 
výběr doménového jména typu „IDN“ zákazníkem pro službu AllDom nese riziko, že nebude možné se ucházet o 
všechny koncovky spojené s nabídkou, kterou si předplatil. 
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FAKTURACE 
 
Fakturace služby AllDom se provádí podle principů stanovených všeobecnými podmínkami služby. 
 
Doménové jméno již zaregistrované u OVH.CZ je možné přeměnit, aby bylo možné ho spojit se službou AllDom pod 
podmínkou, že je v aktivním stavu. 
 
Doménová jména spojená se službou AllDom, kterou si zákazník předplatil, jsou automaticky při skončení 
obnovována, dokud je služba udržována aktivní. Zákazník obdrží e-mail potvrzující obnovení doménového jména 
k datu jeho skončení. 
 
V případě skončení služby AllDom domény spojené se službou opět podléhají standardní fakturační službě.  
 
Zůstávají tedy aktivní až do data jejich vypršení a poté musí být předmětem individuálního obnovení. 
 
V případě, že zákazník má zpoždění s obnovením své služby AllDom, hradí sám případné dodatečné náklady na 
odchod z karantény u těch domén, které skončily před datem obnovení jeho služby AllDom. Karanténou se rozumí 
jakýkoli stav domény, bez ohledu na název, znamenající pro OVH.CZ zvýšené náklady při operaci obnovení u 
registry. 
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PŘÍLOHA 4 – SLUŽBA CERTIFIKÁT SSL 

 
Tato příloha se použije jako doplněk zvláštních podmínek registrace, obnovení a převodu doménových jmen 
v případě, že si Zákazník předplatí certifikát SSL OVH.CZ, jak je popsán v Prohlášení praktik certifikace - Déclaration 
des Pratiques de Certification (DPC), které je k dispozici na následující adrese :  http://www.ovh.com/fr/legal/cps.pdf.  
Toto DPC je pravidelně upravovaný dokument, který představuje metody práce používané OVH.CZ při poskytování 
předplatného a který definuje postupy certifikace a používání adresáře, které jsou jeho základem a které mohou být 
čas od času měněny. 
 
 

A. Smlouva o předplatném pro certifikát SSL OVH.CZ 
A.1 Dosah všeobecných podmínek 
Tato příloha upravuje vztah mezi Zákazníkem a OVH.CZ ohledně poskytnutí služeb specifikovaných v tomto 
dokumentu.  
 
Přihlášení služby předplatného pro certifikát SSL OVH.CZ Zákazníkem znamená vytvoření účtu u OVH.CZ a 
objednání odpovídajícího doménového jména nebo jména vyšší úrovně. Jakékoli předání, změna nebo zrušení 
objednávky provedené z tohoto účtu se provádí na plnou odpovědnost Zákazníka.  
OVH.CZ si vyhrazuje právo odmítnout žádost Zákazníka podle svého vlastního uvážení a z jakéhokoli důvodu. 
 
A.2 Definice a interpretace 
 
V této příloze a kromě případů, kdy to kontext vyžaduje jinak, mají následující termíny a výrazy tento význam: 

„LCR“ znamená Liste de Certificats Révoqués – Seznam odvolaných certifikátů (LCR), který obsahuje informace o 
Digitálních podpisech, které OVH.CZ zrušila;  

 „Digitální certifikát“ (rovněž nazývaný „Certifikát“) znamená elektronický soubor dat, který je digitálně podepsaný (v 
souladu s normou ITU X509 verze 3), vydaný OVH.CZ pro identifikaci osoby nebo jednotky, které chtějí provádět 
obchody v komunikační síti za použití digitálního podpisu a který obsahuje totožnost osoby, která je oprávněná 
používat Digitální podpis, ale také kopii jejího Veřejného klíče, sériové číslo,možnou dobu používání Digitálního 
certifikátu a Digitální podpis vydaný OVH.CZ;  

 „Digitální podpis“ znamená zašifrovaný elektronický soubor dat, který je připojen k jinému elektronickému údaji nebo 
je  s ním logicky spojen, který identifikuje elektronický podpis a je s ním jedinečně spojen, který je vytvořen díky 
Soukromému klíči signatáře a je spojen tak, aby bylo možné později provést změny elektronických dat.  

 „Soukromý klíč“ znamená zašifrovaný elektronický soubor dat, důvěrný, vytvořený k tomu, aby byl spolu s Veřejným 
klíčem používajícím stejný šifrovací algoritmus a který lze použít k vytvoření digitálního podpisu, používán 
k dešifrování souborů nebo zpráv, které byly zašifrovány Veřejným klíčem;  

 „Veřejný klíč“ znamená zašifrovaný elektronický soubor dat, který je volně k dispozici a je vytvořen pro spojení se 
Soukromým klíčem používajícím stejný šifrovací algoritmus a který lze použít k ověření Digitálních podpisů a 
k šifrování souborů nebo zpráv;  

 „Užívající strana“ se používá k označení osoby nebo organizace, která jedná na základě Certifikátu nebo Digitálního 
podpisu.  



 

 

 
 O VH . C Z  

   18/22 
OVH.CZ, s.r.o., s.r.o., Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČ:  28877039 - DIČ: CZ28877039 
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150622 

 

 „Adresář“ znamená sérii databází, které jsou volně k dispozici pro ukládání a vybírání Digitálních certifikátů, LCR a 
jiných informací vztahujících se k Digitálním certifikátům a které lze získat na internetových stránkách OVH.CZ;  

 „Žádost o podpis Certifikátu“ znamená elektronický soubor vytvořený Zákazníkem používajícím software serveru 
instalovaného Zákazníkem, přizpůsobený protokolu SSL a TLS;  

 „Úplné doménové jméno“ znamená doménové jméno, které obsahuje poddoménu a název kořenové domény, 
především domény prvního řádu, jako je www.OVH.CZ.com;  

 „Název kořenové domény“ znamená nejvyšší úroveň adresy URL, která identifikuje více adresářů na serveru;  

 „Certifikát zabezpečeného serveru“ znamená Digitální certifikát vydaný v souladu s poskytováním předplatného, 
popsaným v této příloze;  

 „Server“ znamená server Zákazníka fungující s IP adresou identifikovanou názvem kořenové domény nebo úplným 
doménovým jménem, které Zákazník poskytl OVH.CZ a které je zašifrovaným způsobem spojeno s Veřejným klíčem 
přítomným v Certifikátu zabezpečeného serveru. 

Kromě opačného ustanovení jsou částky uvedené v této příloze vyjádřeny v amerických dolarech ($), odpovídající 
směnnému kursu americký dolar ($) / euro (€) v den transakce. 

A.3 POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 

Předplatné přihlášené Zákazníkem je přísně osobní. Jakékoli postoupení nebo udělení ve prospěch třetí osoby 
využívání předplatného přihlášeného Zákazníkem podléhá předchozímu písemnému souhlasu OVH.CZ.  

Zákazník se zavazuje: 

(i) používat službu předplatného nebo k ní přistupovat pouze společně se Softwarem nebo jiným softwarem, který 
bude v daný okamžik poskytnut OVH.CZ nebo který OVH.CZ specifikuje jako vhodný pro společné použití pro 
přihlášené předplatné; 

(ii) být na své vlastní náklady odpovědný za přístup na internet a ke všem ostatním komunikačním sítím (případně) 
požadovaný k tomu, aby bylo možné využít přihlášeného předplatného a poskytnout počítač, telekomunikační a 
softwarové vybavení požadované pro používání předplatného, s výjimkou opačného ustanovení uvedeného v tomto 
dokumentu;  

(iii) získat veškerá povolení, schválení nebo licence, které jsou nezbytné pro používání předplatného a udržovat je v 
platnosti, s výjimkou případů, kdy OVH.CZ výslovně souhlasí, že tyto zajistí podle ustanovení této Smlouvy; 

(iv) být odpovědný za předání veškerých Soukromých klíčů, které mu patří a Zákazník musí přijmout veškerá 
odpovídající opatření, aby zabránil jakémukoli porušení, ztrátě kontroly nebo neoprávněnému šíření důvěrných 
informací, které mají ráz předplatného; a   

(v) zavázat každou užívající stranu, která používá Certifikát(y) Zákazníka, následujícími podmínkami: 

„Tím, že používá Digitální certifikát OVH.CZ, uživatel souhlasí, že je zavázán smlouvou pro užívající stranu OVH.CZ, 
která je v plném znění přiložena k tomuto dokumentu a která se nachází na adrese 
http://www.ovh.cz/zakaznickaoblast/nastroje/ » 

Zákazník nesmí používat Předplatné k předávání (jak odesíláním e-mailů, tak stahováním, které používá jakýkoli 
komunikační protokol), přijímání (jak vyžádáním e-mailu, tak stahování, které používá jakoukoli formu komunikačního 
protokolu), zobrazování nebo používání jiným způsobem informací, které jsou nezákonné, urážlivé, pomlouvačné, 
obscénní nebo výhružné, nebo které porušují důvěru, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví třetí 
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osoby, které by mohla způsobit problémy, ztěžovat služby, způsobit odmítnutí služby, její narušení nebo problémy s 
ní. Nesmí odesílat nebo nabízet reklamní nebo promoční materiály nebo jakoukoli jinou formu nevyžádané 
korespondence nebo vytvořit Soukromý klíč, který by byl identický s Veřejným klíčem nebo mu byl značně podobný.  

Zákazník uznává a přijímá, že jakákoli „Záruka“ Digitálního certifikátu nebo jiná záruka popsaná v DPC a nabízená 
OVH.CZ s jakýmkoli digitálním certifikátem, je poskytována výhradně pro užívající strany a že Zákazník nemá za 
tímto účelem žádné právo, včetně práva provádět podmínky nebo vznášet požadavky z titulu takové záruky. 

A.4 Licence na technologii přihlášeného předplatného 
 
OVH.CZ poskytuje Zákazníkovi odvolatelnou osobní licenci, nevýlučnou, nepřevoditelnou, na užívání Digitálních 
certifikátů, které mu poskytne v souladu s přihlášeným předplatným, Digitálního podpisu vytvořeného za použití 
Veřejného a Soukromého klíče Zákazníka a všechny příručky nebo jiné dokumenty vztahující se k uvedenému, 
pokud jsou pro Zákazníka nezbytné pro používání přihlášeného předplatného. 
Zákazník nesmí kopírovat, dekompilovat, vylepšovat, upravovat nebo měnit Digitální certifikáty, Veřejné a Soukromé 
klíče nebo jakýkoli Digitální podpis vytvořený za použití Veřejného nebo Soukromého klíče nebo jiné dokumenty či 
příručky, které se k tomu vztahují, ani se nesmí pokoušet tak učinit bez předchozího písemného souhlasu OVH.CZ. 
 
A.5 Platební podmínky 
 
Částka, kterou musí Zákazník zaplatit OVH.CZ z titulu předplatného, bude uvedena na internetové stránce OVH.CZ 
během procesu registrace. Zákazník musí tuto částku zaplatit nejpozději k datu vystavení Digitálního certifikátu.  
Žádná platba zaplacená Zákazníkem OVH.CZ z titulu předplatného nemůže být vrácena, jakmile je certifikát 
vystaven. 
 
A.6 Bezpečnost 
 
Zákazník musí přijmout veškerá rozumně vhodná opatření, aby byla zajištěna bezpečnost a vhodné používání všech 
důvěrných kódů, Soukromých klíčů a hesel používaných v rámci předplatného. Musí rovněž okamžitě informovat 
OVH.CZ, pokud existuje důvod domnívat se, že důvěrný kód, Soukromý klíč nebo heslo jsou známy nebo by mohly 
být známy osobě, která nemá oprávnění je používat nebo je v současnosti používán nebo by mohl být používán 
ilegálně, nebo pokud část dat Zákazníka, jím poskytnutých během procesu registrace on-line nebo uvedených 
následně OVH.CZ, není platná, správná nebo se nějak změnila.  
Zákazník je sám odpovědný za veškerá vyjádření, úkony a opomenutí, k nimž dojde s heslem, které dal OVH.CZ.  
OVH.CZ si vyhrazuje právo zrušit Digitální certifikát Zákazníka v případě, pokud existují oprávněné důvody domnívat 
se, že:  
 
(i) důvěrný kód, Soukromý klíč nebo heslo jsou známy nebo by mohly být známy osobě, která nemá oprávnění je 
používat, nebo jsou používány či by mohly být používány neoprávněným způsobem; 
(ii) Digitální certifikát Zákazníka není používán v souladu s předpisy uvedenými v DPC OVH.CZ;  
(iii) Zákazník požádal o zrušení svého Digitálního certifikátu;  
(iv) došlo, dochází nebo existuje riziko porušení, ztráty kontroly nebo neoprávněného šíření důvěrných informací, 
které mají charakter předplatného; nebo 
(v) údaje Zákazníka již nejsou správné nebo přesné, ačkoli OVH.CZ nemá povinnost kontrolovat nebo zjišťovat 
přesnost informací Digitálního certifikátu nebo těch, které souvisejí s pečetí pro zabezpečené stránky po datu vydání 
tohoto Digitálního certifikátu; nebo 
(vi) Zákazník použil předplatné s jiným softwarem, jehož použití není povoleno OVH.CZ s tímto předplatným;   
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(vii) Zákazník použil předplatné v rozporu s právem, zákonem nebo předpisy a OVH.CZ může, podle vlastního 
uvážení, po zrušení Digitálního certifikátu nebo pečeti pro zabezpečené stránky, znovu vydat Digitální certifikát nebo 
záruku pro Zákazníka nebo vypovědět tuto smlouvu  v souladu s ustanoveními části A.9 tohoto dokumentu.  

 

Zákazník souhlasí, že skončí s používáním svého Digitálního certifikátu a své pečeti pro zabezpečené stránky, 
pokud jsou tyto zrušeny v souladu s touto smlouvou, pokud skončí příslušné předplatné, pokud je smlouva 
vypovězena nebo pokud část informací představující údaje Zákazníka již není platná nebo správná nebo se 
jakýmkoli způsobem změní. 

A.7 Důvěrnost 
Žádná ze stran nesmí používat důvěrné informace jinak, než pro účely splnění svých povinností z titulu této smlouvy 
nebo podle jiné dohody povolené podle této smlouvy. Jakékoli použití důvěrných informací poskytnutých 
Zákazníkem, kromě opačných ustanoveních uvedených v tomto dokumentu, podléhá politice důvěrnosti OVH.CZ. 

Každá ze stran se musí ujistit, že každá osoba, která dostala důvěrné informace, dodržuje omezení uvedená v této 
části A.7, jako by tato osoba byla stranou této smlouvy. 

Nezávisle na předchozích ustanoveních této části A.8 může každá ze stran sdělit důvěrné informace, pokud a 
v takové míře, v jaké to zákon požaduje, pro účely soudních řízení, na žádost reglementačního orgánu, státního 
orgánu nebo komise pro kontrolu burzovních operací. 

 Zákazník tímto uděluje OVH.CZ povolení zkoumat, hodnotit, zpracovávat a za určitých okolností předávat třetím 
osobám mimo Francii údaje povinně předané Zákazníkem na přihlašovacím formuláři při procesu registrace on-line. 
Jedná se o: žádost o podepsání certifikátu (Certificate Signing Request nebo CSR) (údaj Zákazníka), název 
organizace (údaj Zákazníka), adresu (údaj Zákazníka), poštovní přihrádku (údaj Zákazníka), město (údaj Zákazníka), 
region (údaj Zákazníka), PSČ (údaj Zákazníka), doménové jméno (údaj Zákazníka), telefon, registrační číslo 
organizace, kontaktní údaje správce, kontaktní údaje osoby pro technické záležitosti (případně), fakturační informace 
(pokud se liší od údajů organizace), důkaz o existenci a organizační struktuře (případně), důkaz totožnosti Zákazníka 
a uznání souhlasu Zákazníka podle této smlouvy. 

OVH.CZ při plnění svých povinností z titulu této smlouvy přijme veškerá rozumná technická a organizační opatření, 
na základě jejích povinností podle DPC OVH.CZ, ohledně nepovoleného a nezákonného zpracování osobních údajů 
a v případě ztráty, zničení nebo konkrétního poškození těchto údajů. Ovšem Zákazník je sám odpovědný za 
zálohování svých dat. 

A.8 Závazky OVH.CZ 
OVH.CZ souhlasí:  

(i) že poskytne předplatné s příslušnou kompetencí a péčí kompetentního poskytovatele pro podobné služby v 
oblasti Digitálního certifikátu;  

(ii) že udělá vše pro to, aby před datem vystavení Digitálního certifikátu vyhledala a ověřila správnost přidávaných 
informací, v souladu s postupy uvedenými v této příloze;  

(iii) že vynaloží obchodně adekvátní úsilí na poskytnutí předplatného ve vhodnou dobu po datu schválení žádosti o 
předplatné předané prostřednictvím registračního procesu on-line ze strany OVH.CZ. Zákazník ovšem uznává, že 
OVH.CZ nemá žádnou povinnost co se týče dodržení sjednaného data a že OVH.CZ není vůči Zákazníkovi 
odpovědná za jakékoli zpoždění při poskytnutí předplatného k uvedenému datu; a 
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(iv) že uchová jednu kopii v adresáři a informace obsažené v LCR od každého Digitálního certifikátu, který má být 
zrušen nebo jehož platnost končí, po rozumnou dobu po zrušení nebo skončení Digitálního certifikátu.  

A.9 Doba trvání a výpověď 

Tato smlouva má začít k datu vstupu v platnost a platit po dobu poskytování předplatného, pokud nebude 
vypovězena dříve v souladu s touto částí A.9.  

Každá ze stran může tuto smlouvu o předplatném certifikátu SSL vypovědět z důvodu vhodnosti s výpovědní lhůtou 
20 pracovních dní s písemným oznámením.  

Tato smlouva o předplatném pro certifikát SSL může být vypovězena okamžitě nebo k datu uvedenému v oznámení: 

(i) kteroukoli ze stran, pokud se druhá strana dopustí závažného porušení některé z podmínek této Smlouvy a toto 
porušení (v případě porušení, které lze napravit) nebude odstraněno během 20 pracovních dní následujících po 
písemné žádosti druhé strany požadující vyřešení sporu nebo kteroukoli ze stran, pokud se u druhé strany objeví 
problém nesolventnosti nebo tato druhá strana přestane vykonávat svou činnost;  

(ii) ze strany OVH.CZ, pokud je Digitální certifikát zrušen v souladu s ustanoveními části A.6 nebo pokud není 
OVH.CZ schopna potvrdit, zcela podle svého uvážení, veškeré údaje Zákazníka nebo jejich část. 

A.10 Omezení odpovědnosti 
ZÁKAZNÍK SJEDNÁVÁ, ŽE JEHO PLNÁ ODPOVĚDNOST A JEHO VÝHRADNÍ POSTIH, STANOVENÝ ZÁKONEM, 
SPRAVEDLNOSTÍ NEBO JINAK, CO SE TÝČE SLUŽEB OVH.CZ POSKYTNUTÝCH Z TITULU TÉTO SMLOUVY 
A/NEBO ZA JAKÉKOLI PORUŠENÍ, SE OMEZUJE POUZE NA ČÁSTKU UHRAZENOU ZÁKAZNÍKEM ZA TUTO 
SLUŽBU/TYTO SLUŽBY PO DOBU TRVÁNÍ SMLOUVY, NEBO NA 10 000 $, PODLE TOHO, KTERÁ ČÁSTKA JE 
NIŽŠÍ. OVH.CZ, JEJÍ PŘÍJEMCI LICENCE A POSKYTOVATELÉ (VČETNĚ TŘETÍCH OSOB NABÍZEJÍCÍCH 
SLUŽBY V RÁMCI SLUŽBY PŘEDPLATNÉHO) NESMÍ BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ BRÁNI K ODPOVĚDNOSTI ZA 
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIFICKÉ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY, I KDYŽ OVH.CZ BYLA UPOZORNĚNA NA 
MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD.  

ZÁKAZNÍK ROVNĚŽ SOUHLASÍ, ŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OVH.CZ NEPONESE ODPOVĚDNOST VŮČI 
ZÁKAZNÍKOVI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, KTERÁ MU VZNIKNE KVŮLI POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍHO CERTIFIKÁTU 
MIMO OBLAST POUŽITÍ, JAK JE SPECIFIKOVÁNA V § B TOHOTO DOKUMENTU.   

ZÁKAZNÍK ROVNĚŽ UZNÁVÁ, ŽE OVH.CZ NENESE ODPOVĚDNOST VŮČI ZÁKAZNÍKOVI ZA JAKOUKOLI 
ZTRÁTU, ZAHRNUJÍCÍ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIFICKÉ NEBO DRUHOTNÉ ŠKODY, VZNIKLÉ KTERÉKOLI 
ZE STRAN V DŮSLEDKU ZTRÁTY, KRÁDEŽE, NEOPRÁVNĚNÉHO ŠÍŘENÍ, NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACE, 
POŠKOZENÍ, ZBAVENÍ UŽÍVÁNÍ NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO ÚSTUPKU TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI 
SOUKROMÉHO KLÍČE POUŽÍVANÉHO ZÁKAZNÍKEM. 

 

B. Certifikát zabezpečeného serveru OVH.CZ 
 
B.1 Přihlášené předplatné 

OVH.CZ musí poskytnout certifikát zabezpečeného serveru vytvořený pro instalaci do softwaru webového serveru 
používajícího protokol SSL Zákazníka, který je používán s aktivovaným webovým prohlížečem SSL v3 nebo TLS v 
1.0. Certifikát zabezpečeného serveru musí, v souladu s částkami zaplacenými Zákazníkem, buď: (i) spojovat 
šifrovaným způsobem Veřejný klíč se serverem fungujícím s úplným doménovým jménem; nebo (ii) spojovat 
šifrovaným způsobem Veřejný klíč se serverem fungujícím s názvem kořenové domény. V obou případech je veřejný 
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klíč používán v protokolu SSL/TLS pro ověření serveru a vytvoření šifrovaného připojení mezi aktivovaným webovým 
prohlížečem SSL v3 a serverem Zákazníka.  

B.2 Oblast použití 

Zákazník je oprávněn používat certifikát zabezpečeného serveru pouze pro účely uvedené v DPC OVH.CZ a jeho 
změnách, které jsou uvedeny na http://www.ovh.com/fr/legal/cps.pdf.  

Maximální hodnota jakékoli transakce uzavřené Zákazníkem po dobu jeho používání certifikátů zabezpečeného 
serveru („Maximální hodnota transakce“) nesmí přesáhnout  hodnotu uvedenou v následující tabulce, a maximální 
kumulovaná odpovědnost přijatá OVH.CZ („platební limit“) z titulu záruky OVH.CZ vůči užívající straně (kterou lze 
najít v adresáři) pro všechny požadavky vznesené vzhledem k těmto Digitálním certifikátům, je uvedena v následující 
tabulce.  

 

Typ certifikátu OVH.CZ 
 

Maximální hodnota 
transakce 

Platební limit 

MonoCert 0 $ 0 $ 

Test 0 $ 0 $ 

Standard 50 $ 50 $ 

B.3 Doba služby předplatného 

Délka předplatného začíná k datu vystavení Digitálního certifikátu a pokračuje po dobu stanovenou Zákazníkem na 
přihlašovacím formuláři při registraci on-line až do doby, kdy OVH.CZ zruší Digitální certifikáty v souladu 
s podmínkami této smlouvy, podle toho, které datum nastane nejdříve. 

B.4 Údaje Zákazníka 

B.4.1. Zákazník musí poskytnout následující údaje: Žádost o podepsání certifikátu (Certificate Signing Request nebo 
CSR) (SSD), název organizace (SSD), adresu (SSD), poštovní přihrádku (SSD), město (SSD), region (SSD), PSČ 
(SSD), doménové jméno (SSD), telefon, registrační číslo organizace, kontaktní údaje správce, kontaktní údaje osoby 
pro technické záležitosti (případně), fakturační informace (pokud se liší od údajů organizace), důkaz o existenci a 
organizační struktuře (případně), důkaz totožnosti Předplatitele a uznání souhlasu Předplatitele podle této smlouvy. 
Údaje týkající se zapsání SSD budou přidány do certifikátu zabezpečeného serveru Předplatitele.  

B.4.2. Zákazník tímto souhlasí, že tyto údaje, zaregistrované on-line na přihlašovacím formuláři, budou šířeny, aby 
OVH.CZ mohla správně poskytovat přihlášené předplatné.  

 

 
 


