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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY IP PRO UDP 
 

Verze ze dne 23. 7. 2012 

 
 
Definice:  
 
Border: Síťové vybavení, zejména routery tvořící síť spol. OVH.CZ, s.r.o. (dále jen „OVH“) a 
připojené k internetové síti.  
 
UDP: Telekomunikační protokol, jehož zvláštností je umožnění fungování v režimu off-line. 
 
 
 
PREAMBULE  
 
OVH disponuje ochrannými opatřeními ke své infrastruktuře, aby zaručila co nejlepší kvalitu 
služeb pro své zákazníky. Tato opatření jsou zaměřena zejména na omezení počítačových 
útoků na její síť. Vzhledem k tomu, že tato opatření mohou mít do určité míry určité dopady 
na zákazníky, nabízí OVH svým zákazníkům možnost nechráněné IP adresy. 
 
 
ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT 
 
Tyto zvláštní podmínky, které doplňují všeobecné podmínky služeb a zvláštní podmínky 
pronájmu dedikovaného serveru, mají za cíl definovat smluvní podmínky pro službu IP UDP. 
 
 
ČLÁNEK 2: POPIS A PODMÍNKY PRO P ŘÍSTUP KE SLUŽBĚ 
 
Nechráněná IP adresa má umožnit Zákazníkovi provádět výměny z bodu do bodu mezi jeho 
servery a jedním nebo více vzdálenými klienty, aniž by byl omezen ochrannými opatřeními, 
která zavedla společnost OVH na své síti. 
 
Služba je přístupná pro všechny Zákazníky OVH, kteří mají alespoň jeden dedikovaný server 
OVH s aktivovanou profesionální variantou.  
 
Informace obsažené ve Whois adresy nemůže Zákazník personalizovat. 
 
Prostřednictvím svého řídicího rozhraní má Zákazník možnost přidělit svou IP adresu pro 
UDP jinému ze svých dedikovaných serverů, s výhradou, že má rovněž profesionální 
variantu. 
 
ČLÁNEK 3: FAKTURACE 
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Služba se předplácí minimálně na dobu jednoho měsíce a obnovuje se mlčky až do uvolnění 
serveru, k němuž byla nechráněná IP adresa přiřazena.  
 
Zákazník má možnost přiřadit IP adresu pro UDP jinému serveru. V takovém případě bude 
fakturace IP adresy pro UDP automaticky přiřazena k novému serveru. 
 
Po vypršení smlouvy o nájmu dedikovaného serveru, s nímž je Služba spojena, bude IP adresa 
pro UDP automaticky uvolněna a nemůže být Zákazníkovi znovu přiřazena. 
 
 
ČLÁNEK 4: POVINNOSTI A ODPOV ĚDNOST ZÁKAZNÍKA 
 
Zákazník se zavazuje používat službu v souladu se všeobecnými podmínkami Služby a 
zvláštními podmínkami pronájmu dedikovaného serveru OVH, které se na Službu vztahují. 
 
Ze své definice IP adresa pro UDP nepodléhá ochranným opatřením zavedeným OVH, je tedy 
věcí Zákazníka, aby dbal na to, aby jeho činnost na této IP adrese neohrozila síť OVH. 
 
Jakýkoli počítačový útok ze IP adresy pro UDP nebo na ni znamená okamžité a neodvolatelné 
zastavení Služby.  
V takovém případě Zákazník již službu nemůže používat, ani si ji znovu předplatit. 
 
 
 
 
 
 


