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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO WINDOWS® PRIVATE CLOUD® (PCC)  
Verze ze dne 1.7.2011 

 
 
ČLÁNEK 1 : PŘEDMĚT 
 
Tyto zvláštní podmínky doplňují Zvláštní podmínky služby Private Cloud® a jeho účelem je 
definice technické a finanční podmínky za kterých OVH umožní Zákazníkovi používat 
licence Microsoft Windows® na virtuálních strojích jeho Private Cloudu®. 
 
 
ČLÁNEK 2 : POPIS SLUŽBY 
 
OVH poskytuje Zákazníkům předkonfigurovanými šablonami pro Virtuální stroj (VM) s 
licencemi operačního systému Microsoft Windows® v Zákazníkově Virtualizačním rozhraní. 
Zákazník bere na vědomí, že tento software je produktem třetí strany a nebyl vyvinut OVH. 

OVH zodpovídá pouze za dostupnost šablon pro Zákazníkovy VM. 

 

ČLÁNEK 3 : PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY  

Zákazník má k dispozici šablony do Virtuálních strojů a pomocí Řídicího rozhraní si může 
vybrat licence operačního systému Microsoft Windows® během objednávání služby nebo 
později. 
 
Před instalací šablon Virtuálního stroje na svůj Private Cloud® si musí Zákazník přečíst a 
souhlasit s licencováním daného software. 

Zákazník instaluje a spravuje své licence Microsoft Windows® na svých Virtuálních strojích 
v rámci svých hostitelských počítačů pomocí Virtualizačního rozhraní. 

Pokud jsou aktivní některé virtualizační volby, mohou být licence Microsoft Windows® 
migrovány na nový hostitelský server. 

Zákazník si může nakonfigurovat své Virtualizační rozhraní tak, aby takové migraci předešel. 
Počet Virtuálních strojů není omezen, ale OVH připomíná Zákazníkům, aby pro běh 
Virtuálních strojů vždy zajistili dostatečné množství zdrojů. 
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ČLÁNEK 4 : FAKTURACE 

Ceny za používání licencí Microsoft Windows® jsou zveřejněny na http://www.ovh.cz. 
Zobrazeny jsou bez DPH a závisí na typu hostitelského serveru vybraného Zákazníkem. 

Zákazníkovi je fakturováno měsíčně vždy k poslednímu dni měsíce za každý hostitelský 
server, na jehož Virtuálním stroji byla v tomto období spuštěna alespoň jedna licence 
Microsoft Windows®. 

Cena vztahující se ke každému hostitelskému počítači je fixní a nemění se dle počtu 
Virtuálních strojů aktivovaných na Zákazníkově hostitelském serveru. 

Zákazník bere na vědomí, že jakákoli migrace Virtuálního stroje s licencí Microsoft 
Windows® na nový hostitelský server vyvolá de facto fakturaci za druhý hostitelský server 
v souladu s výše uvedenými ustanoveními. 


