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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ ELEKTRONICKÉ POŠTY PRO VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI – 

PRIVATE EXCHANGE (SOUKROMÁ KOMUNIKACE) 

 

 
Nejnovější verze ze dne 1.října 2015 

 
 
ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT 
 
Tyto zvláštní podmínky doplňují všeobecné podmínky služeb společnosti OVH a definují technické 
a finanční podmínky týkající se poštovní služby pro vzájemnou spolupráci vyvinuté společností OVH z 
řešení založeného na produktu Microsoft® Exchange. Tyto podmínky také definují smluvní ustanovení 
platná pro odběr a užívání služby zákazníkem.  
 
Tyto zvláštní podmínky jsou určující v případě jakéhokoli rozporu s všeobecnými podmínkami. 
 
Služba poskytuje funkce systému elektronické pošty pro odesílání a příjem e-mailových zpráv, kalendářů, 
úložných prostorů pro ukládání souborů... 
 

 
ČLÁNEK 2: PROSTŘEDKY 

 

Služba je přístupná prostřednictvím připojení k Internetu. Společnost OVH nabízí systém elektronické pošty 
pro vzájemnou spolupráci vyvinutý na bázi řešení založeného na produktu Microsoft® Exchange. Tato 
služba poskytuje funkce elektronické pošty a také společný pracovní prostor pro spolupráci umožňující 
výměnu souborů, umístění osobních kalendářů atd... Z tohoto důvodu společnost OVH připomíná, že kvůli 
vysoké technické úrovni služby nemůže být předmětem povinnosti poskytování prostředků.   
 
 
ČLÁNEK 3: POPIS SLUŽBY 
 
Služba je definována jako řešení systému elektronické pošty založené na řešení vycházejícím z produktu 
Microsoft® Exchange 2013 a umožňující kromě funkce odesílání /příjmu elektronické pošty také sdílení 
prostředků nebo informací ve společném prostoru mezi účty vytvořenými v rámci stejné nabídky. Může se 
jednat o kalendáře, události, soubory, pracovní úkoly atd. 
Služba je rozšiřitelná, přístupná více způsoby a umožňuje přizpůsobení zákazníkem, co se týká účtů. 
Účet je definován jako prostor poštovního systému pro vzájemnou spolupráci vytvořený zákazníkem 
a vyhrazený výlučně pro koncového uživatele služby. Každý účet je založený na licenci k produktu 
Exchange a disponuje svým vlastním úložným prostorem. 
 
 
ČLÁNEK 4: PODMÍNKY ODBĚRU SLUŽBY A AKTIVACE SLUŽBY 
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K odběru služby potřebuje zákazník následující:  
 

- Název domény, pro kterou má oprávnění administrátora. V tomto smyslu potvrzuje, že 
disponuje oprávněním měnit konfiguraci názvu doménu, DNS serverů atd.… 
 

- Platný certifikát SSL přiřazený k názvu domény, jež je předmětem odběru služby. Certifikát SSL 
je soubor s daty opatřený digitálním podpisem a vydaný certifikačním orgánem pro účely 
šifrování výměny dat. 

 
Společnost OVH nezaručuje kompatibilitu služby se všemi příponami dostupnými pro názvy domény. Pro 
ilustraci uvádíme příponu .TEL, která v rámci přípon prodávaných společností OVH ke dni vzniku tohoto 
dokumentu není konzistentní se službou. Společnost OVH doporučuje zákazníkovi, aby si na jejích 
stránkách ověřil kompatibilitu svého názvu domény se službou. 
 
Je nutné, aby zákazník vlastnil oprávnění administrátora ke svému doménovému jménu pro každý odběr 
služby. Umístění služby totiž může vyžadovat operace konfigurace názvu domény, aby byla umožněna 
správná instalace služby.  
 
Společnost OVH vytvoří certifikát SSL pro zákazníka, který jej musí ověřit prostřednictvím pole TXT. 
Zákazník musí zadat pole TXT názvu domény, které musí potvrdit v rozhraní správy společnosti OVH, tak 
aby se společnost OVH mohla ujistit, že zákazník je opravdu administrátorem této domény. Společnost 
OVH se zříká jakékoli odpovědnosti v případě zpoždění implementace služby. 
 
Zákazník musí před každým odběrem služby ověřit, zda splňuje ustanovení tohoto článku, jinak může 
vyžádat zrušení služby v souladu s všeobecnými podmínkami služby stanovenými společností OVH. 
 
K aktivaci služby dochází po ověření platby zákazníka a je charakterizována implementací služby 
a zasláním přístupových kódů umožňujících její administraci, které poskytne společnost OVH. 
 
 
ČLÁNEK 5: PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽEB 
 
Od ověření objednávky zákazníka provádí společnost OVH instalaci jeho služby. Poté je úkolem zákazníka, 
aby se připojil k rozhraní pro správu a provedl konfiguraci služby.  
 
Zákazník musí zejména určit konkrétní název domény, do které si přeje službu nainstalovat, technickou 
konfiguraci názvu domény a informace týkající se jeho certifikátu SSL.  
 
Zákazník vytvoří účty pro názvy domén spravované společností OVH přímo v rozhraní pro správu a tyto mu 
budou účtovány nebo inkasovány za podmínek definovaných v článku 9 tohoto dokumentu.  
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Společnost OVH nabízí zákazníkovi možnost volby mezi různými účty, z nichž každý poskytuje seznam 
dostupných funkcí. Společnost OVH si vyhrazuje možnost nabízet nové funkce nebo rozvíjet funkce 
stávající. 
 
Zákazník určuje, které funkce mají být přiřazeny jednotlivým uživatelům, a následně registruje k odběru 
odpovídající účty. Zákazník se může v rámci služby registrovat k odběru různých typů účtů. 
 
 
 
ČLÁNEK 6: POVINNOSTI SPOLEČNOSTI OVH 
 
Společnost OVH se zavazuje věnovat maximální péči a vyvinout maximální úsilí nezbytné pro dodání 
služby v kvalitě odpovídající zvyklostem dané profese a aktuálnímu stavu vývoje. Společnost OVH se 
zavazuje: 
 
6.1. Udržovat ve funkčním stavu technické vybavení, na kterém je nainstalována služba zákazníka.  
 
6.2. Zajistit přístup k rozhraní pro správu a ke službě prostřednictvím sítě Internet. Společnost OVH si také 
vyhrazuje právo přerušit funkci za účelem provedení technického zásahu pro zajištění lepší funkce.  
 
6.3. Rychle zasáhnout na vyžádání zákazníka v případě incidentu, který není způsoben nesprávným 
použitím služby zákazníkem. 
 
6.4. Zajistit údržbu na nejvyšší úrovni kvality pro své nástroje v souladu s předpisy a zvyklostmi dané 
profese. 
 
6.5. Zaručit důvěrnost dat zákazníka s výhradou správné konfigurace přístupu spojeného se službou podle 
dispozic článku 8 tohoto dokumentu. 
 
 
ČLÁNEK 7: ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI OVH 
 
Společnost OVH si vyhrazuje právo na přerušení služby zákazníka v případě, že představuje riziko pro 
bezpečnost hostingové platformy společnosti OVH, ať se jedná o používání služby nestandardním 
způsobem, se zlými pohnutkami nebo podvodným způsobem. V tomto případě se bude společnost OVH 
snažit předběžně a v možném rozsahu informovat zákazníka. 
Společnost OVH nemůže nést odpovědnost za obsah informací, zvuku, textu, obrazů, prvků, údajů všeho 
druhu, které jsou dostupné ve službě zákazníka, nebo dále přenášené či zpřístupněné zákazníkem či 
uživateli jeho služby, a to z jakéhokoli důvodu.  
 
Společnosti OVH nelze přisuzovat odpovědnost za úplné nebo částečné nedodržení povinností a/nebo 
selhání operátorů přenosových sítí globálního Internetu a především poskytovatelů připojení zákazníka.  
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V rámci elektronické pošty nemůže společnost OVH zaručit správné doručení elektronických zpráv 
odeslaných ze služby zákazníkem nebo některým uživatelem služby, pokud je velikost zprávy větší než 
standardně používaná velikost používaná poskytovateli systému elektronické pošty, tedy 10 MB. 
 
Pro zaručení bezpečnosti služby a jejího správného fungování si společnost OVH vyhrazuje možnost 
omezit technické vlastnosti přístupu ke službě a především objem přenosu souborů, podmínky přístupu 
k platformě nebo dokonce blokování veškerých přístupů uskutečňovaných prostřednictvím sítí nebo IP 
adres považovaných společností OVH za nebezpečné nebo škodlivé. 
 
Společnost OVH se zříká jakékoli odpovědnosti v případě nesprávného fungování služby z důvodu 
konfigurace provedené zákazníkem. Společnost OVH v tomto ohledu upozorňuje zákazníka, že je jeho 
úkolem určit maximální počet účtů, které je možné ve službě instalovat. Pro vaši informaci, společnost OVH 
doporučuje zákazníkovi nekonfigurovat v rámci služby více než tisíc (1000) účtů.  
 
Společnost OVH si vyhrazuje možnost pozastavit službu v případě použití, které není v souladu 
s uvedenými zvláštními podmínkami nebo všeobecnými podmínkami služby společnosti OVH, platnými 
zákony a předpisy nebo je v rozporu s právy třetích stran, či v případě požadavku adresovaného 
společnosti OVH kompetentním orgánem. A podobně, společnost OVH může být nucena k přístupu k datům 
zákazníka na základě požadavků stejných orgánů. 
 
 
ČLÁNEK 8: POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA 
 
8.1. Zákazník jedná jako nezávislý subjekt, a v důsledku toho přebírá výlučnou odpovědnost za rizika 
a nebezpečí spojená s jeho aktivitami. Zákazník je výlučně odpovědný za služby, aplikace, software 
uložený v jeho službě, obsah přenášených, šířených nebo shromažďovaných informací, jejich využívání 
a aktualizace, stejně jako za všechny soubory, zejména soubory s adresami. Zákazník se zejména zavazuje 
respektovat práva třetích stran, zejména osobnostní práva, práva k duševnímu vlastnictví třetích stran 
a také autorská práva, patentová práva nebo práva k ochranným známkám. Z toho důvodu nelze 
společnosti OVH přisuzovat odpovědnost za obsah přenášených, šířených nebo shromažďovaných 
informací, jejich využívání a aktualizaci ani za jakékoli soubory, zejména soubory s adresami, a to 
z jakéhokoli důvodu. 
 
Společnost OVH může pouze upozornit zákazníka na právní důsledky, které by mohly vyplynout z 
nezákonných aktivit v rámci služby, a vzdát se jakékoli společné odpovědnosti za používání údajů 
poskytnutých uživatelům zákazníkem.  
 
To stejné platí, pokud zákazník prokazatelně využívá techniku zasílání nevyžádaných zpráv na Internetu, 
která bez předchozího upozornění vede k přerušení služby a zrušení těchto podmínek. 
 
V takovém případě zákazník nemá nárok na vrácení již uhrazených částek ze strany společnosti OVH. 
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8.2. Zákazník sám nese odpovědnost za nesprávnou funkci služby v důsledku užívání členy jeho personálu, 
uživateli jeho služby nebo všemi osobami, kterým zákazník poskytl hesla umožňující úplné nebo částečné 
připojení ke službě. A podobně, zákazník a/nebo uživatelé služby nesou výhradně důsledky ztráty hesla, jak 
je uvedeno výše. 
 
8.3. Zákazník je výhradně odpovědný za vytváření, správu, administraci a odstraňování účtů, které si 
registruje v rámci služby. Je jeho povinností zajistit správnou správu přístupu uživatelů k účtům a případným 
datům uloženým ve společném pracovním prostoru. Povinností zákazníka je generovat hesla pro každý 
účet, který vytvoří v rámci služby. 
 
V tomto ohledu se společnost OVH zříká jakékoli odpovědnosti v případě narušení rozhraní pro správu 
nebo účtů, které lze přímo přičíst nesprávné správě přístupu ze strany zákazníka. 
 
 
8.4. Je povinností zákazníka ujistit se před odebráním účtu, že má k dispozici zálohu dat. V tomto případě 
budou všechna data odpovídající tomuto účtu společností OVH odstraněna. 
 
8.5. Zákazník se zavazuje starat se o zabezpečení svých dat a také o správu odpovídajícího přístupu ke 
všem účtům. 
 
8.6. Společnost OVH připomíná zákazníkovi, že porušení listovního tajemství je trestně postižitelné dle 
ustanovení článků 226-15 a 432-9 trestního zákoníku a článku L33-1 zákona o poštovních službách 
a elektronické komunikaci. 
 
8.7. Zákazník zaručuje, že je administrátorem domény po celou dobu trvání služby. 
 
8.8. Zákazník se zavazuje, že nepoškodí značky společnosti  OVH ani společnosti Microsoft®. 
 
 
ČLÁNEK 9: SAZBY, PLATBY A FAKTURACE 
 
9.1. Sazby 

 

Sazby platné pro řešení systému elektronické pošty pro vzájemnou spolupráci jsou k dispozici na stránkách 
http://www.ovh.com. 
 

 

9.2.  Počáteční objednávka 

 

Platba počáteční objednávky musí být provedena bankovní kartou (VISA, MASTERCARD, CARTE BLEUE 
nebo EUROCARD), šekem, platebním příkazem nebo prostřednictvím služby PAYPAL. 
 
Žádné jiné platby než platby pomocí výše uvedených metod nebudou akceptovány ani ověřeny (ani platba 
poštovní poukázkou, ani platby prostřednictvím systému Swift…). 

http://www.ovh.com/
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V rámci služby se zákazník musí při počáteční objednávce registrovat k pronájmu privátního serveru 
vyhrazeného pouze k fungování systému elektronické pošty pro vzájemnou spolupráci. Tento server je 
pronajat zákazníkem na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením. 
 

 

9.3.  Prodloužení služby 

 

Poté musí zákazník platit za službu jednou měsíčně platební metodou schválenou společností OVH 
a zpřístupněnou zákazníkovi pro tyto účely. 
 

 
V den výročí služby zákazníka společnost OVH provede výpočet pro určení maximálního počtu aktivních 
účtů během tohoto období a vyúčtuje zákazníkovi za předchozí měsíc měsíční náklady podle typu účtů.  
 
Takto pro ilustraci uvádíme, že v případě, že by zákazník využil na začátku fakturačního období 10 
standardních účtů a poté by aktivoval 5 dalších ve dvacátý den svého fakturačního období, přičemž tento 
počet (10 + 5) by odpovídal maximálnímu počtu účtů aktivovaných v měsíci, by společnost OVH fakturovala 
15 standardních účtů za měsíční sazbu platnou pro tento typ účtu podle sazeb uvedených na stránkách 
společnosti OVH.  
 
Smlouva uzavřená zákazníkem je automaticky prodloužena o dobu jednoho měsíce od data uplynutí 
počáteční doby odběru, platba je automaticky převedena z platební karty, bankovního účtu nebo účtu 
služby PAYPAL zákazníka. 
 
Prodloužení služby se týká pouze existujících účtů (již vytvořených) k datu výročí služby, které jsou 
automaticky prodlouženy na následující fakturační období.   
 
Zákazník však může zabránit prodloužení jednoho nebo více účtů své služby prostřednictvím rozhraní pro 
správu. Zvolené účty jsou deaktivovány a nejsou prodlouženy na konci běžného období v případě 
požadavku formulovaného zákazníkem. 
 

 

9.4. Volby 

 

Každá volba registrovaná k odběru v rámci služby je předmětem samostatné fakturace na základě 
podmínek platných pro tuto volbu, které jsou definovány na stránkách společnosti OVH. Tato volba může 
být fakturována platbou za úkon, měsíc či rok, podle typu volby. 
 
 
9.5. Důsledky zpoždění platby 
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Vyskytnou-li se potíže s uhrazením částky fakturované zákazníkovi, je zákazníkovi zaslán e-mail na adresu 
uvedenou ve správci s výzvou k co nejrychlejšímu provedení úhrady ve lhůtě osmi dnů pro zabránění 
celkovému přerušení služby. 
 
Nedojde-li k přijetí a ověření platby společností OVH do osmi dnů od zaslání tohoto e-mailu, přistoupí 
společnost OVH k pozastavení služby a všech účtů, které jsou pro tuto službu registrovány.  
 
Zákazník má poté 48 hodin na obnovení služby a v případě, že během této lhůty nedojde k ověření platby 
společností OVH, přistoupí společnost OVH k odstranění služby zákazníka a všech uložených dat. 
 
Každé opoždění platby nebo nedoplatek (zrušení platby kartou, nedostatečné prostředky a/nebo zamítnutí 
naší bankou při platbě inkasem...) je považováno za pozdní platbu. 
Na základě výslovné dohody a s výhradou žádosti o odložení a schválení společností OVH konkrétním 
způsobem a písemnou formou, celkové nebo částečné zpoždění platby při splatnosti celé dlužné částky dle 
smlouvy dává společnosti OVH plné právo bez předchozího upozornění pozastavit všechny aktuální služby, 
bez ohledu na jejich povahu, aniž by bylo omezeno právo společnosti OVH na ukončení smlouvy v souladu 
s článkem 7 všeobecných podmínek služby stanovených společností OVH. 
 
Jakýkoli rozpor týkající se fakturace a povahy služby musí být vyjádřen prostřednictvím e-mailu zaslaného 
podpoře společnosti OVH do 5 dnů od faktury za prodloužení. 
 
V případě, že jsou vynaloženy náklady společností OVH nebo společností Microsoft®, společnost OVH 
o tom informuje zákazníka a poskytne mu doklady a odpovídající fakturu. Zákazník bude požádán 
o uhrazení těchto částek. Zákazník může poté tuto částku uhradit šekem v eurech. 
 
 
ČLÁNEK 10: ODSTOUPENÍ 
 
V souladu s ustanoveními článku 14 všeobecných podmínek služby zákazník (za kterého se považuje 
spotřebitel ve smyslu ustanovení spotřebitelského zákona) výslovně přijímá okamžité poskytnutí služby od 
ověření jeho objednávky a výslovně se vzdává uplatnění svého práva na odstoupení. Od ověření platby 
získává zákazník přístup ke svému rozhraní pro správu a ke službám systému elektronické pošty 
a možnost objednávat účty dle vlastní volby.  Od té doby a v souladu s podmínkami článku L 121-21-8 
spotřebního zákona nemá zákazník možnost uplatňovat své právo na odstoupení pro celou objednávku 
nebo prodloužení služby. 


