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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO DODATEČNÉ IP ADRESY 

 
Poslední verze ze dne 29. 11. 2012 

 
ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT 

 
Tyto zvláštní podmínky doplňují všeobecné podmínky služby. 
 
Mají za cíl definovat podmínky rezervace zdrojů IP adres u společnosti OVH.CZ, spol. s r.o., se 
sídlem Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 288 77 039, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150622 
(dále jen "OVH"). 
 
Žádosti a použití těchto zdrojů podléhají úplnému schválení těchto smluvních podmínek. 
 
Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky. 
 
 
ČLÁNEK 2: POPIS SLUŽBY DODATEČNÉ IP ADRESY  

 
Objednávku dodatečných IP adres provádí Zákazník při objednávce kompatibilní služby 
(dedikovaný server, server Cloud, Private Cloud, aj.) nebo kdykoli přímo ze svého řídicího 
rozhraní.  
 
Každá kompatibilní služba disponuje možností přiřazení stanoveného počtu dodatečných IP 
adres. Omezení jsou definována na stránkách OVH, kde jsou také přístupná. 
 
Každá dodatečná IP adresa je fakturována měsíčně. 
 
Dodatečná IP adresa je automaticky spojena s fakturačním cyklem služby, k níž je přiřazena. 
Zákazníkovi je pak fakturováno používání této IP adresy vždy, když obnoví tuto kompatibilní 
službu. 
 
Zákazník si nastaví parametry používání svých dodatečných adres prostřednictvím svého 
Řídicího rozhraní. Může tak měnit kompatibilní službu, k níž si přeje přiřadit zdroj, ale také 
uvolnit IP adresy, o kterých se domnívá, že je již nepotřebuje. 
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ČLÁNEK 3: PODMÍNKY PŘIŘAZENÍ IP ADRESY K DEDIKOVANÉMU SERVERU 

 

Pokud si to zákazník přeje, může přepnout dodatečnou IP adresu na jiný dedikovaný server, 
který spravuje OVH. Tato operace musí být provedena na řídicím rozhraní zákazníka. Přiřazení IP 
k jinému dedikovanému serveru se účtuje v maximálním počtu IP, které je možné přiřadit k 
dedikovanému serveru. 
 
Podle řady dedikovaného serveru předplaceného u OVH je počet dodatečných IP adres, které je 
možné přiřadit, omezen. Tyto limity je možné zjistit na stránkách OVH a přímo na řídicím 
rozhraní zákazníka. 
 

Přepnutí IP adresy může provést administrativní kontakt původní služby, pokud je rovněž 
administrativním kontaktem dedikovaného serveru určení. 
 
Přepnutí IP adresy může provést technický kontakt původního dedikovaného serveru, pokud je 
rovněž technickým kontaktem dedikovaného serveru určení a administrativní kontakt těchto 
dvou dedikovaných serverů je identický. 
 
Administrativním a technickým kontaktem se rozumí účty zákazníka přiřazené k dedikovanému 
serveru, jak jsou uvedeny na řídicím rozhraní zákazníka. 
 

 
ČLÁNEK 4: MOŽNOST PROFESIONÁLNÍHO POUŽITÍ SPOJENÁ S DEDIKOVANÝM SERVEREM 

 

Tato varianta dává zákazníkovi možnost personalizovat svůj dedikovaný server přiřazením 
nových možností a zejména zvýšit maximální počet IP adres, které je možné přiřadit k 
dedikovanému serveru OVH. 
 
Zákazník tak může disponovat jedním nebo několika bloky sousedících IP adres, jejichž 
maximální počet IP je určen podle řady přiřazeného dedikovaného serveru, pro který je 
aktivována možnost profesionálního použití. 
 
Zákazníkovi se fakturuje celý blok IP adres, ať jsou počet skutečných IP adres a podmínky použití 
jakékoli. 
 
Možnost profesionální použití přiřazená k dedikovanému serveru je předplacena na celou dobu 
pronájmu kompatibilního serveru, k němuž je přiřazena. 
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ČLÁNEK 5: POVINNOSTI OVH 

 
OVH se zavazuje posoudit každou žádost o rezervaci ve lhůtě 7 dní. Pokud OVH v této lhůtě 
nesdělí zákazníkovi odpověď, je žádost automaticky zamítnuta. Zákazník pak musí případně 
podat novou žádost. 
 
OVH se zavazuje věnovat nezbytnou péči a přičinlivost pro správnou realizaci IP adres zákazníka 
u kompatibilní služby stanovené zákazníkem. 
 
OVH se zavazuje poskytnout nezapsané IP adresy, a v případě, že tyto byly zapsány během 
používání předchozím zákazníkem, učiní OVH vše nezbytné pro vyřazení této adresy ze seznamu 
nebo poskytne nové IP adresy po pěti pracovních dnech, kdy nebylo dosaženo jejich vyřazení.  
 
 
ČLÁNEK 6: ODPOVĚDNOST OVH 

 
OVH si vyhrazuje právo zablokovat jakoukoli IP přidělenou zákazníkovi, pokud tato představuje 
nebezpečí pro zachování bezpečnosti platformy OVH, například v důsledku úmyslného činu nebo 
v důsledku zjištění selhání bezpečnosti systému. 
 
Stejně tak může OVH provést zablokování nebo odebrání všech IP adres zákazníka v případě 
nedodržení těchto smluvních podmínek. 
 
OVH odmítá jakoukoli odpovědnost za používání IP adres zákazníkem, které mu byly OVH 
přiděleny. Zákazník je jediný odpovědný za nezákonné, podvodné použití IP adres, jejichž je 
držitelem. 
 
OVH se zavazuje poskytnout technické nástroje umožňující chránit IP adresy zákazníků, 
především tehdy, pokud jsou terčem počítačových útoků. Tato ochrana v žádném případě 
nespočívá v závazku dosažení určitého výsledku k tíži OVH, OVH má pouze všeobecnou 
povinnost opatrnosti a pečlivosti. 
 
OVH si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli žádost o nové zdroje, aniž by to musela zákazníkovi 
zdůvodňovat. Toto odmítnutí může být odůvodněno mnoha příčinami, jako je, ale nikoli pouze: 
nedodržení ustanovení pro přiřazení zdrojů, nedodržení smluvních ustanovení OVH, IP adresy 
zapsané kvůli jejich použití zákazníkem, absence dostupných zdrojů, apod. 
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ČLÁNEK 7: POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA 

 
Zákazník se zavazuje používat přidělené bloky IP adres v souladu s všeobecnými a zvláštními 
podmínkami OVH. 
 
Zákazník nesmí rozesílat hromadné e-maily (spamming) prostřednictvím IP adres přidělených 
OVH. 
 
Pouze Zákazník je odpovědný za používání zdrojů, které mu jsou přiděleny, IP adresy přidělené 
Zákazníkovi nemůže tento postoupit třetí osobě. 
 
Zákazník se zavazuje sám vyřídit jakoukoli žádost třetí osoby a týkající se používání některé IP 
adresy, která mu byla přidělena. 
 
V rámci bloku IP adres se Zákazník zavazuje používat tyto zdroje do výše 80 % ve lhůtě jednoho 
měsíce od jejich přidělení. V opačném případě si OVH vyhrazuje možnost vzít si zpět veškeré 
přidělené zdroje.   
 
Zákazník musí vyplnit formulář umožňující odůvodnit používání bloku IP adres. Tyto informace 
mohou být sděleny rejstříku Regional Internet Registry (RIR) při auditech, který tento provádí. V 
důsledku toho se zákazník zavazuje používat blok IP adres v souladu s údaji, které sdělil při 
rezervaci těchto zdrojů. 
 
Blok IP adres bude zaregistrován do databáze Whois RIR. Zákazník si může personalizovat 
některá pole, která budou veřejně známá. 
 
Zákazník se zavazuje personalizovat revers těchto dodatečných IP adres. 
 
 

ČLÁNEK 8: DÉLKA, FAKTURACE  

 

Dodatečné IP adresy a bloky IP adres se upisují na dobu neurčitou s dobou závazku jednoho (1) 
měsíce. 
 
Dodatečné IP adresy se povinně obnovují s kompatibilní službou, k níž jsou přiřazeny. 
V důsledku toho jsou pozastaveny s kompatibilní službou v případě, že tato není obnovena.  
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Bloky IP adresy mají vlastní fakturační období a musí tedy být před svým skončením obnoveny. 
I když blok IP adres není používán, je při skončení automaticky odstraněn. 
 
Pokud k jejich skončení dojde před skončením smlouvy o pronájmu kompatibilních služeb, k 
nimž jsou přiřazeny, OVH vyzve Zákazníka, aby si obnovil blok IP adres ve stejnou dobu jako 
dotčené kompatibilní služby. 
 
Zákazník na svém Řídicím rozhraní určí IP adresy, které chce uvolnit. IP adresy jsou automaticky 
pozastaveny od okamžiku, kdy OVH schválí žádost Zákazníka o výpověď. 
 
 
ČLÁNEK 9: VÝPOVĚD 

 
Zákazník může vypovědět možnosti dodatečné IP adresy přímo na svém řídicím rozhraní. 
 
Pokud Zákazník požaduje zrušení IP adresy, OVH předtím prověří, zda pověst IP adresy není 
negativní. 
 
Znamená to, že OVH prověří, zda IP adresa nebyla předmětem zařazení na černou listinu 
(blacklisting) ze strany organizace, která je známá v boji proti spamu nebo proti podvodným 
aktivitám (phishing, škodlivé soubory) jako je SPAMHAUS nebo SPAMCOP. 
 
Pokud je tam IP adresa Zákazníka uvedena, je na Zákazníkovi, aby přijal veškerá opatření u 
orgánů, které ji tam zařadily, aby dosáhl jejího vyřazení. Operace potvrzující, že pověst IP adresy 
není narušena a že adresu je tedy možné přiřadit novému zákazníkovi. 
 
V opačném případě nemůže uvolnit IP adresy na tomto seznamu uvedené a bude nadále 
fakturovat jejich používání. Zároveň Zákazník nemůže požadovat od OVH přidělení nových 
dodatečných IP adres. 
 


