
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU DEDIKOVANÉ CDN
Verze ze dne 10.4.2013

Verze GAMMA

DEFINICE :

OVH:  Společnost OVH.CZ, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1 -
Nové Město, IČ: 28877039, DIČ: CZ28877039, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150622, dále jen "OVH".

Adresa IP Anycast: IP adresa, na kterou musí být přesměrován název domény Zákazníka, aby
byla umožněna aktivace Služby.

Šířka pásma: Objem vyměněných dat (stahování a odeslání) mezi CDN a uživateli internetové
stránky Zákazníka. Tento objem se vypočítává v bytech.

Backend: IP adresa odpovídající hostingu Zákazníka a na kterou jsou stahovány obsahy při
prohlížení stránky Zákazníka Uživatelem.

Cache: Lokální paměť Serveru CDN (POPs CDN).

CDN:  (zkratka  pro  „content  delivery  network“)  Server  Cache  rozmístěný  po  světě  a
umožňující optimalizaci zobrazení internetové stránky Zákazníka.

Dynamické obsahy: Nestálé obsahy, které se mohou měnit podle různých parametrů, zejména
webového prohlížeče Uživatele, připojení atd.

Statické obsahy: Stálé obsahy typu Image, stránky CSS, které nemají být různé při prohlížení
internetové stránky dvěma různými uživateli a jejich velikost je menší než 20 MB.

Provozní kredit: Objem dat, který může být poskytnut Zákazníkovi jako kredit a pro který jsou
odečítána připojení Uživatelů. Počítá se pouze provoz mezi Serverem CDN a Uživatelem,
nikoli mezi Serverem DCN a hostingem stránek Zákazníka. 

Název domény: Prvek internetové stránky tvořící její identitu v internetové síti.

Bod přítomnosti:  Bod fyzické lokalizace v síti OVH Serverů CDN připojených k internetové
síti, jak jsou uvedeny v obchodní nabídce.

Přesměrování: Operace, kterou Zákazník mění konfiguraci serverů DNS svého názvu domény,
aby je směroval na Službu.

Strana 1 z 7

OVH.CZ, s.r.o., Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 28877039 - DIČ: CZ28877039

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150622



Pravidlo  parametrování:  Parametr  zavedený Zákazníkem a určující  pravidla  pro dočasné
ukládání statických obsahů internetové stránky (Cache).

Server  CDN:  Počítačový server  spravovaný OVH, lokalizovaný v Bodě  přítomnosti  a  na
kterém jsou v rámci Služby prováděny žádosti Uživatelů při prohlížení internetové stránky
Zákazníka.

Internetová  stránka:  Všechny  stránky  a  obsahy  přístupné  obecně  prostřednictvím  názvu
domény a tvořící internetovou stránku (stránky) Zákazníka.

TTL:  (zkratka pro Time To Live) doba, po kterou jsou statické obsahy internetové stránky
Zákazníka uchovávány v paměti Cache CDN.

Uživatelé: Uživatelé internetu, kteří navštívili internetovou stránku Zákazníka.

ČLÁNEK 1 : PŘEDMĚT

Tyto  zvláštní  podmínky,  které  doplňují  všeobecné  podmínky  služeb  OVH,  mají  za  cíl
definovat  technické  a  finanční  podmínky,  za  kterých  se  OVH  realizovat  Službu  CDN
DEDICATED během období Gamma, dále Služba.

Období GAMMA je fáze, během které není vývoj Služby ještě úplně dokončen. 

V důsledku toho jsou některé funkce ve vývoji a nemusí dosahovat stanovených cílů.

Zákazník  uznává,  že  v  rámci  fáze  GAMMA  se  u  Služby  mohou  vyskytnout  poruchy
fungování a uzavírá smlouvu s plným vědomím této skutečnosti.

Tyto zvláštní podmínky mají  přednost  před podmínkami všeobecnými,  pokud by se mezi
oběma dokumenty objevil rozpor. 

ČLÁNEK 2 : POPIS SLUŽBY

Pro připomenutí,  internetová stránka je tvořena statickými  a dynamickými  částmi. Služba
CDN DEDICATED umožňuje profesionálům optimalizovat  zobrazení jejich internetových
stránek určených jejich Uživatelům ve světě. 

Uživatel,  který  si  chce  prohlížet  internetovou  stránku  Zákazníka,  bude  automaticky
přesměrován na Server CDN, k němuž je přístup přes internetovou síť nejpřímější.

Služba je realizována s výhradou, že Zákazník má kladný Provozní kredit, jinak je Služba
automaticky pozastavena a dostupnost stránky je zajištěna přímo hostingem.

Statické obsahy internetové stránky mohou být uloženy v Cache CDN nejpříměji dostupném z
místa  připojení  Uživatele,  pouze  Dynamické  obsahy  zůstávají  přímo  stažené  na  hosting
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Zákazníka. Zobrazení stránky Uživateli  je optimalizováno a hosting internetové stránky je
méně namáhán.
Hosting  internetové  stránky  Zákazníka  je  možné  provádět  přímo  u  OVH nebo  u  jiného
poskytovatele hostingu.

ČLÁNEK 3 : TECHNICKÁ PODPORA

V případě poruchy fungování Služby spadající do odpovědnosti OVH má Zákazník možnost
kontaktovat  službu  Incident,  zavedenou  OVH,  jejíž  údaje  jsou  k  dispozici  na  stránce
http://www.ovh.cz/.  Zákazník  uznává,  že  vypracování diagnostiky  může  být  předmětem
fakturace, pokud porucha fungování Služby nespadá do odpovědnosti OVH. Zároveň OVH
nabízí uživatelům pro technické poradenství týkající se používání služby možnost přístupu na
fórum  na  adrese http://forum.ovh.net/ nebo  možnost  komunikace  mezi  uživateli
prostřednictvím hromadného e-mailu (mailing list) zaměřeného na Službu: cdn@ml.ovh.net

OVH připomíná Zákazníkovi,  že  technická  podpora  je  zajišťována  jen  pro  Službu CDN
DEDICATED a v žádném případě pro hosting internetové stránky Zákazníka.

ČLÁNEK 4 : PŘEDBĚŽNÉ POŽADAVKY/PODMÍNKY REALIZACE SLUŽBY

Zákazník musí disponovat minimálně jedním Názvem domény a hostingovou službou, aby
mohl Službu používat.

Služba vyžaduje plnou správu Zákazníkem z jeho Názvu nebo názvů domén, což znamená, že
Zákazník musí být držitelem Názvu nebo názvů domény nebo být držitelem pověřený a musí
disponovat nezbytnými technickými a lidskými prostředky pro správné nastavení parametrů

Služby. Konfigurace serverů DNS nebo Názvu domény musí být změněna Zákazníkem, aby
přesměroval své Uživatele na CDN pro zobrazení své internetové stránky. 

Pokud nedojde k přesměrování na CDN, Zákazník nemůže využívat výkonů Služby.

Od této změny a s výhradou šíření změny serverů DNS budou žádosti Uživatelů prohlížejících
si  internetovou  stránku  Zákazníka  automaticky  přesměrovány  na  server  CDN,  který
shromažďuje statické obsahy přímo u hostingu Zákazníka (server(y) Backend).

Takže podle Pravidel parametrování definovaných Zákazníkem budou různé Statické obsahy
odpovídající  internetové  stránce  Zákazníka  uloženy  v  paměti  Cache  Bodů  přítomnosti  a
umožní  tak  rychlejší  zobrazení  těchto  obsahů  při  pozdějším  prohlížení.  Celkový  provoz
odpovídající odchozím připojením k Uživatelům je odečítán z Provozního kreditu přiřazeného
ke Službě CDN Zákazníka.

Předplacení Služby může fungovat jen tehdy, pokud Zákazník disponuje minimálně jedním
hostingem, na kterém jsou uložena data z jeho internetové stránky.

Zákazník  může na stránkách OVH nahlížet  do seznamu Bodů  přítomnosti  odpovídajícího
místům, na kterých OVH disponuje Servery CDN. Zákazník nemůže určit, které jsou Body
přítomnosti, které chce pro svou službu aktivovat, ty jsou vždy aktivovány standardně. OVH
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si  po dobu trvání  smlouvy vyhrazuje možnost  změnit  lokalizaci  svých  Bodů  přítomnosti.
OVH  informuje  Zákazníka  v  případě  zrušení  nějakého  Bodu  přítomnosti  a  ten  může
požadovat zrušení své Služby bez poplatků.

Zákazník  může  konfigurovat  maximálně  1  000  názvů  domén  na  jednom Serveru  CDN.
Paralelně je možné konfigurovat pouze jediný Backend pro název domény.

Po potvrzení objednávky ze strany OVH tato zašle e-mailem podmínky pro realizaci Služby
pro internetovou stránku Zákazníka. 

Zákazník se zavazuje používat tuto Službu ve shodě. 

ČLÁNEK 5 : POVINNOSTI OVH

OVH se zavazuje věnovat veškerou nezbytnou péči  a pozornost  dodávce služby v kvalitě

odpovídající zvyklostem dané profese a podle pravidel řemesla. 

OVH se zavazuje: 

5.1.  zajišťovat  správu Infrastruktury  OVH a Serverů  CDN, nezávisle na správě  zbývající
stránky k tíži Zákazníka.
5.2. Udržovat Servery CDN ve funkčním stavu. V případě selhání jednoho z nich se OVH
zavazuje provádět  operace přepnutí na jiný Server CDN transparentně  pro Zákazníka, aby
omezil riziko přerušení Služby nebo přístupu k internetové stránce Zákazníka.
5.3. Zajistit zachování co nejvyšší kvality svých nástrojů v souladu s pravidly a zvyklostmi
dané profese. 

ČLÁNEK 6 : ODPOVĚDNOST OVH

Poskytnutí Služby v žádném případě nekoliduje s hostingem sjednaným Zákazníkem. OVH
rovněž nemůže garantovat úroveň rychlosti optimalizovanou zavedením Služby, která závisí
zejména na internetové stránce Zákazníka, Obsahu a místech prohlížení Uživateli.

Odpovědnost OVH nelze uplatňovat v případě: 

• chyby, nedbalosti, opomenutí nebo selhání Zákazníka, nedodržování sdělených pokynů;
•  chyby,  nedbalosti  nebo opomenutí třetí osoby,  nad kterou OVH nemá žádnou kontrolní
pravomoc nebo pravomoc dohledu;
• vyšší moci, události nebo závady, které nezávisejí na vůli OVH;
• zastavení Služby z jakéhokoli důvodu uvedeného v článku 8;
• šíření nebo nezákonného používání hesla, které bylo Zákazníkovi předáno jako důvěrné;
• poškození aplikace;
• absence dostupnosti názvu domény nebo hostingu internetové stránky Zákazníka, která by v
důsledku mohla vést k nedostupnosti Služby CDN DEDICATED;
• špatné konfigurace názvu domény Zákazníkem; 
• částečného nebo úplného zničení informací předaných nebo uchovávaných v důsledku chyb
způsobených přímo nebo nepřímo Zákazníkem;

Strana 4 z 7

OVH.CZ, s.r.o., Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 28877039 - DIČ: CZ28877039

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150622



• zásahu třetí osoby nepovoleného Zákazníkem;

OVH si  vyhrazuje  právo  přerušit  Službu bez upozornění,  pokud Služba CND Zákazníka
představuje  nebezpečí  pro udržení  bezpečnosti  Infrastruktury  OVH nebo obecněji,  pokud
používání Služby Zákazníkem je takové povahy, že by zavázalo odpovědnost OVH jakýmkoli
způsobem.

V ostatních případech bude OVH podle možností Zákazníka předem informovat, v rozumné
lhůtě  a  podle možností,  o  povaze a délce  zásahu,  aby Zákazník  mohl  přijmout příslušná
opatření. OVH se zavazuje obnovit přístup ke Službě Zákazníka s výhradou, že tento provede
odpovídající  a  požadované  nápravné  kroky.  V  případě  opakovaného  prohřešku  nebo
mimořádné závažnosti si OVH vyhrazuje právo neuvést Službu CDN Zákazníka do provozu.

V rámci Služby OVH v žádném případě nezasáhne jako poskytovatel hostingu internetové
stránky Zákazníka. Zároveň OVH nemůže nést odpovědnost za statické a dynamické obsahy
internetové stránky, a to: informací, zvuku, textu, obrázků, formálních prvků, dat přístupných
prostřednictvím Serveru CDN Zákazníka, předaných nebo poskytnutých on-line Zákazníkem,
a to z jakéhokoli titulu. 

OVH sama určí  optimalizaci  Služby a zejména volbu nejpřímějšího Bodu přítomnosti  při
prohlížení internetové stránky Zákazníka Uživatelem.

OVH nemůže nést odpovědnost za úplné nebo částečné nedodržení povinnosti a/nebo selhání
operátorů  sítí  pro  přenos  do  internetového  světa,  především  za  poskytovatele  přístupu
Zákazníka nebo Uživatelů. 

V  případě  přerušení  Služby  kvůli  vyčerpání  celého  Provozního  kreditu  nemůže  OVH
garantovat reaktivaci Služby okamžitě po zaplacení nových Provozního kreditu Zákazníkem.

Změny  provedené  na  internetové  stránce  Zákazníka  budou účinné  až  od  vypršení  TTL
určeného pro statické obsahy.  Uživatelé prohlížející si  internetovou stránku se tak mohou
seznámit s provedenými změnami až od vypršení TTL.

Služba v  žádném případě  nezbavuje  Zákazníka  povinnosti  přijmout  veškerá  opatření  pro
ukládání dat ze svého hostingu. Stejně tak nemůže OVH v žádném případě předávat kopie dat
uložených na serveru CDN, data jsou uložena jen na dobu určenou TTL.

V důsledku toho je věcí Zákazníka, aby přijal veškerá nezbytná opatření pro uložení svých dat
pro případ ztráty nebo poškození svěřených dat nebo poškození své internetové stránky, ať je
příčina jakákoli, včetně případů, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Služba  rovněž  umožňuje  disponovat  statistikami  umožňující  zjistit  informace  týkající  se
používání Služby (jako lokalizace Uživatelů, provoz Serverem CDN ...). OVH se bude snažit
vypočítat  statistiky  v  co  nejkratší  lhůtě,  Zákazník  ovšem uznává,  že  údaje  zobrazení  na
řídicím rozhraní mohou doznat mírnou odchylku od skutečných údajů a údajů zobrazených v
daný okamžik. Statistiky předané prostřednictvím tohoto rozhraní  poskytuje OVH jen pro
informaci a v žádném případě nemohou být základem pro odpovědnost OVH.
OVH nezaručuje správné fungování tohoto statistického nástroje během období Gamma.
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Používání  Služby  může  být  bezpečnostním  opatřením  sloužícím  k  omezení  dopadu
počítačových  útoků  na  hosting  Zákazníka,  ovšem  Služba  není  firewall,  antivirus  atd.  a
nezbavuje v žádném případě  Zákazníka povinnosti přijmout veškerá bezpečnostní opatření
pro zajištění jeho internetové stránky a předcházet všem útokům typu vniknutí SQL, DDOS,
XSS atd. 

ČLÁNEK 7 : POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

7.1.  Zákazník  se  zavazuje,  že  disponuje  nezbytnými  pravomocemi,  oprávněním  a
schopnostmi  k uzavření  této  smlouvy  a  provádění  stanovených  povinností  a  zejména
dostatečnými právy ohledně Názvu domény a hostingu.
7.2.  Zákazník  se zavazuje poskytnout  platné údaje umožňující  jeho identifikaci:  příjmení,
jméno, případně název organizace, poštovní adresa, telefonní číslo, elektronická adresa. OVH
si  vyhrazuje  možnost  požadovat  doklady,  které  musí  Zákazník  předložit  do 72 hodin od
žádosti OVH, pokud nebudou doklady předloženy, vyhrazuje si OVH možnost přerušit služby
Zákazníka. 
7.3. Zákazník jedná jako nezávislá jednotka a v důsledku toho provádí svou činnost na svou
vlastní  odpovědnost.  Zákazník sám je odpovědný za svou internetovou stránku, za obsah
předávaných,  šířených  nebo  shromažďovaných  informací,  jejich  používání  a  aktualizaci,
jakož i za všechny soubory, především soubory s adresami. 
7.4.  Zákazník  se především zavazuje  dodržovat  práva třetích osob,  především osobnostní
práva,  práva duševního vlastnictví třetích osob, jako jsou autorská práva, práva k patentům
nebo značkám. V důsledku toho OVH nenes odpovědnost za obsah předávaných, šířených
nebo  shromažďovaných  informací,  za  jejich  používání  a  aktualizaci,  jakož  i  za  veškeré
soubory, především soubory a adresami, a to z jakéhokoli titulu. 
Zákazník nesmí dát veřejnosti  prostřednictvím své internetové stránky k dispozici soubory
nebo hypertextové odkazy porušující autorské právo a/nebo právo duševního vlastnictví. 
V takových případech si OVH vyhrazuje právo okamžitě plným právem vypovědět smlouvu, 
aniž by byla dotčena práva na odškodnění, které může OVH požadovat.
7.5.  Zákazník  nese sám důsledky selhání  fungování  své internetové stránky vyplývající  z
poruchy fungování jeho hostingu.
7.6. Zákazník musí pravidelně nahlížet na své Řídicí rozhraní, aby zkontroloval svůj Provozní
kredit  a případně  ho doplnil,  pokud se domnívá, že objem dat není  dostačující  pro trvalé
zajištění jeho Služby CDN DEDICATED.
7.7. OVH si vyhrazuje možnost provádět  kontroly shody používání Služby Zákazníkem s
těmito ustanoveními.
7.8.  Zákazník  se  zavazuje  nepoužívat  Službu  k  šíření  video  nebo  audio  obsahů
prostřednictvím technologie streamingu.
7.9. Zákazník se zavazuje omezit využívání Cache pro obsahy o velikosti větší než 20 MB.
OVH si vyhrazuje právo Službu bez upozornění pozastavit, za podmínek uvedených v článku
8 této smlouvy v případě,  že Zákazník  nedodrží  zvláštní  a všeobecné  podmínky OVH a,
obecně, veškeré platné zákony a předpisy a práva třetích osob.

ČLÁNEK 8 : VÝPOVĚĎ, OMEZENÍ A PŘERUŠENÍ SLUŽBY 

8.1 OVH si vyhrazuje možnost pozastavit Službu v následujících případech:
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• Používání  Služby  za  porušení  těchto  zvláštních  podmínek  nebo  obecných
podmínek pro Službu OVH;

• Spotřebování  celého  Provozního  kreditu  odpovídajícího  Službě  Zákazníka
(počítají se pouze spojení mezi Serverem CDN a Uživateli).

• Používání  Služby  k  nezákonným  účelům (jako  příklad:  dětská pornografie,
terorismus, podněcování k nenávisti, stránky pro sázení on-line nepovolené v
České republice, SPAM, pirátské stránky, warez atd.).

• Stanovisko vydané příslušným orgánem, správním, arbitrážním nebo soudním,
v souladu s příslušnými platnými zákony;

• Pokud  Zákazník  neposkytne  svou  součinnost  k  ukončení  podvodného
používání Služby;

• Podezření z podvodu, pirátství na internetové stránce Zákazníka;
• Pokus o phishing
• Pokud by Služba Zákazníka mohla poškodit Infrastrukturu OVH;
• Absence platby ze strany Zákazníka.
• Absence práva na Název domény nebo hosting nebo ke správě příslušné

stránky.

8.2. Každá ze stran může plným právem a bez odškodnění vypovědět smlouvu v případě vyšší
moci za podmínek uvedených ve Všeobecných podmínkách Služby. 
8.3 V ostatních případech může Zákazník vypovědět Smlouvu prostřednictvím svého Řídicího
rozhraní nebo tak, že zašle oznámení poštou na následující adresu: OVH.CZ, s.r.o., Václavské
náměstí 807/64, 110 00 Praha 1 - Nové Město.
8.4 Provozní kredit je zrušen ve lhůtě 5 dní od skončení Služby nebo od nabytí účinnosti
výpovědi.
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