
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO VIRTUÁLNÍ PRIVÁTNÍ SERVER (VP S)
Verze ze dne 23.1.2013

VERZE GAMMA

DEFINICE:

Přepnutí: Operace na VPS, jejímž účelem je přechod z konfigurace A na vyšší konfiguraci B 
stejné  řady.  Přepnutí  na  nižší  konfiguraci  není  povoleno.  Tato  operace  se  provádí  přes  
Přepnutí za tepla, což může vést k okamžitému restartu VPS.

Účet  OVH:  Fakturační  účet  zahrnující  všechny  funkce  a  informace týkající  se  fakturace 
služeb 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".   Na Účet OVH si může  
Zákazník připsat  určitou částku a vytvořit  si  tak peněžní  rezervu umožňující  použití  jako  
platební prostředek za objednávku nebo obnovení služeb předplacených u OVH. Zákazník  
rovněž může uvést způsoby platby (převod z bankovního účtu, platba složenkou), které umožní  
automatické placení jeho faktur.

Infrastruktura: Veškeré prvky poskytnuté OVH v rámci VPS, zahrnující především Hostitelský  
server, síť, připojení a virtualizaci.

Řídicí rozhraní: Rozhraní pro správu přístupné Zákazníkovi na stránce nebo prostřednictvím 
API https://www.ovh.cz/managerv5/ po přihlášení zadáním jeho identifikátoru a příslušného 
hesla.

Modely / nabídky VPS: Množství referenčních zdrojů (CPU, RAM, DISK) VPS. Jedná se o  
minimální počet zdrojů přidělený na určité stanovené fakturační období, s výjimkou Změny  
základního výkonu.

Hostitelský server: Fyzický server, nakonfigurovaný a spravovaný OVH, umístěný v datovém 
centru OVH, koncipovaný s cílem umístění VPS Zákazníka.

Virtuální  privátní  server: Rovněž  nazývaný  VPS,  virtuální  podčást  Hostitelského  serveru,  
jehož části paměť a procesor jsou vzájemně sdíleny s ostatními nezávislými VPS.

vRAM:  Dostupná velikost RAM. V rámci VPS řad Classic a Low Latency se vRAM rovná  
garantované velikosti RAM, kterou si Zákazník zvolil. 
Pro  VPS  řady  VPS Cloud  je  velikost  garantované  RAM tvořena  velikostí  RAM zvolené 
Zákazníkem a disku SSD.
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ČLÁNEK 1 : PŘEDMĚT

Tyto  zvláštní  podmínky,  které  doplňují  všeobecné  podmínky  služeb  OVH,  mají  za  cíl 
definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH zavazuje pronajmout a ponechat 
na své platformě VPS Zákazníka. 

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

ČLÁNEK 2 : PROSTŘEDKY

V rámci dodávky Služby dá OVH Zákazníkovi k dispozici VPS disponující dedikovanými 
zdroji  (sdílení harddisku) a zdroji  (RAM a procesor) na Hostitelském serveru a sdílenými 
různými VPS, které jsou na něm instalovány. Vzhledem k velké odbornosti  Služby může 
OVH z tohoto titulu nést pouze povinnost opatrnosti a pečlivosti.

Platforma serveru OVH, kde bude instalován VPS, je přístupná pro Zákazníka a veřejnost 
prostřednictvím  internetové  sítě.  Po  celou  dobu  pronájmu  VPS  dá  OVH Zákazníkovi  k 
dispozici přístup ke komunikačním prostředkům umožňujícím přístup ke Službě.

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/. Zároveň  OVH nabízí uživatelům pro technické poradenství týkající se 
používání  služby možnost  přístupu na fórum na adrese http://www.ovh.cz/ nebo možnost 
komunikace mezi uživateli prostřednictvím hromadného e-mailu (mailing list) zaměřeného na 
Službu: vps@ml.ovh.net

ČLÁNEK 4 : PODMÍNKY REALIZACE SLUŽEB

OVH dá Zákazníkovi k dispozici různé konfigurace VPS, jejichž popis je přístupný na stránce 
http://www.ovh.cz/.

OVH žádá Zákazníka, aby si  všechny konfigurace pozorně  prostudoval,  než potvrdí svou 
objednávku.  Z  tohoto  titulu  je  třeba,  aby definoval  konfiguraci  a  operační  systém,  které 
nejlépe odpovídají jeho očekáváním a potřebám.

Po schválení objednávky OVH zašle tato společnost e-mailem přístupové kódy umožňující 
připojení k VPS. OVH rovněž připomíná, že každý VPS pronajatý od OVH má pevnou IP 
adresu V4 geograficky lokalizovanou v souladu s fyzickou lokalizací VPS. 

Hostitelský server a VPS pronajatý Zákazníkem zůstávají vlastnictvím OVH. 

V rámci této smlouvy je Zákazník jediným správcem svého VPS, OVH žádným způsobem 
nezasahuje do správy VPS Zákazníka.
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Zároveň je OVH pověřena správou materiální infrastruktury a sítě a správou Hostitelských 
serverů, které ji tvoří a na kterých jsou instalovány VPS Zákazníků.

Zákazník prohlašuje, že má veškeré nezbytné technické znalosti pro zajištění korektní správy 
počítačového  serveru,  jako  je  VPS  nabízený  OVH,  ale  také  pro  uchovávání  svých  dat 
uložených u Služby.  Zákazník  se rovněž zavazuje  seznámit  se s dokumentací,  která  byla 
poskytnuta OVH a která se týká služby VPS.

Zákazník má možnost sám instalovat na VPS softwarové aplikace. Tyto instalace provádí plně 
na  svou  vlastní  odpovědnost  a  OVH  nenese  odpovědnost  za  selhání  fungování  VPS 
v důsledku těchto instalací. 

OVH si vyhrazuje možnost filtrovat některé porty,  které pokládá za citlivé pro zachování 
Infrastruktury. Zákazník si je vědom toho, že jsou zavedena omezení na UDP / ICMP.

V rámci Služby má Zákazník možnost změnit konfiguraci svého VPS. Za tímto účelem si 
musí  ze  svého  Řídicího  rozhraní  objednat  svůj  Budoucí  základní  výkon,  na  který  chce 
přepnout svůj VPS. Tato změna může být provedena okamžitě nebo při příštím fakturačním 
cyklu. 

Přenosová rychlost je garantována na 100 Mbps. Výstupní připojení je omezeno na stanovený 
počet TO za měsíc. Tento výpočet se provádí jak pro provoz v rámci OVH, tak pro provoz 
mimo síť OVH.

Jakmile  měsíční  objem  provozu  překročí  objem definovaný pro  měsíc,  sníží  se  rychlost 
připojení pro Virtuální server na 10 Mbps v limitu 20 % objemu přiděleného na měsíc. Nad 
tuto hranici je připojení automaticky přerušeno až do data měsíčního obnovení.

Fakturační podmínky vztahující se na Změnu základního výkonu jsou definovány v článku 9 
těchto podmínek.

Služba je založena na technologiích virtualizace a Zákazník z tohoto titulu uznává, že OVH 
nemůže garantovat žádosti o Přepnutí.

OVH  si  vyhrazuje  možnost  omezit  nebo  zúžit  některé  funkce  VPS,  aby  byla  zajištěna 
bezpečnost jeho Infrastruktury. OVH bude podle možností informovat Zákazníka o zavedení 
blokování. Zákazník se zavazuje používat 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. Zajistit správu Infrastruktury OVH a Hostitelských serverů.
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5.2. Udržovat Hostitelský server ve funkčním stavu. V případě jeho selhání se OVH zavazuje 
vyměnit vadný díl v co možná nejkratší lhůtě, kromě případů, kdy závadu nezpůsobil, nebo 
jakéhokoli  jiného  úkonu,  který  vyžaduje  přerušení  služby  přesahující  obvyklé  lhůty  na 
výměnu. V takovém případě o tom bude OVH neprodleně informovat Zákazníka. 
5.3. Zajistit dostupnost VPS Zákazníka v souladu s ustanoveními článku 9 tohoto dokumentu. 
OVH si vyhrazuje možnost přerušit Službu, aby provedla technický zásah s cílem zlepšení 
fungování. 
5.4.  Co nejrychleji  zasáhnout v případě  závady,  která není důsledkem špatného používání 
VPS Zákazníkem na žádost Zákazníka o zásah. 
5.5. Zajistit zachování co nejvyšší možné kvality svého vybavení. 

ČLÁNEK 6 : ODPOVĚDNOST OVH

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 7;
• šíření nebo nezákonného používání hesla, které bylo Zákazníkovi předáno jako důvěrné;
• poškození aplikace;
• špatného používání terminálů Zákazníkem nebo jeho klientelou; 
• částečného nebo úplného zničení informací předaných nebo uchovávaných v důsledku chyb 
způsobených přímo nebo nepřímo Zákazníkem;
• zásahu třetí osoby nepovoleného Zákazníkem;

OVH si vyhrazuje právo Službu přerušit, pokud VPS Zákazníka představuje nebezpečí pro 
bezpečnost  Infrastruktury  OVH,  zejména  v  případě  pirátského  útoku  na VPS Zákazníka, 
zjištění závady v bezpečnosti systému.
OVH bude rozumné lhůtě a podle možností předem informovat Zákazníka o povaze a délce 
zásahu, aby tento mohl přijmout příslušná opatření. OVH se zavazuje obnovit  připojení s 
výhradou, že Zákazník provede odpovídající a požadované nápravné kroky. 
Ovšem v případě  opakovaného prohřešku nebo mimořádné závažnosti  si  OVH vyhrazuje 
právo neuvést VPS Zákazníka do provozu.
OVH nenese odpovědnost za obsah informací, zvuku, textu, obrázků, formálních prvků, dat 
přístupných na stránkách umístěných na VPS Zákazníka, předaných nebo poskytnutých on-
line Zákazníkem, a to z jakéhokoli titulu. 
OVH nenese  odpovědnost  za  úplné  nebo  částečné  nedodržení  povinnosti  a/nebo  selhání 
operátorů  sítí  pro  přenos  do  internetového  světa,  především  za  poskytovatele  přístupu 
Zákazníka. 

OVH neprovádí žádné specifické ukládání dat uložených na VPS Zákazníka. 
V důsledku toho je věcí Zákazníka, aby přijal veškerá nezbytná opatření pro uložení svých dat 
pro případ ztráty nebo poškození svěřených dat, ať je příčina jakákoli, včetně případů, které 
nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 
OVH  neposkytuje  žádnou  záruku  spojenou  s  důsledky  používání  Služby  Zákazníkem, 
zejména co se týče zabezpečení a uchovávání uvedených dat.
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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.
7.2.  Zákazník  se  zavazuje  poskytnout  platné  údaje  umožňující  jeho  identifikaci:  jméno, 
příjmení, případně název organizace a její IČ, adresa trvalého bydliště nebo sídla včetně PSČ, 
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. Tato žádost OVH se může týkat  i 
různých stránek hostovaných Zákazníkem. 
7.3. Zákazník jedná jako nezávislá jednotka a v důsledku toho provádí svou činnost na svou 
vlastní odpovědnost. Zákazník je sám odpovědný za služby a hostované internetové stránky 
na jeho VPS, za obsah předávaných, vysílaných nebo shromažďovaných informací, za jejich 
provoz a aktualizaci, jakož i za veškeré soubory, především soubory s adresami. 
Zákazník je poskytovatelem hostingu v tom smyslu, že zajišťuje, i bezplatně, pro poskytování 
veřejnosti  prostřednictvím  komunikačních  služeb  on-line,  skladování  signálů,  písemností, 
obrazů, zvuků nebo zpráv jakéhokoli druhu poskytovaných příjemci těchto služeb. 
OVH v tomto smyslu zajišťuje pouze přístup Zákazníka k jeho VPS, který umožňuje ukládat 
jeho data a data jeho zákazníků. 
OVH připomíná, že Zákazník musí přijmout veškerá technická opatření umožňující držení a 
uchovávání  připojovacích  hesel  nebo jakýchkoli  dat  umožňujících identifikaci  kohokoli  a 
přispět  k  vytvoření  obsahu  nebo  některého  z  obsahů  služeb,  jejichž  je  Zákazník 
poskytovatelem, a to v souladu s platnými zákony. 
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 nenese OVH 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 stránek hostovaných na jeho VPS k dispozici 
soubory  nebo  hypertextové  odkazy  porušující  autorské  právo  a/nebo  právo  duševního 
vlastnictví. 
Zákazník nesmí používat Službu pro realizaci služeb jailbreakingu, které mají za cíl umožnit 
stahování souborů ve velkém množství na hostingové platformy.
Zákazník se zavazuje zaplatit veškeré licence, které jsou potřeba, pokud při používání Služby 
využije softwaru třetích osob.
OVH  může  pouze  Zákazníka  upozornit  na  právní  důsledky,  které  by  mohly  vyplývat 
z nezákonných činností na VPS a nenese spoluodpovědnost za používání dat poskytovaných 
Zákazníkem uživatelům internetu. 
Totéž  platí,  pokud  Zákazník  používá  prokázaným způsobem  na  internetové  síti  techniku 
spammingu. Toto chování znamená okamžité přerušení Služby bez upozornění a vypovězení 
této  smlouvy.  Zákazníkovi  je  rovněž  zakázána  veškerá  činnost  proniknutí  nebo  pokusu 
proniknutí ze serveru (jako příklady: scan portů, sniffing, spoofing ...). 
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  sám  ponese  důsledky  selhání  fungování  VPS  v důsledku  použití  jeho 
zaměstnanci nebo osobou, které Zákazník poskytl své heslo (svá hesla). Stejně tak Zákazník 
sám nese důsledky ztráty výše uvedeného hesla nebo hesel. 
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Aby  byla  zachována  úroveň  bezpečnosti  VPS  Zákazníka  a  všech  serverů  na  jeho 
Infrastruktuře, zavazuje se OVH oznámit Zákazníkovi elektronickou poštou přes mailing list 
vps@ml.ovh.net dostupnost aktualizací pro aplikace udržované OVH, u kterých byla zjištěna 
bezpečnostní závada. Pokud aktualizace těchto aplikací není na žádost OVH provedena, OVH 
si vyhrazuje právo přerušit připojení VPS k internetové síti.
Stejně tak v případě, že OVH zjistí, že VPS zákazníka vykazuje nedostatek v zabezpečení, 
může být Zákazníkovi zaslán e-mail, v němž bude uvedeno, že je třeba provést reinstalaci, 
aby byla zachována integrita VPS a celé Infrastruktury.  OVH si  vyhrazuje právo přerušit 
připojení  VPS k internetové  síti,  při  čekání  na  reinstalaci  VPS Zákazníkem.  Manipulace 
spočívající v provádění přenosu dat z napadeného systému do nového systému musí provést 
zákazník  sám. OVH se zavazuje a  omezuje se pouze na svůj  zásah při  instalaci  nového 
systému.
7.6. Zákazník se zavazuje, že nebude odesílat nevyžádané e-maily nebo spamy ze svého VPS. 
Nedodržení  tohoto  ustanovení  může  vést  k pozastavení  VPS,  z něhož  byla  odeslána 
nevyžádaná pošta a/nebo k vypovězení smlouvy. 
7.7.  Zákazník  souhlasí  s  tím,  že  z  bezpečnostních  důvodů  mohou  být  některé  funkce  a 
protokoly (jako IRC nebo párová výměna souborů) ze strany Služby omezeny. Anonymizační 
služby (Proxy) jsou ze Služby zakázány. 
7.8.  Technologie  virtualizace  používaná  OVH ke  správě  VPS Zákazníka  nelze  spojit  se 
závazkem dosáhnout určitého výsledku k tíži  společnosti  OVH co se týče uchovávání dat 
Zákazníka. Veškerá opatření pro ukládání dat si výhradně zajišťuje Zákazník sám. 
7.9.  Zákazník  musí  uhradit  veškeré  licence  nebo  uživatelská  práva  sjednaná  s  OVH. 
V opačném případě si OVH vyhrazuje právo Službu bez upozornění pozastavit. 
7.10. OVH si vyhrazuje možnost provádět kontroly shody používání Služby Zákazníkem s 
těmito ustanoveními. 
OVH si vyhrazuje právo Službu bez upozornění pozastavit, za podmínek uvedených v článku 
7 všeobecných podmínek služby OVH, v případě, že Zákazník nedodrží zvláštní a všeobecné 
podmínky OVH a, obecně, veškeré platné zákony a předpisy a práva třetích osob.

ČLÁNEK 8: GEOGRAFICKÁ LOKALIZACE

Výběr datového centra nebo lokalizace virtuálního serveru je definitivní a nelze ho později 
měnit.

Zákazník souhlasí s tím, že bude rovněž podléhat zákonům platným na území, na kterém je 
instalováno jeho vybavení.

Zákazník také souhlasí s možnosti OVH přerušit její službu, pokud by tato byla použita k 
zakázané činnosti v místě fyzické lokalizace vybavení poskytnutého OVH.

Současně,  v  případě  geograficky lokalizované IP adresy se zákazník zavazuje,  že nebude 
službu  používat  tak,  aby  porušovala  platné  zákony  v zemi,  pro  kterou  je  IP  adresa 
deklarována.  V  případě  takového  porušení  může  být  OVH  nucena  pozastavit  každou 
geograficky lokalizovanou adresu přiřazenou k Zákazníkovi.

ČLÁNEK 9 : ZÁRUKA ÚROVNĚ SLUŽBY
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OVH se zavazuje zajistit  dostupnost VPS řady Low Latency (nízká latence) a Classic na 
99,98 %. 
OVH se zavazuje zajistit dostupnost VPS řady Cloud na 99,99 %. 

ČLÁNEK 10 : DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A OBNOVENÍ SLUŽBY

Standardně je doba trvání smlouva doba uvedená v objednávce a na faktuře předané OVH za 
Službu Zákazníka. 

Zákazník má možnost si rovněž Službu předplatit prostřednictvím předplatného, v souladu s 
všeobecnými podmínkami Služby. V tomto případě je Služba předplacena na počáteční dobu 
jednoho měsíce,  která  se  automaticky prodlužuje  o  stejné období.  Prostřednictvím svého 
Řídicího  rozhraní  může  Zákazník  kdykoli  přepnout  svou  Službu  do  režimu  fakturace 
předplatného, v takovém případě je Služba automaticky prodloužena na dobu jednoho měsíce 
s možností prodloužení od data vypršení Služby. 

ČLÁNEK 11 : CENY, PLATEBNÍ PROSTŘEDKY A FAKTURACE

Ceny platné pro VPS jsou k dispozici na stránce http://www.ovh.cz/. 

Tyto ceny jsou uvedeny se všemi daněmi. Pouze cena uvedená na objednávce vystavené OVH 
odpovídá celkové částce, kterou Zákazník uhradí. Každá dlužná částka je splatná předem. 

Platební  prostředky  akceptované  OVH  při  první  objednávce  Služby  jsou:  převod  z 
bankovního účtu, platba složenkou a platba provedena přes Účet OVH.

Zákazník může provést Změnu základního výkonu v průběhu fakturačního období. V takovém 
případě je Přepnutí na vyšší konfiguraci fakturováno Zákazníkovi podle ceníku platného pro 
novou konfiguraci, do kterého lze nahlédnout na stránce http://www.ovh.cz/.

Pokud je na Účtu OVH Zákazníka částka vyšší nebo rovna částce fakturované za přepnutí 
konfigurace, bude tato částka automaticky inkasována z jeho Účtu OVH.
Není-li zůstatek dostatečný, OVH inkasuje částku od Zákazníka pomocí jednoho z uložených 
způsobů platby přiřazených k jeho Účtu OVH.

Pokud  OVH  nemůže  provést  platbu  pomocí  přiřazeného  platebního  prostředku,  je 
Zákazníkovi zaslán e-mail s výzvou, aby v co nejkratší lhůtě uhradil částku faktury čekající na 
úhradu. V opačném případě bude Služba plným právem ze strany OVH zastavena z důvodu 
nezaplacení.

Přepnutí se provádí od data operace až do data skončení Služby. Fakturuje se rozdíl mezi 
měsíčním tarifem platným pro aktuální model VPS a tarif  platný pro nový model VPS v 
příslušném poměru. 
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ČLÁNEK 12 : ZPĚTVZETÍ

Odchylně od ustanovení článku 12 všeobecných podmínek služby Zákazník (který má 
postavení spotřebitele dle platných předpisů) výslovně souhlasí s okamžitým prováděním 
služby od potvrzení jeho objednávky. Od potvrzení platby má Zákazník přístup ke svému 
VPS. Od tohoto okamžiku nemá Zákazník možnost uplatnit své právo na zpětvzetí jakékoli 
objednávky nebo obnovení Služby.

Totéž platí pro Změnu základního výkonu.

ČLÁNEK 13 : VÝPOVĚĎ, OMEZENÍ A PŘERUŠENÍ SLUŽBY 

13.1. Každá ze smluvních stran může plným právem a bez práva na odškodnění vypovědět 
smlouvu v případě vyšší moci za podmínek uvedených v článku 6 této smlouvy. 
13.2. V ostatních případech může Zákazník vypovědět smlouvu tak, že zašle oznámení poštou 
na následující adresu: OVH.CZ, s.r.o.,  Václavské náměstí  807/64, 110 00 Praha 1 - Nové 
Město.
13.3.  Nedodržení  ustanovení  článku  6  těchto  zvláštních  podmínek  pronájmu  VPS 
Zákazníkem,  a  především  jakákoli  činnost  výslovně  zakázaná  ze  serverů  OVH  a/nebo 
jakýkoli  šířený obsah,  výslovně  zakázaný na serverech OVH a/nebo který by mohl  vést 
k občanské a/nebo trestní odpovědnosti  a/nebo poškodit  práva třetí  osoby,  znamená právo 
OVH odpojit  a/nebo přerušit  okamžitě  a bez předchozího upozornění služby Zákazníka a 
okamžitě vypovědět plným právem smlouvu, aniž by bylo dotčeno právo na odškodnění, které 
může OVH požadovat. 
13.4. Po skončení této smlouvy, bez ohledu na důvod, bude VPS zrušen a veškerá data, která 
na něm mohou být uložena budou smazána. 
13.5.  V každém  případě  jsou  opatření  omezení  nebo  pozastavení  uplatňována  podle 
závažnosti a opakování selhání. Určují se podle povahy zjištěných selhání. 
13.6.  Zákazník  předem souhlasí,  aby OVH provedla  omezení  nebo pozastavení  nabízené 
Služby,  pokud  OVH dostane  v tomto  smyslu  upozornění  od  příslušného  správního  nebo 
soudního orgánu, v souladu s příslušnými platnými zákony. 
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Příloha 1: FTP BACK UP

PŘEDMĚT
Služba Backup FTP je prostor pro ukládání umožňující Zákazníkovi přesouvat data, zejména 
pro účely zálohování dat z jeho VPS.

Služba Backup FTP je k dispozici pouze pro řadu VPS CLOUD. Tato možnost se fakturuje 
měsíčně navíc k měsíčnímu tarifu za VPS.

Zákazník výslovně  uznává, že OVH zasahuje pouze do správy služby FTP, ale v žádném 
případě nezasahuje do přenosu souborů Zákazníka. 

PODMÍNKY REALIZACE SLUŽEB

• Backup FTP
Služba Backup FTP je prostor pro ukládání dostupný přes protokol pro přenos souborů FTP, 
chráněný identifikátorem a heslem, přístupný pouze z VPS zákazníka a pouze za účelem 
uložení záloh z jeho VPS.
Zákazník musí sám realizovat nástroje pro ukládání nebo přenos na místo pro ukládání.

POVINNOSTI OVH

• Povinnosti
OVH není o ukládaných datech nic známo. Je tedy věcí Zákazníka, aby se ujistil,  že má 
dostatečná práva k těmto datům a že obsah neporušuje zákony České republiky ani dobré 
mravy.

OVH se zavazuje věnovat veškerou nezbytnou péči a pozornost dodávce služby.
OVH si vyhrazuje možnost přerušit Službu pro provedení technického zásahu, aby zlepšila 
její  fungování. OVH tedy bude podle možností Zákazníka předem informovat, v rozumné 
lhůtě, o povaze a délce zásahu, aby Zákazník mohl přijmout příslušná opatření. Zákazník tedy 
musí sledovat své příští ukládání.
V případě  selhání serveru pro ukládání a/nebo pokud byla data na serveru porušena nebo 
nedostupná, požádá OVH zákazníka, aby uložení provedl znovu.

• Důvěrnost dat Zákazníka
Data, která jsou dostupná v adresářích k zálohování, zůstávají důvěrná.  Jsou chráněna heslem 
a  jsou  přístupná  pouze  z IP  serveru,  pro  který  je  předplacena  služba  backup.  OVH  se 
zavazuje, že je nebude šířit.  Ovšem na zákonem oprávněnou žádost státních orgánů  bude 
OVH nucena poskytnout těmto státním orgánům požadované informace a poskytnout jim 
veškerou spolupráci,  kterou  zákony České republiky OVH nařizují.  Stejně  tak,  v případě 
podezření  na  průnik  do  zpracování  dat  nacházejících  se  na  zařízeních  OVH,  si  OVH 
vyhrazuje právo přístupu k informacím Zákazníka a případně okamžité zastavení jeho účtu. 

• Odpovědnost
OVH není odpovědná za obsah informací, zvuku, textu, obrazů, formálních prvků, které jsou 
přístupné v uložených adresářích Zákazníka.
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POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen se ujistit,  že zálohování jeho adresářů  proběhlo. V případě  problému 
přijme Zákazník veškerá nezbytná opatření pro spuštění zálohování adresářů. 

Zákazník jedná jako nezávislá jednotka a v důsledku toho provádí svou činnost  na svou 
vlastní  odpovědnost.  Zákazník  je  sám odpovědný za soubory a data,  které jsou dostupné 
v jeho  adresářích.  Je  odpovědný za obsah předávaných,  šířených nebo shromažďovaných 
informací,  jejich používání  a aktualizaci,  jakož i  za všechny soubory,  především soubory 
s adresami. 

DÉLKA SLUŽBY A VÝPOVĚĎ

Služba je uzavřena na dobu zvolenou Zákazníkem při  vystavení  objednávky nebo až  do 
skončení VPS. Služba začíná v okamžiku poskytnutí.

Zákazník  může  službu  při  skončení  obnovit,  na  zvolenou  dobu,  podle  ceníku,  smluv  a 
podmínek OVH platných ke dni obnovení, kromě výpovědi jedné ze stran za dále uvedených 
podmínek a v dále uvedených lhůtách.

• Vymazání dat z Backup FTP
Vymazání dat ze služby Backup FTP se provede současně s vymazáním dat z VPS Zákazníka, 
k němuž je služba přiřazena.
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Příloha 2: Varianta Snapshot

Variantu  Snapshot  si  může  Zákazník  aktivovat  prostřednictvím  svého  Řídicího  rozhraní. 
Podléhá měsíční fakturaci a umožňuje provádět snapshoty (místní obrazy serveru VPS).

OVH upozorňuje Zákazníka, že snapshot není trvalé uložení dat VPS, ale pouze místní obraz. 
V důsledku toho snapshot  nemůže v  žádném případě  zbavit  Zákazníka nutnosti  provádět 
ukládání svých dat v souladu s ustanoveními článku 7 tohoto dokumentu.  

Služba neumožňuje uložit více než jeden snapshot. V důsledku toho má každá žádost o nový 
snapshot za následek okamžité smazání předchozího uloženého snapshotu.

Zákazník může požadovat obnovení své VPS na základě posledního uloženého snapshotu. V 
takovém případě jsou jsou data VPS odstraněna a obnovena data ze snapshotu.

Pokud Zákazník provede deaktivaci varianty snapshot, je poslední snapshot uložen pouze po 
dobu 7 dní. OVH negarantuje žádnou možnost obnovit takto uložená data po uplynutí této 
lhůty.
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