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PREAMBULE

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

Internetové stránky „OVH“ jsou stránky www.ovh.cz.

„Zákazník“  je  ten,  kdo  si  objednal  službu nabízenou OVH na  základě  těchto  zvláštních
podmínek.

Na tyto zvláštní podmínky se vztahuje právo České republiky v platném znění. V případě
sporu je místně příslušný obvodní soud pro Prahu 1.

ČLÁNEK 1 : PŘEDMĚT

Tyto zvláštní podmínky, které doplňují obecné podmínky služby OVH a zvláštní podmínky
pro registraci,  obnovení a převod názvů domén, mají za cíl definovat technické a finanční
podmínky,  za nichž se OVH zavazuje poskytnout  zákazníkovi  elektronický certifikát  pro
hostované stránky na hostingové službě kompatibilní v rámci hostingové platformy OVH a
přiřazené k názvu domény podle jeho výběru, registrovanému u OVH. 

Tyto zvláštní podmínky mají přednost před obecnými podmínkami a zvláštními podmínkami
pro registraci, obnovení a převod názvů domény, pokud by mezi těmito dokumenty vznikl
rozpor. 

ČLÁNEK 2 : PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ A PODMÍNKY PRO REALIZACI SLUŽEB

Elektronický  certifikát  je  elektronický  soubor  dat, digitálně  podepsaný  a  vystavený
certifikačním orgánem tak, aby byl zajištěn právní vztah mezi názvem domény a správcem
internetové stránky. 
Elektronický  certifikát  zejména  umožňuje  zákazníkovi  šifrovat  přenosy  informací  na
internetovou stránku přiřazenou k názvu domény, který si registroval u OVH.
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OVH  nabízí  službu  v  případě,  že  zákazník  disponuje  názvem  domény  a  kompatibilní
hostingovou službou v rozsahu elektronického certifikátu pro název domény.

Hostingové služby kompatibilní se službou jsou uvedeny na internetových stránkách OVH.

Zákazník se může přihlásit ke službě v důsledku objednání jednoho nebo více názvů domén
na  stránkách  OVH  podle  uvedených  cen,  a  s  výhradou, že  disponuje  kompatibilní
hostingovou službou. 

OVH spustí  službu co možná nejdříve poté,  co byl  název  domény zákazníka schválen u
rejstříku a je dokončena propagace DNS nezbytná pro správné fungování služby. 

Zákazník uznává, že elektronický certifikát je spojen s doménou, kterou si zvolil (s WWW
nebo bez něj,  subdomény nejsou zahrnuty).  V tomto smyslu není převoditelná z jednoho
názvu domény na druhý, registrovaný u OVH nebo třetího registrátora během nebo na konci
smlouvy. 

ČLÁNEK 3 : POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

Zákazník pověřuje OVH, aby jednala u certifikační autority, zejména aby přijala dohody o
upsání s certifikační autoritou a provedla potvrzení jeho objednávky u certifikační autority.
Zákazník výslovně pověřuje OVH, aby předala certifikační autoritě veškeré informace, které
budou požadovány výhradně v rámci dodávky Služby. 

Zákazník se zavazuje, že OVH bude jeho jediným partnerem v rámci dodávky služby. Vzdává
se  tak  možnosti  jednat  přímo  s  certifikační  autoritou,  kromě  výjimečných  případů  a  s
výslovným souhlasem OVH.

OVH zákazníka upozorňuje,  že  v  rámci  dodávky  služby  musí  sdělit  OVH své  přesné  a
aktualizované údaje. Zákazník si je vědom, že elektronický certifikát může být ze strany OVH
nebo  certifikační  autority  anulován  v  případě,  že  zákazník  poskytne  nesprávné  údaje  a
informace.

Zákazník se zavazuje, že sám ponese odpovědnost za hostingový prostor stránky, na které je
instalován elektronický certifikát a bude disponovat přístupem umožňujícím jeho správu. 

Zákazník  se  zavazuje  používat  službu  s  péčí  řádného  hospodáře  ve  smyslu  příslušných
ustanovení občanského zákoníku České republika. 

ČLÁNEK 4 : POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OVH

OVH se zavazuje věnovat veškerou nezbytnou péči a pozornost dodávce služby 
v odpovídající kvalitě. Má však pouze povinnost opatrnosti a pečlivosti.

Povinnosti OVH z titulu těchto smluvních ustanovení se omezují na realizaci elektronického
certifikátu  na  internetovou  stránku  hostovanou  na  službě  kompatibilní  s  hostingovou
platformou OVH a přiřazeného k názvu domény zaregistrovaného zákazníkem u OVH. 
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OVH může, podle svého uvážení a poté, co upozornila zákazníka minimálně třicet dní předem
za pomoci  obvyklých  komunikačních  prostředků  (mailing  listy,  fóra,  internetové  stránky
http://www.ovh.cz/), přistoupit ke změně nebo vypovězení služby v případě, že certifikační
autorita ukončí své operace nebo již nedisponuje právem vydávat elektronické certifikáty. 
V takovém případě se OVH zavazuje vrátit zákazníkovi poměrnou část až do plánovaného
skončení služby.

ČLÁNEK 5 : DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A SKONČENÍ SLUŽBY

Zákazník si službu předplácí na stejnou dobu jako hosting, k němuž je přiřazena. Služba se
automaticky obnoví při obnovení příslušné hostingové služby, kromě případů, kdy si zákazník
přeje její ukončení.

Zákazník  mimo jiné  uznává,  že  ukončení  kompatibilního  hostingového  prostoru  de facto
znamená zrušení  elektronického certifikátu.  Vzhledem k tomu je  třeba  dbát  na obnovení
hostingového prostoru před jeho skončením, aby byl zachován elektronický certifikát spojený
s názvem domény, který je k němu přiřazen.

ČLÁNEK 6 : ZPĚTVZETÍ

Vzhledem k tomu, že vytvoření Certifikátu SSL pro název domény je zakázkou provedenou
na míru zákazníka, zákazník bere na vědomí, že v takovém případě nelze uplatnit nárok na
zpětvzetí.
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