Všeobecné smluvní podmínky

Základní ustanovení
1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem
internetových služeb a Zákazníkem.
2. Provozovatelem internetových služeb (dále jen „Služby“) je Bc. David Straka, čp. 311, 69671 Blatnice pod
Svatým Antonínkem. Živnostenské oprávnění je vedeno na Živnostenském úřadě ve Veselí nad Moravou
ZIV/940/2008/3.
3. Zákazníkem se stává svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře
Smlouvu. K uzavření smlouvy dojde vyplněním objednávky na stránkách „lethost.cz“ (nebo jiných stránkách
provozovatele) na některou z nabízených služeb Provozovatele a současně řádným zaplacením částky dle
aktuálního ceníku provozovatele, popř. zřízením služby pokud se jedná o službu bezplatnou. Objednáním
služby Zákazník projevuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (VOP). Při objednání obdrží
Zákazník od provozovatele přihlašovací údaje do zákaznického účtu. Zákazníkem - spotřebitelem se rozumí
svéprávná fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s Provozovatelem pro své soukromé, nepodnikatelské účely.
4. Zákaznickým centrem se rozumí stránky na adrese „lethost.cz“, kde může zákazník po přihlášení spravovat
své služby u Provozovatele.
5. Autorizací se myslí prokázání totožnosti zákazníka, zejména prokázání se přihlašovacím jménem a heslem k
Zákaznickému účtu, a tím také prokázání práva pro nakládání se zákaznickým účtem a službami, které jsou
pod ním vedeny.
6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Provozovatelem a objednávat
služby nabízené Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný
souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Provozovatelem vyžádán a Zákazník je povinen jej
neprodleně předložit, jinak je Provozovatel oprávněn objednanou službu zrušit.
7. Objednáním služby Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, těmito VOP a
všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou
jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání
Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, tyto VOP a další podmínky v
případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.
8. Zákazník uzavřením Smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s funkcemi dané služby a z toho důvodu není
v rámci poskytnuté služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s
odůvodněním, že mu provedení služby nevyhovuje.
9. Zákazník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo
právním řádem České republiky Provozovateli, jiným uživatelům Služeb nebo jiným třetím osobám. Této
odpovědnosti se nelze zprostit.
10. V případě, že Zákazník porušuje tyto VOP, je Provozovatel oprávněn pozastavit jeho Služby. Při zvlášť
závažném porušení nebo opakovaném porušování těchto VOP je Provozovatel oprávněn službu zrušit.
11. Pozastavením služby se rozumí znefunkčnění dané Služby a/nebo zamezení přístupu k dané Službě.
Zákazník současně nemá přístup ani k žádným datům (souborům, databázím), která je Službě patří, a lze je
získat pouze prodloužením platnosti Služby nebo uhrazením poplatku za obnovu dat ze zálohy.
12. Zrušením služby se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat této služby.
13. Nedílnou součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek jsou dílčí dokumenty upravující podmínky pro
jednotlivé druhy nabízených služeb:

- Smluvní podmínky doménových služeb (Podmínky DS), součástí tohoto dokumentu
- Smluvní podmínky hostingových služeb (Podmínky HS), součástí tohoto dokumentu

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky
1. Provozovatel zajistí bezproblémový provoz služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a
softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby provozovány.
2. Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.
3. Provozovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně
provést za účelem zajištění dalšího chodu služeb a serverů.
4. Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Provozovatele, která způsobuje
úplnou nefunkčnost či nedostupnost služeb, následkem čehož je Zákazník nemůže v plné míře využívat. Za
poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka.
5. Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna třetí stranou.
6. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena
technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi uživatelem
a servery Provozovatele či vyšší mocí. Provozovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě
nefunkčnosti připojení uživatele k Internetu.
7. O poruchách, odstávkách a důležitých změnách je Provozovatel povinen informovat Zákazníka na svých WWW
stránkách v rámci možností s dostatečným předstihem.
8. Zákazník nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností služby.
9. V případě nefunkčnosti či poruchy služby je Zákazník povinen závadu písemně (e-mailem, kontaktním
formulářem) reklamovat a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
10. Na případnou kompenzaci z důvodu poruchy služby nemá Zákazník nárok v případě, že z jeho strany nebyly
řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované služby Provozovatelem, služba je
vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně
prokazatelným způsobem (e-mailem, kontaktním formulářem) neprovede reklamaci nefunkčnosti služby
nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
11. Provozovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze
svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené
nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
12. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole
(zejména porucha pevného disku).

Zákaznická podpora a komunikace se zákazníkem
1. Rozsah a podmínky poskytování zákaznické podpory jsou specifikovány v podmínkách jednotlivých služeb.
2. Při kontaktování zákaznické podpory může Provozovatel požadovat, aby se Zákazník prokázal přihlašovacími
údaji do zákaznického účtu či jinými identifikačními údaji pro tento účel stanovené (autorizace). Pokud tak
Zákazník neučiní, může Provozovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika Provozovatele
odmítnout.
3. V rámci zákaznické podpory poskytuje Provozovatel Zákazníkovi základní informace, návody a rady. Pokud
Zákazník žádá po Provozovateli řešení problému, který vyžaduje zásah technika Provozovatele a který byl

způsoben chybou na straně Zákazníka či následkem nesprávného užívání Služby, může Provozovatel po
Zákazníkovi požadovat úhradu zásahu technika podle aktuálního ceníku.
4. Jestliže je u služby k dispozici podpora přes telefon, lze telefonem získávat pouze obecné informace a rady či
řešit zjevné poruchy či nedostatky služby. Nelze však přes telefon žádat provedení úkonů, které vyžadují
autorizaci zákazníka. V takovém případě je nutné na WWW stránkách Provozovatele po přihlášení do
zákaznického účtu vyplnit kontaktní formulář.

Vyúčtování a platby
1. Aktuální ceník je k dispozici na stránkách Provozovatele „lethost.cz“. Změny v ceníku Provozovatel včas
oznamuje na stejných stránkách.
2. Faktury a zálohové faktury jsou Zákazníkovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu,
která je uvedena v zákaznickém účtu. Účetní doklady nejsou poskytovány v papírové podobě, s čímž Zákazník
výslovně souhlasí.
3. Faktury za jednorázové úkony techniků jsou splatné předem, případně do 7 dnů od (vystavení faktury / zaslání
faktury Zákazníkovi).
4. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv zálohovou fakturu (výzvu k platbě) do konce předplaceného období dané
služby, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.
5. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv fakturu do doby její splatnosti, je Provozovatel oprávněn službu
pozastavit.
6. Jestliže je jakákoliv faktura či zálohová faktura nezaplacena ani 3 kalendářní dny po konci předplaceného
období dané služby, tak je Provozovatel oprávněn službu zrušit. V takovém případě budou data Zákazníka
nenávratně smazána. V případě, že zákazník bude chtít tato data získat zpět (pokud je bude mít Provozovatel
k dispozici v záloze), případně službu obnovit, Provozovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu dle
svého ceníku.
7. Službu, kterou Provozovatel nebo Zákazník vypověděl (použil tzv. Doběhnutí služby v administraci), může
Provozovatel zcela zrušit hned po skončení předplaceného období či hned po termínu dohodnuté výpovědi.
8. Neuhrazení faktury či zálohové faktury nemá vliv na předplatné období. Zákazník je povinen uhradit provoz
služby i za dobu, kdy byla Provozovatelem pozastavena.
9. Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek:
a) platba je zaslána na správný účet Provozovatele
b) je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
c) při platbě je uveden správný variabilní symbol
d) platba je připsána na účet Provozovatele
e) platba je zpracována platebním systémem Provozovatele
10. Provozovatel neakceptuje písemná, faxová, e-mailová ani žádná jiná podobná potvrzení o zaplacení, pokud
částka na účet Provozovatele ještě nedorazila.
11. Při mezinárodní platbě je Zákazník povinen uhradit veškeré poplatky spojené se zahraničním platebním stykem
(nastavení poplatků „OUR“). V opačném případě provozovatel platbu neakceptuje a Zákazník je povinen
dorovnat rozdíl tak, aby přišla Provozovateli částka v plné požadované výši.
12. Veškeré slevové kupóny, pokud není uvedeno jinak, platí pouze pro nově objednané služby pouze na první
fakturační období, neplatí na prodloužení služeb, taktéž neplatí na doplatkové faktury a na úhradu dodatečně
aktivovaných příplatkových služeb. Slevové kupóny nelze nijak kombinovat ani sčítat. Slevové kupóny nelze
uplatňovat zpětně (po zaplacení objednávky).

Práva a povinnosti poskytovatele
1. Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv
chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Zákazník užíváním služeb.
2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Zákazníkovi způsobena v
souvislosti s používáním služeb.
3. Provozovatel je oprávněn změnit parametry služeb a jejich variant. Je však povinen tyto změny předem
oznámit Zákazníkovi formou informace na WWW stránkách Provozovatele.
4. Provozovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Zákazníkem, není-li mezi nimi
dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto smluvních podmínek a
zneužití poskytované služby. O tom je Provozovatel povinen Zákazníka ihned informovat.
5. V případě, že Zákazník porušuje tyto Smluvní podmínky nebo jiná ujednání s Provozovatelem, je Provozovatel
oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou službu zrušit. V takovém případě budou data
Zákazníka smazána a uložena na náhradním nosiči. V případě, že zákazník bude chtít tato data získat zpět,
Provozovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu dle svého ceníku.

Práva a povinnosti zákazníka
1. Zákazník je povinen používat služby podle manuálů, návodů a instrukcí dodaných Provozovatelem. Je také
povinen v tomto smyslu proškolit všechny, kteří se na správě služeb podílejí.
2. Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Zákazník
je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.
3. Zákazník je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a
hesla) všech uživatelů pro správu a užívání služeb a pro přístup do zákaznického účtu. Za jakékoliv škody,
které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je
odpovědný Zákazník.
4. Zákazník souhlasí s tím, že mu bude Provozovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce služeb
Provozovatele.
5. Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků,
záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jeho účelem.
6. Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými
mravy, rozesílání nevyžádané pošty apod.
7. Zákazník je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými
mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem
chráněná práva provozovatele a třetích osob.
8. Zákazník ručí Provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci, ve všech objednávkových
formulářích a dalších dokumentech. Zároveň je Zákazník povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit
jejich změnu Provozovateli. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení
neplatných či neaktuálních údajů.

Vyloučení z provozu
1. Provozovatel může odmítnout poskytování služeb Zákazníkovi, jehož aktivita alespoň částečně spadá do
některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá

do některé z následujících kategorií:
- je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami
- je v rozporu s dobrými mravy
- porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv
- rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)
- přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob
- přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran
- ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob
2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž
rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele.
3. Zákazník není oprávněn ukládat či sdílet programy nebo data (soubory), jichž není autorem a nemá k
nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Poskytovatel je oprávněn si v případě
podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Zákazníka písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit.
Zákazník je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Zákazník toto
potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory)
smazat. Rozhodnutí o souladu využití služby a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení
Provozovatele.
4. Provozovatel je oprávněn zkoumat data (soubory) zákazníka, pokud pojme podezření, že jsou tato data
(soubory) v rozporu s těmito podmínkami.
5. Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím
stranám.
6. Provozovatel umožní umístění obsahu s erotickou a pornografickou tématikou na svých zařízeních pouze po
předchozí dohodě mezi Zákazníkem a Provozovatelem. Bez této dohody je umístění, šíření a stahování
takového obsahu zakázáno.
7. Provozovatel je oprávněn omezit provoz služby v případě, že Zákazník pro jejich provoz využívá nevhodné
softwarové prostředky či nejsou vhodně nastavené (např. chyba ve skriptu, nevhodný algoritmus v programu,
chybně nastavené databázové indexy apod.). Rozhodnutí o nevhodnosti je výhradně na uvážení
Provozovatele.

Ochrana informací a ochrana osobních údajů
1. Provozovatel i Zákazník se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti
se zřízením a provozem služeb.
2. Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem
resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou
veřejně dostupné.
3. Poskytovatel je oprávněn sdělovat potřebné údaje třetím osobám pro potřeby poskytování licencí na provoz
služeb; v takovém případě zákazník souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány
touto třetí stranou.
4. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
5. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem,
zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování,
jakož i jinému zneužití

Doba trvání dohody a její zánik
1. Dobu trvání dohody a její zánik upravují smluvní podmínky konkrétních služeb.
2. Zákazník – spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od
smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Vzhledem k tomu, že Zákazník – spotřebitel výslovně
požádal Provozovatele o započetí s poskytováním služeb před koncem lhůty pro odstoupení, bere na vědomí,
že je povinen uhradit Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku
odstoupení od smlouvy. Odstoupit může zákazník vyplněním příslušného formuláře v příslušné zákaznické
sekci na internetových stránkách Provozovatele.
3. Při ukončení provozování služby nezaniká Zákazníkovi povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové
faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.

Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
2. S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či
legislativě, vyhrazuje si Provozovatel ve smyslu § 1752 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oprávnění tyto
VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Provozovatel na svých WWW stránkách a
Zákazník bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové
VOP vstoupí v účinnost. Zákazník má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy
nastane jejich účinnost. V případě, že Zákazník změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah
řídí novým zněním VOP. V případě, že Zákazník změny/nové úplně znění VOP odmítne, jsou Provozovatel i
Zákazník oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí.
Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní
straně.
3. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Zákazníka ve více jazykových verzích, má přednost česká verze.
Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
4. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.5.2014.

Smluvní podmínky hostingových služeb

Základní ustanovení
1. Tyto Smluvní podmínky hostingových služeb (dále jen "Podmínky HS") jsou součástí „Všeobecných smluvních
podmínek služeb podnikatele Bc. David Straka“ (dále jen "VOP").
2. Použití těchto Podmínek HS má přednost před použitím VOP.
3. Mezi hostingové služby se řadí webhosting a serverhosting.
4. Webhosting je poskytnutí prostoru na serverech Provozovatele pro provoz WWW stránek na doméně 2.
úrovně, s podporou e-mailových schránek pro doménu a databází.
5. Serverhosting je pronájem virtuálních a dedikovaných serverů. Virtuálními servery se myslí provoz serveru ve
virtualizačním prostředí, kdy je část serveru Provozovatele vyhrazena pro běh serveru Zákazníka.
Dedikovanými servery se myslí fyzický server vyhrazený pro Zákazníka.
6. Smluvní vztah trvá i poté, co Zákazník přestěhuje své aplikace, WWW stránky a další data k jinému
provozovateli a přestane služby Provozovatele využívat. Zákazník musí v takovém případě službu řádně
vypovědět a to vyplněním kontaktního formuláře, přičemž je povinen se řádně autorizovat.
7. Přístupové údaje (přihlašovací jména a hesla) jsou při zřízení služby zasílány na e-mailovou adresu Zákazníka,
uvedenou u služby v údajích o odběrateli. Při zapomenutí hesla není možné heslo Zákazníkovi znovu zaslat,
protože si je Provozovatel z bezpečnostních důvodů ve svých databázích neeviduje. V takovém případě si
musí zákazník nastavit nové heslo na stránkách zákaznického centra nebo zasláním autorizované žádosti
kontaktním formulářem.

Webhosting
1. Webhosting zahrnuje provoz WWW stránek pro doménu 2. úrovně na serveru Provozovatele. Zákazníkovi je
vyhrazen prostor na WWW serveru, na který je možné umístit své WWW stránky. Server běží na operačním
systému Linux, je možné využít technologii PHP.
2. Webhosting zahrnuje též provoz e-mailových služeb pro příslušnou doménu. Zákazníkovi je vyhrazen prostor
na e-mailovém serveru, na kterém si může Zákazník vytvářet jednotlivé e-mailové schránky a přistupovat k nim
pomocí protokolů POP a IMAP a dále může odesílat e-maily protokolem SMTP. Počet e-mailových schránek je
omezen specifikací vybraného tarifu uveřejněného na lethost.cz – prostor schránky je omezen celkovým
pronajatým prostorem, který je sdílen mezi všechny využívané služby.
3. Webhosting zahrnuje též možnost objednat si jednu nebo více databází. Jejich počet a typ je omezen
specifikací využívaného tarifu (dle lethost.cz), je však omezen celkový obsazený prostor.
4. Webhostingové služby jsou provozovány na sdílených serverech, tj. na takových, kde se nachází zároveň
služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího
vytížení serveru jinými zákazníky. Provozovatel rychlost webhostingových služeb nijak negarantuje. Jestliže má
zákazník vyšší požadavky, doporučuje se přejít na vyšší varianty hostingových služeb (virtuální či dedikované
servery).
5. Prostor pro WWW stránky je neomezený. Smí být však využit pouze pro umístění dat, která nejsou v rozporu s
kapitolou „Vyloučení z provozu“ všeobecných smluvních podmínek.
6. V prostoru daného webu smí být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat
a směřuje na ně z tohoto webu odkaz. Webhosting neslouží jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro
provoz veřejných WWW prezentací. Celý web musí být umístěn a provozován ze serverů Provozovatele,

webhosting nelze použít např. jen jako úložiště pro soubory ke stažení. Soubory, jejichž umístění v prostoru
webu není dle názoru Provozovatele opodstatněné, je Provozovatel oprávněn smazat.
7. Podrobnosti, technické specifikace a konkrétní omezení webhostingových služeb jsou uvedeny na stránkách
Provozovatele.
8. Data webhostingů jsou zálohována 1x týdně. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na
kterém jsou služby provozovány. Jestliže zákazník požaduje obnovu dat ze zálohy v případě, že ztráta dat
nebyla způsobena Provozovatelem či poruchou jeho technologie, je taková obnova zpoplatněna dle aktuálního
ceníku.
9. K webhostingu je poskytována zákaznická podpora pouze e-mailovou komunikací či použitím kontaktního
formuláře na stránkách Provozovatele, a to v době uvedené na internetových stránkách Poskytovatele v sekci
Kontakt. Mimo tuto dobu je poskytován pouze technický dohled a řešení poruch služeb.
10. V případě překročení limitu obsazeného prostoru u e-mailových služeb není Zákazníkovi umožněn příjem
dalších e-mailových zpráv (zprávy jsou e-mailovým serverem odmítány).
11. V případě překročení limitu obsazeného prostoru u databází je Zákazník Provozovatelem vyzván k napravení
situace. Zákazník je povinen velikost obsazeného prostoru snížit nebo se s Provozovatelem dohodnout na
podmínkách navýšení tohoto prostoru. Jestliže Zákazník nadále překračuje povolené limity, je Provozovatel
oprávněn službu pozastavit.

Serverhosting
1. Součástí služby provozu virtuálních a dedikovaných serverů je pouze provoz příslušného virtuálního či
fyzického hardware a zajištění konektivity do sítě Internet. V této službě není zahrnut provoz žádného software
ani žádných dalších služeb. Software si na server instaluje a konfiguruje Zákazník sám, popř. Provozovatel za
úhradu dle aktuálního ceníku.
2. Provozovatel odpovídá za funkčnost virtuálních a dedikovaných serverů po hardwarové stránce. Při poruše je
povinen provést výměnu porouchané hardwarové součásti či výměnu celého zařízení do 24 hodin od lokalizace
problému. Formou příplatkové služby dle aktuálního ceníku je možné tuto dobu upravit na kratší. Jestliže
Provozovatel do smluvené doby nápravu HW poruchy neprovede, má Zákazník nárok na 1 měsíc provozu
služby zdarma.
3. Lokalizací poruchy se myslí zjištění přesné příčiny problému technikem Provozovatele.
4. Provozovatel neodpovídá za funkčnost software na virtuálním či dedikovaném serveru a jeho správnou
konfiguraci (s výjimkou software, který přímo zajišťuje virtualizaci hardware virtuálního serveru). O operační
systém na serveru a všechny další softwarové součásti a data se stará Zákazník, popř. Provozovatel za úhradu
dle aktuálního ceníku.
5. Provozovatel neprovádí monitoring funkčnosti virtuálního či dedikovaného serveru (s výjimkou samotného
virtualizačního prostředí). Zákazník je povinen si případný monitoring funkčnosti, stavu a dostupnosti zajistit
sám. Stejně tak je na něm zjištění případné poruchy hardware a jejího nahlášení Provozovateli.
6. Provozovatel provádí nejdéle měsíční zálohování virtuálních serverů, ale pouze pro potřebu obnovy v případě
technické závady či poruchy ze strany Provozovatele. Tyto zálohy neslouží pro obnovu dat na vyžádání
Zákazníka. Zákazník je povinen zálohy softwaru a dat provádět sám svými prostředky. Zálohování
dedikovaných serverů Provozovatel neprovádí.
7. Zákazníkovi je ke každému virtuálnímu či dedikovanému serveru přidělena 1 pevná veřejná IP adresa,
případně další za příplatek dle aktuálního ceníku, kterou může na serveru využívat.

8. Zákazníkovi je zakázáno využívat jiné IP adresy, které mu nebyly přiděleny Poskytovatelem, či se jinak
pokoušet narušovat nebo přetěžovat síťovou komunikaci či samotnou síť Provozovatele. V případě
neoprávněného použití IP adresy je Provozovatel oprávněn server ihned odpojit od sítě.
9. Virtuální servery jsou provozovány na sdílených serverech, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro
více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení
serveru jinými zákazníky. Provozovatel rychlost serverhostingových služeb nijak negarantuje. Jestliže má
Zákazník vyšší požadavky, doporučuje se přejít na dedikované servery.
10. Do diskového prostoru virtuálního či dedikovaného serveru se započítává též prostor, který zabere samotný
operační systém a další software nainstalovaný na serveru.
11. Zákazník je povinen mít svůj virtuální či dedikovaný server nastavený tak, aby při plánovaném či
neplánovaném restartu došlo ke korektnímu spuštění všech potřebných aplikací a služeb na serveru.
Provozovatel neodpovídá za případné problémy či škody způsobené chybným spuštěním aplikací či služeb
nebo chybnou konfigurací na serveru Zákazníka.

Odesílání e-mailových zpráv
1. Webhosting a SMTP servery Provozovatele je zakázáno využívat k hromadnému rozesílání jakýchkoliv emailových zpráv (např. newslettery) bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou vyžádané (nelze odesílat ani
vyžádané newslettery apod.).
2. Z webhostingu je povoleno odeslat nejvýše 500 e-mailových zpráv denně. Při překročení tohoto limitu může být
odeslání odmítnuto a zprávy můžou být zahozeny.
3. Přes SMTP server Provozovatele je povoleno odeslat nejvýše 500 e-mailových zpráv denně. Při překročení
tohoto limitu může být odeslání odmítnuto a zprávy můžou být zahozeny.
4. Omezení odesílání zpráv z webhostingu a přes SMTP server je možné Zákazníkovi po dohodě s
Provozovatelem navýšit. Oprávněnost tohoto požadavku je na posouzení Provozovatele.
5. Provozovatel neručí za případné škody způsobené nemožností odeslání e-mailových zpráv po překročení
stanovených limitů.
6. Virtuální servery a dedikované servery je povoleno využívat k hromadnému rozesílání zpráv při splnění
následujících podmínek:
- musí se jednat o vyžádané zprávy, tedy příjemci si musí být vědomi, že se přihlásili k odběru těchto zpráv
- zprávy musí být zasílány v neobtěžujícím množství
- ve zprávě musí být uveden postup k odhlášení odběru a odesílatel musí žádosti o odhlášení akceptovat a
respektovat
7. U virtuálních a dedikovaných serverů je Zákazník povinen na žádost Provozovateli sdělit informace ohledně
prováděného hromadného rozesílání:
- jakým způsobem jsou získávány e-mailové adresy příjemců a jak je získáván souhlas se zasíláním
- jaké zprávy jsou rozesílány
- jak často jsou zprávy rozesílány
- v jakém množství jsou rozesílány (celkový počet, rychlost odesílání)
- jakým způsobem mohou příjemci odběr zrušit
- případné další informace dle požadavku Provozovatele
8. Pokud Zákazník provádí hromadné rozesílání zpráv, je povinen si při tom počínat tak, aby co nejméně
zatěžoval cílové e-mailové servery např. rozprostřením rozesílání v čase po rozumně malých dávkách. Je
zakázáno provést hromadné rozeslání jednou velkou dávkou.

9. Pokud Zákazník rozesílá e-mailové zprávy v rozporu s těmito pravidly nebo nedoloží Provozovateli požadované
informace, je Provozovatel oprávněn odesílání e-mailových zpráv Zákazníkovi zcela zablokovat.

Vyúčtování a platby
1. Provoz hostingových služeb se hradí formou předplatného podle aktuálního ceníku, který je zveřejněn na
stránkách Provozovatele.
2. Po objednání služby vystaví Provozovatel Zákazníkovi zálohovou fakturu na první předplatné období. Teprve
po uhrazení této zálohové faktury zřídí Provozovatel Zákazníkovi objednanou službu.
3. Provozovatel vystaví Zákazníkovi zálohovou fakturu (výzvu k platbě) na další období nejméně 10 dní před
vypršením předplaceného období.

Změny varianty služby
1. Zákazník může prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele zažádat o přechod na jinou
variantu této služby, rozšíření datového prostoru či zřízení nebo zrušení jiné příplatkové služby. V této žádosti
se musí Zákazník prokázat svými přihlašovacími údaji k zákaznickému účtu. Zákazník v žádosti uvede, ke
kterému dni žádá provést změnu.
2. Jestliže se jedná o přechod na vyšší variantu služby či zřízení příplatkové služby, vystaví Provozovatel
Zákazníkovi fakturu na rozdíl částky, kterou se uhradí rozšíření služby do konce aktuálního předplatného
období. V následné zálohové faktuře bude zahrnuta rozšířená služba na celé další předplatné období.
3. Jestliže se jedná o přechod na nižší variantu služby či o zrušení příplatkové služby, Provozovatel Zákazníkovi
nevrací rozdíl z částky zaplacené za aktuální předplatné období. Cena za službu bude snížena až na zálohové
faktuře na další předplatné období.
4. Při ukončení provozování služby se Zákazníkovi částka za nevyužitou část předplaceného období nevrací.

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky
1. Provozovatel garantuje dostupnost a funkčnost hostingových služeb. Jestliže je služba nedostupná z důvodu
poruchy více než 60 minut v kalendářním měsíci, náleží Zákazníkovi kompenzace ve formě slevy 1% za
každou další započatou hodinu nedostupnosti, nejvýše však částka odpovídající měsíčnímu (v případě
měsíčního předplatného) nebo ročnímu (v případě ročního předplatného) poplatku za provoz služby. Tato sleva
je poskytnuta v prvním měsíci následujícího předplatného období, které ještě nebylo Zákazníkem uhrazeno,
popř. poskytnutím odpovídajícího počtu dní zdarma. Do doby nedostupnosti, za kterou náleží Zákazníkovi
kompenzace dle druhé věty tohoto odstavce, se nezapočítává doba nedostupnosti systému během
plánovaných odstávek.

Doba trvání dohody a její zánik
1. Smlouva o poskytování placených služeb se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami
dohodnuto jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou
délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání
Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení
Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.

2. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní
lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Smluvní podmínky doménových služeb

Základní ustanovení
1. Tyto Smluvní podmínky doménových služeb (dále jen "Podmínky DS") jsou součástí „Všeobecných smluvních
podmínek služeb podnikatele Bc. David Straka.“ (dále jen "VOP").
2. Použití těchto Podmínek DS má přednost před použitím VOP.
3. Tyto Podmínky DS upravují registrace, přeregistrace, prodlužování a změny u doménových jmen, která jsou
vedena u Provozovatele.
4. Registrem se rozumí organizace, která je pověřena správou a provozem příslušné domény nejvyšší úrovně
(TLD - Top Level Domain).
5. Jestliže Zákazník provádí registraci a správu domén na jméno třetí osoby (držitele domény), je povinen zajistit
získání souhlasu s těmito Podmínkami DS a případnými podmínkami příslušného registru domén od této třetí
osoby. Na vyžádání je povinen tento souhlas doložit, jinak může být doménové jméno bez náhrady zrušeno.
6. Držitel domény souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, pokud je to
vyžadováno pro vedení příslušné domény, a že jeho osobní údaje mohou být zveřejněny v informačních
systémech registrů (ve WHOIS systémech).
7. Doménové jméno má zákazník pronajaté do užívání od příslušného registru, kterému se za pronájem domény
platí poplatky. Provozovatel je technickým správcem domény, nikoliv jejím vlastníkem ani plátcem.
8. Zákazník i držitel domény souhlasí s pravidly příslušného registru a pravidly příslušné TLD.
9. Zákazník je povinen zajistit, aby u domény byly uvedeny správné a aktuální údaje o držiteli domény a dalších
kontaktech a další informace tak, jak to vyžaduje příslušný registr. V opačném případě se Zákazník vystavuje
riziku, že doména bude z důvodu nesprávných údajů zrušena bez nároku na jakoukoliv náhradu finančních
prostředků či způsobených škod.
10. Provozovatel je oprávněn v případě potřeby komunikovat ohledně domény přímo s jejím držitelem.
11. V případě žádosti ze strany držitele domény může Provozovatel doménu vyjmout ze zákaznického účtu
Zákazníka a dát jí do přímé správy držitele. Zákazník nemá v takovém případě nárok na vrácení případných
poplatků za nevyužité období domény.

Registrace domény
1. Objednaná doména bude předána k registraci až po zaplacení příslušných poplatků dle aktuálního ceníku a
splnění případných dalších podmínek vyžadovaných Provozovatelem či příslušným registrem pro danou TLD.
2. Objednáním nebo zaplacením objednávky registrace nevzniká Zákazníkovi nárok na dané doménové jméno.
Ten vzniká až po skutečném provedení registrace a její potvrzení Provozovatelem.
3. Zákazník je srozuměn s tím, že Provozovatel může po držiteli domény požadovat další doklady či jiné
náležitosti nutné k provedení registrace domény, dle podmínek stanovených příslušným registrem pro
konkrétní TLD. Může se jednat o osobní údaje (rodné číslo, číslo osobního průkazu, datum narození), dodání
úředně ověřeného dokumentu, zaslání kopie osobního dokladu, provedení souhlasu s dalšími podmínkami
apod.

4. Registrace domény bude provedena pouze v případě, že:
- příslušný registr povolí provedení registrace daného doménového názvu
- doménový název je v okamžiku registrace domény volně dostupný k registraci, název není žádným způsobem
blokován, rezervován či zakázán
- žadatel o registraci domény splnil všechny podmínky dané příslušným registrem
- příslušný registr je plně funkční a zaregistrování domény úspěšně potvrdí
5. Doménový název, který Zákazník požaduje zaregistrovat, nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat
vyplněním objednávky. Jestliže jiný zájemce o registraci stejného doménového názvu splní dříve všechny
náležitosti pro provedení registrace, nelze doménu pro Zákazníka zaregistrovat.
6. Provozovatel neručí za případné škody způsobené nemožností registrace domény.
7. V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény je objednávka po 30 dnech zrušena a
zákazníkovi jsou navráceny případné již uhrazené poplatky, pokud to stav objednávky umožňuje.
8. Provozovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádosti Zákazníka o registraci daného doménového
názvu ani za něj nenese právní odpovědnost. Za případné problémy či škody způsobené kolizí s ochrannými
známkami, soudním rozhodnutím či jinými překážkami, které neumožňují Zákazníkovi doménové jméno
využívat, nese odpovědnost Zákazník.

Expirace a prodloužení domény
1. Zákazník je povinen včas uhradit poplatky a splnit další případné náležitosti pro provedení prodloužení platnosti
domény na další období.
2. Jestliže zákazník nesplní všechny náležitosti (zejména úhradu poplatků na další období a odsouhlasení
pravidel) pro prodloužení domény více než 14 dní před její expirací, vystavují se Zákazník a držitel domény
riziku zrušení dané domény.
3. Zákazník je povinen sám sledovat a hlídat data expirací svých domén. Provozovatel Zákazníka informuje o
blížící se expiraci, není však povinen tak činit. Provozovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na
expiraci domény nebylo Zákazníkovi doručeno.
4. Doména bude prodloužena na další období pouze v případě, že:
- zákazník splnil všechny náležitosti pro prodloužení domény s dostatečným předstihem před její expirací
- příslušný registr povolí prodloužení domény
- příslušný registr je plně funkční a prodloužení domény úspěšně potvrdí
- doména již nebyla zrušena z důvodu včasného neprodloužení
5. V případě, že Zákazník nebude reagovat na upozornění na expiraci domény, je Provozovatel oprávněn o tom
informovat přímo držitele domény.

Přeregistrace domény
1. Objednaná přeregistrace domény bude provedena pouze v případě, že Zákazník a držitel domény splní
všechny náležitosti vyžadované Provozovatelem či příslušným registrem pro danou TLD. U některých TLD je
při přeregistraci vyžadována úhrada administrativního poplatku, poplatku za provoz domény na další období,
zadání autorizační informace či odsouhlasení převodu jiným způsobem.
2. Přeregistrace domény bude provedena pouze v případě, že:
- příslušný registr povolí provedení přeregistrace daného doménového názvu, přeregistrace domény či změny
u domény nejsou žádným způsobem omezeny či blokovány

- žadatel o registraci domény splnil všechny podmínky dané příslušným registrem
- příslušný registr je plně funkční a přeregistrování domény úspěšně potvrdí
3. Provozovatel neručí za případné škody způsobené nemožností přeregistrace domény.
4. V případě nesplnění podmínek pro provedení přeregistrace domény je objednávka po 30 dnech zrušena a
zákazníkovi jsou navráceny případné již uhrazené poplatky, pokud to stav objednávky umožňuje.

Změny u domény
1. Veškeré změny u domény musí být korektně autorizovány Zákazníkem, tj. Zákazník se musí prokázat
příslušnými přihlašovacími údaji.
2. Jakékoliv změny u domén mohou být Provozovatelem zpoplatněny dle aktuálního ceníku či dohodou mezi
Zákazníkem a Provozovatelem.
3. Proces změny u domény bude zahájen až po zaplacení případného poplatku a po splnění všech případných
dalších náležitostí stanovených Provozovatelem či registrem pro danou TLD.
4. Změny u domény mohou být provedeny pouze pokud to stav domény umožňuje a registr takovou změnu
umožní.

Storno požadavků u domény
1. Stornem požadavku se rozumí žádost Zákazníka či držitele domény o zrušení či pozastavení probíhající
registrace, přeregistrace, prodloužení či jiné změny u domény.
2. V případě, že to situace umožňuje, může být takový proces zastaven. Požadavek zákazníka na storno
požadavku může být zpoplatněn Provozovatelem dle aktuálního ceníku.
3. V případě, že akce již nelze vrátit zpět, nemůže Zákazník nárokovat vrácení poplatků spojených s daným
požadavkem.
4. U domén není možné provádět storno změn, pokud již byly provedeny. V takovém případě je Zákazník nucen
zažádat o provedení změny na původní údaje či stav a znovu uhradit případné poplatky spojení s takovou
změnou.

Provoz a využívání domény
1. Zákazník je plně odpovědný za to, jakým způsobem jsou jeho domény využívány a jaké WWW stránky a další
služby jsou na ní provozovány.
2. V případě soudního (či jiného obdobného) sporu u domény může Provozovatel na základě soudního příkazu či
rozhodnutí (obdobné povahy) znemožnit Zákazníkovi užívání domény či provést nařízené změny. V případě
nařízené změny držitele na někoho jiného nemá Zákazník nárok na vrácení jakýchkoliv poplatků za nevyužití
období platnosti domény. Stejně tak nemá Zákazník nárok na kompenzaci jakýchkoliv případných škod
způsobených omezením užívání domény či nařízených změn u domény.

DNS
1. Zákazník je zodpovědný za správné nastavení DNS záznamů na autoritativních DNS serverech pro danou
doménu.
2. Provozovatel bezplatně nabízí umístění DNS záznamů domén na svých DNS serverech.

3. Provozovatel neručí za případné problémy způsobené poruchou či nedostupností DNS systému Provozovatele.
4. Provozovatel je oprávněn smazat doménu z DNS systému v případě, že doména DNS servery Provozovatele
nevyužívá po dobu 60 dní.
5. Provozovatel nabízí použití technologie DNSSEC pouze pro domény, u nichž je registrátorem, a to pouze v
následujících 2 variantách:
- doména používá DNS servery Provozovatele, záznamy jsou podepsány DNSSEC klíči Provozovatele,
Zákazník nemůže použít vlastní klíč
- doména nepoužívá DNS servery Provozovatele, Zákazník musí použít vlastní DNSSEC klíče
6. Provozovatel neruční za jakékoliv problémy způsobené nesprávným nastavením či technickou poruchou
technologie DNSSEC.

Zákaznická podpora
1. K doménám je poskytována zákaznická podpora pouze e-mailovou komunikací či použitím kontaktního
formuláře na stránkách Provozovatele, a to v pracovní dny v době 8:00 – 18:00 SEČ (GMT +1). Mimo tuto
dobu nelze garantovat řádné prodloužení domény či vyřešení administrativních nebo technických problémů u
domény.

Doba trvání dohody a její zánik
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období minimálně 1 roku a maximálně 10 let. Konkrétní délka
trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního
období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy
automaticky dohodnuta na dobu stejnou, jako je doba jednoho fakturačního cyklu.
2. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní
lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

