PROVOZNÍ PODMÍNKY WEBHOSTINGU NA SERVERU
Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování služeb www na serveru.
Tyto smluvní podmínky jsou platné v aktuálním znění a závazné mezi:
Ing. Martinem Zmorayem – majitelem firmy Ing. Martin Zmoray - ZMORWARE Production
Palackého 13, 290 01 Poděbrady
IČO: 64731014
DIČ: CZ741012 1015
(dále jen Poskytovatel)
a
Objednatelem

1. Předmět smluvních podmínek
Předmětem tohoto dokumentu je závazek Provozovatele zajistit provoz virtuálního serveru
Objednatele na síti Internet. Provozem virtuálního serveru se rozumí služba přenosu dat po síti
Internet s využitím protokolu HTTP a služeb s tím souvisejících.
2. Registrace doménového jména
2.1
Vlastníkem doménového jména se stává objednatel, nikoli poskytovatel. Poskytovatel
zprostředkuje registraci doménového jména u registračních autorit. U klientů, kteří si nechají u naší
firmy zhotovit www prezentaci je vyřízení administrace zdarma. Cena registrace nové domény a
roční udržovací poplatek je uveden v ceníku služeb.
2.2
Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Objednatelem k ochranným
známkám a porušení zákona užíváním názvu domény nebo jména adresáře uživatele, které jsou
obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami.
2.3
Objednatel se zavazuje uhradit případné poplatky registračních autorit včetně administrativních
výdajů.
2.4
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového
jména.
3. Provoz serveru
3.1
Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, t.j. zajistí přístup účastníků sítě Internet
k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mail schránkám a možnost aktualizovat
obsah www stránek prostřednictvím FTP.
3.2
Provoz programu Objednatele, který využívá velký objem systémových zdrojů serveru (jako je
CPU, diskový prostor) bude dána možnost přejít na adekvátní program či za příplatek rozšířit
poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na
přijatelnou úroveň.
4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1
Všechny služby poskytované Poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům.
Objednatel odpovídá za technickou správnost obsahu virtuálního serveru. Přenos, uchovávání nebo
prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České
republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Objednatel prohlašuje, že
Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným
ustanovením vůči Objednateli ani třetím stranám.

4.2
Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž
platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity nebo obsah, který svou
povahou poškozuje zájmy Poskytovatele nebo jiné servery na Internetu. Odkazy (link) na takové
materiály jsou rovněž zakázány. Provozovatel si vyhrazuje právo být rozhodčím orgánem v
otázkách posuzování takového obsahu, který je rozporu se smluvními podmínkami.
4.3
Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Objednatele v souvislosti s používáním
www služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené
výpadkem/přerušením provozu služby vůči Objednateli ani třetím stranám.
4.4
Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či klientských virtuálních serverů je přísně zakázán a
bude důvodem k zrušení účtu Objednatele.
4.5
Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uvedl Objednatel v objednávce služby
neposkytne třetí osobě s výjimkou nařízení orgánů činných v trestním řízení a soudu.
4.6
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.
4.7
Objednatel ze zavazuje, že nebude server úmyslně zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky
směřující proti funkci serveru. Dále, že nebude provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti)
mohly poškodit Provozovatele nebo třetí strany.
4.8
Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení.
Skripty/komponenty, mající funkci skriptu/komponent nainstalovaných na server jako veřejné,
budou zamítnuty.
5. Platební podmínky
5.1
Uživatel se zavazuje zaplatit měsíční poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu.
Poplatky za služby jsou splatné ročně (pokud není domluveno jinak). Smluvní strany se dohodli, že
datum zdanitelného plnění nastává dnem vystavení daňového dokladu.
5.2
Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě má Poskytovatel právo zastavit provoz domény.
5.3
Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit sazby pro tuto smlouvu platné a
rozsah poskytovaných služeb od doby jejího obnovení. Takovéto změny sazeb budou Objednateli
předem písemně oznámeny.
6. Závěrečná ustanovení
6.1
Provoz služby se sjednává na dobu neurčitou.
6.2
Výpověďní lhůta je 1 měsíc od doručení výpovědi s výjimkou bodu 6.3. Výpověď lze učinit pouze
písemnou formou. Nevyčerpané předplacené období však pozbývá platností až ke dni jeho

předplacení.
6.3
Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu domény a výpovědi smlouvy bez
náhrady v případě porušení smluvních podmínek nebo pokud Objednatel trvale neplní své
povinnosti, plynoucí pro něho z placení úhrady za plnění služeb poskytovaných Provozovatelem.
Tímto není Objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti
se zrušením poskytovaní služeb.
6.4
Tato Pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České
republiky.

