Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování
doménových a webhostingových služeb
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Smluvní strany

Poskytovatel:
zastoupen pracovníkem:
sídlo:
bankovní spojení:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Poskytovatel“)

YASHICA DIGITAL s.r.o.
Petrem Mátlem
Žďárského 186, 674 01 Kožichovice
KB Třebíč 11909711/0100
06712118
CZ06712118

Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které YASHICA DIGITAL s.r.o. poskytuje
Služby na základě uzavřené Objednávky (dále jen „Zákazník“).
(Poskytovatel a Zákazník dohromady také jako „Smluvní strany“, případně „Účastníci,
Účastníci smlouvy“)
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Definice pojmů

Poskytovatelem se rozumí společnost YASHICA DIGITAL s.r.o., definovaná v bodě 1
těchto VOP.
Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které YASHICA DIGITAL s.r.o. poskytuje
Služby na základě uzavřené Objednávky / Smlouvy.
VOP (Všeobecné Obchodní Podmínky pro poskytování doménových a
webhostingových služeb) definují obchodní vztah Poskytovatele a Zákazníka. V souladu
s nimi Poskytovatel poskytuje, resp. poskytne Zákazníkovi (na základě Objednávky) Služby.
Podpisem Smlouvy Zákazník schvaluje, že se seznámil a souhlasí se zněním VOP a že
těmito VOP se řídí smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, pokud Smlouva
nestanoví jinak.
Službou se rozumí služba poskytovaná Poskytovatelem Zákazníkovi na základě Smlouvy
uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a v souladu s VOP, kterými je Zákazník
povinen se řídit, pokud ve smlouvě není stanoveno výslovně jinak.

Smlouva je právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle
smluvních stran, směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní
předpisy s takovými projevy vůle spojují.
Webhosting je poskytnutí prostoru na serverech Poskytovatele pro provoz WWW stránek
na doméně 2. úrovně, s podporou e-mailových schránek.
Doménové jméno (dále také jako Doména) je doména druhého řádu, která je tvořená
povolenou kombinací povolených znaků podle pravidel jednotlivých správců TLD. Každé
doménové jméno je unikátní.
TLD (Top Level Domains) jsou domény první úrovně, jinak také národní domény (např. .cz,
.net, .de, ...)
Písemný, písemně - jedná se o dokument nebo sdělení smluvní strany ve formě listinné či
elektronické, doručený na kontaktní adresu/email pro písemný styk smluvních stran.
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Základní ustanovení

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby Zákazníkovi dle konkrétní specifikace
a za podmínek uvedených ve smlouvě ke službě, jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné
obchodní podmínky společnosti YASHICA DIGITAL s.r.o. (dále jen „VOP“), které upravují
touto smlouvou neřešené vztahy mezi poskytovatelem a Zákazníkem.
2. Sjednává se, že poskytovatel má právo tyto podmínky jednostranně měnit, a to zejména
z těchto důvodů:
a) V důsledku změn právních předpisů nebo opatření vydaných orgánem veřejné správy
bude zakázáno, či jinak znemožněno poskytování některé ze služeb dohodnutých v této
smlouvě.
b) Právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy budou omezena některá
dispoziční práva uživatele k pronajatému a zaplacenému doménovému jménu.
3. Poskytovatel může provést změnu specifikace služby uvedené ve smlouvě (příloze
smlouvy) o poskytování webhostingových služeb dodatkem (postupně číslovanou přílohou)
k této smlouvě s uvedením nové specifikace vynucených vnějšími vlivy, jako jsou např.
změny podmínek v poskytování služeb subdodavatelů, technický vývoj, apod. Pokud
Zákazník neakceptuje tuto změnu specifikace služeb, tj. vyjádří nesouhlas se zněním nové
specifikace do 30 dnů od doby, kdy mu byla tato změna písemně oznámena, zaniká smluvní
vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uplynutím této třicetidenní lhůty.
4. Změnami VOP je uživatel vázán od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy
poskytovatel tyto změny uveřejní.
5. Zákazník podpisem smlouvy vyslovuje souhlas řídit se smlouvou a VOP a zavazuje se,
že za služby Poskytovatele zaplatí sjednanou cenu.

6. Poskytovatel i Zákazník jsou povinni se navzájem neprodleně informovat o změně
telefonních čísel, emailových adres či fakturačních údajů.
7. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb, pokud Zákazník závažným
způsobem porušuje tyto VOP a/nebo smlouvu.
8. Při poskytování Služeb bude Poskytovatel postupovat v souladu s obsahem těchto VOP
a smlouvy včetně jejích dodatků za pomoci odpovídajících programových produktů
a informací v dané oblasti.
9. Zákazník se zavazuje poskytnout stanovenou součinnost po dobu trvání poskytování
Služeb dle smlouvy a těchto VOP bez zbytečných prodlení. Tedy mimo jiné také odevzdání
potřebných podkladů, všech údajů, jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková
potřeba v průběhu plnění konkrétní smlouvy vznikne.
10. Poskytovatel je oprávněný krátkodobě na dobu nezbytně nutnou přerušit provoz Služby
Zákazníka, zejména z důvodu havárie a nutné údržby a oprav těch částí systému, které
přímo ovlivňují poskytování Služeb.
11. Poskytovatel informuje Zákazníka o provádění činností nutné údržby či jiných činností
vedoucích k přerušení provozu Služby s dostatečným předstihem s výjimkou havárií či
zásahu vyšší moci.
12. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy
správce počítačového systému zákazníka. Poskytovatel neodpovídá za přerušení
poskytování služeb specifikovaných ve Smlouvě v případě vyšší moci, v případě poruchy
na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) či
ostatních sítí Internetu a v případě neoprávněného zásahu třetích stran do provozu Služby.
13. Přístupové údaje (přihlašovací jména a hesla) jsou při zřízení Služby zasílány na emailovou adresu Zákazníka, kterou Písemně poskytl Poskytovateli pro komunikaci.
14. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace a poskytnutá data, které si sdělily
v rámci uzavírání této smlouvy, informace, tvořící tento obsah a informace, které jinak
vyplynou z jejího plnění, zůstanou soukromé. Poskytovatel se zavazuje zachovávat
mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti
s poskytováním služeb zákazníkovi, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo
zákazníkovi způsobit škodu. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má
Poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají
státní orgány oprávněné k tomu zákonem.
15. Zákazník se zavazuje, že nebude využívat Služby Poskytovatele k přenosům informací,
které by ohrožovaly bezpečnost státu či další jiný veřejný zájem, byly by v rozporu s dobrými
mravy, zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku nebo jinak s obecně závaznými
právními předpisy, normami Evropských společenství či mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána a zavazuje se, že jejím prostřednictvím nebude šířit nelegální
obsah, informace obsahující jakoukoliv podobu násilí a jiné informace v rozporu s platnými
předpisy.

16. Smluvní vztah trvá i poté, co Zákazník přestěhuje své aplikace, WWW stránky a další
data k jinému provozovateli a přestane služby Poskytovatele využívat. Zákazník musí
v takovém případě službu řádně Písemně vypovědět a řídit se podmínkami pro výpověď
služby.

4

Podmínky pro poskytování
doménových služeb

1. Poskytovatel zajistí Zákazníkovi poskytování služeb
doménových jmen, které jsou definovány ve Smlouvě.

registrace

a/nebo

správy

2. V případě registrace nové domény pro Zákazníka zajistí Poskytovatel registraci
doménového jména u oprávněných poskytovatelů doménových jmen. Objednáním
registrace nevzniká Zákazníkovi nárok na dané doménové jméno. Ten vzniká až
po skutečném provedení registrace a její potvrzení Poskytovatelem. Vlastníkem práv
k doméně (držitelem domény) je Zákazník v zastoupení Poskytovatelem.
3. Pro potřebu registrace doménového jména je Zákazník povinný Poskytovateli dodat
Písemně pravdivé, přesné a úplné informace a za tyto pravdivé, přesné a úplné informace
Zákazník odpovídá. Zákazník je povinen nahradit Poskytovateli škodu, která mu vznikne
v důsledku porušení uvedených povinností Zákazníka, včetně náhrady škody, kterou
bude požadovat po Poskytovateli třetí strana v důsledku neuvedení pravdivých, přesných
či úplných údajů v rámci registrace domény.
4. V případě registrace nové domény Poskytovatel neodpovídá Zákazníkovi za škodu,
která mu vznikne v důsledku skutečnosti, že bylo ve stejném nebo podobném
časovém okamžiku učiněno více žádostí na registraci stejné nebo podobně znějící
domény u různých registrátorů domén a některý z registrátorů provedl registraci pro jinou
osobu dříve než Poskytovatel.
5. V případě registrace nové domény bude registrace domény 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.
6. Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz Zákazníkovy domény, tzn. zajistí přístup účastníků
sítě Internet k www stránkám Zákazníka, přístup Zákazníka k jeho e-mailovým schránkám
a možnost aktualizace obsahu www stránek prostřednictvím administračního rozhraní.
Poskytovatel Zákazníkovi garantuje dostupnost služby 24/7 s výjimkou zásahu vyšší moci.
7. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní
firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí

Zákazník užíváním názvu domény, která je již chráněna jako obchodní firma, jako ochranná
známka nebo jiným způsobem ochrany. Pokud Poskytovatel vlastní činností zjistí, že
registrací domény došlo nebo může dojít k porušení některého z uvedených práv, nebo
je na takové porušení upozorněn třetí stranou a je současně vyzván k odstranění
protiprávního stavu, je Poskytovatel oprávněný registraci sporného doménového jména
okamžitě zrušit nebo okamžitě učinit podle vlastního uvážení jiné vhodné opatření,
aniž by tím vznikl zákazníkovi jakýkoli finanční nebo jiný nárok vůči Poskytovateli,
který je v tomto smyslu oprávněn nakládat s doménou bez pokynu Zákazníka.
8. Zákazník podpisem smlouvy uděluje souhlas s přístupem správců a registrátorů
příslušných TLD k datům, která o Zákazníkovi získá Písemně od Poskytovatele. Zákazník
také uzavřením smlouvy bere na vědomí, že data o držiteli doménového jména jsou
uvedena v databázích příslušných správců a registrátorů TLD.
9. Změny u domény mohou být provedeny, jen pokud to stav domény umožňuje a registr
takovou změnu umožní.
10. Požadavky na změny u domény musí konzultovat s Poskytovatelem.
11. Změny u domény mohou být Poskytovatelem zpoplatněny dle platného ceníku
příslušného Registrátora domény.
12. Zákazník je povinen včas uhradit poplatky, pokud je doména Poskytovatelem
fakturována před prodloužením domény, a splnit všechny další případné náležitosti
pro prodloužení platnosti domény na další období,
13. Pokud Zákazník nesplní všechny náležitosti (zejména úhradu poplatků na další období
v řádné splatnosti, potvrzení vlastnictví domény notifikačním emailem atd.) pro prodloužení
domény před její expirací, vystavuje se Zákazník zrušení dané domény nebo pozastavení
její funkčnosti.
14. Doména bude prodloužena na další období pouze v případě, když:
- Zákazník nevypověděl včas prodloužení domény (v případě automatického prodlužování
s následnou přefakturací), nebo (v případě fakturace předem) splnil všechny náležitosti
pro prodloužení domény, a to 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
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Podmínky pro poskytování
webhostingových služeb

1. Poskytovatel zajistí pro Zákazníka zřízení a/nebo provoz webhostingu a s tím spojené
další služby.
2. Webhosting též může zahrnovat provoz e-mailových služeb pro příslušnou doménu

3. Pro potřebu zřízení a/nebo provozování Webhostingu je Zákazník povinen Poskytovateli
Písemně dodat pravdivé a úplné informace a zákazník zodpovídá za náhradu škody, která
by uvedením nepravdivých údajů vznikla.
4. Webhostingové služby jsou provozovány na páteřních serverech českého internetu
s maximální možnou dostupností. Provozovatel negarantuje rychlost přenosu dat k uživateli,
která je závislá na kvalitě a rychlosti služeb poskytovatele připojení k internetu.
5. Provozovatel zaručuje, že v případě havárie či zásahu vyšší moci budou data
webhostingu obnovena do stavu před touto situací.
6. Veškeré požadavky Zákazníka na provádění úprav webových stránek mimo rámec běžné
podpory (úpravy obsahu webu, šablon, menu, atd.) jsou zpoplatňovány hodinovou sazbou
Poskytovatele, účtování je prováděno za každou započatou čtvrthodinu práce.
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Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou
výpovědí. Sjednaná výpovědní lhůta je 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího
po dohodě čí doručení výpovědi.
2. Smlouva o poskytování služeb dle těchto VOP je vyhotovena ve dvou stejnopisech,
z nichž každá ze stran obdrží jeden. Smlouva nabývá platnosti s účinností dnem podpisu
oběma stranami.
3. Smlouva o poskytování služeb je možno změnit jedině Písemnou formou, přičemž
podpisy smluvních stran musí být na každé listině.
4. Právní vztahy smluvních stran vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, které nejsou
ve smlouvě, ani ve VOP výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími
předpisy.
5. Smlouva o poskytování služeb dle těchto VOP vyjadřuje svobodnou, pravou a vážným
způsobem projevenou vůli Smluvních stran, což Smluvní strany stvrzují svými
vlastnoručními podpisy na této listině.
6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) vstupují platnost ode dne 1.6.2019 a jsou
dostupné na webových stránkách Poskytovatele.

…………………………………………
poskytovatel

