Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících
služeb
uzavřená podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném
znění dnešního dne, měsíce a roku mezi
CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o.
se sídlem Pod Strání 22/2220, 100 00, Praha 10
kontaktní adresa V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
IČO: 27592481, DIČ: CZ27592481
spisová značka: C. 114692 vedená u městského soudu v Praze
peněžní ústav: Komerční banka Praha 10, číslo účtu: 35-7174030287/0100
kontaktní email: domeny@czmi.cz
jako Poskytovatel na straně jedné
a
Uživatel na straně druhé
za těchto podmínek

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava vzájemných práv a povinností
souvisejících s poskytování hostingových služeb, služeb registrace, správy a
pronájmu domén na zařízeních Poskytovatele, které jsou definovány na
internetových stránkách Poskytovatele (czmi.cz).
2. Na základě objednávky uživatele u poskytovatele dochází k uzavření této
smlouvy mezi kupujícím (uživatelem) a prodávajícím (poskytovatelem) a to
v okamžiku, kdy je prostřednictvím elektronického styku zaslaná objednávka
uživatele poskytovatelem potvrzena / akceptována. Takovou smlouvou se
poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli služby dle bodu I.1. této smlouvy a
uživatel se zavazuje je převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu. Každé
potvrzení elektronickou formou, čerpání služby a její uhrazení znamená
stvrzení této kupní smlouvy uzavřené ve smyslu těchto Obchodních podmínek.
3. Takto uzavřená smlouva se řídí těmito podmínkami a příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, zák. č. 40/1964 Sb. v případě, že kupující při uzavírání a
plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti,
případně ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. pro podnikatelské
subjekty (podnikatelský subjekt s IČO).
4. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit tyto smluvní podmínky. V případě
opakovaných objednávek si prosím předem ověřte, zda nedošlo k jejich změně.
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II.
Práva a povinnosti poskytovatele
1. Poskytovatel je oprávněn provozovat služby dle této objednávky na libovolných
zařízeních.
2. Poskytovatel považuje veškeré údaje poskytnuté Uživatelem za důvěrné. Tyto
údaje nesmějí být zpřístupněny třetí osobě. Poskytovatel se zprošťuje této
povinnosti v případech, kdy poskytnutí těchto informací je vyžádáno obecně
závaznými předpisy platnými a účinnými v České Republice a v Evropské Unii.
3. Poskytovatel má právo vést elektronickou databázi svých Uživatelů,
monitorovat a archivovat veškeré prováděné operace na svých zařízeních za
účelem vyhodnocování a zlepšování poskytovaných služeb.
4. V případě, že vznikne důvodná obava, byť na základě nekvalifikovaného
oznámení, že došlo k porušení článku III. odst. 2 této smlouvy, vyhrazuje si
Poskytovatel právo pozastavit, případně i trvale ukončit, ať již z části nebo
zcela, poskytování služeb Uživateli. Toto právo Poskytovatele trvá po dobu
existence této důvodné obavy.
5. Poskytovatel
Uživatelů.

má

právo

uvádět

Uživatele

v seznamu

svých

referenčních

6. Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli informace o probíhajících akcích
Poskytovatele obsahující reklamní sdělení, a to i prostřednictvím elektronické
pošty. Takto šířená reklama se ve smyslu § 2 odst. (1) písm. e) zákona č.
40/1995 Sb., v platném znění, nepovažuje za šíření nevyžádané reklamy, resp.
reklamy, která vede k výdajům Uživatele nebo Uživatele obtěžuje. Ve smyslu §
7 odst. (1) zákona č. 484/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, souhlasí Uživatel k využití svého elektronického kontaktu pro
potřeby šíření obchodních sdělení Poskytovatele.

III.
Práva a povinnosti Uživatele
1. Uživatel má právo využívat objednané služby v plné výši dle této smlouvy a
specifikací jednotlivých hostingových parametrů objednávky s výjimkou
případů, které jsou v rozporu s článkem III odst. 2.
2. Uživatel se zavazuje všechny služby užívat pouze v souladu s platnými
právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána a v souladu s dobrými mravy.
3. Uživatel nebude používat služby, jejichž poskytování je předmětem této
smlouvy, takovým způsobem, aby obtěžoval ostatní uživatele, zejména
úmyslným šířením virů a rozesíláním nevyžádaných dat a nevyžádané pošty
(„spamu”) v jakékoliv podobě a v jakémkoliv množství.
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4. Uživatel se zavazuje, že neposkytne žádné informace (především přístupové
údaje a hesla) související přímo s provozem služby neoprávněným osobám.
5. Uživatel se zavazuje, že nebude zatěžovat zařízení Poskytovatele zbytečnými a
nefunkčními skripty, či úmyslně poškozovat a snižovat jejich funkčnost.
6. Uživatel je při objednání služeb povinen uvádět pravdivé informace.
7. Uživatel se zavazuje, že zajistí aktuálnost uvedených údajů po celou dobu
trvání smlouvy.

IV.
Doba trvání smlouvy
Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná
běžet okamžikem uzavření této smlouvy v délce trvání jeden kalendářní rok.

V.
Výpověď
1. Každá strana má právo vypovědět smlouvu ve lhůtě 3 měsíce (slovy tři
měsíce). Tato lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi druhé straně. Uživatel má nárok na vrácení poměrné částky
z předplatného za nevyužité služby sníženou o poskytnuté výhody a
manipulační poplatek za ukončení služby.
2. Ze strany Poskytovatele lze smlouvu vypovědět s okamžitou platností v tom
případě, že Uživatel hrubě poruší závazky vyplývající z této smlouvy, a to
zejména tím, že dojde k porušení článku III. odst. 2, 3, 5 nebo 6 a dále
v případech, kdy je Uživatel v prodlení s platbou svých závazků vůči
Poskytovateli v době delší než 30 dní od data splatnosti takových závazků.
V těchto vyjmenovaných případech nemá Uživatel nárok na vrácení
předplatného za nevyužité služby.

VI.
Ceny a platební podmínky
1. Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli sjednanou úhradu za poskytnuté
služby. Přehled cen je Poskytovatelem sdělován prostřednictvím komunikačních
kanálů, které jsou součástí internetových stránek Poskytovatele (czmi.cz).
Vybrané služby jsou uvedeny také v ceníku v dodatku I této smlouvy.
2. Cena za objednané služby, není-li sjednáno dodatkem této smlouvy jinak, je
splatná dopředu na základě vystavené zálohové faktury. Uživatel uhradí cenu
v plné výši na bankovní účet Poskytovatele ve splatnosti zálohové faktury tak,
aby byly peněžní prostředky připsány na bankovní účet Poskytovatele
nejpozději v den splatnosti. Řádné účetní doklady vystaví Poskytovatel až po
úplném uhrazení zálohové faktury.
3. V případě že je Uživatel v prodlení s platbou 10. den po splatnosti zálohové
faktury, je Poskytovatel oprávněn pozastavit objednané služby.
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4. V případě že je Uživatel v prodlení s platbou 15. den ode dne vystavení
zálohové faktury, je Poskytovatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu dle ceníku
v dodatku I.
5. Uhrazením smluvní pokuty se Uživatel nezříká odpovědnosti doplatit dlužné
částky v plné výši.
6. Poskytovatel je povinen zprovoznit objednané služby nejpozději do 48 hodin po
jejich úplném uhrazení. Úplným uhrazením se rozumí připsání adekvátní částky
se správnými platebními údaji na účet Poskytovatele.

VII.
Vzájemná komunikace stran (pravidla komunikace)
1. Uživatel komunikuje s Poskytovatelem prostřednictvím komunikačních kanálů,
které jsou součástí internetových stránek Poskytovatele (czmi.cz), a to za
podmínek tam specifikovaných. O změně podmínek je povinen informovat
Poskytovatel Uživatele písemně nejpozději 15 kalendářních dnů před změnou.
2. V případě jiného typu komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem je
Uživatel povinen jednoznačně prokázat svou totožnost. V takovém případě je
Poskytovatel povinen postupovat s náležitou péčí, a to zejména ve vztahu
k závažnosti, povaze a typu komunikace.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Uživatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Poskytovateli nebo třetí
straně, ke které může dojít při plnění předmětu této smlouvy a zavazuje se
zprostit Poskytovatele všech nároků vzešlých ze škod nebo sankcí uložených
Poskytovateli, které se vztahují k předmětu plnění této smlouvy a které mohou
být uplatněny třetí stranou. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené
uživateli nebo třetí straně, které mohou vzniknout na základě písemných
informací, které Poskytovatel od Uživatele obdržel v rámci objednávky.
2. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí práva a povinnosti
z této smlouvy na jejího právního nástupce. Uživatel však není oprávněn
postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného
souhlasu Poskytovatele.
3. Smlouva je uzavírána, podepisována a realizována
elektronických prostředků komunikace na dálku.

prostřednictvím

IX.
Dodatečná ustanovení
1. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s pravidly registrace doménových jmen
v doméně .CZ v platnosti od 1.10.2007, která jsou zveřejněna na webových
stránkách sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. (www.nic.cz) a zároveň prohlašuje, že
s těmito pravidly souhlasí.
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Dodatek I – ceník vybraných služeb
Služba

cena bez DPH 20% v Kč
5.000,-

Webhosting Standard (490Kč/měsíčně)

300,-

Registrace domény .CZ k hostingu na 1 rok
Registrace domény na vyhledavačích, SEO

Individuální ceny dle projektu

charakteristika webhostingu - parametry
Standard (web+mail)

Webhostingová kategorie:
webové služby (WWW, FTP):

Ano

diskový prostor v MB:

1GB

přenos dat za měsíc v GB:

2GB

garantovaná dostupnost:

95%

počet e-mailových schránek:

25

počet e-mailových aliasů:

25

e-mailový koš:

Ano

nastavení kvóty e-mailu:

1GB
mail.czmi.cz

server příchozí pošty (POP, IMAP):
server odchozí pošty (SMTP):

mail.czmi.cz

webové rozhraní (WebMail):

posta.czmi.cz

antivirová ochrana příchozí pošty:

Ano

antispamová ochrana příchozí pošty:

Ano
1

MySQL databáze:
maximální velikost databází:

50MB

webové rozhraní pro správu SQL:

Ano

serverové scripty PHP:

Ano

serverové scripty CGI, ASP:

Ne

SSL šifrování:

Ne

plánovač úloh (cron):

Ano
5

počet úloh:

Ano

statistiky návštěvnosti:

email

typ podpory:
zálohování (web,SQL):

Ano

zálohování (e-maily):

Ano

ostatní poplatky
manipulační poplatek za předčasné ukončení služby (čl. V. odst. 1)

300,-

reaktivace služby v případě odstavení dle článku VI. odst. 3

500,-

výše smluvní pokuty dle článku VI. odst. 4
obnova ze záloh (cena za započatou hodinu)
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