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Smlouva o poskytování přístupu k obsahu zóny .CZ 
 

 

CZ.NIC, z.s.p.o. 

se sídlem Americká 23, 120 00 Praha 2 

IČ: 67985726 

zastoupený Mgr. Ondřejem Filipem, ředitelem sdru�ení 

(dále jen �CZ.NIC� nebo �sdru�ení CZ.NIC�) 

na straně jedné 

 

a 

 

___________________ 

se sídlem _______________ 

IČ: ______________ 

zastoupený  _______________________ 

(dále jen �U�ivatel�) 

na straně druhé 

 

uzavírají tuto smlouvu o poskytování přístupu k obsahu zóny .CZ  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Vzhledem ke skutečnosti, �e v minulosti docházelo při obecné volné dostupnosti zóny .CZ opakovaně 

k případům zneu�ití v zóně .CZ umístěných dat ke spekulativním registracím, vytváření databází 

kontaktních osob nebo DoS útokům proti jmenným serverům domény .CZ, sdru�ení CZ.NIC omezilo 

přístup k transferům  zóny .CZ na v�ech svých jmenných serverech. 

1.2. Tato smlouva definuje podmínky, za jakých sdru�ení CZ.NIC poskytuje přístup k obsahu zóny .CZ dal�ím 

subjektům a způsob nakládání s daty získanými takto poskytnutým přístupem. Pravidla provozování této 

slu�by mohou být přehodnocena v souvislosti s implementací nových funkcionalit v DNS (např. 

DNSSEC). Sdru�ení CZ.NIC má právo odmítnout uzavření smlouvy bez udání důvodu. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Sdru�ení CZ.NIC poskytuje U�ivateli za podmínek definovaných dále v této smlouvě přístup k zónovým 

souborům zóny .CZ (dále jen �slu�ba�). 

2.2. U�ivatel je na základě této smlouvy a za podmínek v ní stanovených oprávněn přistupovat k zónovým 

souborům zóny .CZ. 

3. PODMÍNKY PŘÍSTUPU A ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ SLU�BY 

3.1. Sdru�ení CZ.NIC poskytuje U�ivateli přístup k zónovým souborům na serveru zone.nic.cz pomocí AXFR 

na portu 53/TCP, a to za předpokladu, �e U�ivatel má na základě IP adresy přidělen sdílený secret pro 

TSIG. 

3.2. Sdru�ení CZ.NIC si vyhrazuje mo�nost omezit maximální současný počet přenosů zóny i maximální 

dobu, po kterou mů�e být zóna přená�ena, tak aby zajistil maximální efektivitu slu�by. Aktuální stanovené 

limity jsou uveřejněny na www.nic.cz. 
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3.3. Zónová data na serveru zone.nic.cz jsou udr�ována aktuální pomocí bind notify (RFC 1996). 

4. ÚČEL U�ITÍ 

4.1. Data vzniklá zpracováním zóny mohou být pou�ita k vytváření prohledávacích slu�eb, pokud tyto slu�by 

nenaru�ují ochranu osobních údajů osob vedených v databázi CZ.NIC nebo bezpečnost a funkčnost jimi 

provozovaných síťových slu�eb. 

4.2. Vyu�ití zóny pro získání dal�ích informací o delegovaných zónách musí být prováděno s maximální 

opatrností a respektováním bezpečnosti a práv delegovaných zón. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI U�IVATELE 

5.1. U�ivatel je oprávněn u�ívat slu�bu a data jejím prostřednictvím získaná pouze způsobem popsaným při 

zřízení smlouvy, který musí být v souladu s  článkem 4. U�ivatel není oprávněn změnit nebo roz�ířit 

způsob u�ití bez předchozího písemného souhlasu CZ.NIC. 

5.2. U�ivatel není oprávněn obsah zóny jako celek poskytnout třetí osobě ani jí umo�nit, aby pomocí slu�eb 

U�ivatele obsah zóny jako celek získala. 

5.3. Data vzniklá zpracováním zóny mohou být publikována pouze s uvedením odkazu na tuto smlouvu a 

s uvedením sdru�ení CZ.NIC jako zdroje. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI SDRU�ENÍ CZ.NIC  

6.1. Sdru�ení CZ.NIC je oprávněno dočasně přeru�it poskytování dat U�ivateli, který na jejich základě 

provozuje slu�bu, která po�kozuje zákazníky CZ.NIC nebo sdru�ení CZ.NIC samotné, nebo poskytuje 

nepravdivé, klamavé nebo zavádějící výsledky. Přeru�ení mů�e být provedeno nejdéle na dobu 1 měsíce. 

6.2. Sdru�ení CZ.NIC si vyhrazuje právo přeru�it na nezbytnou dobu poskytování slu�by v případě podezření 

na zneu�ití dat nebo v případě provozní potřeby. 

6.3. Sdru�ení CZ.NIC je oprávněno pou�ít ve�keré dostupné technické prostředky pro zji�tění, zda U�ivatel 

zónu v rozporu se smlouvou dále nedistribuuje nebo neoprávněně nepou�ívá. 

6.4. Sdru�ení CZ.NIC nezodpovídá za �kody způsobené U�ivatelem třetím osobám. 

6.5. Sdru�ení CZ.NIC se zavazuje poskytovat slu�bu dle této smlouvy s maximálním úsilím o její funkčnost, 

funkčnost ani dostupnost slu�by v�ak nejsou garantovány. Sdru�ení CZ.NIC neodpovídá za �kody 

způsobené výpadkem slu�by, nesprávným pou�itím dat nebo chybou při jejich zpracování a interpretaci.  

6.6. Sdru�ení CZ.NIC je oprávněno uveřejnit skutečnost, �e s U�ivatelem tuto smlouvu uzavřelo, popřípadě �e 

tato smlouva byla ukončena. Sdru�ení CZ.NIC je zároveň oprávněno uveřejnit plný text uzavřené 

smlouvy. 

7. CENA ZA SLU�BU 

7.1. U�ivatel se zavazuje zaplatit za tuto slu�bu v�dy na začátku dvanáctiměsíčního období cenu ve vý�i 

vyplývající z platného ceníku. Úhradu provede na základě dokladu, který vystaví sdru�ení CZ.NIC 

(splatnost 14 dní, DPH dle platného zákona).   

7.2. V případě prodlení U�ivatele se zaplacením stanovené ceny je sdru�ení CZ.NIC oprávněno přeru�it 

poskytování slu�by, a to a� do doby úhrady stanovené ceny. 
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8. UKONČENÍ SMLOUVY 

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V případě, �e 

k podpisu smlouvy smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá smlouva platnosti a účinnosti dnem, 

kdy smlouvu podepsala poslední smluvní strana. 

8.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců. Pokud kterákoliv ze smluvních stran neoznámí 

druhé straně nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby, na kterou je smlouva uzavřena, �e nehodlá 

smlouvu prodlou�it, prodlu�uje se smlouva automaticky o dal�ích 12 měsíců.  

8.3. Sdru�ení CZ.NIC je oprávněno tuto smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení písemného 

vyhotovení výpovědi U�ivateli v případě, �e U�ivatel poru�il kterékoliv ustanovení této smlouvy. 

8.4. Tuto smlouvu je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna vypovědět bez uvedení důvodu s měsíční 

výpovědní lhůtou, která počíná bě�et dnem doručení písemného vyhotovení výpovědi druhé smluvní 

straně. 

8.5. Ke dni ukončení této smlouvy je U�ivatel povinen zničit v�echna data, která na základě smlouvy získal. 

Na �ádost CZ.NIC je U�ivatel povinen zničení dat sdru�ení CZ.NIC dolo�it. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Tato smlouva, jako� i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí 

českým právním řádem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozděj�ích předpisů, obchodní 

zákoník. 

9.2. Tuto smlouvu je mo�né měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. 

9.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nich� ka�dá strana obdr�í po jednom. 

 

 

 

 

CZ.NIC, z.s.p.o. 

 

V Praze dne __.__.20__ 

 

 

 

________________________ 

 

V �....... dne __.__.20__ 

 

 

 

_________________________ 

Mgr. Ondřej Filip 

ředitel 

_________________________ 

jméno 

funkce 
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Příloha č.1 

Parametry přístupu 
 
 

IP adresa na straně u�ivatele:  
Sdílený secret:  
Kontaktní osoba odpovědná za 
provoz: 

 

 Jméno:  
 Příjmení:  
 Telefon:  
 E-mail:  
 Fax:  
   
Popis konkrétního účelu pou�ití: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potvrzuji, �e uvedené informace jsou úplné a pravdivé. 
 
V ���..... dne __.__ 
       ________________________ 

jméno 

 

 

       _________________________ 

funkce 


