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Podmínky poskytování Služby pro Doménové Jména 
 
§1 Obecná ustanovení. 
 
1. Tyto Podmínky (dále jen: Podmínky) upravují pravidla poskytování služby 

zprostředkování při registraci Doménového Jména a následného poskytování 
administrativní a technické služby Doménového jména (dále jen: Služba) 
prostřednictvím home.pl Spółka Akcyjna se sídlem ve Štětíně, ul. Zbożowa 4, 70-653 
Štětín, zapsaná v Registru podnikatelů Národního Soudního Rejstříku Městským 
Soudem Štětín - Centrum ve Štětíně, XIII Obchodní Oddělení Registru Národních 
Soudů pod číslem 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252 (dále jen: 
home.pl). 

2. Registr - subjekt spravující Doménu provádějící registraci s udržováním Jmen v této 
Doméně nebo jiné činnosti související s Doménovým Jménem, popsané v 
podmínkách používaných Registrem. 

3. Registrátor - subjekt, který má status oficiálního registrátora domény, akreditovaný 
příslušným Registrem, a který může jednat jménem home.pl jako prostředník mezi 
Zákazníkem a příslušným Registrem. 

4. Podmínky jsou dostupné k nahlédnutí na internetové stránce: 
https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 

 
§2 Pravidla užívání Služby. 
 
1. home.pl pouze zprostředkovává elektronickým způsobem uzavírání smlouvy, 

včetně postupu mezi Zákazníkem a příslušným Registrem v předmětu registrace 
nebo prodloužení Doménového Jména zveřejněním na webové stránce IONOS 
nabídek Registrů, s umožněním zadání objednávky Doménového Jména 
prostřednictvím webové stránky IONOS, přenosu provedeného na webové stránce 
IONOS, objednávky zadané příslušnému Registru, se získáváním a poskytováním 
informací o postupu při uzavírání smlouvy v předmětu registrace Doménového 
Jména informací o postupu při uzavírání smlouvy v předmětu registrace 
Doménového Jména. 

2. home.pl nezaručuje registraci nebo prodloužení Doménového Jména. Registrace 
nebo prodloužení závisí výlučně na rozhodnutí příslušného Registru.  

3. Na základě Smlouvy o zprostředkování registrace Doménového jména dává 
Zákazník home.pl povolení jej zastupovat před Registrem. Zákazník je povinen 
potvrdit souhlas ve formě a čase požadovaném home.pl. Rozsah oprávnění se 
vztahuje na všechny činnosti zaměřené na registraci a pro správu Doménového 
jména jménem Zákazníka, včetně možnosti poskytnout v rozsahu nezbytném pro 
Registr osobní údaje Zákazníka, jak to vyžaduje Registr, jestli daný Registr si 
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vyžaduje přímou registraci Doménového Jména Zákazníkem, home.pl to okamžitě 
oznámí Zákazníkovi. Informace o požadavcích Registrů v tomto ohledu jsou k 
dispozici na webových stránkách těch Registrů, na které odkazuje webová stránka 
IONOS. 

4. home.pl požádá příslušný Registr o registraci Doménového Jména poté, co Zákazník 
zaplatí splatný poplatek uvedený v souhrnu podmínek objednávky nebo v jiném 
čase vyplývajícím z pravidel stanovených Registrem. 

5. home.pl podle možnosti vytvoří možnost rezervace Doménového jména za 
podmínek stanovených Registrem, ale bez možnosti použití Doménového jména 
během období rezervace a bez záruky registrace rezervovaného Doménového 
jména. Možnost rezervace Doménového jména závisí na dostupnosti takové 
funkčnosti Registrem nebo od existence takové technické možnosti, tj. funkce v 
systému IONOS. 

6. Kromě případů uvedených v Podmínkách sítě home.pl je home.pl oprávněna 
odmítnout uzavření Smlouvy v případě, že: 

a) Zákazník uvede nesprávnou skladbu Doménového jména a navzdory 
žádosti home.pl tyto údaje neopraví, 

b) Doménové Jméno je název kraje, okresu nebo obce a žadatel o 
registraci není oprávněným orgánem státní správy nebo 
samosprávným orgánem. 

7. Kromě případů uvedených v Podmínkách sítě home.pl je home.pl oprávněna 
vypovědět dohodu s okamžitou účinností, pokud: 

a) Doménové jméno je již zaregistrované nebo rezervované, 
b) žádost o registraci daného Doménového jména již předložila třetí 

strana, 
c) žádost o registraci Doménového Jména je neúplná a vyžaduje 

dokončení, a pokud ji Zákazník nedokončí i přes žádosti home.pl nebo 
Registru, ve lhůtě stanovené home.pl nebo Registrem, nebo z jiných 
oprávněných důvodů nebude registrace Doménového Jména možná. 

8. Zákazník má plné právo používat Doménové jméno. home.pl se zavazuje provést 
pokyny Zákazníka týkající se správy Doménového Jména, nahlášené písemně nebo 
pomocí Zákaznického Panelu, s použitím správného přihlašovacího jména a hesla. 
Pokyny Zákazníka, na které se výše uvedená povinnost vztahuje, nesmí být v 
rozporu s obecně platnými zákony. Zatímco Zákazník nezačne používat Doménové 
Jméno, bude mít home.pl právo umisťovat informace nebo reklamu na adrese 
Doménového Jména v souladu s příslušnými zákony namísto za udržování 
Doménového Jména na svých serverech. 

9. home.pl není zodpovědné za: 
a) blokování nebo vymazání Doménového Jména přes Registr nebo 

případné zabavení Doménového Jména třetí stranou, 
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b) registraci Doménového jména se špatným záměrem, 
c) předložení nároků na dané Doménové Jméno třetími stranami, 
d) změny v konfiguraci Doménového Jména nebo vymazání Doménového 

Jména neoprávněnou osobou v důsledku toho, že Zákazník poskytl 
přihlašovací jméno a heslo nebo Zákaznický účet třetím stranám, 

10. home.pl nevybírá zvláštní odměnu za činnosti související s administrativní a 
technickou podporou Doménového Jména, pokud v podmínkách konkrétní Služby 
home.pl nebo v propagačních podmínkách není uvedeno jinak. 

11. Technické změny v konfiguraci Doménového Jména, včetně zejména přenesení 
Doménového Jména na jiného poskytovatele, nemají za následek odvolání souhlasu 
zastupovat Klienta před Registrem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
Takový souhlas přestává platit ihned po: 

a) zrušení registrace Doménového Jména, 
b) odvolání souhlasu Zákazníka, 
c) zániku nebo ukončení platnosti smlouvy uzavřené mezi home.pl a 

Zákazníkem. 
12. Po zrušení registrace Doménového Jména nebo jeho převodu Zákazníkem na 

jiného dodavatele se Smlouva skončí. 
13. Předpokladem, nezbytným pro používání Služby je: 

a) přijetí ustanovení těchto Podmínek, a 
b) přijetí ustanovení Podmínek sítě home.pl, které jsou k dispozici na 

webové stránce na adrese: https://ionos.cz/terms-and-conditions/, a 
c) přijetí ustanovení Podmínek příslušného Registru, které jsou k dispozici 

na webové stránce na adrese: https://ionos.cz/terms-and-conditions/, 
a 

d) přijetí ustanovení Podmínek příslušného Registrátora, které jsou k 
dispozici na webové stránce na adrese: https://ionos.cz/terms-and-
conditions/, a 

e) úhrada poplatků za Službu. 
 

§3 Závěrečná ustanovení. 
 
Ve věcech, na které se tyto Podmínky nevztahují se použijí: 

a) Podmínky příslušného Registru, dostupné na webové stránce: 
https://ionos.cz/terms-and-conditions/, 

b) Podmínky příslušného Registrátora, dostupné na webové stránce: 
https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 

c) Podmínky sítě home.pl, dostupné na webové stránce: 
https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 


