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Podmínky Prestahosting Služby  

  

§ 1 Obecná ustanovení  

1. Tyto Podmínky upravují zásady poskytování Prestahosting služby  (dále jen: Služba 

Prestahosting) společností home.pl Spółka Akcyjna, se sídlem ve Štětíně na ul. 

Zbożowa 4, 70-653 Štětín, zapsané v obchodním rejstříku národního soudního 

rejstříku Okresním soudem Štětín - Centrum ve Štětíně, 13. obchodní oddělení 

národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 

8522103252, (dále jen: home.pl).  

1. S Podmínkani se můžete podrobně seznámit na webových stránkách 
https://ionos.cz/terms-and-conditions  

  

§ 2 Pravidla používání Prestahosting Služby   

2. Prestahosting Služba je elektronicky poskytovaná služba společností home.pl, 

spočívající v poskytování hostingové služby (placený přístup Zákazníka ke službám 

poskytovaným společností home.pl spočívající v poskytování Zákazníkům možnosti 

umístění a sdílení stránek na veřejné WWW síti) spolu s automatickou instalací 

aplikace PrestahShop, umožňující Zákazníkovi provozovat např. internetový 

obchod.  

3. Specifikace Prestahosting Služby a balíčků, na jejichž základě je poskytována, je k 

dispozici na webových stránkách: https://ionos.cz/prestahosting  

4. Ceník je k dispozici na webových stránkách IONOS na adrese: https://ionos.cz.  

5. Výběr typu balíčku Prestahosting Služby z nabídky popsané v bodě 2 výše, probíhá 

ve fázi zadávání objednávky Zákazníkem.  

6. Předpokladem, nezbytným pro používání Prestahosting Služeb  je:  

a. přijetí ustanovení těchto Pravidel a  

b. přijetí ustanovení Podmínek sítě home.pl a  
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c. přijetí ustanovení licence, dostupné na webových stránkách na adrese: 

https://opensource.org/licenses/OSL-3.0, a  

d. splnění jiných podmínek uvedených v podmínkách, uvedených pod písm. a)-b) 

výše, a v licenci uvedené pod písm. c) výše a  

e. uhrazení poplatku za Prestahosting Službu .  

7. V rámci Prestahosting Služby Zákazník získává přístup k prvkům nezbytným pro 

správu databází a obsahu FTP serveru. Zákazník vykonává činnosti popsané v 

předchozí větě samostatně bez zásahu home.pl a odpovídá za provedení těchto 

činností.  

8. Během instalace aplikace PrestaShop mohou být Zákazníkovi poskytnuty informace 

o dalších bezplatných rozšířeních (tzv. pluginy), které zvyšují funkčnost aplikace 

PrestaShop.  

9. Prestahosting Služba nezahrnuje aktualizace aplikací PrestaShop nainstalovaných 

na Službě Uživatele, v souvislosti s tím má Zákazník při používání Prestahosting 

Služby povinnost samostatně aktualizovat každou nainstalovanou aplikaci 

PrestaShop, v panelu každé aplikace.  

10. Prestahosting Služba nezahrnuje technickou podporu home.pl během instalace 

rozšíření uvedených v bodě 7 výše. Prestahosting Služba nezahrnuje rovněž 

aktualizace rozšíření uvedených v bodě 8 výše. V souvislosti s tím má Zákazník 

povinnost provést instalaci a aktualizaci rozšíření uvedených v bodech 7 a 8 výše.  

  

§ 3 Závěrečná ustanovení  

Ve věcech, na které se tyto Podmínky nevztahují, se použijí Podmínky sítě home.pl, 

dostupná na webových stránkách https://ionos.cz/terms-and-conditions/ a licence, 

uvedená v § 2 bod 5 písm. c.  

 


