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Podmínky použití automatizovaného rozhraní  

Na základě uzavřené Smlouvy o partnerské spolupráci v oblasti registrace a správy doménových 

jmen mezi Provozovatelem a Partnerem poskytuje Provozovatel automatizované rozhraní pro správu 

doménových jmen tzv. Master API. Tento dokument stanovuje pravidla, limity a penalizace pro 

využívání Master API. 

 

I. Podmínky využití MasterAPI 

1) Master API je určeno pro automatizovanou správu doménových jmen a pro činnosti s tím související. 

2) Master API není určeno pro odchyt domén nebo pro činnosti s odchytem domén souvisejících. 

3) Partner souhlasí s tím, že pokud Provozovatel zjistí, že MasterAPI je používáno k nedovoleným účelům, 

je Provozovatele oprávněn ukončit poskytování MasterAPI. 

 

II. Měsíční limit požadavků 

1) Celkový limit požadavků na MasterAPI je stanoven jako 50-ti násobek počtu spravovaných domén 

poslední den předchozího měsíce, minimálně však 1000 požadavků/měsíc. 

2) Po vyčerpání požadavků budou další požadavky limitovány počtem 10 požadavků/minuta a/nebo 

100 požadavků/hodina.  

III. Limity dle příkazů 

1) Show domain 

Příkaz je možný pouze u domén, které jsou v účtu Partnera. Při dotazu na doménu, která není v účtu 

Partnera nebude příkaz vykonán a skončí chybou. 

2) Register Domain 

V případě dotazu na již registrovanou doménu nebude příkaz vykonán a skončí chybou. 

3)  Check domain availability 

Limit volání příkazu je 100/minuta a/nebo 1000/hodina. Překročení limitu skončí chybou  

4) Renew domain 

Příkaz je možný pouze u domén, které jsou v účtu Partnera. Při dotazu na doménu, která není v účtu 

Partnera nebude příkaz vykonán a skončí chybou. 

5) Update domain 

Příkaz je možný pouze u domén, které jsou v účtu Partnera. Při dotazu na doménu, která není v účtu 

Partnera nebude příkaz vykonán a skončí chybou. 

6) Change cz domain owner 

Příkaz je možný pouze u domén, které jsou v účtu Partnera. Při dotazu na doménu, která není v účtu 

Partnera nebude příkaz vykonán a skončí chybou. 

7) Transfer cz domain 

Při požadavku na neexistující doménu nebo požadavku s chybným auth-id nebude příkaz proveden 

a skončí chybou. 

 

IV. Penalizace 

1) Po dosažení limitu 10 chyb/hodina je přístup k MasterAPI blokován do konce aktuální hodiny. 

2) Po dosažení limitu 1000 chyb je přístup k MasterAPI zablokován. O této skutečnosti bude Partner 

informován zasláním zprávy na kontaktní e-mailovou adresu.  
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3) Blokace MasterAPI nemá vliv na funkčnost webového rozhraní na adrese www.domainmaster.cz. 

4) Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že blokace MasterAPI na základě dosažených limitů 

neznamená nedostupnost služby a tudíž nezakládá důvod ke kompenzaci. 
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