
 
SMLOUVA O POUŽÍVÁNÍ APLIKAČNÍ PLATFORMY O2 Liberty API 

 
Na základě této Smlouvy společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 („O2“) zřídí a zpřístupní Klientovi jeho Klientský účet, prostřednictvím nějž 
bude moci přistupovat do aplikační platformy O2 Liberty API (Application Programming Interface) a na této platformě si aktivovat produkty a služby, 
a to za účelem vytváření vlastních aplikací, výstupů či produktů, případně pro výzkumné nebo vědecké účely. 
  

KLIENT:  Jméno a příjmení fyzické osoby podnikající / název nebo obchodní firma právnické osoby: 
 
 
 

                        
        

Místo podnikání / sídlo na území ČR:  
(ulice, číslo popisné a orientační, město/obec, městská část, PSČ) 

 
 
	

Registrační email. E-mail slouží pro ověření registrace a ke komunikaci s O2 a zasílání vyúčtování Z tohoto e-mailu může být označena i jiná 
e-mailová adresa, z níž bude Klient nebo jím pověřená osoba komunikovat: 

	
Telefonní číslo:              
Identifikace zástupce Klienta (fyzická osoba, která jedná za Klienta). Jméno, příjmení, rodné číslo, číslo identifikačního 
dokladu. V případě, že za Klienta podle veřejného rejstříku jedná více osob, uvedou se údaje o více jednajících osobách. V případě zastoupení na 
základě plné moci musí být plná moc s úředně ověřenými podpisy. 

	
	
	
	

CO TVOŘÍ SMLOUVU A KDE NAJDETE PODROBNÉ PODMÍNKY 
Vaši smlouvu o používání aplikační platformy O2 Liberty API tvoří tento smluvní formulář, Všeobecné obchodní podmínky O2 Liberty API (VOP), 
Ceník O2 Liberty API a podrobné podmínky konkrétního produktu (dohromady „smluvní podmínky“). Smluvní podmínky najdete v aplikační 
platformě O2 Liberty API, kde také můžete snadno ovládat nastavení svých služeb prostřednictvím svého Klientského účtu. O změně podstatných 
náležitostí smlouvy nebo o změně jiných ustanovení v rozsahu dle VOP Vás O2 informuje způsobem, kterým je Vám zasíláno vyúčtování. Úpravy v 
rámci tohoto formuláře lze činit jen tak, jak to struktura formuláře předvídá; jiné úpravy nebudou akceptovány. Smlouvu nelze uzavřít s výhradou, 
dodatkem či odchylkou od smluvních podmínek ani rekapitulací jinými slovy. Obchodní podmínky jiných osob se nepoužijí. Zákonná pravidla, jimiž 
se řídí zpracování osobních údajů, najdete na www.o2.cz v Zásadách zpracování osobních údajů.   

  ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI UŽÍVÁNÍ SLUŽEB APLIKAČNÍ PLATFORMY  
Uzavřením smlouvy se zavazujete dodržovat smluvní podmínky jako celek. Existují ale základní povinnosti, které jsou pro nás obzvlášť důležité: 1) 
Jste povinen řádně a včas platit vystavená vyúčtování za služby. 2) Nesmíte přenechávat služby k předprodeji ani služby vydávat za své. 3) Jste 
povinen chránit identifikační klíče pro přístup k Vašemu Klientskému účtu. Úkony učiněné prostřednictvím Vašeho Klientského účtu budou 
považovány za Vaše úkony. Případné podezření ztráty či vyzrazení klíčů jste povinen hlásit. 4) Při vytváření vlastních aplikací či řešení pomocí 
aplikační platformy, jste povinen dbát na to, aby neporušovala práva třetích osob, veřejný pořádek a nesmí poškozovat oprávněné zájmy O2. O2 
má právo sledovat využívání služeb a produktů prostřednictvím O2 Liberty API platformy a vyhodnocovat je, a to jak pro účely zlepšování úrovně 
služeb aplikační platformy, tak i pro zajištění bezpečnosti aplikační platformy i jednotlivých služeb, bezpečnosti a oprávněných zájmů O2, ostatních 
Klientů i veřejnosti. O2 Vás má právo požádat o poskytnutí uspokojivého vysvětlení, v případě neobvyklých aktivit nebo podezření na zneužití. O2 
je oprávněna dočasně Vám přerušit přístup ke službám. Při neplacení Vás nejprve vyzveme a dáme Vám přiměřenou lhůtu k nápravě. V případě 
neplacení to je nejméně 7 dní na dodatečnou úhradu. Pravidla zpracování osobních údajů jsou ve VOP a Zásadách zpracování osobních údajů.    

PLACENÍ VYÚČTOVÁNÍ 
Zavazujete se řádně a včas platit vyúčtování. Splatnost, pravidla doručování vyúčtování a platební podmínky se řídí VOP. V případě prodlení, je O2 
oprávněna omezit přístup ke službám nebo Klientskému účtu. Pokud nedojde k úhradě ani dodatečně, je O2 oprávněna Smlouvu vypovědět. 
Upomínka a obnovení přístupu ke službám jsou zpoplatněny dle Ceníku. Dluhy jsou hlášeny do registru SOLUS (www.solus.cz).   

PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat za účastníka a na jeho účet. Souhlasím s pořízením kopie mých osobních dokladů pro účely doložení 
identifikace a ochrany před podvody třetích osob. Souhlasím se smluvními podmínkami O2 a zavazuji se je dodržovat.  
	
Podpis za O2:      Podpis za Klienta: 
 
Datum:       Datum:  

 
 

            IČ:	 DIČ:	


