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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DOMAIN EXPRES 

Č.j:  
Účinnost od: 25.9.2014 

Článek 1  
Úvodní ustanovení 
(1) O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336, DIČ 

CZ60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, 
vydává:  

Obchodní podmínky pro poskytování služby DOMAIN Expres 

(2) Obchodní podmínky pro poskytování služby DOMAIN Expres (dále jen Podmínky) stanovují základní 
technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování této služby. Současně Podmínky 
vymezují základní práva a povinnosti společnosti O2 Czech Republic, a.s., jako poskytovatele této 
služby (dále jen Poskytovatel) a Zákazníků, kterým je služba DOMAIN Expres poskytována.  

(3) Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou Pravidla registrace domény.cz a Pravidla registrace domény 
.eu, které detailně specifikují režim poskytování jednotlivých internetových domén. 

Článek 2  
Výklad použitých pojmů 

(1) Poskytovatel: O2 Czech Republic, a.s., sídlo: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle. 
Poskytovatel služby DOMAIN Expres může ve vztahu k zákazníkovi vystupovat jako Registrátor a 
Technický správce domény, nebo pouze jako Registrátor či pouze jako Technický správce. 

(2) Registrátor: Subjekt oprávněný přistupovat k Registru Správců internetových domén jednotlivých Top 
Level Domén popřípadě oprávněný registrovat internetové domény II. a III. řádu pod vybranými TLD. 
(seznam poskytovaných domén je uveden na Internetových stránkách Poskytovatele). Od Registrátora 
má zákazník pronajaté internetové doménové jméno, za které platí ceny (poplatky) spojené s registrací 
domény u Správce domény. 

(2) Technický správce: Poskytovatel je technickým správcem domény, nikoliv jejím vlastníkem ani plátcem. 
Poskytovatel je oprávněn předat zákaznická data příslušnému Správci (podle koncovky domény) a 
Zákazník souhlasí s pravidly příslušného Správce pro příslušnou koncovku registrovaného doménového 
jména. 

(3) Zákazník: dle těchto Podmínek je Zákazník každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavře Smluvní 
vztah s Poskytovatelem, jehož předmětem je poskytování služby DOMAIN Expres (dále jen služby), 
která si u Poskytovatele objedná registraci, prodloužení, přeregistraci, nebo změnu u domény, která je 
poté vedena u Poskytovatele. Zákazníkem může být buď osoba provádějící objednávku, 
zprostředkovatel objednávky, majitel domény či jiná osoba s užívacím právem k doméně. 

(4) Žadatel: jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která vyjádřila zájem o uzavření Smluvního vztahu. 

(5) Správa konta „Moje konto“: pro správu domény, objednávání registrací, prodloužení a změn a další 
úkony spojené s doménou používá zákazník především správu konta na adrese http://konto.o2shop.cz. 
Zákazník se pro přihlášení do aplikace Moje konto prokazuje svými přihlašovacími údaji (uživatelské 
jméno a heslo) k dané službě. Některé změny u domén či jiné úkony mohou vyžadovat použití jiných 
webových stránek, formulářů či dalších prostředků, které pro danou situaci stanoví Poskytovatel. 

(6) Číslo zákazníka: unikátní číselná kombinace pro  každého zákazníka. Číslo zákazníka nalezne 
Zákazník na Daňovém dokladu, na základě kterého jsou mu vyúčtovány Poskytovatelem poskytnuté 
služby. 
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(7) Expirace domény: pokud není v Pravidlech registrace jednotlivých internetových domén  stanoveno 
jinak, jedná se o den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo doménové 
jméno zaregistrováno. 

(8) E-mail: komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem (Žadatelem) prostřednictvím elektronické 
pošty. Jelikož je e-mailová komunikace celosvětově definována jako nezaručená, Poskytovatel 
negarantuje doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky zákazníka. 

(9) Internetové stránky Poskytovatele, Registrátora, Technického správce: www.o2.cz. 

Článek 3  
Specifikace služby 

(1) DOMAIN Expres je služba umožňující registraci vybraných internetových domén – ccTLD, gTLD a 
internetových domén III. řádu pod vybranými TLD prostřednictvím Poskytovatele. Služba zahrnuje také 
správu zónových záznamů prostřednictvím serverů DNS v případě, že Poskytovatel je i Technickým 
správcem služby. 

(2) Není-li dohodnuto jinak služba DOMAIN Expres zahrnuje jak registraci příslušné domény tak technickou 
správu domény. 

 
Článek 4  

Smluvní zabezpečení 

(1) Služba DOMAIN Expres je poskytována Poskytovatelem Zákazníkovi na základě uzavřeného 
Smluvního vztahu. Při provádění právních úkonů souvisejících s uzavřením smluvního vztahu, jeho 
změnou nebo ukončením, se smluvní strany mohou nechat zastoupit jinou fyzickou nebo právnickou 
osobou na základě písemné plné moci. 

(2) Návrh na uzavření Smluvního vztahu se uplatňuje dle technických možností Poskytovatele písemně na 
základě řádně vyplněného příslušného tiskopisu vydaného Poskytovatelem k tomuto účelu. Tento návrh 
smlouvy se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, jehož nedílnou součástí jsou tyto 
Podmínky. Zákazník může rovněž uzavřít Smluvní vztah (Smlouvu) prostřednictvím vyplnění 
objednávkového formuláře elektronicky na zabezpečených webových stránkách aplikace Moje konto, 
objednáním služby DOMAIN Expres prostřednictvím telefonického centra Poskytovatele, či jinými 
prostředky, způsobem a v rozsahu dle technických možností Poskytovatele, kterými Poskytovatel 
umožní zákazníkovi doručit svou objednávku. V návrhu na uzavření Smlouvy (v objednávce) volí 
Zákazník podobu domény, období, na které má být internetová doména registrována, DNS servery a 
další údaje potřebné k registraci domény či technické správě internetové domény. Zákazník není 
oprávněn odstoupit od Smluvního vztahu uzavřeného s použitím prostředků komunikace na dálku 
(Smluvní vztah uzavřený prostřednictvím aplikace  Moje konto nebo prostřednictvím telefonického centra 
Poskytovatele), jestliže Poskytovatel započal s registrací domény. 

(3) Registrace internetové domény bude Poskytovatelem zahájena při splnění všech následujících 
podmínek: 

a) V případě objednání služby elektronickou písemnou formou musí mít Žadatel přiděleny od 
Poskytovatele přihlašovací údaje do aplikace Moje konto prostřednictvím, kterého požadovanou 
doménu objedná. V případě objednání služby prostřednictvím telefonického centra Poskytovatele je 
Žadatel povinen uvést na žádost Poskytovatele své identifikační údaje a další údaje, tak aby umožnil 
Poskytovateli ověření své totožnosti. 

b) V okamžiku odesílání online registrace nebo přijetí návrhu Smlouvy služby DOMAIN Expres je 
požadovaná doména volná. V případě, že doména bude při zahájení registračního procesu nebo v 
průběhu registračního procesu obsazena jiným zájemcem, bude Žadateli vrácen registrační poplatek a 
Žadatel nemá nárok na případné další náhrady nákladů spojené s úsilím o získání domény. 
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c) Žádost o registraci splňuje další náležitosti, které je možno požadovat při registraci některých 
internetových domén (viz. Pravidla Registrace). Tyto další individuální náležitosti jsou uvedeny v 
podrobnostech u jednotlivých koncovek či budou sděleny vznesením dotazu na Poskytovatele. Může se 
jednat například o nutnost provedení souhlasu nového majitele domény s pravidly registrátora 
provedení souhlasu s aktuální verzí jednoho z dodatků při prodlužování domény atd. 

(4) Objednáním registrace internetové domény není požadované doménové jméno během zpracování pro 
Zákazníka rezervováno, během procesu registrace může internetovou doménu získat jiný zájemce, který 
splnil dříve všechny náležitosti spojené s registrací domény. 

(5) Smluvní vztah vzniká dnem uzavření Smlouvy v písemné podobě, a není-li tento den totožný, pak 
okamžikem dodání Smlouvy nebo písemné informace o její akceptaci druhé smluvní straně, nebo dnem 
kdy Žadatel provedl řádnou registraci internetové domény prostřednictvím aplikace Moje konto nebo 
prostřednictvím telefonického centra Poskytovatele (jsou –li tyto další funkcionality pro uzavírání 
Smlouvy Poskytovatelem umožněny).  

(6) Nemá-li Zákazník od Poskytovatele dosud přiděleny přihlašovací údaje do aplikace Moje konto, jsou 
Zákazníkovi v případě uzavírání Smluvního vztahu (Smlouvy) v písemné listinné formě tyto údaje 
zaslány po vzniku Smluvního vztahu e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu. 

(7) Veškeré změny Smlouvy, včetně změny úrovně poskytované služby a identifikačních údajů, se provádějí 
prostřednictvím aplikace Moje konto nebo prostřednictvím telefonického centra Poskytovatele (pokud 
tuto funkcionalitu umožňuje), nebo formou písemného a oběma stranami akceptovaného Dodatku ke 
Smlouvě. Provedené změny jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku služby. 

(8) U domén, které vyžadují objednávku prodloužení (.cz) je Zákazník povinen provést prodloužení 
prostřednictvím aplikace Moje konto nebo zasláním Smlouvy o změně služby DOMAIN Expres na 
kontaktní adresy. O expiraci domény bude Zákazník informován 1 měsíc před dnem expirace 
prostřednictvím e-mailu. Proces prodloužení domény bude zahájen za předpokladu: 

a) Zákazník požádá o prodloužení internetové domény prostřednictvím aplikace  Moje konto (tj. určí 
dobu, o kterou bude expirace posunuta, vyjádří souhlas s aktuální verzí Podmínek a identifikuje osobu, 
která provedla prodloužení a udělila souhlas). 

b) v okamžiku zahájení procesu prodloužení není internetová doména ve stavu, ve kterém již není 

možno toto prodloužení provést z důvodu pozdního splnění ostatních podmínek zákazníkem či pokud je 

za toto prodloužení po Expiraci domény vyžadován zvláštní poplatek (cena). 

(9) V případě prodloužení domény .cz je poplatek stanoven jakou součin počtu let (o které se posouvá 
expirace) a ročního poplatku za .cz doménu dle aktuálního Ceníku služby. Takto vypočtený poplatek je 
v celé hodnotě součástí vyúčtování za služby v měsíci, ve kterém došlo k prodloužení domény. 

(10) V případě neobjednání prodloužení či nesplnění dalších podmínek nutných pro prodloužení domény 
může být doména po uplynutí doby platnosti znemožněno doménu využívat. 

(11) Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. Provedením objednávky registrace, prodloužení či změny u 
domény dává Zákazník najevo svůj souhlas s těmito Podmínkami. Smluvní vztah zaniká zrušením 
domény (ukončením Smlouvy) z důvodu neuhrazení prodlužovacího poplatku, změnou na jiného 
registrátora a zároveň změnou na jiného technického správce domény, vypovězením nebo zánikem 
(smrtí v případě fyzické osoby) jedné ze smluvních stran.  

(12) V případě zániku smluvního vztahu změnou registrátora nemá Zákazník nárok na vrácení poplatků za 
zbývající nevyužité období provozu doménového jména u Poskytovatele. Smluvní vztah (Smlouva) může 
zaniknout písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní 
lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. 
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Článek 5 

Ceny a platební podmínky 

(1) Ceny a cenové podmínky služby jsou uvedeny v Ceníku služby, který je Zákazníkům k dispozici na 
Internetových stánkách Poskytovatele. 

(2) Poskytovatel si vyhrazuje právo změny cen za službu. 
(3) Cenu za poskytnutou službu je Zákazník povinen uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené v platebním 

dokladu. 
 
 
Článek 6 

Práva a povinnosti Poskytovatele 

(1) Poskytovatel je povinen poskytovat službu Zákazníkovi v rozsahu a za podmínek dohodnutých v rámci 
Smluvního vztahu. 

(2) Poskytovatel neručí za správnou delegaci internetové domény v root DNS serverech a za správné 
vedení záznamů o doméně na všech dalších DNS serverech, které jsou k provozu domény potřebné. 

(3) Zákazník je o expiraci internetové domény informován 1 měsíc před termínem expirace domény podle 
zvoleného způsobu notifikace: 

a) e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka. Tento způsob notifikace je součástí 
služby DOMAIN Expres. 

b) telefonicky na telefonním čísle, které je uvedeno v kontaktu aplikace  Moje konto. Domény. Tato 
služba je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku služby a musí být dohodnuta v rámci Smluvního vztahu. 

(4) Poskytovatel je povinen vést záznam o využívání služby DOMAIN Expres Zákazníkem, sloužící pro 
vyúčtování služby DOMAIN Expres Zákazníkovi, po dobu minimálně 6-ti měsíců zpětně. 

(5) Po provedení registrace domény mohou být některé údaje o majiteli domény  uvedeny ve veřejně 
dostupných informacích o doménách (v tzv. WHOIS databázích). 

(6) U požadavků na změny, které nelze stornovat (změna registrátora, změna majitele, změna DNS 
záznamů) se provádí změna do původního stavu žádostí o změnu v opačném směru. 

(7) Poskytovatel si vymezuje právo žádost o storno odmítnout v případě, že mu to neumožňují technické 
podmínky nebo podmínky definované správcem domény (např. u .cz domény nelze stornovat požadavek 
prodloužení domény po uplynutí 5 dnů od předání požadavku správci domény). 

(8) Poskytovatel nezodpovídá za škody způsobené tím, že Zákazník vůbec neobdrží, včas neobdrží, 
nepřečte si nebo nevezme na vědomí doručené upozornění o expiraci domény či Poskytovatel 
nezastihne zákazníka na kontaktních adresách (e-mailové adrese, telefonním čísle) uvedených v 
záznamech domény u Poskytovatele. 

(9) Jsou-li při změně u domény vyžadovány písemné dokumenty s potvrzením oprávněné osoby, má 
Poskytovatel právo požadovanou změnu odmítnout v případě, že má důvodné pochybnosti o pravosti 
těchto dokumentů anebo pokud má pochyby o oprávněnosti dané osoby k potvrzení požadované změny. 
Žadatel je nucen dodat Poskytovateli dodatečné průkazné materiály a pochybnosti vyvrátit. 

(10) Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a používat po dobu související s poskytováním služby DOMAIN 
Expres osobní údaje a data zákazníka, žadatele, i další údaje jimi poskytnuté, za účelem poskytování 
této služby a souvisejících činností v souladu s  Podmínkami, za účelem evidence a zpracování 
v systému, za účelem uplatňování pohledávek vzniklých při poskytování služby a uplatňovaných i 
prostřednictvím třetích osob a to i po ukončení smluvního vztahu.  
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Článek 7 

Práva a povinnosti Zákazníka 

(1) Zákazník má právo na poskytování služby v dohodnutém rozsahu. 

(2) Zákazník je povinen za svoje užívání služby DOMAIN Expres platit cenu podle doručených daňových 
dokladů, stanovenou podle aktuálního Ceníku služby, veřejně přístupného na Internetových stránkách 
Poskytovatele. 

(3) Zákazník je povinen při využívání služby DOMAIN Expres dodržovat tyto Podmínky, obecně závazné 
právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat 
zákonem chráněná práva a zájmy Poskytovatele a třetích osob. 

(4) Zákazník je povinen při jakékoliv změně údajů o majiteli domény či změně údajů u kontaktní osoby o této 
změně bez odkladu informovat Poskytovatele a zajistit provedení těchto změn u domény. Změny 
kontaktů (např. e-mailovou adresu) lze měnit on-line po přihlášení do aplikace Moje konto. 

(5) Zákazník nesmí postupovat třetím osobám identifikační údaje aplikace Moje konto pro technickou 
podporu Internetových služeb Poskytovatele. Je povinen učinit všechna rozumně možná opatření k 
zachování údajů v tajnosti.  

(6) Zákazník má právo žádat o technickou podporu. K autorizaci této žádosti použije Číslo zákazníka. 

(7) Zákazník je povinen do objednávky uvést úplné a pravdivé informace o majiteli domény, fakturační 
adresu, a další potřebné technické údaje (DNS servery, technický správce atd.), které jsou nezbytné k 
zaregistrování domény. Za správnost a úplnost údajů nese odpovědnost Zákazník. V případě uvedení 
nesprávných či smyšlených údajů se Zákazník vystavuje riziku zrušení domény bez nároku na náhradu 
prostředků spojených s registrací domény. 

(8) V případě, že doména bude při zahájení prodlužovacího procesu nebo během prodlužovacího procesu 
zrušena a obsazena jiným zájemcem, bude Zákazníkovi vrácen prodlužovací poplatek a Zákazník nemá 
nárok na případné další náhrady nákladů spojené s úsilím o prodloužení domény. 

(9) Zákazník má právo Stornovat požadavek, čím se rozumí zastavení probíhajícího procesu registrace, 
prodloužení či změny u doménového jména nebo žádost zákazníka o zrušení již provedené registrace, 
prodloužení či změny u doménového jména. Provedením Storno požadavku se vrací stav před 
provedením poslední změny. Storno požadavek zákazníka je neodvolatelný. Současně si Poskytovatel 
si vymezuje právo žádost o storno odmítnout v případě, že mu to neumožňují technické podmínky nebo 
podmínky definované správcem domény (dle článku 6 odst. 7 Podmínek). 

(10) Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit plnění 
Smlouvy, a to zejména změnu telefonní linky včetně jejího čísla, na které je prováděno vyúčtování a dále 
změnu adresy bydliště, sídla, obchodní firmy,  apod. 

(11) Zákazník nese plnou zodpovědnost za to, jakými způsobem a k jakým účelům je internetová doména 
využívána. Zákazník má také plnou odpovědnost za veškeré aktivity provedené prostřednictvím aplikace  
Moje konto prostřednictvím Zákazníkovo přihlašovacího jména a hesla, které nebyly provedeny 
Poskytovatelem. 

Článek 8 

Závady služby a reklamace 

(1) Zákazník může oznámit svůj požadavek (závady, změna nastavení služby) telefonicky na Poruchové 
službě, která je k dispozici 24 hodin na zelené lince 800 333 777, nebo prostřednictvím e-mailové adresy 
sd_ict@o2.cz, kde bude požadavek zpracován specialisty služeb během běžné pracovní doby. 

(2) Předběžné telefonické reklamace vyúčtování služby je možné podat prostřednictvím telefonní linky 
uvedené na daňovém dokladu Zákazníka zaslaného od Poskytovatele. Reklamace musí být zasílány 
písemně na adresu Poskytovatele, která je uvedena na Internetových stránkách Poskytovatele. 
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(3) Reklamace jsou vyřizovány dle Všeobecného reklamačního řádu Poskytovatele. 

 
Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

(1) Podmínky nabývají účinnosti dnem  25.9.2014. 

(2) Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky měnit a doplňovat formou písemných dodatků. Poskytovatel je 
povinen předem zveřejnit tyto změny na Internetových stránkách Poskytovatele. Tyto podmínky v plném 
rozsahu nahrazují dosavadní pravidla poskytování služby DOMAIN Expres. 

(3) Právní vztahy při poskytování služby se řídí uzavřenou Smlouvou, Podmínkami, Ceníkem služby, 
Pravidly registrace domény, a dále zejména zákonem č. 513/ 1991 Sb., obchodním zákoníkem 
v platném znění. Osobní údaje Žadatele (Zákazníka) budou zpracovány v souladu se Zákonem č 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

(4) Podmínky, Pravidla registrace domény, Ceník služby, Všeobecný reklamační řád Poskytovatele jsou 
v aktuálním znění k dispozici na Internetových stránkách Poskytovatele. 

 
V Praze dne 25.9.2014 
 
Vít Šubert, v. r. 
Ředitel divize firemních zákazníků 
 
O2 Czech Republic a.s. 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 
Sídlo: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle 
IČ : 60 19 33 36 
 


