
 
 
 

Smlouva o zřízení / změně /zrušení / služby DOMAIN Expres 
Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte křížkem.

1. Smluvní strany 
Zákazník:  

Jméno, příjmení a titul fyzické osoby/ 
 obchodní firma či název       

Trvalý pobyt, sídlo či místo podnikání Ulice       č. popisné/orientační       
 PSČ       Obec - městská část       

Číslo zákazníka1 (pokud jste již naší zákazníkem)        Rodné číslo/ IČ(je-li přiděleno)        
zapsaný(á)       

Kontaktní e-mailová adresa       
Tel.       Fax       

 
Poskytovatel: Telefónica 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. 

2. Technická specifikace 
Výběr služby 
Objednávám níže uvedené služby 

 Registrace volné domény  2. úrovně2
 

  Tvar domény (popř. seznam)       

  Registrace na dobu (1-5 let3)       

  Držitele domény        

 
Políčko Držitele domény ponechte prázdné pro registraci budou použity údaje Zákazníka. Chcete-li registrovat doménu na již 
existující ID Držitele nebo na stejného držitele jako u již  existující domény,  jejíž jste držitelem vyplňte do políčka ID držitele popř.  
tvar domény. Přílohu A použijte pouze v případě, že se pro držitele domény mají použít jiné údaje, než údaje Zákazníka.  

  Technická správa 

   registrátor 

   držitel domény/jiný subjekt (nutno vyplnit alespoň údaje primárního DNS serveru4) 

  primární DNS jmenný název       IP adresa       

  sekundární DNS jmenný název       IP adresa       

  sekundární DNS jmenný název       IP adresa       

  sekundární DNS jmenný název       IP adresa       

 

 Změna registrátora domény  

  Tvar domény (popř. seznam domén)       
  Autorizační heslo       

  Technická správa 

   registrátor 

   ponechat původní  (nutno vyplnit alespoň údaje primárního i sekundárního DNS serveru) 

  primární DNS jmenný název       IP adresa       

  sekundární DNS jmenný název       IP adresa       

  sekundární DNS jmenný název       IP adresa       

  sekundární DNS jmenný název       IP adresa       

  Počet let  prodloužení registrace       

 

                                                           
1Číslo zákazníka naleznete je referenční číslo plátce zákazník nebo číslo smlouvy uvedené na vyúčtování za služby  
2 Kompletní seznam doménových koncovek naleznete v Ceníku služby DOMAIN Expres 
3 Některé doménové koncovky nelze registrovat na dobu delší než 1 rok, více informací v Ceníku služby DOMAIN Expres 
4 Není-li zadán sekundární DNS bude použit sekundární DNS registrátora domény 



 
 
 

 Změna držitele domény  

  Tvar domény (popř. seznam)       
  Nový subjekt držitele domény       

 
Políčko Nový subjekt držitele domény ponechte prázdné pokud mají být pro změnu držitele použity údaje Zákazníka. Chcete-li 
registrovat doménu na již existující ID subjektu nebo na stejného držitele jako u již existující domény,  jejíž jste držitelem, vyplňte 
do políčka ID subjektu popř.  tvar domény. Přílohu A použijte pouze v případě, že se pro subjekt držitele mají použít jiné údaje, 
než údaje Zákazníka. 

 
 Technická správa domény (tvar domény registrované u jiného registrátora)         

 

 Hostovaný sekundární DNS  

  Tvar domény       
  IP adresa primárního DNS       

 
 Založení domény 3. úrovně (vyplňte např. xxx.domena2urovne.xx)       

 

 Prodloužení registrace domény 2. úrovně 
  Tvar domény       
  Počet let prodloužení registrace domény (1-5 let)       

 

 Ukončení registrace domény (neprodloužení registrace domény)       

 

Poznámka:       
 

3. Přílohy Smlouvy  
  Obchodní podmínky pro poskytování služby DOMAIN Expres 

  Pravidla registrace domény .cz, .eu 

  Ceník služby DOMAIN Expres 

  Příloha A – Subjekt držitele domény 

4. Společná a závěrečná ustanovení: 

Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí Obchodními podmínkami a ceníkem pro službu DOMAIN Expres vydanými společností 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Obchodní podmínky pro poskytování DOMAIN Expres jsou nedílnou součástí této Smlouvy, a jsou 
zveřejněny spolu se Všeobecným reklamačním řádem Poskytovatele a platnými ceníky na internetových stránkách společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Osoba uvedená jako zákazník je osobou vyjadřující souhlas s Pravidly registrace. 

5. Podpisy smluvních stran 

V        dne:       

Za Poskytovatele 

Jméno a příjmení       

Telefon       

Podpis 
 
 
 
 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

Za Zákazníka 

Jméno a příjmení       

Telefon       E-mail/fax       

Podpis, razítko (obchodní firma) 

 
 

Formulář vyplňte a pošlete na adresu: Podpora datových a internetových služeb, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha 4, nebo pošlete emailem na adminfix.cz@o2.com či faxem 271 463 923. 

 
Informace o službách Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a jejich podmínkách Vám rádi poskytneme O2 lince 800 203 203  nebo je 
naleznete na stránkách www.cz.o2.com. Vaše technické dotazy můžete také konzultovat na lince technické podpory 800 184 084. 
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