Všeobecné obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
1.1.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují vztah mezi O2 Czech Republic a.s.
(„O2“) a podnikatelem („Obchodník“) při poskytování aplikace eKasa, jež je nedílnou součástí
Služby eKasa („Služba eKasa“), a dodávky hardwaru, na kterém je aplikace eKasa
instalována. Nedílnou součástí Služby eKasa je rovněž služba O2 Mobilní internetové
připojení.

1.2.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi O2 a Obchodníkem o poskytování
Služby eKasa. Smlouvu mezi O2 a Obchodníkem dále tvoří Všeobecné podmínky pro
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti O2 Czech
Republic a.s. („VP“), Ceník základní a volitelných služeb O2 Mobilní hlasová služba a služba
O2 Mobilní internetové připojení („Ceník“), Provozní podmínky pro poskytování služby O2
Mobilní internetové připojení a Zásady zpracování osobních údajů.

1.3.

Tyto VOP se nevztahují na službu O2 Mobilní internetové připojení, jež je součástí Služby
eKasa.

1.4.

Aplikace eKasa umožňuje za podmínky, že je připojena k internetu, plnění některých
povinností vyplývající ze zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb („ET“), a dále též vytváření
katalogu zboží, skladové hospodářství, a další. Aplikace eKasa je poskytována na základě
podlicence.

1.5.

Obchodník má možnost, za splnění dalších podmínek a pouze v souvislosti s využíváním
Služby eKasa uzavřít smlouvu s třetí stranou, upravující možnost zpracovávat bezhotovostní
platby formou přijímání některých platebních karet („Bezhotovostní Platby“). Tyto VOP se
vztahují v omezené míře rovněž na některé služby související s Bezhotovostními Platbami,
O2 však tyto Bezhotovostní Platby neposkytuje a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost
v souvislosti s těmito Bezhotovostními Platbami.

1.6.

Některé služby navazující na Službu eKasa jsou poskytovány třetími stranami, kdy Obchodník
uzavírá smlouvy přímo s těmito třetími stranami a O2 vystupuje v pozici poskytovatele
platformy umožňující vzájemnou komunikaci mezi Obchodníkem a třetí stranou.

2. Uzavírání Smlouvy
2.1.

Obchodník uzavírá Smlouvu písemně, a to registrací postupem dle pokynů v aplikaci eKasa.

2.2.

Plná funkčnost Služby eKasa je zajištěna poté, kdy Obchodník dokončí registraci v aplikaci
eKasa.

2.3.

Možnost využívání Bezhotovostních Plateb je umožněna za splnění podmínek třetí strany.

3. Práva a povinnosti stran
3.1.

O2 se zavazuje poskytovat aplikaci eKasa tak, aby zejména bylo Obchodníkovi umožněno
plnit povinnosti dle ET.

3.2.

O2 se zavazuje, poté, kdy Obchodník uzavře smlouvy s třetími stranami, umožnit komunikaci
mezi těmito třetími stranami a Obchodníkem prostřednictvím aplikace eKasa, aplikace MojeO2
nebo aplikace eKancelář.

3.3.

O2 je oprávněno od Obchodníka požadovat složení záloh, jistot nebo poskytnutí jiné záruky
na veškeré služby související se Službou eKasa.

3.4.

O2 je oprávněno ověřit Obchodníka a jeho schopnost plnit své závazky. Obchodník s tímto
postupem souhlasí.

3.5.

O2 má právo jednostranně měnit Službu eKasa, a to zejména v návaznosti na změny ET
a/nebo vývoji na trhu. O všech změnách Služby eKasa je O2 povinna Obchodníka informovat
v souladu s VP.

3.6.

O2 nepřebírá odpovědnost za služby třetích stran.

3.7.

Obchodník má povinnost využívat Službu eKasa výlučně v souvislosti se svým podnikáním a
za účelem pro který je určena.

3.8.

Obchodník není oprávněn Službu eKasa dále přenechat k přeprodeji, nebo umožnit užití
Službu eKasa třetím osobám (tj. osobám odlišným od zaměstnanců a osob v obdobném
postavení).

3.9.

Obchodník není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do aplikace eKasa a do hardwaru, na
kterém je aplikace eKasa nainstalována. Zakázanými změnami jsou i instalace aplikací třetích
stran (pokud neschváleny O2) a připojení jakéhokoliv hardwaru (pokud neschválen O2).

4. Cena, Platební podmínky
4.1.

Za Službu eKasa je Obchodník povinen hradit měsíční cenu, jejíž výše je uvedena ve Smlouvě
nebo v Ceníku.

4.2.

Platby související s Bezhotovostními Platbami jsou upraveny ve smlouvě mezi Obchodníkem
a poskytovatelem těchto Bezhotovostních Plateb.

5. Aplikace eKasa
5.1.

Užívání aplikace eKasa se řídí Všeobecnými licenčními podmínkami společnosti eKasa s.r.o.,
IČ 05089131, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 („Společnost“).

5.2.

Podmínkou poskytování Služby eKasa je souhlas se Všeobecnými licenčními podmínkami
platnými a účinnými vždy v okamžiku přihlášení do aplikace eKasa. V případě neudělení
souhlasu nedojde ke zřízení Služby eKasa, nebo Služba eKasa bude zrušena.

6. Odpovědnost, náhrada škody
6.1.

O2 neodpovídá a nenahrazuje ušlý zisk Obchodníka.

6.2.

O2 neodpovídá za škody a ušlý zisk, které vzniknou v důsledku omezení, přerušení,
neposkytnutí či vadného plnění služby O2 Mobilní internetové připojení, která je součástí
Služby eKasa.

6.3.

O2 neodpovídá za jakékoliv služby třetích stran, jenž jsou poskytovány v souvislosti
se Službou eKasa. Uvedené platí zejména nikoliv však výlučně ve vztahu k Bezhotovostním
Platbám.

6.4.

O2 poskytuje záruku na hardware, který si Obchodník od O2 pro využití Služby eKasa
zakoupil, v délce 12 měsíců.

6.5.

V případě vady hardwaru zakoupeného od O2 pro využití Služby eKasa, se O2 zavazuje po
dobu trvání záruky vyměnit zboží za bezvadné.

6.6.

Záruka je vyloučena zejména v případech, kdy hardware není užíván v souladu s návodem
k použití. Další podmínky reklamace jsou uvedeny v Reklamačním řádu O2.

6.7.

Obchodník je povinen uplatnit jakoukoliv reklamaci Služby eKasa bezodkladně po vyskytnutí
vad, a to vždy tak, aby nebylo ohroženo plnění povinností dle ET.

7.
7.1.

Zrušení Služby
Obchodník nebo O2 jsou oprávněni podat výpověď či žádost o zrušení Služby eKasa
v souladu s VP. Výpovědí či žádostí o zrušení dojde k ukončení veškerých služeb
souvisejících se Službou eKasa, včetně aplikace eKasa, Bezhotovostních Plateb a jiných
služeb třetích stran. Zrušením služby rovněž dochází k nevratnému vymazání veškerých dat
v aplikaci eKasa.

7.2.

V případě, kdy rozhodnutím Ústavního soudu České Republiky dojde ke zrušení ET, je
Obchodník oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to do okamžiku, kdy Obchodníkovi vznikne
povinnost k evidenci tržeb dle ET.

7.3.

O2 je oprávněna od Smlouvy odstoupit a službu nezřídit kdykoliv do okamžiku zahájení plné
funkcionality Služby eKasa, tj. do okamžiku ukončené registrace Služby eKasa Obchodníkem.
O2 je dále oprávněna službu zrušit v případě, kdy Obchodník nedodá originální vyhotovení
smluv uzavírané s třetími stranami, případně originální vyhotovení jiných dokumentů nutných
pro zřízení, provozování nebo související se Službou eKasa.

8. Společná, přechodná, závěrečná ustanovení
8.1.

Toliko O2 je oprávněna jakákoliv svá práva či povinnosti, a to jednotlivě i jako celek, postoupit
třetí straně, přičemž Obchodník s takovýmto postupem vyjadřuje souhlas. Obchodník je
oprávněn jakákoliv svá práva a povinnosti, a to jednotlivě i jako celek, postoupit třetí straně
toliko na základě předchozího písemného souhlasu O2.

8.2.

Obchodník na sebe přejímá nebezpečí změny okolností.

8.3.

Neplatnost části těchto VOP se nedotýká platnosti VOP jako celku. Ustanovení § 557
Občanského Zákoníku je vyloučeno.

8.4.

Veškeré písemnosti týkající se těchto VOP a jakýchkoliv souvisejících služeb se doručují
vložením do informačního systému O2. O2 má právo zvolit i jiný vhodný způsob doručování,
zejména, nikoliv však výlučně prostřednictvím datové schránky, emailu, sms nebo držitele
poštovní licence.

8.5.

O2 je oprávněna měnit, doplňovat a rušit jednotlivé dokumenty tvořící smluvní podmínky při
změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně O2
nebo třetích stran poskytující služby v souvislosti se Službou eKasa. Obchodník bude o
změnách, doplnění či zrušení jednotlivých smluvních dokumentů informován nejméně jeden
(1) měsíc před účinností takových změn.

8.6.

Ve vztahu k těmto VOP se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané
otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními Občanského Zákoníku.

8.7.

Nevykonáním jakéhokoliv práva či jeho vykonáním zčásti ze strany O2 nelze považovat za
vzdání se takového práva nebo jeho části.

8.8.

O2 je oprávněna jednostranně započítat veškeré své pohledávky vůči Obchodníkovi, včetně
pohledávek nesplatných a promlčených.

8.9.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 01.08.2016

