
Smlouva o užití služby mojeID pro přihlášení k systémům poskytovatele

CZ.NIC, z. s. p. o.

sídlo:  Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3

IČ:  67985726

zastoupený  Mgr. Ondřejem Filipem, MBA, výkonným ředitelem sdružení

zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58624

(dále jen „sdružení CZ.NIC“)

a

sídlo:

IČ: 

zastoupený

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají tuto smlouvu o užití služby mojeID pro přihlášení k systémům poskytovatele (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

CZ.NIC, z. s. p. o.

V Praze dne 

Mgr. Ondřej Filip, MBA

Výkonný ředitel sdružení

V     dne

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením 
článku 2.4 Podmínek užití služby mojeID pro přihlášení k systémům 
poskytovatelů (dále jen „Podmínky“).
1.2. Sdružení CZ.NIC se touto Smlouvou zavazuje umožnit Poskytova-
teli využívat veškerých výhod vyplývajících z Podmínek pro poskytova-
tele s plným přístupem. 
1.3. Poskytovatel se zavazuje umožnit přihlašování k systémům uvede-
ným v této Smlouvě prostřednictvím služby mojeID. 
1.4. Poskytovatel se zavazuje platit sdružení CZ.NIC cenu
dle platného Ceníku vydaného sdružením CZ.NIC, a to způsobem uve-
deným v Ceníku. Neuhrazení ceny za službu je považováno za zvlášť 
závažné porušení Podmínek.V případě neuhrazení ceny za Službu je 
sdružení CZ.NIC oprávněno přerušit poskytování Služby
1.5. Poskytovatel bez výhrad akceptuje podmínky vyplývající z této 
Smlouvy a všech jejích příloh.

2. VZTAH SMLOUVY A JEJÍCH PŘÍLOH
2.1. Nedílnou součást této smlouvy tvoří
2.1.1. Příloha č. 1 – Podmínky užití služby mojeID pro přihlášení k 
systémům poskytovatelů 
2.1.2. Příloha č. 2 – Pravidla poskytování služby mojeID pro koncové 
uživatele 
2.1.3. Příloha č. 3 – Ceník 

2.1.4. Příloha č. 4 – Kontaktní informace
2.2. Dokumenty, které tvoří přílohu této Smlouvy, jsou přiloženy ve ver-
zích účinných ke dni podpisu této Smlouvy na externím datovém nosiči 
(USB flash, CD/DVD) ve formátu pdf. 
2.3. Nedílnou součást této smlouvy tvoří veškeré další dokumenty 
vydané sdružením CZ.NIC v souvislosti s předmětem této smlouvy, 
které jsou předjímány zejména v Podmínkách užití služby mojeID pro 
přihlášení k systémům poskytovatelů.
2.4. Aktuální znění dokumentů je vždy k dispozici na www.mojeid.cz či 
www.nic.cz.

3. ÚČINNOST SMLOUVY
3.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uhrazení ceny za Službu. 
3.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. V případě neuhrazení ceny 
za Službu na další období smlouva automaticky končí marným uplynu-
tím doby splatnosti ceny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. V případě rozporu mezi zněním této Smlouvy a jejích příloh platí 
ustanovení smlouvy.
4.2. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí ustanovení Podmínek.
4.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá 
strana obdrží po jednom.



Příloha č. 4 – Kontaktní informace

Kontaktní osoby pověřené poskytovatelem pro styk se sdružením CZ.NIC:

VE VĚCECH SMLUVNÍCH:

Jméno a příjmení:

e-mail:

telefon:

VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 1)                    stejná jako u věcí smluvních

Jméno a příjmení:

e-mail:

telefon:

URL poskytovatele služby 2)

Client_ID poskytovatele služby 3)

Název služby 4)

1) Není nutné vyplňovat pokud je stejný jako kontakt ve věcech smluvních.

2) URL poskytovatele služby ze kterého přichází přihlášení k službě mojeID (REALM). Platí pro OpenID 2.0  
viz Technická dokumentace bod 4.1.5.2.

3) Client_ID klienta poskytovatele služby ze kterého přichází přihlášení k službě mojeID. Platí pro OpenID Connect 
viz Technická dokumentace bod 4.2.1.

4) Název služby zobrazovaný během přihlašovacího procesu.


