
Licenční ujednání k API 
  
  

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Kdekoliv se v tomto dokumentu vyskytuje některý z pojmů uvedený níže v tomto článku, má význam zde definovaný.  
API - znamená součást back-end rozhraní Aplikace, jehož účelem je možnost automatického propojení Aplikace s externím systémem 
Uživatele tak, aby měl Uživatel možnost do jiných webových aplikací buď vkládat data z Aplikace, nebo je v nich zobrazovat;  
Aplikace - znamená (i) software přístupný z FMS Webové stránky, (ii) software instalovaný do mobilního elektronického zařízení 
(např.  mobilní telefony a tablety) nebo (iii) software přístupný jinými prostředky, který zobrazuje pozici vozidla vybaveného Jednotkou na 
mapě, případně další informace související s vozidlem a jeho provozem;   
FMS Webová stránka -  znamená Webové stránky, případně stránky www.webdispecink.cz 
Jednotka - znamená elektronické zařízení určené k připojení nebo montáži do vozidla, včetně jeho příslušenství (např. tyčového snímače 
hladiny paliva) které shromažďuje a předává informace související zejména s pozicí a případně další informace o vozidle a jeho provozu do 
Aplikace;  

Poskytovatel - znamená kteroukoliv ze společností Princip, W.A.G. PS;  
Princip - znamená společnost Princip, a.s., IČ: 41690311, sídlo CZ;  
Uživatel - znamená takovou osobu, která využívá funkcionalitu API, a je zároveň smluvní stranou samostatné smlouvy na využívání služeb 
Webdispečink.cz;  
W.A.G. PS -  znamená společnost W.A.G. payment solutions, a.s., IČ: 26415623, sídlo CZ.  

 
1.2. Předmětem a účelem tohoto dokumentu je úprava vzájemných práv a povinností Poskytovatelů (kteréhokoliv z nich) 

a Uživatele při užívání API a v souvislosti s ním.   
1.3. Tento dokument se neuplatní na ty z Uživatelů, u nichž je licenční ujednání na API již součástí smluvního vztahu na službu 

Telematika (Fleet Management Services).  
1.4. S ohledem na snahu zlepšovat poskytované služby, na změny a vývoj právního řádu a svou obchodní politiku 

jsou Poskytovatelé oprávněni jednostranně změnit tyto licenční podmínky. Nové znění těchto podmínek uveřejní Poskytovatelé na 
stejném místě, na němž se nachází jejich původní znění, a to 1 měsíc před účinností nového znění.  Pokud stávající Uživatel návrh 
na změnu těchto podmínek neodmítne, platí, že změnu přijal. Jestliže uživatel návrh na změnu odmítne (třeba i elektronicky prostým 
e-mailem zaslaným na adresu užívanou pro komunikaci s Poskytovatelem), má právo vypovědět licenci, přičemž výpověď musí být 
příslušnému Poskytovateli doručena nejpozději 5 dní před plánovanou účinností nového znění podmínek pro stávající Uživatele a 
účinnost této výpovědi nastane ke dni účinnosti nové verze pro stávající Uživatele  

  
  

2. Licenční ustanovení 
2.1. API je předmětem ochrany práv duševního vlastnictví. Z tohoto důvodu Poskytovatel zpřístupněním API uděluje Uživateli nevýhradní 

licenci k používání API v souvislosti s Jednotkami. Není-li výslovně dohodnuto s Poskytovatelem jinak, Uživatel není oprávněn 
poskytovat žádné další podlicence.  

2.2. Vykonavatelem veškerých majetkových autorských práv k API (včetně zdrojového kódu), a zároveň Poskytovatelem oprávnění 
k jejich výkonu Uživateli, je:  

i. v případě API k Aplikaci webdispecink.cz společnost Princip;  
2.3. Licence je poskytována jako nevýhradní, bez omezení místa použití a to na celou dobu, po kterou trvá smluvní vztah Uživatele na 

poskytování Služby Fleet Management Services od některého z uvedených Poskytovatelů.  
 

  
3. Ceny licence 

3.1. Není-li mezi Uživatelem a příslušným Poskytovatelem ujednáno jinak, je licence k použití API udělována za úplatu dle aktuálního 
ceníku zveřejněného na https://developers.webdispecink.cz/pricing a Uživatel nemá právo udělovat podlicence. Je-li licence 
poskytnuta jako bezúplatná, pak:   

i. API neumožňuje zpracovat jednomu Uživateli celkově více, než 60.000 dotazů měsíčně;  
ii. Žádný z Poskytovatelů není povinen poskytovat Uživateli jakoukoliv technickou podporu;   
iii. Uživatel není oprávněn za zpřístupnění dat prostřednictvím API požadovat od třetích osob jakoukoliv úhradu, odměnu, či 

platbu, a to ani nepřímo.  
  

 
4. Způsob užívání 

4.1. Uživatel zajistí, aby funkcionalita API nebyla využívána způsobem, který by mohl přetěžovat API do té míry, že v jeho důsledku 
dojde k výraznému zpomalení nebo pozastavení možnosti připojení prostřednictvím API pro jiné osoby v podobné pozici, jako 
je Uživatel.     

4.2. Neudělí-li k tomu předem příslušný Poskytovatel prokazatelný a výslovný souhlas, zdrží se Uživatel získávání jiných dat z Aplikace 
(webdispecink.cz) prostřednictvím API než takových, která jsou Poskytovatelem ke sdílení příslušnému Uživateli určena.   

  

5. Zásahy do API  
5.1. V závislosti na svých provozních potřebách je Poskytovatel oprávněn průběžně upravovat a měnit parametry a nastavení API. O 

podstatné změně parametrů, anebo nastavení API je Poskytovatel oprávněn dle svého uvážení vhodným způsobem Uživatele 
informovat.  

5.2. Poskytovatel je oprávněn omezit Uživateli přístup k API (příp. i jen částečně), a to zejména v případě, a to zejména v případě, kdy 
existuje důvodná obava ze zneužití přístupových údajů nebo když se Uživatel dostane do prodlení s plněním některého svého 
závazku (dluhu), či jeho části, vůči kterémukoliv z Poskytovatelů, jakož i z jiných závažných důvodů.  

  

6. Výpověď  
6.1. Příslušný Poskytovatel i Uživatel jsou oprávněni vypovědět licenční smlouvu na API i bez uvedení důvodu výpovědí. Výpovědní 

doba činí 1 měsíc a začíná plynout prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. 

Výpověď může být zaslána i elektronicky prostým e-mailem a to na adresu běžně užívanou pro komunikaci s druhou stranou.  
6.2. Uživatel je povinen přestat API užívat neprodlené poté, kdy dojde k ukončení licenční smlouvy.  
6.3. Případné ukončení licenční smlouvy na API nemá vliv na poskytování Služby Fleet Management Services. Ukončením poskytování 

Služby Fleet Management Services bez dalšího zaniká i licenční smlouva na API.  
  

7. Závěrečná ustanovení 
7.1. Tyto licenční podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022 a použijí se na všechny licence udělené po tomto datu. Pro Uživatele, 

jimž byla licence udělena před tímto datem se tyto podmínky uplatní až ode dne 1. 2. 2022.   

http://www.webdispecink.cz/
https://developers.webdispecink.cz/pricing

