
 

SMLOUVA O PŘEVODU DOMÉNOVÉHO JMÉNA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2358 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními

stranami

 

David Fochler

nar. 22.12.1987

IČ: 87649438

se sídlem Chelčického 1256/37, 568 02 Svitavy

e-mail: info@domeno.cz

(dále jen jako „převodce“)

a

Jméno Příjmení

nar.

IČ:

DIČ:

se sídlem 

e-mail: 

zastoupená Jméno Zástupce, jednatelem

(dále jen jako „nabyvatel“)



I. Úvodní ustanovení

1. Poskytovatel  prohlašuje,  že  splňuje  veškeré  podmínky  a  požadavky  v
této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit
závazky v ní obsažené.

2. Nabyvatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této
smlouvě stanovené a je  oprávněn řádně plnit  závazky v této smlouvě
obsažené.

3. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je výhradním a
oprávněným vlastníkem doménového jména s označením doplnit název
domény (dále jen jako „doménové jméno“) a že mu není známo, že by
jeho  právo  disponovat  s doménovým  jménem  bylo  jakkoliv  omezeno
nebo  zatíženo  právy  třetích  osob  či  že  by  doménové  jméno  bylo
předmětem probíhajícího soudního či jiného sporu. 

4. Převodce prohlašuje, že mu nejsou známy jakékoliv nedoplatky správci
doménového jména.

5. Převodce prohlašuje, že mu nejsou známy jakékoliv okolnosti, které by
zapříčinily  zrušení  či  pozastavení  registrace  doménového  jména
správcem.

6. Smluvní  strany  ke  dni  podpisu  této  smlouvy  ověřily  existenci
doménového jména v registru WHOIS (www.nic.cz/whois/).

7. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, aby upravily vzájemná práva a
povinnosti  týkající  se  převodu  vlastnického  práva  k doménovému
jménu.

II. Předmět smlouvy

1. Převodce  touto  smlouvou  převádí  na  nabyvatele  vlastnické  právo
k doménovému jménu, a to za cenu ve výši doplnit částku Kč.

2. Nabyvatel  se  za  nabytí  vlastnického  práva  k doménovému  jménu
zavazuje  zaplatit  převodci  částku  ve  výši  doplnit  částku Kč,  a  to
nejpozději  do  14 pracovních dnů od  podpisu  této  smlouvy  na  účet
převodce č. 2101123033/0800 vedený u České spořitelny.

3. Převodce se zavazuje provést změnu zápisu držitele doménového jména
v registru whois, a to bezodkladně po obdržení částky dle čl. II. odst. 2.
této smlouvy.

4. Nabyvatel  se  zavazuje  poskytnout  převodci  ke  změně  zápisu  držitele
doménového jména v registru whois potřebnou součinnost.

5. Převod  doménového  jména  proběhne  prostřednictvím  registrátora
WEDOS Internet, a.s.

6. Převod doménového jména zajistí převodce bez vedlejších nákladů pro
nabyvatele.  V  případě,  že  by  si  přál  nabyvatel  zajistit  převod



doménového jména prostřednictvím jím zvolené třetí strany, náklady na
převod v takovém případě nese nabyvatel.

7. Převodce  upozorňuje  nabyvatele  na  skutečnost  a  nabyvatel  bere  na
vědomí,  že datum expirace uvedeného doménového jména je  doplnit
datum.  V  případě,  že  si  nabyvatel  přeje  být  vlastníkem  uvedeného
doménového jména i po tomto období, je třeba doménové vlastnictví po
převodu  doménového  jména  na  nabyvatele  udržovat  pravidelným
prodlužováním  u  registrátora  minimálně  v  délce  1  roku.  Po  datu
expirace,  které  lze  ověřit  na  webu  registru
WHOIS https://www.nic.cz/whois/ včetně  jména  registrátora,  doména
spadá do tzv. ochranné lhůty, která trvá 60 kalendářních dní (30 dní je
jméno  domény  plně  funkční,  poté  dochází  k  vyřazení  a  61.  den  k
definitivnímu  zrušení).  O  prodloužení  se  již  musí  postarat  sám
nabyvatel.  Registrátor, v tomto případě  WEDOS Internet, a.s.,  by měl
před expirací poslat na e-mail vlastníka domény informace a platební
údaje pro prodloužení domény na další období nebo se nabyvatel může
sám  obrátit  na  určeného  registrátora.  Prodloužení  domény  na  další
období  je  výlučně  na  odpovědností  a  na  náklady  nabyvatele,
neprodlouží-li  nabyvatel  doménu  a  nebo  neuhradí-li  registrátorem
vyžadované  poplatky,  není  to  důvodem  pro  zrušení  této  smlouvy  a
nezakládá  to  jakýkoliv  nárok  nabyvatele  vůči  převodci,  zejména  pak
nárok na slevu z kupní ceny/náhradu škody apod.

III. Další ujednání

1. V případě, že nabyvatel neuhradí cenu dle podmínek uvedených v čl. II.
odst. 2. této smlouvy, má převodce právo od této smlouvy odstoupit, a to
písemným odstoupením zaslaným nabyvateli.

2. Převodce  zajistí  převod  doménového  jména  do  14 dní od  přijetí
smluvené  částky.  V  případě,  že  převodce  nezajistí  změnu  držitele
doménového jména v registru whois ani do 30 dní po úhradě částky dle
čl.  II.  odst.  2.  této  smlouvy,  má  nabyvatel  právo  od  této  smlouvy
odstoupit, a to písemným odstoupením zaslaným převodci.

3. Odstoupením se tato smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si
povinny  vrátit  přijatá  plnění.  V  případě účinného  odstoupení  od této
smlouvy,  není  převodce povinen vrátit  nabyvateli  uhrazenou cenu za
převod doménového  jména  dříve,  než  mu nabyvatel  vydá  zpět,  resp.
přeregistruje doménové jméno v registru whois zpět na převodce.

https://www.nic.cz/whois/


IV. Spotřebitelské právo

1. Nabyvatel prohlašuje, že byl řádně poučen převodcem o tom, jak budou
zpracovávány  jeho osobní  údaje  ve  smyslu  zákona  č.  110/2019  Sb.  (o
zpracování  osobních  údajů),  resp.  nařízení  Evropského  parlamentu  a
Rady  (EU)  2016/679  (GDPR),  že  mu  byly  převodcem  poskytnuty
informace a poučení ve smyslu ust.  § 1811 občanského zákoníku (a §
1820,  1834 a 1837 zákona č.  89/2012 Sb.,  občanského zákoníku včetně
předložení  vzorového  formuláře  pro  odstoupení  od  této  smlouvy  ve
lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy pro případ, že by tato smlouva byla
uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání převodce – viz příloha č.
1),  kdy  nabyvatel  výslovně  potvrzuje,  že  po  poučení  před  uzavřením
smlouvy  požádal  převodce,  aby  s  plněním  služby  započal  ihned  po
uzavření  smlouvy  a  bere  na  vědomí,  že  v  takovém  případě,  jestliže
převodce již splnil službu dle smlouvy, nemůže od smlouvy odstoupit.

2. Nabyvatel bere na vědomí, že práva nabyvatele z případného vadného
plnění, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a
násl. občanského zákoníku (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až
1925 občanského zákoníku). Práva z vadného plnění uplatňuje nabyvatel
u  převodce  elektronicky  na  e-mailové  adrese  info@domeno.cz.
Reklamující musí označit vadu poskytnutého plnění včetně práva, které
spotřebitel uplatňuje.

3. Dojde-li dle této smlouvy ke sporu mezi nabyvatelem v pozici spotřebitele
a  převodcem,  který  se  nepodaří  vyřešit  vzájemnou  dohodou,  má
nabyvatel  právo  na  jeho  mimosoudní  řešení.  Návrh  na  mimosoudní
řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá
nabyvatel  u  České  obchodní  inspekce.  Veškeré  podrobnosti
k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na internetových stránkách České
obchodní inspekce na adrese www.coi.cz.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

2. Tato  smlouva,  jakož  i  práva  a  povinnosti  vzniklé  na  základě  této
smlouvy nebo v souvislosti sní se řídí právním řádem České republiky,
zejména občanským zákoníkem.

http://www.coi.cz/
mailto:info@domeno.cz


3. Smluvní  strany  se  zavazují,  že  pokud  se  kterékoli  ustanovení  této
smlouvy  nebo  s ní  související  ujednání  či  jakákoli  její  část  ukáží  být
neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost
smlouvy  jako  takové.  V  takovém případě se  strany  zavazují  nahradit
neplatné  ustanovení  ustanovením  platným,  které  se  svým  účelem
nejvíce podobá neplatnému ustanovení.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností
originálu,  z nichž  každá  smluvní  strana  obdrží  po  jednom  (1)
vyhotovení.

5. Tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými, číslovanými
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

6. Smluvní  strany  prohlašují,  že  tuto  smlouvu  uzavřely  ze  své  pravé,
svobodné a vážně míněné vůle,  nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně
nevýhodných  podmínek.  Dále  smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tuto
smlouvu  před  jejím  uzavřením  pročetly,  jejímu  obsahu  zcela
porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho k ní připojují
své vlastnoruční podpisy.

V ....................... dne .................. 

.................................................... 
[Jméno a příjmení] 

V ....................... dne .................. 

.................................................... 
[Jméno a příjmení] 



Příloha č. 1 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit 
od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: David Fochler

nar. 22.12.1987

IČ: 87649438

se sídlem Chelčického 1256/37, 568 02 Svitavy

e-mail: info@domeno.cz

Já, níže podepsaný

 ….................................................................................................….

(jméno, příjmení, adresa spotřebitele) oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy
o poskytnutí těchto služeb/zboží

…................................................................................................…….(označení smlouvy)

uzavřené dne …...................................(datum objednání/datum obdržení/uzavření 
smlouvy)

V........................dne ….................

____________________________

podpis spotřebitele

mailto:info@domeno.cz

