
 

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

Vaše Jméno nebo název společnosti

nar. 

IČ:

DIČ:

se sídlem Vaše adresa 123/456, 123 45 Město

sp. zn. C 12345 vedená u Městského soudu v Praze

e-mail: vasemail@adresa.cz

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 je výhradním a oprávněným vlastníkem
doménového jména s označením  jménodomény.cz (dále jen jako
„doménové  jméno“)  a  že  jeho  právo  disponovat  s doménovým
jménem není jakkoliv omezeno nebo zatíženo právy třetích osob a
doménové jméno není 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 ……….. Kč.

2. Nabyvatel  se  za  nabytí  vlastnického  práva  k doménovému jménu
zavazuje zaplatit převodci částku ve výši ……….. Kč, a to nejpozději
do 10 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. Náklady spojené s převodem doménového jména nese poskytovatel.



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.

IV. 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.

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] 
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