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SMLOUVA O PŘEVODU JINÉ MAJETKOVÉ HODNOTY

Číslo smlouvy převodce: INO/31/04/000042/2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi

a

(dále jen „nabyvatel“)

1

Převodce prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy výlučným držitelem doménového 
jména smartprague.eu (dále jen „doména“).

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
tuto smlouvu:

Článek I
Úvodní ustanovení

Hlavní město Praha
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
se sídlem: Mariánské náměstí 2, Praha 1. PSČ: 110 01
zastoupené: Ing. Milanem Krchem. ředitelem odboru informatických aplikací Magistrátu 
hlavního města Prahy
bankovní spojení: PPF banka. a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000
(dále jen „převodce“)
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Operátor ICT
IČO: 02795281
DIČ: CZ02795281
se sídlem: Dělnická 213/12. 170 00 Praha 7
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. 
vložka 19676
zastoupená: Michalem Fišerem. MB A, předsedou představenstva a JUDr. Matejem 
Šandorem, Ph.D., místopředsedou představenstva
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nabyvatele.

2.

3

Článek II
Předmět smlouvy

1. Kontaktní osoby pro plnění předmětu léto smlouvy jsou:

Za převodce:
Ing. Miroslav Váňa, správce oblasti informačního systému, oddělení správy aplikací, 
Magistrát hlavního města Prahy,

Článek III

Kontaktní osobv

Za nabyvatele:
Jiří Elsnic, 1CT administrátor, oddělení bezpečnosti úseku provozu 1CT Operátora ICT
a. s..

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Převodce na základě teto smlouvy převádí doménu 
přijímá.

na nabyvatele převáděna bezúplatně.

1. Jakékoliv doplňky a změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, a to formou 
dodatků.
Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoník.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech (4) výliscích, tři (3) vyhotovení obdrží převodce a 
jedno (1) vyhotovení obdrží nabyvatel.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

na nabyvatele a nabyvatel doménu

3. Převodce prohlašuje, že je oprávněn doménu 
předmětem žádného právního sporu, ani 
nehrozí a že doména není

4. Převodce se zavazuje do 10 pracovních dnů po podpisu teto smlouvy podat určenému 
registrátorovi domény žádost o převod domény na i

5. Převodce je povinen poskytnout nabyvateli součinnost nezbytnou pro převod domény.

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že doména je

' i na nabyvatele převést, že doména není 
i žádný takový spor podle jeho nej lepších znalostí 

zatížená žádnými právy třetích osob.
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Za převodce:
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místopředseda představenstva

Ing. Milan Krch
ředitel odboru informatických aplikací 
Magistrátu hlavního města Prahy

Michal Fišer, MBA 
předseda představenstva

Za nabyvatele:
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5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené nabyvatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, a datum 
jejího podpisu a text této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a prohlašují, že ji 
uzavírají bez jakéhokoliv psychického či fyzického nátlaku, tísně nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, na důkaz čeho připojují níže své podpisy.


