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SMLOUVA O PŘEVODU DOMÉNOVÉHO JMÉNA 

 

(dále jen „Smlouva“) 
 

Smluvní strany: 
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

státní příspěvková organizace 

se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice 

IČ: 04095316 

DIČ: (není plátce DPH) 
zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem  
bankovní spojení: č. účtu 
 

(dále jen „Objednatel“)  
 

a 

 

Foxo, s.r.o. 
se sídlem Bubenská 704/51, 170 00 Holešovice, Praha 7 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn C 126652  

zastoupena: Ing. Benjaminem Hasićem, jednatelem 

IČO: 27921565 

DIČ: CZ27921565 

bankovní spojení: č. účtu
 

(dále jen „Poskytovatel“)  
 

(společně též „smluvní strany“ a samostatně „smluvní strana“). 
 

PREAMBULE 

 

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 23. června 2020 uzavřely smlouvu o zajištění 
služeb (dále jen „Smlouva o zajištění služeb“), na základě které se Poskytovatel 
zavázal na svůj náklad a nebezpečí zajistit pro Objednatele celkové zajištění regionální 
kampaně IROP (dále jen „Předmět plnění“). 
 

Smluvní strany dále prohlašují, že součástí Předmětu plnění je i závazek Poskytovatele 
převést veškerá práva a povinnosti ve Smlouvě o zajištění služeb k určenému 
doménovému jménu z Poskytovatele na Objednatele. 

 

Smluvní strany v souladu s čl. 4. odst. 4.15 a čl. 13 odst. 13.4 Smlouvy o zajištění služeb 
tímto uzavírají tuto Smlouvu o převodu doménového jména, kterou doplňují Smlouvu 

o zajištění služeb: 
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1. PROHLÁŠENÍ 

1.1. Poskytovatel prohlašuje, že je výhradním a oprávněným vlastníkem a uživatelem práv 
k doménovému jménu druhé úrovně s označením regionynasbavi.cz (dále jen 
„Doménové jméno“). Registrace Doménového jména byla provedena dne 31.03.2020 

prostřednictvím společnosti ACTIVE 24, s.r.o., IČO 25115804, se sídlem Praha 8 - 
Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 18600 (dále jen „Registrátor“).  

1.2. Poskytovatel dále prohlašuje, že: 

a) jeho právo disponovat s Doménovým jménem není jakkoliv omezeno, 

b) Doménové jméno není zatíženo právy třetích osob a není předmětem probíhajícího 
soudního či jiného sporu, 

c) není mu známa jakékoliv skutečnost, která by jeho právo k Doménovému jménu ke 

dni uzavření této Smlouvy nebo v budoucnosti mohla omezit, zpochybnit nebo 

vyloučit, 

d) neexistují jakékoliv nedoplatky správci Doménového jména, 

e) nejsou mu známy jakékoliv okolnosti, které by mohly zapříčinit zrušení či 
pozastavení registrace Doménového jména správcem. 

1.3. Poskytovatel jako převodce dokládá svá práva k Doménovému jménu výpisem z 
registru whois sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., který tvoří přílohu č. 1 
této Smlouvy. 

1.4. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu, aby v souladu s čl. 4. odst. 4.15 Smlouvy o 

zajištění služeb převedly veškerá práva a povinnosti k Doménovému jménu 
z Poskytovatele na Objednatele. 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že na základě této Smlouvy převádí Poskytovatel 

Doménové jméno a veškerá práva k němu náležející na Objednatele a Objednatele 

Doménové jméno a veškerá práva k němu náležející přijímá a zavazuje se za jeho 

převod uhradit dohodnutou odměnu. Odměna za převod Doménového jména je již plně 
zahrnuta v ceně Předmětu plnění podle Smlouvy o zajištění služeb. Smluvní strany 
prohlašuji, že Odměna za převod Doménového jména bude vyrovnána v souladu se 

Smlouvou o zajištění služeb. 

2.2 Poskytovatel se zavazuje provést neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
účinnosti této Smlouvy) odpovídající úkony a jednání ke změně registrace vlastníka 
(oprávněného uživatele, resp. držitele) Doménového jména. Změnou držitele 
Doménového jména se považuje změna identifikátoru kontaktu Poskytovatele na 

nového držitele (tj. Objednatele) s identifikátorem kontaktu: . Tento 

postup bude realizován v souladu s touto Smlouvou a postupem stanoveným národním 
správcem top domény “.CZ” sdružením CZ.NIC, z.s.p.o. (případně jeho právním 
nástupcem). Objednatel se zavazuje k výzvě Poskytovatele poskytnout Poskytovateli 

ke změně zápisu držitele Doménového jména potřebnou součinnost. 
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2.3 Objednatel dává výslovný souhlas s aktuální verzí Pravidel registrace k datu převodu 
Doménového jména společnosti CZ.NIC, z.s.p.o., IČO: 67985726, se sídlem 
Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3, sp. zn. L 58624 vedená u Městského soudu 
v Praze, s nimiž se před podpisem této smlouvy seznámil. 

2.4 Veškeré náklady spojené s převodem Doménového jména podle této Smlouvy nese 

Poskytovatel. 

3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI  

3.1 Poskytovatel se zavazuje ode dne uzavření této Smlouvy zdržet se jakýchkoli právních 
nebo faktických úkonů, jednání, konání nebo opomenutí konání, které by mohlo mít za 
následek zmaření účelu této Smlouvy nebo omezení nebo zánik Objednatelových práv 
k Doménovému jménu. 

3.2 Poskytovatel se zejména zavazuje do okamžiku převodu Doménového jména nepodat 
sám nebo prostřednictvím Registrátora pokyn ke zrušení registrace Doménového 
jména. V případě, že do okamžiku převodu Doménového jména na Objednatele má 
dojít k vypršení lhůty, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno, zavazuje se 
Poskytovatel ještě před vypršením této lhůty prodloužit registraci Doménového jména 
o dobu minimálně jednoho roku. Smluvní strany se dohodly, že cena za toto 
prodloužení je součástí odměny za převod Doménového jména. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
a s tímto uveřejněním souhlasí. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední 
smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru 
smluv.  

4.2. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – výpis z registru whois sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. 

4.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. 
Objednatel a Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení. Účastníci této Smlouvy mohou tuto 

smlouvu podepsat v elektronické podobě, a to za použití elektronických podpisů (tj. 
zaručeného elektronického podpisu či kvalifikovaného elektronického podpisu), a to v 
souladu s ust. § 561 odst. 1 občanského zákoníku a zákonem č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce; v takovém případě bude tato 
Smlouva vyhotovena v jednom vyhotovení, které má povahu originálu. 

4.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, 
nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit 
neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
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4.5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle 
a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy. 

 

Za Objednatele: 

 

V Praze dne ___. ___. 2021 

Za Poskytovatele: 

 

V Praze dne ___. ___. 2021 

……………………………………… 

Ing. Zdeněk Vašák 

generální ředitel 
Centrum pro regionální rozvoj  

České republiky 

 

……………………………………. 
Ing. Benjamin Hasić 

jednatel  

Foxo s.r.o. 

  

  

 


