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Smlouva o spolupráci při registracích jmen domén 
 

 

CZ.NIC, z. s. p. o. 

sídlo:   Milešovská 1136, 130 00  Praha 3 

IČ:   67985726 

DIČ:  CZ67985726 

zastoupeno  Mgr. Ondřejem Filipem, MBA, výkonným ředitelem sdružení 

zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 58624 

(dále jen „sdružení CZ.NIC“) 

 

a 

 

_______________________________ 

sídlo   _______________________________ 

IČ:   ___________ 

DIČ:  ___________ 

zastoupena ____________________________ 

zapsána  ___________________________________ 

(dále jen „registrátor“) 

 

uzavírají tuto smlouvu o spolupráci při registracích jmen domén v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením článku 3 Obchodních podmínek pro 

registrátory. 

1.2. Registrátor se touto smlouvou zavazuje vystupovat jako registrátor ve smyslu Obchodních podmínek 

pro registrátory, a to pro jména domén druhé úrovně registrovaná  ccTLD .cz 

1.3. Registrátor bez výhrad akceptuje podmínky vyplývající z této smlouvy a všech jejích příloh. 

1.4. Sdružení CZ.NIC se touto smlouvou zavazuje umožnit registrátorovi vystupovat jako registrátor ve 

smyslu Obchodních podmínek pro registrátory. 

2. VZTAH SMLOUVY A JEJÍCH PŘÍLOH 

2.1. Nedílnou součást této smlouvy tvoří  

2.1.1. příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro registrátory  

2.1.2. příloha č. 2 – Pravidla registrace jmen domén v ccTLD .cz  

2.1.3. příloha č. 3 - Zásady zpracování osobních údajů sdružením CZ.NIC, z. s. p. o. 

2.1.4. příloha č. 4 – Ceník služeb  

2.1.5. příloha č. 5 – Kontaktní informace 

2.2. Nedílnou součást této smlouvy tvoří veškeré další dokumenty vydané sdružením CZ.NIC v souvislosti 

s předmětem této smlouvy, které jsou předjímány zejména v Obchodních podmínkách pro 

registrátory. 
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2.3. V případě rozporu mezi zněním smlouvy a jejích příloh platí ustanovení smlouvy. 

3. ÚČINNOST SMLOUVY 

3.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dne DD. MM. RRRR.   

3.2. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ústní i písemná.  

3.3. Smlouva se uzavírá na dobu 1 roku. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí ustanovení Obchodních podmínek pro registrátory. 

4.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. 

 

 

 

 

CZ.NIC, z. s. p. o. 

 

V Praze dne __.__.______ 

 

 

 

_________________ 

 

V _______ dne __.__.______ 

 

 

 

 

_________________________ 

Mgr. Ondřej Filip, MBA 

výkonný ředitel  

 

 

_________________________ 

____________ 

 

 _________________________ 

____________ 

 

 

 

 
 


