Obchodní podmínky společnosti ZONER software, a.s.
pro užívání domény „.sk“ platné ode dne 1. 11. 2006
1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při užívání doménových jmen „.sk“, jejíchž
majitelem je společnost ZONER software, a.s., IČ: 49 43 73 81, sídlem v Brně, Nové sady 583/18, PSČ 602 00, která
je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 5824 prostřednictvím dceřinné
společnosti ZONER, a.s., Bratislava, SK (dále jen jako „Majitel“) a jsou nedílnou součástí Smlouvy o užívání
doménového jména (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Majitelem a Uživatelem. Uživatelem může být kterákoli
fyzická či právnická osoba.
1.2 Majitel prohlašuje, že je ke dni platnosti těchto obchodních podmínek akreditovaným registrátorem pro podávání
žádosti o registraci doménového jména „.sk“ (dále jen „doména“) u organizace SK-NIC, a.s., která je oprávněna vést
rejstřík doménových jmen „.sk“ (dále jen „Rejstřík“).
2. Způsob uzavírání Smlouvy
2.1 Majitel nabízí fyzickým a právnickým osobám užívání jím registrovaných domén, příp. dalších souvisejících služeb,
na svých internetových stránkách projektů www.regzone.cz, www.czechia.com atd., a to pouze na základě těchto
obchodních podmínek. Obchodní podmínky je Majitel oprávněn změnit uveřejněním nového znění na www.regzone.cz a
zasláním elektronické zprávy Uživateli nejméně 1 měsíc před účinností této změny.
2.2 Účastníci činí své úkony vedoucí k uzavření Smlouvy elektronickou formou, a to prostřednictvím sítě Internet.
Uvedený způsob uzavírání Smlouvy je Uživateli znám a vyslovuje s ním souhlas.
2.3 Uživatel činí svůj souhlas s nabídkou Majitele tak, že provede objednávku domény na internetových stránkách
některého z projektů Majitele. Při objednávce postupuje v souladu s pokyny uvedenými během objednávání a
postupně vyplňuje požadované údaje o Uživateli a požadované doméně. Souhlas Uživatele s nabídkou Majitele je
proveden, jakmile je Uživateli po zadání všech nutných údajů sdělena informace o úspěšnosti jeho objednávky.
2.4 Provedením objednávky Uživatel souhlasí s tím, aby se jednotlivá práva a povinnosti smluvních stran řídily těmito
obchodními podmínkami a s výší poplatku za užívání domény, která je uvedena na www.regzone.cz v den provedení
objednávky. Dále Uživatel bez výhrad souhlasí s Pravidly a Podmínkami registrace domén vydanými Rejstříkem a
veškerými vydanými pravidly Majitele.
3. Uzavření Smlouvy
3.1 Po úspěšné objednávce je Uživateli na jím uvedenou e-mailovou adresu sdělena Majitelem výzva k zaplacení
poplatku, ve které bude uvedena výše poplatku a způsob jeho úhrady.
3.2 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Uživatel uhradí Majiteli poplatek za užívání domény.
4. Předmět Smlouvy
4.1. Uzavřením Smlouvy se Majitel zavazuje umožnit Uživateli užívat doménu a Uživatel se zavazuje zaplatit Majiteli
poplatek a užívat doménu v souladu s těmito podmínkami, podmínkami a pravidly Rejstříku (www.sk-nic.sk) a pravidly
Majitele (www.regzone.cz).
5. Práva a povinnosti Majitele
5.1 Majitel je povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení poplatku poslat Uživateli prostřednictvím e-mailu potvrzení
o úhradě poplatku, tzv. elektronický daňový doklad. Uživatel je oprávněn po zaplacení zvláštního poplatku (příplatku)
požadovat zaslání certifikátu o užívání v písemné formě a Majitel je povinen certifikát zaslat.
5.2 Majitel je povinen udržovat doménu ve stavu způsobilém pro její řádné užívání ze strany Uživatele pro celou dobu
trvání Smlouvy.
5.3 Majitel odpovídá Uživateli za škodu vzniklou nezpůsobilostí domény k užívání, pokud je tato nezpůsobilost
následkem porušení povinnosti Majitele vyplývající z pravidel, jež upravují registrace domény. Této odpovědnosti se
Majitel zprostí, pokud tuto nezpůsobilost nemohl zjistit ani předvídat při zachování odborné péče.
5.4 V případě požadavku Uživatele na manipulaci s doménou (zejm. na převod na jiného majitele) je Majitel povinen
tento požadavek splnit, pokud Uživatel není v prodlení se splněním svých povinností podle této Smlouvy.
6. Práva a povinnosti Uživatele
6.1 Uživatel je povinen uvést ve své objednávce pravdivé údaje o své osobě.
6.2 Uživatel je oprávněn užívat doménu od okamžiku, kdy mu Majitel potvrdí uhrazení poplatku a doména je
zaregistrována.
6.3 Uživatel je povinen poskytovat Majiteli veškerou součinnost nutnou k plnění této smlouvy.
6.4 Uživatel je povinen zajistit, aby na jím užívané doméně nebyly uveřejňovány informace, které jsou pohoršující,
v rozporu s dobrými mravy nebo s obecně závaznými předpisy kteréhokoli státu, příp. jejichž zveřejnění by mohlo
způsobit újmu třetí osobě. V případě, kdy bude Majiteli uložena jakákoli sankce (ať veřejnoprávní či soukromoprávní)
z důvodů porušení povinnosti Uživatele podle tohoto odstavce, zavazuje se Uživatel tuto sankci včetně veškerých
souvisejících nákladů ihned po jejím uložení Majiteli v plném rozsahu uhradit.

7. Trvání smlouvy
7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu jednoho (1) kalendářního roku.
7.2 Pokud Uživatel uhradí řádně a včas prodlužovací poplatek podle výzvy Majitele, trvání Smlouvy se prodlužuje
opakovaně o jeden (1) kalendářní rok. V případě změny těchto obchodních podmínek nebo výše poplatků se
uhrazením prodlužovacího poplatku ze strany Uživatele tato Smlouva mění tak, že se práva a povinnosti stran řídí
novými obchodními podmínkami a novou výši poplatků.
7.3 Majitel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ve výpovědní lhůtě deseti (10) dnů, pokud Uživatel poruší tuto
Smlouvu. Výpovědní lhůta začíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi Uživateli. Výpověď je možno činit
v písemné či elektronické (e-mail) podobě na adresu Uživatele uvedenou v jeho objednávce.
7.4 V případě, kdy Rejstřík zruší Majiteli doménu z důvodu, který je zároveň porušením této smlouvy ze strany
Uživatele, tato smlouva bez dalšího zaniká a Uživatel nemá právo na vrácení poplatku ani jeho části.
7.5 Smlouva zaniká též v případě, kdy Majitel splní požadavek Uživatele na změnu majitele domény.
7.6 Při jakémkoli předčasném ukončení této smlouvy nemá Uživatel právo na vrácení jakékoli části uhrazeného
poplatku.
8. Závěrečná ustanovení
8.1 Uživatel výslovně prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi shora uvedenými dokumenty, jež upravují práva
a povinnosti stran a s jejich zněním souhlasí. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
8.2 Veškeré úkony podle této Smlouvy lze činit písemnou či elektronickou (e-mail) formou, a to na kontaktní adresy
uvedené v objednávce Uživatele a na www.regzone.cz. Smluvní strana je povinna jakékoli změny v těchto adresách
ihned sdělit druhé straně. Za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí zásilky adresátem nebo její nepřevzetí a
vrácení zpět odesílateli. Účinek doručení nastává dnem vrácení zásilky.
8.3 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právním
řádem České republiky, a to podle výslovného projevu vůli stran především zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.4 Veškeré z této Smlouvy v budoucnu vzešlé majetkové spory se strany zavazují řešit v rozhodčím řízení před
jediným rozhodcem, v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými
Sdružením rozhodců, s. r. o., IČ: 63 49 66 58, sídlem Příkop 8 (budova IBC), 604 10 Brno, s tím, že tyto dokumenty
jsou zveřejněny v platném znění na internetových stránkách Sdružení rozhodců www.sdruzenirozhodcu.cz. Smluvní
strany výslovně prohlašují, že se s uvedenými dokumenty seznámily.
8.5 V případě, že v majetkovém sporu by nebylo možné z jakéhokoliv důvodu postupovat podle rozhodčí doložky
uvedené v předchozím odstavci, sjednávají smluvní strany příslušnost obecných soudů České republiky k projednání
a rozhodnutí všech sporů souvisejících s touto smlouvou.
8.6 V případě, že by některé z ustanovení této smlouvy bylo neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, nebo že by
se takovým stalo v budoucnu, neovlivní to platnost a vynutitelnost ustanovení ostatních.
8.7 Veškeré platby podle této smlouvy se považují za učiněné okamžikem, kdy příslušná částka s identifikací Uživatele
bude připsána na bankovní účet Majitele uvedený ve výzvě k úhradě.
8.8 Provedením úkonů vedoucích k užívání domény Smluvní strany prohlašují, že si tyto obchodní podmínky přečetly,
jejich obsahu bezezbytku porozuměly a souhlasí s nimi.

