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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN 
	  

	  

I. Úvod 
 

1. Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "Aukce 
domén") – je provozována společností Gransy s.r.o., se sídlem Bořivojova 35, Praha 3, 
13000, Česká republika,  IČO 28087755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 148737 (dále též jen "provozovatel") a 
slouží pro majetkové dispozice, zejména nákup a prodej domén II. a III. úrovně pod 
vybranými národními a nadnárodními TLD (Top Level Domains) I. Stupně (dále též jen 
„domén“). 
 

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují vzájemná práva a 
povinnosti smluvních stran vznikající při uzavírání a ze smluv o nákupu a prodeji domén 
uzavřených mezi provozovatelem a fyzickými/právnickými osobami jako 
prodávajícím/kupujícím (dále též jen „prodávající“ a „kupující“, společně také jako 
„uživatel“), a to ohledně služeb poskytovaných provozovatelem prostřednictvím 
uživatelského rozhraní webové stránky http://subreg.cz, wapové stránky http://subreg.cz, 
nebo samostatné aplikace umístěné na internetové adrese http://subreg.cz (dále také jako  
„Webová stránka“). Tyto všeobecné obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti 
při využívání Webové stránky a další související právní vztahy. 

3. Účastníkem aukce - uživatelem – může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním 
úkonům nebo právnická osoba, která řádně vyplní registrační formulář a zaregistruje se 
jako uživatel prostřednictvím formuláře na http://subreg.cz. Uživatel je povinen se 
s těmito VOP seznámit před dokončením registrace, po úspěšně provedené registraci 
bude uživateli vytvořen účet, pod kterým může využívat služby poskytované na 
http://subreg.cz. Provedenou registrací uživatel potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil 
s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek provozovatele a s těmito bez 
výhrad souhlasí.  

4. Převody domén se dále také řídí „Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD.cz“ 
nebo v souladu s aktuálními pravidly pro registraci domén v rámci domény jiné nejvyšší 
úrovně (TLD) a uživatel bere na vědomí, že délku procesu registrace nemůže 
provozovatel ovlivnit, neboť je zcela v dispozici konkrétního správce TLD. 
 

II. Účet uživatele a registrace 
 

1. Využívat služby a kupovat nebo prodávat domény na Webové stránce mohou pouze 
registrovaní uživatelé. Registrace se provádí prostřednictvím registračního formuláře 
přístupného na http://subreg.cz, po úspěšně provedené registraci je uživatel oprávněn 
využívat služby portálu http://subreg.cz. 
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2. Uživatel je povinen při registraci na Webové stránce uvést správně a pravdivě všechny 
údaje. Jakékoliv změny svých registračních údajů je uživatel povinen provozovateli 
oznámit neprodleně a bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím Webové 
stránky. Uživatel je povinen uvádět vždy pouze skutečné, pravdivé a aktualizované údaje 
o své osobě a odpovídá za škodu, která provozovateli vznikne v důsledku nesprávných, 
nepřesných, nepravdivých či neúplných údajů uživatele. Údaje uvedené uživatelem jsou 
provozovatelem považovány za správné a úplné. Pokud uživatel uvede nesprávné, 
nepřesné, nepravdivé či neúplné údaje, je provozovatel oprávněn registraci a případně 
účet uživatele vedený provozovatelem kdykoliv zrušit a dále též bez náhrady přístup 
uživatele do systému trvale zablokovat, s tímto oprávněním provozovatele uživatel 
výslovně souhlasí a je s jeho případnými důsledky pro svou činnost srozuměn. Zrušením 
registrace resp. účtu uživatele nejsou dotčeny nároky provozovatele vyplývající z těchto 
VOP nebo obecně závazných právních předpisů.  

3. Na základě úspěšně provedené registrace získá uživatel přístup k účtu vedenému 
provozovatelem (dále též jen „Účet“), který je chráněn jedinečným uživatelským jménem 
a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k 
přístupu do svého Účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za 
jakékoliv důsledky porušení této povinnosti uživatelem. Uživatel není oprávněn umožnit 
využívání uživatelského účtu třetími osobami, vyjma svých zaměstnanců a osob pro 
uživatele činných. Uživatel je povinen provozovatele uvědomit o neoprávněném 
nakládání s Účtem třetí osobou, jakmile se o tom dozví.  

4. Změna údajů uživatele vedených provozovatelem pro daného uživatele bude provedena 
vždy poté, co bude taková změna uživatelem prokázána jako oprávněná a důvodná, např. 
aktualizovaným výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku. Registrace a Účet 
mohou vždy být vedeny pouze pro jednu konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu, 
Provozovatel provede záznam o převodu Účtu pouze tehdy, pokud uživatel prokáže 
právně relevantním způsobem titul převodu (např. Smlouvou o převodu podniku). Práva 
podílových spoluvlastníků tím nejsou nijak dotčena, avšak spoluvlastníci jsou povinni se 
sami mezi sebou dohodnout, kdo jejich jménem je oprávněn vykonávat práva a plnit 
povinnosti vůči provozovateli, každou změnu této skutečnosti jsou povinni hodnověrným 
a písemným způsobem prokázat. V případě častých či podezřelých převodů Účtů je 
provozovatel oprávněn Účet a registraci uživatele zrušit bez náhrady.  

5. Provozovatel může zrušit Účet, a to zejména v případě, že uživatel svůj Účet déle než 6 
(šest) měsíců nevyužívá (tj. na Účet se v této době nepřihlásil) či v případě, že uživatel 
poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služby, těchto VOP a v dalších 
případech stanovených dále těmito VOP. 

6. Uživatel může svůj Účet zrušit, za předpokladu, že vyčerpal celý kreditní zůstatek na 
Účtu. Kreditní zůstatek na Účtu může uživatel vyčerpat buď formou čerpání služeb 
provozovatele, nebo mu kreditní zůstatek bude vyplacen, a to na základě dobropisu, který 
si uživatel za administrativní poplatek ve výši 100,- Kč vygeneruje na svém Účtu. 
Podepsaný dobropis uživatel zašle na adresu sídla provozovatele. Provozovatel 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení řádně vyplněného a podepsaného dobropisu zašle 
peněžní prostředky po odečtení administrativního poplatku na jemu sdělený bankovní 
účet uživatele. Pokud uživatel uvede zahraniční bankovní účet, tedy v bance či pobočce 
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(či obdobném peněžním ústavu) se sídlem mimo území ČR, činí administrativní poplatek 
za zrušení Účtu a administraci spojenou s jeho zrušením 500,- Kč. Uživatel bere na 
vědomí, že pokud částka zůstatku na Účtu uživatele bude nižší než 200,- Kč včetně, je 
provozovatel oprávněn si tuto částku započítat na úhradu nákladů spojených se zrušením 
Účtu. Kreditní zůstatek 200,- Kč či nižší se uživateli nevrací a náleží provozovateli. 

7. Uživatel v žádném případě nesmí využít Účet pro jakékoliv protiprávní jednání, jednání 
v rozporu s dobrými mravy, jednání v rozporu s obecnými pravidly sítě či pro jakékoliv 
jednání, které poškozuje provozovatele.  Uživatel zejména v žádném případě nesmí Účet 
zneužít pro neoprávněné útoky či vniknutí do systémů třetích osob, warez, phishing, 
pharming, spoofing, šíření virů, malware apod. Uživatel dále nesmí činit žádné kroky 
směřující ke zneužití systému provozovatele, ke zneužití systému plateb či obcházení 
systému s cílem uskutečňovat neoprávněné platby či falešné platby. Pokud uživatel 
poruší tuto povinnost, je provozovatel oprávněn uživateli zrušit Účet s okamžitou 
účinností a trvale zablokovat přístup do systému provozovatele. Nároky dle těchto VOP, 
případně nároky provozovatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů nejsou 
zrušením Účtu dotčeny.  

8. Pokud dojde ke zrušení Účtu, platí pro kreditní zůstatek ustanovení odst. 6 tohoto článku 
VOP přiměřeně. Provozovatel je oprávněn si započíst své splatné pohledávky vůči 
pohledávkám uživatele dle odst. 6 tohoto článku VOP, a to i v případě, že pohledávky 
uživatele dosud nejsou splatné. 

9. Uživatel bere na vědomí a je s tím srozuměn se všemi důsledky pro své činnosti, že Účet 
nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového 
a softwarového vybavení provozovatele, popř. třetích osob. 

10. Uživatel je povinen řádně identifikovat jakoukoliv provedenou platbu. Příchozí 
neidentifikovatelné platby na bankovní účet provozovatele v hodnotě menší než 100 Kč 
nebudou vraceny a náleží provozovateli.  

11. Minimální finanční částka, kterou může uživatel vložit na Účet vedený provozovatelem, 
činí 100 Kč. 

 

III. Práva a povinnosti uživatele 
 
1. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP a před každým dalším využitím služeb se 

seznámit s jejich aktuálním zněním. 
2. Uživatel nesmí činit žádné kroky směřující ke zneužití systému provozovatele, 

k obcházení systému plateb či zneužití systému nákupu a prodeje domén prostřednictvím 
Webové stránky. 

3. Uživatel při využívání této služby nesmí úmyslně přetěžovat systém provozovatele a 
prostřednictvím systému provozovatele umisťovat na internet závadný obsah. Uživatel 
nesmí prostřednictvím systému činit nic, co by mohlo být považováno za jednání 
v rozporu se zákonnými předpisy, jednání v rozporu s dobrými mravy či obecnými 
pravidly sítě.  

4. Prodávající je povinen převést doménu na provozovatele, který ji dále převede dle 
pravidel aukce na kupujícího, který zaplatí dohodnutou cenu.  
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5. Prodávající je povinen poskytnout provozovateli veškerou potřebnou součinnost pro 
realizace převodů domény, v případě potřeby je povinen ve lhůtě stanovené 
provozovatelem předat provozovateli dokumenty potřebné k převodu domény případně 
relevantním způsobem vyjádřit svůj souhlas s převodem domény a učinit kroky, které 
jsou pro převod vyžadovány konkrétními pravidly registrace domén. 

6. Prodávající je povinen prokázat své vlastnické právo k doméně, kterou má zájem prodat 
prostřednictvím http://subreg.cz, případě je povinen se prokázat plnou mocí vlastníka 
domény k jejímu prodeji a převodu prostřednictvím http://subreg.cz. 

7. Kupující je povinen poskytnout provozovateli veškerou potřebnou součinnost pro 
realizaci převodu domény, poskytnout veškeré dokumenty, které jsou pro převod domény 
potřebné.	  

8. Kupující je od okamžiku podání své nabídky na koupi domény touto nabídkou vázán a 
v případě její akceptace je povinen nabídnutou částku v plné výši uhradit. Kupující není 
oprávněn podanou nabídku po dobu trvání aukce zrušit či odvolat.	  

9. Provozovatel je oprávněn si od kupujícího vyžádat ověření jeho totožnosti a je oprávněn 
si vyžádat úhradu depositu - zálohy až do výše nabídky podané prodávajícím. Pokud 
kupující neposkytne provozovateli dostatečnou součinnost pro ověření totožnosti 
kupujícího nebo neuhradí požadovaný deposit, může být jeho nabídka bez náhrady 
vyřazena z aukce a kupujícímu bude dále znemožněno se této aukce účastnit. 
Provozovatel má rovněž právo v takovém případě trvale nebo dočasně zablokovat účet 
kupujícího a zrušit trvale jeho registraci, s tímto oprávněním provozovatele uživatel 
výslovně souhlasí a je s jeho případnými důsledky pro svou činnost srozuměn.	  

	  
IV. Domény 

 
1. Předmětem prodeje prostřednictvím systému provozovatele na http://subreg.cz mohou být 

pouze domény, které jsou způsobilé k prodeji, k nimž prodávajícímu náleží vlastnické 
právo, nebo je řádně zmocněn vlastníkem domény k jejích prodeji a převodu vlastnického 
práva a nejsou zde jiná práva či právní omezení znemožňující převod domény, tedy 
zejména, nikoli však pouze, není převod domény možný případech dále uvedených 
v tomto článku VOP. 

2. Předmětem prodeje nemohou být domény, které jsou předmětem zástavního práva, nebo 
slouží jako zajištění pohledávky třetí osoby, pokud k tomu provozovatel nedá výslovný 
souhlas. 

3. Předmětem prodeje může být doména, na které vázne právo třetí osoby (např. nájem), jen 
s předchozím souhlasem provozovatele. 

4. Předmětem prodeje nemohou být domény, o kterých bylo rozhodnuto pravomocným 
předběžným opatřením, že se zakazuje jejich převod. 

5. Předmětem prodeje nemohou být dále domény, jejichž prostřednictvím  je šířen obsah, 
který je v rozporu s  obecně závaznými právními  předpisy. 

6. Předmětem prodeje nemohou být domény, na  nichž je umístěn obsah, který je v rozporu 
s  obecně závaznými právními  předpisy. 

7. Pokud je ohledně domény vedeno jakékoliv soudní, trestní či správní, exekuční  nebo 
rozhodčí či jiné obdobné řízení, je prodávající o tom povinen provozovatele předem 
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informovat, a provozovatel rozhodne, zda takovouto doménu bude možno prodat 
prostřednictvím http://subreg.cz.  

8. Pokud k doméně uplatnila práva jakákoliv třetí osoba, je prodávající povinen o tom 
provozovatele informovat, a to i když dosud nebylo zahájeno žádné řízení. Provozovatel 
je pak oprávněn rozhodnout, zda doménu přijme k prodeji, případně rozhodne o jejím 
vyřazení z nabídky. 

9. Od okamžiku předání domény k prodeji prostřednictvím systému provozovatele nesmí 
prodávající doménu převést na jakoukoliv třetí osobu a nesmí umožnit či způsobit, aby 
k doméně bylo zřízeno jakékoliv právo třetí osoby. 

10. Předmětem prodeje nesmí být doména, která byla předána do nabídky na jakémkoliv 
jiném systému třetí osoby a od okamžiku předání domény provozovateli prodávající 
nesmí uzavřít žádnou smlouvu, jejímž předmětem by byla doména, s výjimkou smluv, 
jejichž účelem či předmětem je registrace a prodloužení platnosti domény. 

11. Prodávající je povinen provozovatele informovat o jakémkoliv řízení, které bylo zahájeno 
ohledně domény, a to ihned poté, co se o tom dozví. Prodávající je povinen provozovateli 
poskytnout veškeré informace o takovém řízení. 

12. Pokud bylo ve věci domény zahájeno jakékoliv řízení, nebo k doméně uplatnila právo 
třetí osoba, je provozovatel oprávněn dle svého uvážení doménu stáhnout z nabídky nebo 
ji k prodeji vůbec nepřijmout. Prodávající nemá právo na jakoukoliv náhradu škody, která 
mu tím eventuálně mohla vzniknout a doména dále nemusí být přijata do další aukce. 

13. Doména musí být dále řádně registrována a nesmí exspirovat méně než 30.dní před 
předpokládaným posledním dnem aukce. Pokud datum exspirace nastane dříve, je 
prodávající o tom povinen provozovatele informovat, provozovatel může dle své volby 
s ním dohodnout individuální postup dle svého uvážení doménu stáhnout z nabídky nebo 
ji k prodeji vůbec nepřijmout. Prodávající nemá právo na jakoukoliv náhradu škody, která 
mu tím eventuálně mohla vzniknout a doména dále nemusí být přijata do další aukce. 

14. Provozovatel neodpovídá za prodloužení registrace domény, odpovědnost za prodloužení 
registrace domény a náklady na její prodloužení nese vždy až do okamžiku převodu na 
kupujícího prodávající. 

15. Pokud dojde k marnému uplynutí lhůty pro prodloužení registrace domény v době od 
okamžiku předání domény provozovateli do doby jejího převodu na kupujícího, veškeré 
s tím spojené důsledky a škodu nese prodávající. Provozovatel je oprávněn aukci takové 
domény okamžitě a bez náhrady zrušit a neodpovídá za škodu, která tím může 
prodávajícímu nebo kupujícímu vzniknout. Provozovatel má právo na náhradu škody 
vůči prodávajícímu, který neprovedl řádně a včas prodloužení registrace domény. 

16. Prodávající a kupující jsou povinni provozovateli poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost pro realizaci převodů domény. 

 
V. Prodej domény  

 
1. Podmínkou prodeje domény prostřednictvím http://subreg.cz je převod domény  do držby  

provozovatele. Doména je  do držby  provozovatele převedena dočasně za účelem 
ochrany práv prodávajícího a kupujícího. Pokud nedojde k akceptaci nabídky ze strany 
kupujícího nebo nebude učiněna žádná nabídka, nebo provozovatel rozhodne o stažení 
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domény z nabídky, bude doména provozovatelem převedena zpět z jeho držby na 
prodávajícího. Případné poplatky spojené s převodem na provozovatele nebo se zpětným 
převodem na prodávajícího hradí prodávající. Provozovatel je vždy jen držitelem domény 
k věrné ruce (fiduciárním detentorem) pro prodávajícího a/nebo kupujícího, vlastnické 
právo k doméně však vždy přechází v případě uskutečněného převodu přímo 
z prodávajícího na kupujícího.      

2. Od okamžiku akceptace nabídky kupujícího na zakoupení domény prodávajícím a 
zaplacení nabídnuté ceny včetně daní a poplatků není již možné převést doménu zpět na 
prodávajícího. Po uhrazení ceny oznámené provozovatelem jako nejvyšší cena kupní 
v aukci dosažená (odst. 5 věta druhá tohoto článku VOP a čl. VI, odst. 3 věta první těchto 
VOP) bude doména převedena na kupujícího. Poplatek za převod domény na kupujícího 
hradí kupující. 

3. Prodávající je oprávněn stanovit minimální prodejní cenu domény, tj. minimální částku, 
od které lze činit nabídky kupní ceny. 

4. Maximální délku aukce může stanovit prodávající, avšak doména musí být v nabídce 
vždy nejméně 5 dní, nestanoví li délku aukce prodávající, bude doména v nabídce po 
dobu 7 dní . U každé aukce vždy platí, že příhoz učiněný v posledních 10 minutách 
prodlužuje délku aukce o dalších 10 minut. 

5. Cenou domény se vždy rozumí cena bez daní a poplatků za převod domény. Doména 
bude prodána osobě, která po dobu trvání aukce učiní nejvyšší nabídku kupní ceny. 
Kupující je povinen nabídnutou cenu uhradit. Kupující je svou nabídkou vázán po celou 
dobu trvání aukce a je povinen ji v plné výši uhradit, a to včetně příslušných daní a 
poplatků za převod domény. Kupující je povinen se seznámit předem s poplatky 
spojenými s převodem domény 

6. Ceny jsou vždy uváděny bez příslušné daně, která bude k ceně připočtena k okamžiku 
akceptace nabídky provozovatelem. Kupující je povinen se předem seznámit 
s případnými poplatky, se kterými může být převod vlastnického práva k doméně spojen. 

7. Aktuální nejvyšší nabídka bude vždy viditelná pro potenciální zájemce na Webové 
stránce.  

8. Prodávající rovněž může využít možnosti „Kup teď“ tak, že nastaví cenu domény, za 
kterou bude doména prodána okamžitě prvnímu zájemci, který nabídne cenu dosahující 
ceny uvedené prodávajícím pro okamžitý prodej bez dalších příhozů jako v pořadí první. 
Jakmile bude taková nabídka předložena kupujícím způsobem uvedeným na Webové 
stránce, bude aukce ukončena bez dalších příhozů a doména bude prodána kupujícímu, 
který nabídl a uhradil cenu stanovenou pro tento způsob prodeje. 

9. Za právní vady domény odpovídá vždy prodávající. Provozovatel domény a jejich 
faktické či právní vady neprověřuje, neboť je to pro něj při tomto způsobu organizace 
převodů domén technologicky, fakticky, časově i právně nemožné. Kupující je povinen 
se s doménou před podáním nabídky seznámit, ověřit si její stav a registraci. Prodávající 
je povinen uspokojit případné nároky kupujícího vyplývající z vad domény (právních i 
faktických). Pokud by byl povinným k nároku z titulu vady domény povinen 
provozovatel, je prodávající povinen uhradit prodávajícímu náhradu (včetně, nikoli však 
pouze, případné náhrady škody či jiné újmy lhostejno zda majetkové nebo nemajetkové, 
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materiální či imateriální) ve výši plnění, ke kterému byl nebo by byl provozovatel 
povinen, včetně náhrady za právní zastoupení provozovatele v případném soudním sporu. 

10. Převod registrace domény na provozovatele a její držba provozovatelem jsou učiněny 
pouze za účelem prodeje v rámci aukce a na ochranu práv prodávajícího a kupujícího, 
provozovatel v žádném případě neodpovídá za obsah umístěný na doméně.  

	  
VI. Podávání nabídek a převod domény 

 
1. Od okamžiku zahájení aukce jsou potenciální kupující oprávněni podávat nabídky kupní 

ceny, a to formou příhozů. Příhozy jsou prováděny automatizovaně, vždy po 50,- Kč  
(„výše jednotlivého příhozu“), přičemž výše kroku pro aukci nebo jeho příp. změna jsou 
vždy oznámeny účastníkům na Webové stránce.  Příhozy jsou automatizovaně prováděny 
po krocích až do výše, kterou zájemce o koupi domény stanoví jako maximální výši 
všech svých příhozů a tedy maximální cenu, za níž má ještě zájem doménu koupit. 
Kupující je touto svou nabídkou maximální kupní ceny, za níž má ještě zájem doménu 
koupit, vázán po celou dobu trvání aukce. 

2. Není-li stanovena minimální cena domény, platí, že minimální cena se rovná jednomu 
příhozu ve výši 50,- Kč 

3. Kupní smlouva je uzavřena s kupujícím, který k okamžiku ukončení aukce učinil 
poslední nejvyšší nabídku kupní ceny. Kupující je povinen uhradit konečnou nabídnutou 
cenu domény  oznámenou  provozovatelem jako nejvyšší cena kupní v aukci dosažená na 
základě tohoto posledního příhozu včetně příslušné daně a poplatku za převod jedním ze 
způsobů určených provozovatelem, a to nejpozději do 7 dnů, ode dne ukončení aukce. 
Nebude-li cena domény kupujícím řádně a včas uhrazena, a to včetně daně a případných 
poplatků, je provozovatel oprávněn celou částku spolu se zákonným úrokem z prodlení 
po kupujícím vymáhat nebo může rozhodnout do 30 dnů od okamžiku, kdy nastalo 
prodlení kupujícího se zaplacením (lhostejno zda ceny za doménu, poplatků, daní, a to 
všeho nebo jen některé z položek či jejich části) o tom, že zaniká právo kupujícího na 
koupi domény. Doména pak bude po dohodě s prodávajícím buď zařazena opětovně do 
aukce, nebo bude vrácena prodávajícímu, není-li takové dohody dosaženo o opětovném 
zařazení dosaženo. 

4. V případě i jen jednotlivého a jediného porušení povinnosti kupujícího zaplatit cenu 
domény včetně daní a poplatků je provozovatel oprávněn trvale zablokovat přístup 
kupujícího do všech dalších aukcí a do systému provozovatele. 

5. Kupující může rovněž nabídnout kupní cenu ve výši stanovené prodávajícím pro „Kup 
teď“, v takovém případě bude uzavřena kupní smlouva s kupujícím, který jako první 
předložil nabídku ve výši stanovené pro prodej v rámci okamžitého nákupu formou „Kup 
teď“. 

6. Doména bude na kupujícího převedena po uhrazení ceny domény včetně daní a poplatků 
způsobem stanoveným provozovatelem. 

7. Kupující je povinen provozovateli poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro převod 
domény. Pokud nebude doména převedena na kupujícího z důvodu na straně kupujícího, 
je provozovatel oprávněn od smlouvy s kupujícím odstoupit a po odečtení nákladů a 
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poplatků za zmařený prodej domény vrátí prodávajícímu doménu a kupujícímu kupní 
cenu.  

8. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout nabídku příhozu učiněnou kupujícím, nebo 
takovou nabídku odstranit bez náhrady, v případě, že provozovatel usoudí, že takový 
příhoz byl učiněn omylem, v rozporu s dobrými mravy, mala fide, ze spekulativních 
důvodů nebo byl učiněn s cílem poškodit prodávajícího, provozovatele nebo s cílem 
zmařit aukci. Provozovatel je oprávněn vyloučit nabídky, které jsou podezřelé, nebo u 
kterých je pravděpodobné, že nebudou kupujícím uhrazeny. O tomto postupu rozhoduje 
výlučně provozovatel dle svého odborného uvážení  a prodávajícímu ani kupujícímu 
tímto nevzniká vůči provozovateli žádný nárok na náhradu škody. 

9. Pokud kupující učiní nabídku omylem, či v nesprávné výši, je vázán i takovou nabídkou, 
pokud provozovatel nerozhodne o odstranění této nabídky z aukce. Pro tento postup musí 
kupující kontaktovat neprodleně provozovatele, který rozhodne o odstranění nabídky, na 
odstranění nabídky z aukce není právní nárok. Pokud provozovatel rozhodne o odstranění 
nabídky z aukce, rozhodne zároveň o zrušení všech nabídek tohoto kupujícího v rámci 
této aukce a kupující není již dále oprávněn se této aukce účastnit. 

10. Kupující nesmí činit kroky, které by směřovaly ke zneužití systému provozovatele, k jeho 
obcházení či narušení řádného průběhu aukce. 

11. Pokud dojde ke zrušení aukce z jakéhokoliv důvodu, neodpovídá provozovatel 
kupujícímu ani prodávajícímu za škodu, která jim mohla z tohoto důvodu vzniknout. 
Uhradil-li kupující v průběhu aukce zálohu – deposit, pak mu tato záloha bude vrácena 
buď nejbližší následující pracovní den formou kreditu na Účet kupujícího vedený u 
provozovatele, nebo převodem na účet u bankovního ústavu, který prodávající 
provozovateli za tím účelem sdělí. 

12. Pokud dojde ke zrušení aukce z důvodu na straně prodávajícího, nebo se ukáže, že 
doména nebyla způsobilá pro prodej, z jakéhokoliv důvodu uvedeného v článku IV. 
těchto VOP, má provozovatel nárok na paušální náhradu nákladů ve výši 1000 Kč a 
poplatků spojených s převody domény, kterou je prodávající povinen uhradit 
provozovateli do 7 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě těchto nákladů. Doména bude 
na prodávajícího převedena zpět z držby a registrace provozovatele až po úhradě nákladů 
včetně případných poplatků. Provozovatel neodpovídá za prodloužení registrace domény, 
toto je povinen zajistit prodávající, provozovatel mu k tomu poskytne součinnost. 

13. Pokud nebude předložena žádná nabídka ceny domény v rámci aukce, bude aukce 
ukončena uplynutím lhůty a doména bude poté převedena zpět do držby  na 
prodávajícího. 

 
VII. Poplatky  

 
1. Převod domény je v některých případech spojen s poplatky, které jsou pro převody 

registrace domény a změny v osobě vlastníka domény stanoveny. Prodávající a kupující 
jsou povinni se s těmito poplatky předem seznámit. 

2. Odměna provozovatele je stanovena dle aktuálního ceníku uvedeného na Webové 
stránce. Odměnu hradí prodávající a provozovatel je oprávněn si odměnu započítat oproti 
kupní ceně domény zaplacené kupujícím. Po uhrazení kupní ceny a odečtení odměny 
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provozovatele včetně příp. daní a poplatků za případný převod domény bude zbylá částka 
převedena na účet prodávajícího, který za tím účelem provozovateli sdělí. 

3. Pokud bude účet prodávajícího nebo kupujícího veden u zahraničního bankovního ústavu 
nebo v pobočce banky se sídlem mimo území ČR, je provozovatel oprávněn požadovat i 
náhradu nákladů spojených s převodem finančních prostředků na takový účet. 

4. Formy plateb, kterými je možno hradit cenu domény a další poplatky, se řídí aktuálními 
podmínkami uvedenými na adrese http://subreg.cz. Úhrada za služby je možná buď 
přímo z kreditu vedeném na Účtu uživatele, nebo převodem finančních prostředků na 
základě výzvy, kterou provozovatel za tím účelem vygeneruje pro každou konkrétní 
platbu. Úhrada na základě výzvy je možná bezhotovostním převodem na bankovní účet 
provozovatele, formou PayPall, platební kartou a případně dalšími platebními prostředky 
dle konkrétních informací uvedených aktuálně na adrese http://subreg.cz. 

5. Uhrazení finančních částek je možné z kreditu uloženého u provozovatele na Účtu 
uživatele. Tato forma úhrady z kreditu uživatele je provedena okamžitě, jakmile systém 
zaregistruje pokyn uživatele k převodu úhrady z Účtu uživatele ve formě kreditu. Kredit 
lze nakoupit některým z platebních způsobů, které jsou uvedeny na adrese 
http://subreg.cz. Po úhradě platby za navýšení kreditního Účtu uživatele vystaví 
provozovatel uživateli fakturu-daňový doklad.  

6. Uživatel je povinen na svém kreditním Účtu udržovat vždy pouze kladný kreditní 
zůstatek. Jakýkoliv záporný zůstatek je uživatel povinen vyrovnat nejpozději do 5 (pěti) 
pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty bude záporný kreditní zůstatek považován za 
neuhrazenou pohledávku a provozovatel je oprávněn za každý den prodlení s úhradou 
účtovat uživateli úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Provozovatel je oprávněn také kdykoliv po uplynutí lhůty stanovené v tomto odstavci 
Účet uživatele zablokovat a ukončit poskytování služeb tomuto uživateli až do doby, než 
bude kreditní Účet uživatele vyrovnán a pohledávka uhrazena včetně úroku z prodlení, 
tímto postupem nezaniká právo provozovatele na úrok z prodlení dle předchozí věty. 
 
 

VIII. Soukromí a ochrana osobních údajů 
 

1. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel za účelem řádného poskytování služeb a za 
účelem ochrany práv provozovatele dle těchto VOP identifikuje IP adresy návštěvníků 
adresy http://subreg.cz. a IP adresy uživatelů.  

2. Uživatel registrací dává provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu 
jméno, příjmení, datum narození, příp. r.č. v případě duplicity předchozích údajů,  
kontaktní adresa, e-mail, telefon, a to na dobu trvání registrace uživatele. Osobní údaje 
přístupné ve veřejných rejstřících (např. ARES, obchodní či živnostenský rejstřík) je 
provozovatel oprávněn po dobu trvání registrace uživatele zpracovávat vždy.   Uživatel je 
povinen jakoukoliv změnu v osobních údajích provést v Účtu a dbát na to, aby osobní 
údaje uvedené v Účtu byly aktuální a správné. Uživatel je povinen uvádět údaje správně, 
pravdivě a úplně. 
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3. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem správy Účtu a jsou zpracovávány pouze údaje, 
které uživatel poskytl. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a provozovatel je 
oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu. 

4. Provozovatel zachovává mlčenlivost o údajích, které jsou mu uživatelem sděleny pro 
uskutečnění registrace. S osobními údaji uživatele je nakládáno plně v souladu s 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel bere na 
vědomí a souhlasí s tím, že údaje o majiteli registrované domény jsou obsaženy ve 
veřejných databázích národních registrátorů (Whois). Uživatel je povinen neprodleně 
informovat provozovatele o změně jakýchkoliv registračních údajů (jméno, adresa, e-
mail). 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou 
umístěny na adrese http://subreg.cz. 

6. Uživatel dále poskytuje provozovateli souhlas k užití osobních údajů za účelem nabízení 
obchodů a služeb provozovatele, a to v rozsahu jméno, přímení a e-mailová adresa. Tento 
souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení 
provozovatele na elektronickou adresu uživatele, tento souhlas může oznámením 
doručeným na e-mailovou adresu provozovatele kdykoliv odvolat. 

7. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v rozsahu uvedeném v druhém odstavci 
tohoto článku je nezbytné pro plnění smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. 
Uživatel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a to písemně 
na e-mailovou adresu provozovatele. Provozovatel bere na vědomí, že pokud na základě 
odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude dále možné vést Účet, 
provozovatel jej zruší a nebude dále moci uživateli poskytovat služby dle těchto VOP. 
 

IX. Ostatní ujednání 

 

1. Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení http://subreg.cz, ani 
prolamovat technické zabezpečovací prostředky http://subreg.cz. Uživatel dále není 
oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z http://subreg.cz či sledování 
http://subreg.cz  nebo jiných uživatelů http://subreg.cz. Uživatel nesmí jakkoliv 
reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu http://subreg.cz. Uživatel se 
nesmí pokoušet přihlásit se na Účet třetí osoby bez jejího souhlasu, ani se pokoušet 
prolomit zabezpečení uživatelských Účtů. Uživatel nesmí zasahovat technickými nebo 
jinými prostředky do webového portálu http://subreg.cz za účelem jeho přetížení, 
zaplavení, či odepření funkčnosti. 

2. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu poskytovanou 
prostřednictvím http://subreg.cz. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za 
jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností Webové stránky nebo 
některé její aplikace. 

3. Uživatel je povinen sdělit všechny potřebné údaje pro registraci domény a předat 
provozovateli všechny potřebné dokumenty neprodleně, vždy nejpozději ve lhůtě 5 (pěti) 
pracovních dnů, ode dne, kdy byl k jejich předání vyzván provozovatelem, není-li 
provozovatelem stanovena lhůta odlišná. Pokud uživatel ve stanovené lhůtě údaje či 
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dokumenty nepředá, odpovídá provozovateli za škodu a provozovatel je oprávněn daný 
úkon neučinit. 

4. Pokud uživatel poruší ustanovení těchto VOP, je provozovatel oprávněn mu s okamžitou 
platností ukončit poskytování služeb dle těchto VOP a dále je oprávněn mu s okamžitou 
platností zablokovat přístup do Účtu uživatele. V takovém případě provozovatel 
neodpovídá za případnou exspiraci registrace domény. 

5. Uživatel je povinen nahlásit chyby systému, o nichž se dozví a které by mohly vést ke 
zneužití systému nebo neoprávněnému obohacení. Uživateli je také zakázáno tyto chyby 
zneužívat a to i v případě ověřování chyby pro provozovatele. 

6. Pro případ porušení povinností dle těchto VOP uživatelem má provozovatel rovněž právo 
na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ porušení. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody. 

7. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právním 
řádem a konkrétně zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Ustanovení o ochraně 
spotřebitele tím nejsou dotčena, pokud uživatel vstupuje do právního vztahu jako 
spotřebitel. 

8. Smluvní strany tímto výslovně ujednávají, že vzájemné spory budou řešeny (je-li 
Zákazník podnikatelem) místně příslušným soudem dle sídla provozovatele. 

9. Daněmi se pro účely těchto VOP rozumí jakékoli veřejnoprávní či samosprávné daně, 
dávky, poplatky nebo jiné platby je nahrazující nebo doplňující.  

10. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
11. Znění těchto obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Uživatel je 

povinen se před použitím služeb na Webové stránce vždy s aktuálním zněním těchto VOP 
seznámit, a může služby využívat, pouze za předpokladu, že s těmito VOP souhlasí.  
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti 
předchozího znění obchodních podmínek. 

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 18.5.2012 

 

 


