Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerské spolupráci v oblasti registrace a správy doménových jmen

1)

Provozovatel a Partner tímto uzavírají tento dodatek ke smlouvě o partnerské spolupráci v oblasti
registrace a správy doménových jmen.

2)

Provozovatel se zavazuje umožnit na žádost partnera autorizaci změny držitele domény elektronickou
formou. V souvislosti s tím zajistí odeslání systémově vygenerovaného hesla na registrované e-mailové
adresy původního a nového držitele domény.

3)

Partner se zavazuje identifikovat se přihlášením do svého partnerského účtu, kde požádá o příslušnou
změnu držitele domény. Může takto činit výhradně u domén, u kterých je registrován jako partner nebo
plátce.

4)

Partner nese veškerou právní odpovědnost za dostatečnou a prokazatelnou autorizaci požadavku
změny držitele domény v souladu s pravidly vydanými správcem domén .cz, kterým je zájmové sdružení
právnických osob CZ.NIC, z.s.p.o. a v souladu s právním řádem České republiky.

5)

Partner dále nese veškerou právní odpovědnost plynoucí z případných sporů a/nebo nároků ve věci
převodu domén mezi původním a novým držitelem, případně třetích osob, jejichž zájmy byly dotčeny
změnou majitele domény. Z tohoto důvodu je Partner povinen si před uskutečněním převodu domény
řádně ověřit identifikaci původního a nového držitele domény, eventuálně také jejich oprávnění k
realizaci převodu domény, zejména pokud se oprávněnosti jednat jménem držitele domény týká,
především při jednání právnických osob. V souvislosti s tím je Partner povinen náležitě prokázat
Provozovateli, a to bez zbytečného odkladu kdykoliv na jeho žádost, že si uvedené okolnosti převodu
domény skutečně řádně ověřil. Ověření musí být provedené dostatečně průkazným způsobem,
například písemnými podklady (písemnou žádostí nebo prohlášením o změně držitele domény s úředně
ověřenými podpisy původního i nového držitele domény) nebo jiným vhodným způsobem. Provozovatel
může jakýkoliv požadavek o změnu držitele domény kdykoliv (vzhledem k automatizaci procesů
i následně) posoudit a následně odmítnout s odůvodněním, že na straně původního a/nebo nového
držitele domény nebylo dostatečně prokázáno oprávnění k provedení požadované změny držitele
domény.

6)

Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za porušení nebo nesplnění povinností Partnera
stanovených v bodech 4 a 5 tohoto dodatku bez ohledu na to, je-li Partner schopen náležitě prokázat
ověření okolností převodu podle bodu 5. Partner se zavazuje, že v případě jakýchkoliv problémů a sporů
vzniklých v souvislosti s jeho požadavkem na změnu držitele u domény, ponese veškeré náklady
související s tímto sporem, přičemž uhradí nejen náklady na případný spor, ale i případné vzniklé škody
(nebo náhrady škod přiznané soudem nebo rozhodčím soudem) z titulu neoprávněné změny (z důvodů
nedostatečné autorizace) záznamů ohledně držitele u domény všem osobám, kterým vznikla
prokazatelně škoda v souvislosti s touto neoprávněnou změnou držitele doménového jména z důvodu
nedostatečné autorizace.

7)

Provozovatel i Partner podpisem tohoto dodatku potvrzují jeho autentičnost a prohlašují, že se s ním
pozorně seznámili, jeho obsahu a znění rozumí, a že je uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle,
určitě a vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují níže své podpisy (partner úředně ověřený podpis).
V

dne:

Za Provozovatele

Za Partnera

úředně ověřený podpis nebo elektronický podpis zástupce partnera
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