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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem této diplomové práce, který jsem vytýčila již v úvodu, bylo analyzovat 

nekalosoutěžní aspekty problematiky registrace a užívání doménových jmen.  

 

Doménové jméno plní v současnosti úlohu významného obchodního označení, které 

ovšem ve většině států světa nepodléhá veřejnoprávní regulaci a jeho právní režim je 

problematicky vymezitelný. Jedním z hlavních důvodů jeho atraktivnosti je skutečnost, že 

s ohledem na technickou stránku věci může existovat pouze jedno jediné doménové jméno 

pod určitou vrcholnou doménou. Tato jeho vlastnost je pak důvodem vzniku mnoha sporů. 

Nutnost jejich řešení zalarmovala i českou odbornou veřejnost zabývající se právem proti 

nekalé soutěži. Jak se však časem ukázalo, šlo jenom o poplach planý. Na předchozích 

stranách této práce jsem se pokusila nastínit, že současná úprava práva proti nekalé soutěži je 

tak nadčasová, že si dokáže poradit i s netradičními formami nekalé soutěže jako jsou 

spekulativní registrace a užívání doménových jmen (cybersquatting a jeho formy). 

Ukázali jsme si, že nekalosoutěžní jednání cybersquatterů jsou sumbsumovatelná pod několik 

zákonných nebo soudcovských nekalosoutěžních skutkových podstat. Jedná se především o 

skutkové podstaty klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování 

na pověsti, zlehčování nebo zabraňovací soutěž. Kromě toho, generální klauzule je tak 

obecná, že při citlivém zohlednění specifik prostředí Internetu, je možné pod ni sumbsumovat 

i další spekulativní jednání v oblasti registrace a užívání doménových jmen. Bylo by ovšem 

nepravdivé tvrdit, že je to úloha jednoduchá. Vyžaduje to jistou dávku nápaditosti a precizní 

výklad obecných nekalosoutěžních institutů. Dokládá to také již v celku bohatá judikatura 

českých soudů, která je veřejně přístupná na webových stránkách českého registračního 

orgánu CZ NIC. 

 

Jisté obtíže naopak způsobuje právní řešení sporů, které vznikají, aniž by doménové 

jméno bylo registrováno nebo užíváno ve zlé víře (bez spekulativního úmyslu). Z důvodu 

objektivního charakteru nekalosoutěžní odpovědnosti se jeví jakákoli námitka „dobré víry“ 

irelevantní při posuzování nekalosoutěžního charakteru rušivých jednání. Na druhou stranu 

nelze opomíjet, že právní restrikce, jež omezují soutěžní chování, mají být chápány 

výjimečně a pro jejich uplatnění musí existovat dobře hájitelné důvody. Ustanovení práva 

proti nekalé soutěži by měla být proto vykládána způsobem spíše restriktivním než 

rozšiřujícím. Toto pravidlo je projevem tendence zmírňování přísnosti nekalosoutěžních 
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norem a v českém právním řádu má své zakotvení v § 41 ObchZ. Při aplikaci 

nekalosoutěžních ustanovení je proto vždy třeba pečlivě zohlednit okolnosti jednotlivého 

případu a vážit zájmy jednotlivých soutěžitelů (v našem případě držitelů doménových jmen, 

kteří si své doménová jména registrovaly v dobré víře a osob, jejichž práva mohou být 

takovou registrací porušena). 

 

S ohledem na provedený rozbor na stránkách této práce se domnívám, že zvláštní 

hmotněprávní úprava spekulativních registrací, tak jak ji známe například z pravidel 

Jednotných pravidel UDRP, není v českém právním řádu nutná. Přestože v době svého 

vzniku byla tato pravidla velmi účinná a poskytovala vysoký stupeň ochrany i právní jistoty 

oprávněným osobám, postupně, když již pominuly typické případy spekulativního 

cybersquattingu a objevují se spory se složitějším faktickým i právním pozadím, se začíná 

volat po jejich revizi. Domnívám se, že nadčasová obecná úprava je lepším prostředkem k 

postihu nových nekalosoutěžních deliktů než jakákoliv kasuistická legislativní úprava, která 

může za změněných okolností rychle zastarat. Soudy a rozhodčí orgány navíc dokáží lépe 

posoudit konkrétní případy a mají větší schopnost zohlednit i specifika a velice rychlý vývoj 

Internetu. Je tedy spíše na zvážení, zda by nebylo vhodnější včlenit i do těchto pravidel 

ustanovení práva proti nekalé soutěži. 

 

Jak ovšem ukazují zkušenosti s vývojem spekulativních registrací, nejefektivnějším 

nástrojem proti cybersquattingu je propracovaná úprava registračních pravidel. Úprava 

registračních pravidel by měla plnit preventivní funkci a úprava řešení sporů pouze funkci 

efektivního nástroje domáhání se svých práv. Jak z práce vyplývá, česká registrační pravidla 

tuto vlastnost zcela postrádají. Do budoucna lze proto navrhnout zpřísnění některých velmi 

liberálních ustanovení týkajících se například žadatelů o registraci a odpovědnosti 

registračního orgánu.  

 

K předcházení sporů z doménových jmen by dále významnou měrou taktéž napomohlo 

teoretické ujasnění právní povahy tohoto označení. S ohledem na globální povahu 

doménového by měla být tato problematika řešena především na mezinárodní úrovni, 

například ze strany Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). V práci byla v této 

souvislosti naznačena zcela nová koncepce „virtuálního vlastnictví“, která jistě stojí za 

zamyšlení.  

 


