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ÚVOD 

 

Předmětem této práce je rozbor práva proti nekalé soutěži v právním řádu České 

republiky. Oblast práva proti nekalé soutěži jsem si zvolila proto, že jde o problematiku velmi 

živou a praktickou. V práci jsem se na to snažila poukázat především v rámci zkoumání 

aplikovatelnosti nekalosoutěžních norem na spory související s registrací a užíváním 

doménových jmen. Jde o fenomén, který se objevil v souvislosti s dynamickým rozvojem 

celosvětové počítačové sítě Internet. 

 

Díky jedinečnému propojení služeb, které počítačová síť Internet nabízí, je Internet již 

neodmyslitelnou součástí obchodování a významným pomocníkem v hospodářské soutěži. 

V boji o potencionální zákazníky vytvářejí hospodářské subjekty internetové prezentace, 

prostřednictvím kterých se usilují o nalákání co největšího počtu uživatelů Internetu. Je 

zřejmé, že ve spleti obrovského množství informací a webových prezentací, které lze najít na 

Internetu, má největší naději na úspěch ten, kdo má „dobrou Internetovou adresu“. Za takové 

situace stoupá hodnota „dobrých“ doménových jmen a vedou se o ně čím dál častěji tvrdé 

spory. Jak si ukážeme, právě nekalosoutěžní právní normy se vzhledem ke své relativní 

neurčitosti a variabilitě jeví jako jeden z nejvhodnějších prostředků k boji s tímto fenoménem.  

 

Co se týče struktury, svoji práci jsem rozdělila do dvou částí. Pro lepší pochopení 

problematiky je v první části provedena stručná analýza technické a právní povahy 

doménových jmen, jejích střetu s právy na označení a uveden výčet právních institutů 

aplikovatelných na řešení těchto sporů. V dané problematice je důležité i nestátní "soft-law", 

což je instrument, který upravuje režim přidělování domén, ale který nemá sílu tradičního 

práva a není přímo vynutitelný.  

 

V části druhé se pak již výlučně věnuji právu proti nekalé soutěži. Nejprve je obecně 

pojednáno o hospodářské soutěži, její nekalé podobě a o účelu práva proti nekalé soutěži. 

Následuje rozbor jednotlivých znaků generální klauzule a zvláštních skutkových podstat. Při 

svém výkladu se přitom zaměřuji právě na nekalosoutěžní aspekty doménových sporů. 

Tomuto jsem přizpůsobila i výběr rozhodnutí z rozhodovací praxe domácích a zahraničních 

soudů a dalších institucí. Dále je proveden rozbor prostředků právní ochrany proti nekalé 

soutěži. Samostatný oddíl je pak věnován problematice, kterou přináší aplikace teritoriálních 

právních norem nekalé soutěže v globálním prostředí Internetu. 
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Při zpracování zvoleného tématu jsem přihlédla k nejnovějším vývojovým tendencím 

v této oblasti. Pro jejich lepší pochopení jsem při výkladu jednotlivých institutů zohlednila 

historický vývoj právní úpravy nekalé soutěže, zejména právní úpravu z období první 

republiky. V návaznosti na to pak poslední část práce pojednává o budoucnosti českého 

práva proti nekalé soutěži v souvislosti s navrhovaným začleněním této problematiky do 

nového občanského zákoníku. 
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I. DOMÉNOVÁ JMÉNA 
 

1. Funkční vymezení doménových jmen 

Doménové jméno lze vymezit z několika hledisek. Výchozím hlediskem je hledisko 

technické funkce, dle něhož je doménové jméno určitým kódem, který umožňuje identifikaci 

určitého počítače zapojeného do struktury počítačových sítí a komunikaci s tímto počítačem 

prostřednictvím jiných počítačů zapojených do příslušných sítí. Tento kód má z hlediska 

technické funkce numerickou povahu(tzv. Internet protocol, IP adresa). 

Dalším hlediskem pro vymezení doménového jména je hledisko uživatelské funkce. 

Uživatelem se přitom míní koneckonců fyzické osoby pracující s jakýmkoliv počítačem 

připojeným k síti internet. Proto se považovalo za vhodnější převést numerické kódy sloužící 

k identifikaci jednotlivých počítačů zapojených do sítě internet do slovní podoby. Z hlediska 

uživatelské funkce lze tedy doménové jméno vymezit jako sled písmen umožňující 

identifikaci jednotlivého počítače v rámci internetové sítě a komunikaci s tímto počítačem 

prostřednictvím jiných počítačů.1 V této funkci lze také o doménovém jménu mluvit jako o 

internetové adrese. 

Vazby mezi jednotlivými doménovými jmény a IP adresami jsou evidovány v databázi 

DNS (Domain Name System), která je umístěna na tzv. jmenných serverech. Doménový 

jmenný systém je tedy adresný systém, schopný transferovat IP adresy (čísla) na jména 

(domény) a naopak.2  

K vymezení doménového jména shora probíraná dvě hlediska sice postačují, 

nepostačují však komplexní kvalifikaci doménového jména z právního hlediska.  

 

Doménová jména se začala používat už v roce 1983 v rámci americké armádní sítě 

ARPANET, ze které se postupem času vyvinul dnešní Internet. Zatímco na počátku vývoje 

Internetu hrála doménová jména roli pouhých kódů jako zástupných, lehce 

zapamatovatelných označení pro složité IP adresy3, s postupným rozvojem obchodních 

činností provozovaných v prostoru sítě Internet začala být tato označení chápána v mnoha 

širším rozměru. Závěrečná zpráva WIPO z roku 1999 uvádí, že doménové jméno se stalo 

součástí standardního komunikačního aparátu, jež užívají subjekty obchodního styku 

                                                           
1 Srov. Pelikánová, R., Čermák, K. Jr.: Právní aspekty doménových jmen. Linde, Praha 2000, str. 13 
2 Raban, P., Moravcová, M.a kol. .eu domain name, eu. doména. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, str.31  
3 Např. WIPO definovala doménu jako „člověku přístupnou adresu počítače, která je jednoduše identifikovatelná 
a zapamatovatelná“. Viz Guide to WIPO Domain Name Dispute Resolution, WIPO Publication No. 892(E), s.3 
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v prostředí sítě Internet k identifikaci svých obchodních aktivit, výrobku a služeb. 

V neposlední řadě plní doménová jména významnou reklamní a propagační funkci 

v prospěch subjektů, pro než bylo doménové jméno registrováno. Kromě webových stránek 

prezentovaných pod určitými doménovými jmény na Internetu jsou doménová jména 

obsažena v reklamách a inzercích nejrůznějšího druhu vedle jiných prostředků identifikace a 

komunikace, jakými jsou například obchodní jméno, firma, ochranná známka, telefonní číslo 

atd. Zatímco telefonní číslo tvoří řada anonymních čísel postrádajících jakéhokoli dalšího 

významu, doménové jméno není pouhou adresou pro určitý server, ale plní též funkci 

obchodního označení, podobně jako obchodní firma nebo ochranná známka.4 

 

2. Struktura doménového jména 

Doménová jména jsou tvořena na základě tzv. stromové struktury. Nejobecnější části 

doménového jména je doména nejvyšší úrovně čili „vrcholná doména“ (tzv. Top Level 

Domain- TLD). Vrcholné domény označují a seskupují všechna doménová jména příslušné 

kategorie. Vrcholnou doménou je např. označení .cz, pod nímž registruje doménová jména 

český národní registrátor CZ-NIC, z.s.p.o. Nižšími stupni v hierarchické struktuře 

doménových jmen jsou domény druhé úrovně nebo také „domény“(tzv. Second Level 

Domain). A konečně doména třetí úrovně označovaná jako „subdoména“. Obvyklým 

posledním stupněm doménového jména je poddoména tzv“hostname“.5 Vezmeme-li si 

kupříkladu doménové jméno Právnické fakulty Univerzity Karlovy „prf.cuni.cz“, pak čteno 

zprava doleva: nejprve je uvedena vrcholná doména („.cz“), poté je uvedena doména („cuni“), 

a úplně vlevo subdoména („prf“) 

Právní problémy a otázky týkající se doménových jmen vznikají typicky v souvislosti s tzv. 

doménami, tj. druhým stupněm doménového jména jako celku, neboť právě tyto podléhají 

registraci u příslušné instituce přidělující doménové jména a právě ony vykonávají především 

všechny tzv. druhotné uživatelské funkce doménových jmen. 

 

3. Dělení vrcholných domén 

Doménová jména lze členit podle různých druhů vrcholných domén na národní a 

generická. Pod vrcholnými generickými doménami (označované jako generic Top-Level 

                                                           
4 Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, http://wipo2.wipo.int 
5 Srov. Pelikánová, R., Čermák, K. Jr.: Právní aspekty doménových jmen. Linde, Praha 2000, str. 15 
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Domains, „gTLD“) jsou v celosvětovém měřítku registrována doménová jména zakončená 

zkratkou označující typ užití, hlavní účel, pro který má být daná doména využívána, a to bez 

ohledu na místo, v němž má být provozována. Generická doménová jména lze dále členit na 

volně přístupné („com“, „net“, a „org“) a vyhrazené („Ind“, „edu“, „mil“,  atd.). 

K nejvýznamnějším vrcholným generickým doménám patří vrcholné domény .gov, označující 

vládní instituce, com., označující podnikatelské subjekty a soukromé uživatele v nejširším 

slova smyslu, .int, označující mezinárodní organizace, nebo .org, označující jiné organizace. 

Tento typ užití přitom není povinný, orgány veřejné správy si občas registrují domény v .com 

a obchodní společnosti nejrůznějšího zaměření si registrují domény např. v .net. 

Pro zajímavost ještě doplním, že v červnu 2008 bylo ICANN schváleno doporučení o uvolnění pravidel pro 

zavedení nových gTLD. Současný počet gTLD (21) se tak zřejmě brzy rozšíří o další desítky až stovky nových 

gTLD. Program nových gTLD by měl umožnit společnostem registrovat domény pod vlastní generickou 

vrcholní doménou (například Microsoft pod .msn, New York City pod .nyc). Nové domény se pravděpodobně na 

internetu objeví v roce 2009. ICANN se také chystá poprvé povolit používání generických domén v jiném než 

anglickém jazyku.6 

Systém národních vrcholných domén (country code Top Level Domain, „ccTLD“) 

je založený na kódových označeních jednotlivých států. Zatímco domény podle účelu užití 

jsou určeny především pro celosvětové využití, národní domény mají sloužit zejména pro 

lokální užití ve státu, v němž jsou zaregistrovány. Doménová jména registrovaná v národních 

vrcholných doménách však mají jako jakákoliv doménová jména globální povahu a účinky 

registrace nejsou omezeny na území určitého státu. Užívání doménového jména 

registrovaného pod národní vrcholnou doménou pouze v praxi naznačuje, že osoba užívající 

toto doménové jméno může mít užší vztah k danému státu nebo se obrací převážně na tamní 

uživatele. 7 

 
V zájmu posílení takzvané evropské společné identity a také k podpoře elektronického 

obchodního styku a internetového vnitřního trhu, tj. napomoci realizaci svobody pohybu osob, 

zboží, pracovních sil i služeb ve smyslu čl. 14 Smlouvy o zřízení ES, byla v roce 2002 

zavedena nová evropská vrcholná doména .eu. Právní rámec pro vznik evropské domény s 

názvem".eu" tvoří Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EC) č. 733/2002 o implementaci 

domény nejvyšší úrovně .eu, vydané v roce 2002. V roce 2004 jej následovalo Nařízení 

Komise (EC) č. 874/2004 vymezující pravidla veřejné politiky týkající se implementace a 

                                                           
6 http://www.icann.org/en/announcements/announcement-4-26jun08-en.htm 
7 Loebl, Z.: Nekalá soutěž v souvislosti s internetem (1. část) 
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fungování domény ".eu" jako domény nejvyšší úrovně a principů, jimiž se řídí registrace této 

domény.8 

 

4. Systém přidělování doménových jmen 

Jak je známo, síť Internet je v současnosti decentralizovanou počítačovou sítí, nemá 

jediného provozovatele ani jakoukoliv ústřední správu, tím méně je předmětem správy 

veřejné. Nicméně určité správní činnosti je nutno k efektivnímu fungování Internetu 

zajišťovat centrálně. K těmto činnostem patří především přidělování, registrace a správa 

doménových jmen. Jak v případě generických, tak národních doménových jmen tuto činnost 

vykonávají autorizovaní správci, přičemž jeden správce může spravovat i více domén. Jedná 

se o soukromé instituce, nikoliv státní úřady nebo osoby státem pověřené k provádění 

určitých vrchnostenských nebo jiných správních činností. Z toho plyne, že právní 

problematika registrace doménových jmen spadá zcela do oblasti soukromého práva.9  

Pro správce domény literatura používá různé pojmy, často se mluví o doménové autoritě, 

rejstříku nebo registrátorovi. Doménovými autoritami se rozumí ty instituce, jimž jejich 

výlučnost a s ní související nadřazené postavení dávají možnost působit na systém registrace a 

správy doménových jmen částečně autoritativním způsobem, tedy jej de facto v omezené míře 

regulovat.10 Termín rejstřík je pojem zavedený v doméně .eu a registrátor se v současné 

době používá spíš pro komerční subjekty oprávněné doménovou autoritou poskytovat 

registraci domén veřejnosti.11 

 

Doménovou autoritou na mezinárodní úrovni je soukromá nezisková organizace Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)12. Zatímco přidělování a správa 

generických domén nejvyšší úrovně je prováděna registrátory jednajících přímo pod autoritou 

                                                           
8 Blíže k této problematice viz např. : Raban, P., Moravcová, M.a kol. .eu domain name, eu. doména. 1.vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2006 
9 Pelikánová, R., Čermák, K. Jr.: Právní aspekty doménových jmen. Linde, Praha 2000, str. 18 
10 Polčák, R.: Doménová autorita - pojem význam, kritika, IT Právo - server o internetovém a počítačovém 
právu, (CZE). Ročník 2002, 
11 Podle platných Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (V platnosti od 30.9.2008) je Registrátorem 
subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky změn 
záznamů vedených v Centrálním registru. Jakoukoliv změnu v Centrálním registru lze provést pouze 
prostřednictvím Registrátora. Centrální registr je pak databáze o doménových jménech, jejich držitelích a 
dalších osobách vedená sdružením CZ.NIC. 
12

ICANN je neziskovou organizací, založena v říjnu roku 1998, se sídlem v Los Angeles. Hlavním úkolem ICANN je 
koordinace přidělování doménových jmen a dohled nad alokací IP adres. Organizace ICANN kromě toho zastřešuje subjekty, 
které registrují doménová jména v jednotlivých oblastech. www.icann.org 
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ICANN, přidělování a správa národních vrcholných domén je svěřeno autoritám příslušných 

teritorií, např. Deutsches Network Information Center (DENIC e.G.) v Německu nebo CZ-

NIC, z.s.p.o. v České republice13. Tyto národní síťová informační střediska jsou pověřeny 

udělovat licence jednotlivým národním registrátorům. Doménovou autoritou je z hlediska 

domény .eu také „EURid“ (European Registry for Instrument Domains).14 Eurid, obdobně 

jako ICANN, nemá působit jako registrátor, ale má vybrat transparentním způsobem 

registrátory jednotlivých domén druhé úrovně, s nimiž uzavře příslušné delegující smlouvy. 

 

Pro všechny druhy doménových jmen je společné, že právním základem jejich 

přidělení je smlouva o registraci, jejíž smluvními stranami jsou žadatel o registraci a 

správce resp. registrátor domény.15 

 
Doménová jména nejsou zatím u nás i ve většině zahraničních zemí upravena 

zvláštními právními předpisy.16 Vyplývá to již ze samotné podstaty Internetu a tím i 

systému domén, jež je založena na principu dobrovolnosti. Na významu v této souvislosti 

nabývají pravidla nestátního původu – tzv. soft law. V oblasti doménových jmen se na 

tvorbě nestátních pravidel podílí především WIPO a ICANN, ale i správci tzv. národních 

domén a nově také EURid. Jejich obsahem je především úprava pravidel registrace a řešení 

sporů z doménových jmen.17 Přidělovaní všech druhů doménových jmen se podle těchto 

pravidel řídí základními principy jedinečnosti a priority. Princip jedinečnosti spočívá 

v tom, že jedno doménové jméno může být zaregistrováno pouze jednomu uživateli. I když je 

v současné době technicky možné přiřadit jedno doménové jméno i k několika IP adresám18, 

není možné přidělit jedno doménové jméno několika uživatelům, protože by tím zanikla 

identifikační funkce doménového jména a doménová jména by ztratila smysl. Zde vyvstává 

                                                           
13 CZ-NIC z.s.p.o. vznikla v roce 1998. Dnes se CZ.NIC věnuje kromě správy centrálního registru CZ domén 
také popularizaci a informovanosti v oblasti ENUM domén a EU domén, sbírá a poskytuje informace o soudních 
rozhodnutích, týkajících se domén a spolupracuje s podobnými organizacemi v zahraničí, www.nic.cz 
14 EURid je evropská instituce se sídlem v Bruselu, která spravuje doménový registr EU. Jde o neziskový 
subjekt, založený v roce 1999 v Belgii V prosinci 2007 EURid otevřel svou kancelář také v Praze za přítomnosti 
vedení EURidu. Středoevropská regionální kancelář v Praze zajišťuje podporu pro Českou republiku, Slovensko, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Bulharsko v češtině, slovenštině, maďarštině, polštině, rumunštině a 
bulharštině. 
15 Vzory smluv o registraci lze nalézt přímo na stránkách jednotlivých registrátorů, viz například: www.ignum.cz, 
16 Jedinou zemí, která přijala výslovnou zákonnou úpravu proti internetovému pirátství v souvislosti s registraci 
a užíváním doménových jmen, tzv. Anti-cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), jsou Spojené státy 
americké. 
17 V oblasti doménových jmen roli  soft-law mají „pravidla registrace“ a „ zásady pro řešení sporů“ na úrovni 
národních či generických domén. srov. Pelikánová, R., Čermák, K. Právní aspekty doménových jmen. Praha: 
Linde, 2000, s. 38n. 
18 pomocí tzv. techniky round robin srov. Dostálek, L.: Velký průvodce TCP/IP a systémy, 2003. s. 254 
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problém, kterému uživateli se má doménové jméno přidělit v případě, že o něj existuje více 

zájemců. Tento problém se obecně řeší za pomoci principu priority, tj. časovou soutěží na 

základě pravidla „first come first served“, volně přeloženo jako „kdo dřív přijde, ten dřív 

mele“.19 

 

Doménové jméno v dané vrcholné doméně bude tedy dle většiny právních úprav 

přiděleno zcela volně tomu, kdo o jeho registraci požádá u registračního orgánu jako první, 

bez ohledu na jeho státní příslušnost, sídlo nebo jiné právní nebo faktické pojítko k určitému 

státu nebo označení. Neprověřuje se tedy ani to, zda se nejedná o označení, které je již 

chráněno právem jiné osoby.  

 

Tak např. z Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz vyplývá, že žadatel nemusí prokazovat 

žádná práva, která by ospravedlňovala jeho zájem na registraci konkrétního doménového jména. V bodu 13.1. 

Pravidel je pouze stanoveno: „Držitel bere na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou 

porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, 

obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním 

žádosti o registraci doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních 

předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové 

jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat.” Je tedy pouze držitelovou odpovědností určit, zda jeho 

doménové jméno porušuje, či zasahuje do práv jiných. Preventivní funkce Pravidel, jež by mohla pro futuro 

předejít případným sporům o doménová jména je zcela opomenuta. V bodu 13.5. Pravidel registrace 

doménových jmen v ccTLD .cz je výslovně stanoveno, že sdružení CZ.NIC nenese odpovědnost za užívání nebo 

neužívání registrovaného doménového jména ani za způsob, jakým je doménové jméno užíváno. Sdružení 

CZ.NIC tak zejména nenese odpovědnost za porušení práv k ochranným známkám, obchodním značkám, jménům 

nebo obchodním firmám třetích osob vzniklé registrací nebo užíváním doménového jména. Pravidla registrace 

jsou navíc závazná pro všechny registrující subjekty. Tak např. čl. 2.8. Pravidel registrace stanoví jako jednu 

z podmínek provedení registrace doménového jména, aby „Žadatel vyslovil souhlas s aktuálním zněním Pravidel 

registrace a Pravidel alternativního řešení sporů“  

 

Shodný přístup byl aplikován i v Pravidlech upravujících registrační a sporné řízení ohledně 

generických doménových jmen. Jde o tzv. „Jednotné zásady pro řešení sporů týkajících se doménových jmen 

(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy –„UDRP“), dokument vydaný ICANN na základě 

doporučení Světové organizace duševního vlastnictví ("WIPO"), které bylo výsledkem tzv. „First WIPO Internet 

Domain Name Process“v roce 1999. V článku druhém UDRP se ve formě jakéhosi čestného prohlášení praví: 

„držitel odpovídá za pravdivost a úplnost údajů poskytnutých ve smlouvě o registraci, že podle jeho vědomí 

nebude registrace doménového jména zasahovat, či jinak porušovat práva třetích osob a že nebude vědomě 

užívat doménového jména v rozporu s platnými právními předpisy.“ Rovněž pravidla UDRP již ve svém prvním 

                                                           
19 Smejkal, V. Internet a §§§. Havlíčkův Brod: Tiskárny Havlíčkův Brod a.s., 2001. 
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článku stanoví, že jsou nedílnou součástí smlouvy o registraci. 

 

Volná registrace doménových jmen omezena pouze principem časové priority je jistě 

spravedlivá, na druhé straně může způsobit a jak si ukážeme níže také způsobuje četné 

problémy, v případě, že k určitému označení registrovanému jako doménové jméno má již 

právo jiná osoba. 

 

5. Právní povaha doménových jmen 

Existuje několik názorů, co je to vlastně doménové jméno z hlediska práva, protože 

fenomén Internetu je právně těžko uchopitelný. Z předchozího výkladu vyplývá, že se jedná o 

předmět, který nepožívá zvláštní právní úpravy a jen těžko se zařazuje do některé z klasických 

kategorií právních institutů. Ujasnění právního režimu doménových jmen představuje pro 

teoretickou právní vědu i pro zákonodárce všude na světě nesnadný úkol. Díky tomu je možné 

časté kolize s ostatními právem chráněnými instituty jen dosti obtížně posuzovat. 

 

Jak již bylo zmíněno, přidělování všech druhů doménových jmen probíhá na základě smlouvy 

o registraci. Registrací domény vzniká tedy mezi držitelem domény a správcem domény 

závazkověprávní vztah, který je slovy teorie charakterizován svými prvky: subjekty, objektem 

a předmětem.20 

 

Správce domény 

Držitel 

doménového 
jména

Smluvní vztah

 
 

Obsahem tohoto vztahu jsou práva a povinnosti obou stran závazku, které vyplývají ze 

smlouvy. Vzhledem k smluvnímu původu těchto práv lze dovodit, že se jedná o práva 

relativního charakteru.21 

 

Jedná se především o závazek správce domény zavést dané doménové jméno do databáze DNS a vést ho 

v databázi DNS jako doménové jméno přiřazené k dané IP adrese po stanovenou dobu (obvykle násobky 

jednoho roku). Správce domény má navíc povinnost nepřevést práva k doménovému jménu na jinou osobu po 

dobu trvání závazku a nezaregistrovat jinému subjektu stejné doménové jméno. Jedná se tedy o právo výhradní. 

                                                           
20 O charakteru smlouvy o registraci, jejím vymezení z hlediska smluvních typů viz např. Smejkal,V.: Internet a 
§§§, Grada Publishing, 2001, str. 107n. 
21 Sehnalek D.: Právní povaha doménového jména, http://itpravo.cz/index.shtml?x=132115 
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Držitel domény je povinen uhradit registrační poplatek a užívat doménové jméno v dobré víře způsobem, který 

neporušuje právní předpisy ani práva třetích osob.  

 

Je však třeba připomenout, že za současného stavu systému registrace doménových jmen, 

registrována doménová jména de facto působí vůči všem v tom smyslu, že bez projevu vůle 

osoby, pro niž je doménové jméno registrováno, resp. registrátora, jsou všechny ostatní osoby 

z registrace a užívaní téhož doménového jména vyloučeny. V tomto smyslu lze přes relativní 

povahu práv k doménovým jménům hovořit také o jakémsi absolutním účinku doménových 

jmen.22 

 

O doménovém jménu pak můžeme v rámci struktury právních vztahů hovořit jako o 

předmětu výše zmíněného vztahu. Podle odstavce 1 §118 občanského zákoníku jsou 

předmětem občanskoprávních vztahů věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné 

majetkové hodnoty. Vyvstává ovšem otázka, zda lze doménová jména zařadit mezi věci, 

práva nebo jiné majetkové hodnoty.  

 

Doménové jméno jako věc 

 Český právní řád neobsahuje v současnosti legální definici pojmu „věc“, nicméně 

podle teorie je věcí pouze hmotný předmět za předpokladu, že je ovladatelný a užitečný.23 O 

tom, že doménové jméno je užitečné, slouží potřebám lidí, není sporu. Na první pohled se 

ovšem může zdát problematické, zda má doménové jméno určitou hmotnou podobu. 

Doménové jméno, aby mohlo plnit svou funkci, musí být uloženo v databázi některého z 

DNS-serverů na jednom z jeho pevných disků. Zápis doménového jména tedy fyzicky 

existuje a to v binární podobě jako série elektromagnetických záznamů, vytvořených 

člověkem.24 Přikláním se nicméně k názoru, že pouhý zápis informace těžko možno podle 

současné platné právní úpravy považovat za věc v právním smyslu.  

 

Doménové jméno jako právo 

Někteří autoři, jmenovitě například Frimmel, zastávají názor, že doménové jméno 

představuje smluvní nárok jeho majitele na zřízení a vedení zápisu daného doménového 

jména v databázi správce doménového jména.25 Domnívám se ale, že doménové jméno 

jakožto druh označení je spíše objektem práv a není tedy samo o sobě majetkovým právem. 
                                                           
22 Srov. Pelikánová, R., Čermák, K. Jr.: Právní aspekty doménových jmen. Linde, Praha 2000, str. 42, 49 
23 Knappová, M., Švestka J. a kol., Občanské právo hmotné 1, str. 225 n, ASPI, 2002 
24 Sehnálek, D.: Právní povaha doménových jmen [citováno 19.března 2006]. Dostupné z:http://www.itpravo.cz  
25 Frimmel, M.: Elektronický obchod/Právní úprava. Prospektrum, Praha 2002, str. 176 a nasl. 
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Jak jsem se zmínila výše, držiteli zaregistrovaného doménového jména vznikají na základě 

smlouvy o registraci určitá subjektivní práva. Nelze ale směšovat předmět a obsah 

občanskoprávních vztahů. 

 

Doménové jméno jako jiná majetková hodnota 

Výraz majetková hodnota má původ v mimoprávní oblasti. Jde o termín ekonomický. 

Lze ji chápat jako jakousi zbytkovou kategorii. Je výrazem neuzavřenosti předmětu 

občanskoprávního vztahu. Doktrína za jinou majetkovou hodnotu považuje cokoliv, co je 

odlišné od subjektu a obsahu občanskoprávních vztahů a zároveň, co není věcí nebo právem 

za předpokladu, že to má jistou ekonomickou hodnotu a současně to připouští jeho povaha a 

nevylučuje žádný právní předpis.26  

 

Protože: 

- již předchozím výkladem jsme dospěli k závěru, že doménová jména nejsou věcí 

v právním smyslu a že nejsou ani subjektivním právem a přesto jsou předmětem 

občanskoprávních vztahů, 

- jejich povaha to také připouští, (O ekonomické hodnotě doménového jména 

vypovídá především ochota jej obchodovat a smluvit cenu. Hodnota doménových 

jmen je dána především jejich vzácností, tedy právě tím, že užívat je má zájem více 

subjektů, zatímco registrovat je lze jen pro jeden subjekt.) 

- zároveň neexistuje žádný právní předpis, který by vylučoval nahlížet na doménová 

jména jako na jinou majetkovou hodnotu,  

zastávám  názor, že doménové jméno je v podmínkách Českého právního řádu předmětem 

právního vztahu podle ustanovení § 118 OZ jako „jiná majetková hodnota“. 

 

Někteří autoři o doménových jménech dokonce uvažují jako o novém druhu duševního 

vlastnictví.27 Vycházejí přitom z pojetí doménového jména jako fantazijního slovního resp. 

znakového označení, reprezentujícího určitou IP adresu v síti Internet, což, jak z výše 

uvedeného vyplývá, potvrdila ve svých dokumentech i WIPO. Autoři v prospěch tohoto 

tvrzení argumentují, že doménové jméno vzniká jako výsledek tvůrčí činnosti konkrétní 

osoby, která toto doménové jméno definuje (vymyslí) a označí jím určitou IP adresu. Lze tedy 

                                                           
26 Srov. Fiala J., Hurdík J., Korecká V.: Občanský zákoník – komentář, ASPI 
27 Srov. Smejkal, V.: Internet a §§§, Grada Publishing, Praha 2001, str. 123, Dobřichovský T.: Moderní trendy 
práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, str.179 
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konstatovat, že splňuje podmínku duševní (nehmotné) povahy, která je jedním z definičních 

znaků předmětů duševního vlastnictví.28 

 

Naproti tomu někteří čeští autoři (např. V. Nekola, R. Pelikánová, K. Čermák)29
 

zastávají ve svých publikacích opačný názor. Argumentují tím, že pokud by doménové 

jméno představovalo novou formu duševního vlastnictví, muselo by naplňovat nejen 

všeobecně přijímanou definici duševního vlastnictví, ale i kumulativně všechny jeho 

charakteristické znaky: 

Prvním znakem, jež doménová jména dle názorů těchto autorů postrádají je 

potenciální ubiquita, což znamená, že pro předměty duševního vlastnictví je příznačné, že 

mohou být kdykoliv, kdekoliv a kýmkoliv, současně i následně, užívány, aniž by došlo k újmě 

na jejich podstatě (nespotřebovávají se) nebo na jejich funkci (kvalita se užíváním nesnižuje). 

Na základě nimi uvedených argumentů30 docházejí k shodnému závěru, že jedno doménové 

jméno může registrovat a užívat v jednom časovém okamžiku pouze jediná osoba, která má 

„monopol“ k užívání daného doménového jména. Doménová jména tedy nemohou být 

užívána „kýmkoliv“ a proto nemohou splňovat tento definiční znak předmětů duševního 

vlastnictví.“ Osobně s tímto názorem nesouhlasím. Dle mého názoru užitím doménového 

jména není jen jeho „užití k označení počítače“31. Dovolím si připomenout, že doménové 

jméno lze stejně jako například ochrannou známku nebo telefonní číslo užít i jako označení 

zboží nebo služeb v reklamní kampani. Kromě toho se domnívám, že užitím ve smyslu 

potencionální ubiquity se myslí spíš využití k účelu, pro který je daný nehmotný statek určen. 

Čitatel užívá knihu (ve smyslu autorského zákona), která je chráněna autorským právem. 

Rovněž ochrannou známku neužívá jen její majitel anebo osoba, jenž bylo toto právo 

poskytnuto udělením licence. Užívá jí také spotřebitel, když si zakoupí zboží, které je 

                                                           
28K pojmu „duševní vlastnictví“ viz např. Telec I.: Tvůrčí povaha duševního vlastnictví, Masarykova univerzita 
Brno, Doplněk Brno, 1994, str.20 
29 V. Nekola, Je doménové jméno novým druhem duševního vlastnictví? Obchodní právo 2002 
Pelikánová, R., Čermák, K. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s. 48 
Čermák, K: Spory týkající se doménových jmen v soudní praxi, publikováno v sborníku z konference: 
Uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit, Praha 2007, str. 90n 
30 Viz například argumentaci K.Čermáka, která zestručněno říká: „Zatímco nehmotný statek lze „ukrást“(může 
být užíván jakoukoliv třetí osobou bez svolení vlastníka) aniž by byl původní oprávněný uživatel tohoto 
nehmotného statku vyloučen z jeho užívání, ukradením hmotného statku (auta), ocitá se tento v dispozici jiného 
uživatele a jeho původní uživatel je z dispozice vyloučen. Protože registrace doménového jména jednou osobou 
rovněž brání jakékoli třetí osobě v kterékoli zemi světa, aby si registrovala totéž doménové jméno, doménová 
jména se touto esenciální vlastností nehmotných statků nevyznačují“  Čermák, K: Spory týkající se doménových 
jmen v soudní praxi, publikováno v sborníku z konference: Uplatňování doménových jmen v rámci 
podnikatelských aktivit, Praha 2007, str. 90n 
31 V. Nekola, Je doménové jméno novým druhem duševního vlastnictví? Obchodní právo 2002 
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ochrannou známkou označeno. Analogicky pak může i doménové jméno užívat neomezený 

počet uživatelů Internetu kdekoliv na světě současně, aniž by došlo k ujmě na jeho podstatě 

(např. jeho zadáním do www. prohlížeče nebo do příkazové řádky vyhledávače). 

 

Dalším argumentem proti zařazení doménových jmen mezi práva duševního 

vlastnictví je, že postrádají absolutní povahy, jež je charakteristická pro všechna 

průmyslová práva. V publikacích výše zmíněných autorů se lze dočíst: „Úprava 

jednotlivých absolutních práv v našem právním řádu je v podstatě vyčerpávající, tj. musí být 

jako taková upravena v textu právního předpisu…S ohledem na to, že zatím neexistuje zvláštní 

právní úprava práv k doménovým jménům lze tedy dovodit, že práva k doménovým jménům do 

žádné z těchto občanským zákoníkem a dalšími předpisy poměrně podrobně regulovaných 

kategorií absolutních práv zařadit nelze.“32 Jako protiargument k právě uvedenému lze použít 

např. stanovisko Z. Slovákové, dle něhož předmětem průmyslového vlastnictví jsou jakékoliv 

objektivně vyjádřené imateriální (nehmotné) předměty a na jejich způsobilost být předmětem 

občanskoprávních vztahů nemá vliv skutečnost, zda jsou či nejsou chráněny zvláštními 

zákony.33 V neposlední řadě pak není možno opomenout, že doménovým jménům je přes 

jejich relativní povahu možné de facto přičíst i jisté absolutní účinky /viz výše/.  

 

Dalším charakteristickým znakem předmětů práv duševního vlastnictví je jejich 

teritoriální charakter, neboli skutečnost, že vznikají na území příslušného státu na základě 

jeho práva a jsou chráněny pouze na území tohoto státu. S ohledem na globální povahu 

Internetu není pochyb o tom, že doménová jména nemají povahu označení s vazbou na území 

jediného státu. Jak jsem již na začátku práce uvedla, platí to pro všechny doménová jména bez 

ohledu na to, zda jsou registrované pod generickou nebo národní vrcholní doménou.  

 

Osobně se přikláním spíše k názoru, že doménové jméno lze podle platné právní úpravy 

zařadit mezi předměty práva duševního vlastnictví, a to i při vědomí absence některých 

imanentních znaků předmětu duševního vlastnictví (především teritoriality). 

 

Velice zajímavé novum v dané problematice ovšem představuje názor některých zahraničních 

autorů, podle kterého by doménová jména měla být napříště pojímána jako předmět jakéhosi 

                                                           
32 Pelikánová, R., Čermák, K. Jr.: Právní aspekty doménových jmen. Linde, Praha 2000 str. 40 
33 Slováková Z.: Průmyslové vlastnictví, LexisNexis, 2006, str.13, 21 
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„virtuálního vlastnictví“.34 Má jít o zcela novou formu vlastnictví, odlišnou od „reálného“ i 

průmyslového vlastnictví, jehož předmětem mají být nehmotné statky „virtuálního světa“. 

Ostatně, když průmyslová revoluce v 19. století mohla vést ke vzniku průmyslového 

vlastnictví, proč by právě probíhající revoluce informačních technologií nemohla být 

důvodem vzniku další formy „virtuálního vlastnictví“. 

 

I vývoj práva v České republice naznačuje, že dosud převažující úzké pojetí vlastnictví 

je nadále neudržitelné.35 Připravovaný návrh občanského zákoníku proto de lege ferenda 

zavádí rozšíření pojmu věci v právním smyslu. Věcí mají být všechny předměty hmotné i 

nehmotné (§ 418 odst. 2 návrhu: „Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a 

slouží potřebě lidí“). Dle § 422 odst. 2 návrhu pak nehmotné věci jsou zejména práva, 

připouští-li to jejich povaha, a jiné věci bez hmotné podstaty, které lze právním jednáním 

převést na jiného.36  

 

Na základě provedené analýzy si myslím, že doménová jména splňují všechna kriteria 

„nehmotné věci“ a jako taková by v budoucnu mohla být i předmětem vlastnictví. Koncepci 

„virtuálního vlastnictví“ pak považuji za velice zajímavé řešení nejednoduché otázky právní 

povahy doménových jmen. Zaujmout jednoznačné stanovisko k této problematice by však 

vyžadovalo rozsáhlejší rozbor a tedy překročení rozsahu této práce. Proto to přenechávám 

raději jako inspiraci k dalším úvahám. 

 

Závěrem lze s politováním konstatovat, že odpověď na tyto otázky nám zatím bohužel nedala 

ani WIPO. K otázce právní povahy doménových jmen se staví zatím rezervovaně. Osobně 

přitom souhlasím s názorem, že vzhledem k počtu členských států sdružených ve Světové 

organizaci duševního vlastnictví (WIPO), k jejímu významu a vzhledem ke globální povaze 

doménového jména by měl rozhodující krok k vyřešení právní povahy doménového jména 

vzejít právě od ní. 37 

 
                                                           
34 Viz David Nelmark, Virtual Property: The Challenges of Regulating Intangible, Exclusionary Property 
Interests Such as Domain Names, 3 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 1, 2-4 (2004), Christine Soares, Are Domain 
Names Property? The Sex.com Controversy, Duke L. & Tech. Rev. 32 (2001), Warren B. Chik: Lord of Your 
Domain, But Master of None: The Need to Harmonize and Recalibrate the Domain Name Regime of Ownership 
and Kontrol, Domain names Oxford Jurnal, http://services.oxfordjournals.org/my_account/allsampleissue.dtl 
35 Viz např. Slováková Z.: Průmyslové vlastnictví, LexisNexis, 2006, str. 16, T. Dobřichovský: Moderní trendy 
práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde, 2004, str. 21 
36 http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Navrh_obcanskeho_zakoniku.pdf 
37 T. Dobřichovský: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a 
činnosti WIPO, Linde, 2004, str. 184 
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6. Kolize doménových jmen s jinými právy na označení, cybersquatting 

Dikce § 3 odst 1 občanského zákoníku stanoví, že výkon práv a povinností 

vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a 

oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Toto obecné ustanovení 

občanského zákoníku nepochybně platí i pro výkon práv z doménových jmen, zejména právo 

užívat doménové jméno.  

 

Nejproblematičtější oblastí je zásah doménových jmen do identických nebo 

zaměnitelně podobných označení, k nimž jsou oprávněny třetí osoby (na základě ochranné 

známky či obchodní firmy apod.). K takové kolizi doménového jména s právy třetích osob 

může dojít v důsledku samotné registrace anebo  v důsledku registrace a následného užívání 

doménového jména.   

 

Kolize v důsledku samotné registrace doménového jména většinou představuje přímý 

zásah do práv třetích osob v důsledku registrace doménového jména jako takového.  

Ke kolizi v důsledku registrace a následného užívání doménového jména dochází 

zejména v případě, že je zaregistrováno kolidující doménové jméno a zároveň jsou s využitím 

takového doménového jména poskytovány informace o výrobcích konkurenčních vůči 

majiteli dotčeného označení.38 

 

Dovolím si tvrdit, že najdeme pouze několik ojedinělých případů, kdy si nějaká osoba 

zaregistrovala doménové jméno, k němuž měl „silnější právo“ jiný subjekt, zcela náhodně, 

čistě pro účely vytvoření vlastní webové prezentace (registrace „v dobré víře“). Půjde 

například o subjekty podnikající zcela v jiném hospodářském oboru (mobilní operátor, obuv), 

které si pro své zboží nebo služby zaregistrovali stejnou nebo velice podobnou ochrannou 

známku. Konflikt pak vznikne ve chvíli, kdy si oba budou chtít dané označení zaregistrovat i 

jako své doménové jméno. 

 

V pozadí drtivé většiny takových registrací stojí naopak spekulanti, kteří provádějí registrace 

doménových jmen ve „zlé víře“, s úmyslem získat na úkor třetí osoby určitý, zpravidla 

majetkový prospěch. Tyto spekulativní registrace, registrace ve „zlé víře“ se označují 

anglickým názvem cybersquatting. Lze rozlišit několik forem cybersquattingu. Jejich 
                                                           
38 Hostaš, P.: Praxe při registraci národních domén .cz a řešení sporů, publikováno v sborníku z konference: 
Uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit, Praha 2007 
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zařazení do jednotlivých skupin má pouze systematický význam. Jde o jakési skutkové 

podstaty spočívající v různém chování a zpravidla také směřující k jinému cíli. Ve svém 

důsledku se však všem těmto jednáním lze bránit stejnými prostředky a lze je také obdobně 

postihovat, což je zásadní východisko pro účely této práce. (O jednotlivých formách 

cybersquattingu je pojednáno v samostatné kapitole.) 

 

Definici cybersquattingu najdeme v čl. 4 Jednotných zásad pro řešení sporů týkajících se 

doménových jmen (dále jen Pravidla UDRP), podle něhož je za protiprávní registraci 

(cybersquatting)39 považováno jednání vykazující alespoň tři základní znaky: 

 

a) doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou či 

označením služeb navrhovatele a zároveň 

b) držitel dotyčného doménového jména nemá žádná práva nebo právem 

chráněné zájmy ve vztahu k tomuto doménovému jménu; a 

c) doménové jméno bylo registrováno a je užíváno ve zlé víře. 

 

Jak je vidět okruh jednání, které lze postihnout na základě UDRP je dosti omezený. 

Vztahuje se pouze na protiprávní registrace doménových jmen porušujících práva k 

ochranným známkám, a označením služeb. Tento nedostatek však nezůstal stranou zájmu 

WIPO, který v rámci tzv. Second WIPO Internet Domain Name Process v roce 2001, 

vypracoval doporučení (opět v podobě Final Report), dle něhož názvy a akronymy 

mezinárodních nevládních organizací, osobní jména, zeměpisná označení, obchodní jména 

(firma) a mezinárodní nechráněné názvy farmaceutických substancí by měly být taktéž 

chráněny proti cybersquattingu. Přestože se do dnešních dní tyto návrhy nepromítly do znění 

UDRP, příslušná judikatura rozhodčích institucí rozšířila ochranu práv i k jiným označením, 

než k ochranným známkám. 

 

Naproti tomu podmínky ochrany v rovině evropské domény jsou pro osoby s právy na 

označení již v mnohém příznivější. Okruh chráněných označení je v tzv. Pravidlech pro řešení 

sporů o domény .eu. („ADR Rules“, dále též „Pravidla ADR“) vymezen mnohem šířeji. 

 

                                                           
39 WIPO se pro pojmovou jednoznačnost rozhodlo ve správě používat místo pojmu cybersquatting pojmu 
protiprávní registrace (abusive registration), protože někdy se do pojmu cybersquatting zahrnují i jednání, které 
souvisejí především s porušováním autorských práv v obsahu webstránek a méně s protiprávní registraci 
doménových jmen. 
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Jelikož  český právní řád nezná žádné speciální hmotněprávní normy, které by se 

zabývaly cybersquattingem, české soudní a rozhodčí orgány řeší tyto případy pomocí 

obecných institutů aplikovatelných na tuto problematiku. Přehled aplikovatelných 

institutů je uveden v následující tabulce: 

 

 

Registrace a užívání doménového jména vs.: 

 
 Ochrana osobní integrity (zejm. jména FO) 
 
 Ochrana názvu PO  
 
 Ochrana dobrých mravů  
 

 
 
 
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 
 Ochrana firmy  
 
 Ochrana soutěžních vztahů 
 

 
 
Zákon č 513/1991 Sb., obchodní zákoník  

 
 
 
 Ochrana „zapsaných označení“ 

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných 
známkách  
 
Zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení 
původu 
 
Zákon č. 221/2006 SB. o vymáhání práv 
z průmyslového vlastnictví 

 
 Ochrana práv k výsledkům tvůrčí činnosti 
(např. názvu díla, postav apod.) 
 

 
Zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon 

 

Jednou z nejproblematičtějších oblastí je střet doménového jména s právy na označení 

v potencionální hospodářské soutěži, kdy dochází zároveň k zásahu do soutěžních práv 

oprávněných subjektů. Zatímco aplikace výše uvedených práv na označení je zpravidla 

vázána na řadu omezujících podmínek (např. známkoprávní ochrany se lze dovolávat jen ve 

vztahu k označením zapsaným jako ochranná známka), v právu proti nekalé soutěži většina 

těchto omezujících podmínek odpadá. Právní úprava nekalé soutěže je proto vhodným (nejen 

doplňkovým) nástrojem postihujícím spekulativní registrace doménových jmen, zasahujících 

do práv na označení. Je tedy na místě si tuto úpravu trochu přiblížit. 
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II. ÚPRAVA NEKALÉ SOUTĚŽE V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR 
 

Současné právo proti nekalé soutěži je spolu s obecnými ustanoveními o hospodářské 

soutěži upraveno především v Obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) v rámci jeho ustanovení § 41 až § 54.  

 

1. ,,Právo na soutěžní chování.“ v. nekalá soutěž 

 

Klíčovým pojmem pro právo nekalé soutěže je hospodářská soutěž, a to už jen proto, 

že nekalá soutěž existuje právě v rámci hospodářské soutěže. Hospodářská soutěž je tedy 

condicio sine qua non pro soutěž nekalou. Protože pojem hospodářské soutěže je z hlediska 

právního obtížně definovatelný, nenajdeme ani v obchodním zákoníku jeho zákonnou 

definici. Přesto je však hned v prvním z obecných ustanovení, které předchází vlastní úpravě 

nekalé soutěže, deklarován princip svobodné účasti na hospodářské soutěži. ObchZ v § 41 

odst.1 stanoví, že ,,fyzické a právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když 

nejsou podnikatelé (dále jen ,,soutěžitelé“), mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní 

činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti.“ 

V obecné rovině se jedná o konkretizací čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 

v kterém je zakotveno právo k podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti. Stát 

tak ústy zákonodárce a ústavodárce v těchto ustanoveních zakotvuje ,,právo na soutěžní 

chování.“ Nutno však podotknout, že toto ustanovení nekonstruuje žádné subjektivní právo. 

Soutěžení, konkurenční boj vzniká nutně všude tam, kde je trh. Zákon nemůže povolit jeho 

existenci, stejně tak ji nemůže ani efektivně zakázat. Citované ustanovení pouze proklamuje 

obecný zájem na tom, aby se každý subjekt mohl realizovat po ekonomické stránce a tím i 

mimoděk přispět k hospodářskému rozvoji společnosti.40 

 

Avšak i toto právo má své limity, neboť jeho absolutní uplatňování u jednoho subjektu 

by mohlo znemožnit nebo nespravedlivě ztěžovat jeho výkon jiným subjektům. Odstavec 2 čl. 

26 Listiny základních práv a svobod proto stanoví, že toto právo může být omezeno zákonem. 

Tomuto omezujícímu ustanovení odpovídá znění druhé části § 41 ObchZ, který říká, že 

                                                           
40 Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurz obchodního práva. Obecná část, soutěžní právo. 5. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 300 
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,,[soutěžitelé] jsou povinni dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí 

účast v soutěži zneužívat.“ 

 

Právně závaznými pravidly hospodářské soutěže má zákon na mysli všechna ustanovení 

právního řádu, která se této problematiky dotýkají. Jedná se vedle úpravy nekalé soutěže 

v ObchZ zejména o úpravu práv průmyslových, práva duševního vlastnictví, „spotřebitelské 

právo“ a další oblasti veřejného práva.41 

 

Současně však nesmí státní orgány při výkladu a aplikaci těchto závazných pravidel opomíjet 

čl. 4 odst. 3 Listiny, když zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro 

všechny případy, které splňují stanovené podmínky a čl. 4 odst. 4 zakotvující požadavek na 

šetření podstaty a smyslu při stanovení mezí základních práv a svobod. 

 

V rámci harmonizačního úsilí na úrovni EU se objevily názory, že právní restrikce, jež 

omezují soutěžní chování, mají být chápány výjimečně a pro jejich uplatnění musí 

existovat dobře hájitelné důvody. Subjekty hospodářského života mají zásadní právo chovat 

se soutěžním způsobem a volit tomu odpovídající způsoby svého jednání. Tato myšlenka se 

jasně promítla do nového německého UWG, který při vymezení nekalé soutěže použil slovní 

obrat označovaný jako „bagatelní klauzule“42. Prostřednictvím bagatelní klauzule jsou 

z působnosti nového UWG vyloučeny bagatelní případy porušování pravidel hospodářské 

soutěže, které nejsou způsobilé ohrozit fungování vnitřního trhu. Uvedená klauzule tak do 

práva proti nekalé soutěži zavádí zásadu „de minimis“ a je tedy projevem toho, že přísnost 

práva proti nekalé soutěži se zmírňuje43 

 

Přesto, že český právní řád takovou klauzuli neobsahuje, jsem toho názoru, že vzhledem k 

existenci zmíněného § 41 ObchZ toho ani není třeba. Z formulace tohoto ustanovení a 

především z jeho hierarchického uspořádání, kde se přednostně zdůrazňuje právo na soutěžní 

chování a až na místě druhém pak určité omezení tohoto práva, jednoznačně plyne, že 

omezení podnikatelské činnosti mají jen podpůrný význam a že tato omezení by měla být 
                                                           
41 Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha, C. H. Beck, 2007, str. 388. 
42 §3 UWG „Unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil der 
Mitwerber, der Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen, sind 
unzulässig.“ V českém překladu: „nepřípustná jsou taková soutěžní jednání, která jsou schopna ovlivnit (a to 
nikoliv pouze nevýznamným způsobem) soutěž k újmě soutěžitelů, spotřebitelů nebo jiných účastníků trhu.“ 
43 Hajn,P.  Hledá se paradigma pro evropské právo proti nekalé soutěži, In  Hurdík, J., Fiala, J. a kol., 
Východiska  a  trendy vývoje evropského práva  po vstupu  České republiky do Evropské unie. Sborník 
z konference. Brno:  Masarykova univerzita, 2005,  s.113-130. 
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vykládána způsobem spíše restriktivním než rozšiřujícím.44 Lze tedy dovodit, že platná 

česká právní úprava taktéž odpovídá záměru zmíněného vývojového trendu.  

 

Dále pak zákon v § 42 ObchZ vymezuje dvě základní zakázané formy zneužití 

účasti v soutěži – nekalou soutěž a nedovolené omezování soutěže (to je upraveno ve 

zvláštním zákonu).45 

 

Právo nekalé soutěže je řazeno mezi tzv. odpovědnostní právo (odpovědností rozumíme 

právní následek porušení právní povinnosti) - soutěžiteli, který poruší povinnost nejednat 

nekalosoutěžně (primární povinnost), vzniká další (sekundární) povinnost. 

 

2. Generální klauzule 

 

V § 44 odst. 1 ObchZ je obsažena generální klauzule, která nekalou soutěž vymezuje jako 

„jednání v hospodářské soutěži , které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé 

přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům“, a takové jednání zakazuje. 

 

Pojmovými znaky nekalé soutěže jsou tedy: 

- jednání v hospodářské soutěži, 

- rozpor s dobrými mravy soutěže 

- a způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. 

 

Z podoby generální klauzule je patrné, že všechny tři podmínky musí být pro jakýkoli 

nekalosoutěžní delikt splněny kumulativně. Dále lze vyčíst že se jedná o delikt 

ohrožovací, tzn. postačí, že újma hrozí a dojít k ní konečně ani nemusí a konečně, že 

nekalousoutěžní delikt má objektivní charakter, tzn. porušitel za něj bude odpovídat bez 

ohledu na zavinění.  

 

V § 44 odst. 2 ObchZ pak následuje demonstrativní výčet (viz. slovo „zejména”) devíti 

skutkových podstat nekalé soutěže. 

 

                                                           
44 Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 389 
45 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění zákona 340/2004 
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Tento způsob úpravy obecně formulované generální klauzule s  příkladným výčtem 

typických skutkových podstat je typický i když s níže uvedenými výjimkami především pro 

státy kontinentální Evropy. 

 

Současná právní úprava obsažená v českém obchodním zákoníku vychází z úpravy 

prvorepublikové, samostatného zákona č. 111/1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži. 

V tomto zákoně byl také uplatněn model generální klauzule nekalé soutěže s demonstrativním 

výčtem skutkových podstat jednotlivých případů nekalé soutěže, přičemž samostatné použití 

generální klauzule přicházelo v  úvahu subsidiárně, tzn. když nebylo možné aplikovat 

některou ze skutkových podstat. Formulace generální klauzule však nebyla zcela shodná. 

Ustanovení § 1 tohoto zákona znělo: "Kdo dostane se v hospodářském styku v rozpor s 

dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým poškoditi soutěžitele, může býti žalován, aby se 

zdržel takového jednání a odstranil závadný stav jím způsobený; věděl-li pak nebo musil-li 

věděti, že jednání jeho jest způsobilé poškoditi soutěžitele, též, aby nahradil škodu tím 

způsobenou". Uvedená formulace tedy nechránila spotřebitele a právo na náhradu škody 

spojovala pouze se subjektivním předpokladem - zaviněním. Jak již bylo zmíněno, toto 

významné odstínění odpovědnosti obchodní zákoník nepřevzal46. Naproti předchozí úpravě 

došlo také u mnoha institutů k posunu při jejich výkladu (viz dále). 

 

Formulace Pařížské unijní úmluvy (vyhl.č. 64/1975 Sb. ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.) se liší 

od našeho zákona ještě více. Její čl. 10bis odst. 2 zní: "Nekalou soutěží je každá soutěžní 

činnost, která odporuje poctivým zvyklostem v průmyslu nebo v obchodě". V této formulaci 

nenalézáme sice žádné výslovně formulované subjektivní omezení, nepožaduje se ale ani 

škodlivý následek nebo vznik ohrožení škodlivým následkem. Generální klauzule Pařížské 

unijní úmluvy je velmi široká v tom smyslu, že delikt nezávisí na tom, zda jednání má byť i 

jenom obrožovací důsledek. Normativní systém, jehož respektování je sankcionováno právem 

nekalé soutěže, není v PUÚ označen jako "dobré mravy soutěže", ale jako "poctivé zvyklosti 

v průmyslu nebo v obchodě".47 

 

Dlouholetá zkušenost však ukazuje, že není v moci zákonodárce ani předem, ani 

průběžně postihnout všechna nežádoucí jednání, která mohou hospodářskou soutěž 

deformovat. Jak se již mnohokrát osvědčilo, „zlatým pravidlem“ soutěžního práva je, že 

                                                           
46 Pelikánová Irena: Komentář k § 44 zák.č. 513/1991 Sb., ASPI, 2003 
47 Tamtéž 
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všechno záleží na okolnostech jednotlivých případů, které není možné podchytit ani 

zvlášť zdařilou zákonní definicí nekalé soutěže či podrobnější úpravou jednotlivých 

případů.48 Normotvorba v této oblasti tak často přechází na soudce. Toto právní odvětví se 

proto do značné míry stává právem soudcovským dokonce i v kontinentální Evropě. 

 

Za zmínku v této souvislosti stojí zejména právní úprava proti nekalé soutěži ve Francii, kde se rozdíl mezi 

kontinentálním právem a common law téměř stírá. Jedním z hlavních pramenů nekalosoutěžního práva ve 

Francii je totiž judikatura, jejíž počátky sahají do poloviny 19. století. Právo proti nekalé soutěži se zde 

rozvinulo na základě ustanovení, která se o nekalé soutěži vůbec nezmiňovala. Jednalo se o obecná ustanovení o 

soukromoprávní odpovědnosti za škodu dle čl. 1382 a 1383 francouzského Code Civil (1805). Na základě 

těchto obecných ustanovení pak francouzští soudci vytvořili a rozvinuli pravidla řádného soutěžního počínání i 

jednotlivé skutkové podstaty soutěžních deliktů, z nichž některým se až mnohem později dostalo vyjádření 

v právních předpisech. 

 

Aby bylo učiněno zadost požadavku právní jistoty a zároveň bylo rozhodovací praxi 

umožněno neustále reagovat na nové skutečnosti ve věcech nekalé soutěže, byla i do současné 

české právní úpravy převzata myšlenka pouze velmi obecně formulované generální klauzule.  

 

Význam tohoto obecného ustanovení spočívá dále v tom, že vymezuje pojmové znaky 

každého nekalosoutěžního jednání, a to ve dvojím smyslu: 

1. Především platí, že znaky, které uvádí § 44 odst. 1 ObchZ, musí být naplněny i tehdy, 

jedná-li se o konkrétně definované jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže 

uvedené v § 45 an.  

2. Jakékoli jednání, které naplňuje znaky tam uvedené, může být jako nekalá soutěž 

stíháno, a to i tehdy, jestliže je pod žádnou ze speciálních skutkových podstat nekalé 

soutěže nebude možné uplatnit.49 

 

Právě rozborem znaků generální klauzule a jejich aplikovatelností na problematiku 

doménových jmen se budu zabývat v následující kapitole. 

 

 

 

                                                           
48 Hajn,P.  Hledá se paradigma pro evropské právo proti nekalé soutěži, In  Hurdík, J., Fiala, J. a kol., 
Východiska  a  trendy vývoje evropského práva  po vstupu  České republiky do Evropské unie. Sborník 
z konference. Brno:  Masarykova univerzita, 2005,  s.113-130. 
49 Eliáš/Bejček/Hajn/Ježek a kol.“ Kurs obchodního práva, Obecná část, Soutěžní právo, C.H.Beck, 2007, str.307 
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3. Základní instituty nekalé soutěže, jejich současné pojetí a aplikace na případy 
doménových sporů 

 

3.1. Jednání v hospodářské soutěži, soutěžitel, soutěžní vztah 
 

Jednání v hospodářské soutěži je prvním výchozím znakem generální klauzule. Pokud 

jde o předpoklad „jednání v soutěži“, je tu úzká souvislost s vymezením „soutěžitele“, které 

je obsaženo v již výše zmíněném ustanovení § 41 ObchZ. Za soutěžitele se podle tohoto 

ustanovení označují ,,fyzické a právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když 

nejsou podnikatelé.“ 

 

Podle citovaného ustanovení tedy pojem soutěžitel zahrnuje i subjekty které se 

ůčastní hospodářského života, ačkoli podnikali nejsou. Právě uvedené potvrzuje i 

judikatura: „Pro to, zda jednání konkrétního subjektu je jednáním v hospodářské soutěži, tedy 

není rozhodné, že jde o subjekt, jenž vedle jiných (zákonem mu svěřených) úkolů může 

vykonávat vlastním jménem a na vlastní odpovědnost soustavnou činnost za účelem dosažení 

zisku (podnikat ve smyslu ustanovení § 2 ObchZ), nýbrž to, „zda šlo o jednání soutěžitele, 

tedy, zda bylo motivováno soutěžním záměrem a nikoli záměrem jiným, přičemž motiv 

hospodářského prospěchu není vyžadován.“50 P. Hajn pak místo subjektivně laděného pojmu 

„soutěžní záměr“ uvažuje spíše o jednání, které je „objektivně soutěžně orientováno“51 Tato 

formulace lépe vyjadřuje objektivní povahu práva proti nekalé soutěži, kde vůle subjektu stát 

se účastníkem soutěže nehraje roli. 

 

Spíše než dosažení zisku lze za předmět soutěžení považovat obchodní potenciál 

vyjádřený pomyslnou množinou obchodních partnerů či spotřebitelů.52 Pokud je pak 

tento předmět soutěžení identický u většího počtu subjektů, můžeme je označit za soutěžitele. 

„Soutěžní chování se může objevit tam, kde dojde ke kumulaci dvou základních faktorů, a 

to: 1) plurality osob a 2) identity předmětu.“
53

 

 

                                                           
50 Rozsudek NS ČR sp. zn. 29 Odo 106/2001 ze dne 23.10.2003  
51 Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 395 
52 Polčák, R. Nekalosoutěžní agrese na internetu. Právní rozhledy, Praha : C.H.Beck, ISSN 1210-6410, 2005, 13, 
13, od s. 473-477 
53 Viz Engliš, K. Soustava národního hospodářství, 1. svazek. Praha: Melantrich,1938, str.  599 
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Obdobně v prostoru informačních sítí se jednotlivé subjekty usilují o získání kvalitního 

doménového jména, které umožní jeho držitelům navázat co největší počet kvalitních 

spojení s uživateli Internetu.54 Fakt, že určité doménové jméno si může zaregistrovat pouze 

jeden z více subjektů, kteří mají o něj zájem, tento soutěžní boj ještě znásobuje. V tomto 

smyslu je každý „žadatel o registraci doménového jména nepochybně soutěžitelem, neboť 

doménové jméno neregistruje ve svém důsledku pro sebe, ale pro širokou veřejnost, která jej 

bude používat v případě, že se bude chtít připojit na žadatelův počítač.“55 Je však třeba 

zdůraznit, že soutěžitelem ve smyslu § 41 ObchZ je pouze účastník hospodářské soutěže, tedy 

osoba hospodářsky činná. Předpokladem je existence alespoň určitých ekonomických 

(„podnikatelských“) prvků v činnosti subjektů56 Ustanovení práva proti nekalé soutěži tedy 

nelze aplikovat na spory z doménových jmen, kterým doménové jméno slouží k soukromým 

účelům (typicky k vlastnímu zviditelnění), politické činnosti a pod.57 

 

Jak si však ukážeme, cybersquatteři se v mnoha případech nezabývají hospodářskou činností 

v běžném slova smyslu téměř vůbec (záměrem jejich registrace je pouze blokace doménového 

jména) anebo se jí sice zabývají, avšak ve funkčně nesubstiuovatelném oboru. 

 

Pro tyto případy lze použít stanovisko P. Hajna, který uvádí, že nerozhoduje, nakolik jsou 

výše uvedené podnikatelské prvky v činnosti subjektů intenzivní a pro jejich celkovou činnost 

významné, anebo zda se snad v jejich činnosti projevují trvale nebo periodicky, či jen 

příležitostně.58 Této teorii odpovídá koncepce tzv. příležitostního resp. „ad hoc“soutěžitele: 

„V již ustálené judikatuře a právní teorii k problematice soutěžního vztahu není tento 

omezován jen na vztah subjektů konkurujících si trvale v hospodářské soutěži, ale i na vztah 

soutěže "ad hoc", tj. na vztah založený jen určitým úkonem při existenci soutěžního záměru 

jednajícího získat určitý prospěch či soutěžní výhodu v ekonomickém svém postavení na úkor 

postavení jiného subjektu v jeho postavení v hospodářské soutěži.“59 

 

                                                           
54 Polčák, R.: Domény a právo proti nekalé soutěži (1) www.itpravo.cz 
55 Ptašnik, A. Registrace doménových jmen jako nekalé soutěžní jednání, popř. jednání proti právům k 
nehmotných statkům. Práce SVOČ, Brno: PrF MU, 2001, s. 24 
56 Hajn, P. Právo nekalé soutěže. Brno: Masarykova univerzita, 1993, str. 18 
57 Blíže viz Peterka J.: Internetový aktivismus, CHIP, 1999, číslo 7, str. 86 
58 Hajn, P. Právo nekalé soutěže. Brno: Masarykova univerzita, 1993, str. 18n 
59 Viz např. Štenglová, Plíva, Tomsa a kol. Obchodní zákoník, komentář, 11. vydání, C.H.Beck 2006, str. 157, 
J.Munková: Právo proti nekalé soutěži, komentář, 2. vydání, C.H.Beck 2001, str. 40, P. Hajn: Soutěžní chování a 
právo proti nekalé soutěži, MU Brno 2000, str. 119 
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Ve srovnání s § 46 odst. 1 ZPSN, který definoval soutěžitele jako „každého podnikatele, jenž 

vyrábí nebo prodává zboží téhož nebo podobného druhu nebo vůbec je podnikově činným ve 

stejném nebo podobném oboru hospodářském“ je tedy vymezení „ soutěžitele“ v současnosti 

podstatně širší. 

 

Jak naznačuje právě uvedené rozhodnutí, tato široká interpretace pojmu soutěžitel se odráží i 

v interpretaci pojmu soutěžní vztah. 

 

Obecně se při zkoumání existence soutěžního vztahu zohledňuje kritérium relevantním trhu, 

na němž větší počet subjektů nabízí substituovatelná (zaměnitelná) plnění. Relevantní trh je 

určen předmětem, časem a prostorem tak, aby si jednotlivé tržní nabídky mohly navzájem 

konkurovat.60 

 

Jelikož doménová jména mají svou ekonomickou hodnotu a ustanovení právního řádu mají 

dosah i do kyberprostoru, není důvod doménová jména z oblasti trhu vylučovat, ani když se 

vymykají jeho tradičnímu pojetí. Charakteristické znaky kyberprostoru však přinášejí do 

chápání soutěžních vztahů podstatné změny. 

 

Je zřejmé, že v bezhraničním prostředí Internetu se prostor relevantního trhu, na němž 

se vyskytují alternativní nabídky, značně rozšiřuje. Geografická lokalizace obchodních 

aktivit, která mohla v takzvaně „reálném“ světě působit jako překážka v konstatování 

soutěžního vztahu, je zde nahrazena takřka bezvýjimečnou a rovnou dostupností. Nic tedy 

nebrání tomu aby zákazník vybíral mezi zbožím či službami nabízenými tuzemským 

obchodníkem a jeho konkurentem z druhé strany zeměkoule. Není tedy rovněž nejmenšího 

důvodu pochybovat o tom, že vzájemný vztah těchto dvou obchodníků má soutěžní charakter. 

 

Geografická bariéra však není jediným soutěžním limitem, který byl s přesunem 

obchodních a spotřebitelských vztahů do prostředí celosvětové informační sítě odstraněn. 

Hranice mezi jednotlivými relevantními trhy se v prostředí Internetu stírají i z hlediska jejich 

předmětu obchodování. Jak zdůrazňuje Radim Polčák, možnost vzájemné substituce mezi 

jednotlivými subjekty působícími v soutěži o kvalitní komunikaci v prostředí Internetu může 

                                                           
60 Eliáš, K. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurz obchodního práva. Obecná část, soutěžní právo. 
5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 300-301. 
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být téměř dokonalá.61 Ačkoli tedy mimo síť Internet například mezi poskytovatelem 

telefonických služeb a bulvárním zpravodajstvím zcela zřejmě neexistuje žádný konkurenční 

(ani substituční) vztah, uvnitř Internetu tento konkurenční vztah může fungovat, neboť 

předmětem soutěže je zde zájem na kvalitní komunikaci (v našem případě v podobě vhodně 

zvoleného doménového jména), jejíž hospodářský význam je založen až jejím následným 

zužitkováním. 

 

V rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 12.4. 2001 sp.zn. 1072/2001-7 

("www.paegas.cz") soud vyslovil tezi, že pokud se v prostoru sítě Internet střetnou dva 

hospodářsky aktivní subjekty, navazují mezi sebou nepřímo soutěžní vztah, ať už je jejich 

obor podnikání jakýkoli. Soud dospěl k závěru, že žalobce i žalovaný jsou soutěžiteli v 

hospodářské soutěži. Nejde o vztah přímého soutěžitele žalobce, neboť žalovaný neposkytuje 

telekomunikační služby, účastníci se však setkávají na Internetu, kde propagují a nabízejí své 

služby, byť každý z jiné oblasti. Pokud žalovaný při nabídce svých služeb používá označení, 

které je podobné označení, jenž na stejném „trhu“ již dříve používá žalobce, jde nepochybně 

o jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže a takové jednání je objektivně způsobilé žalobci 

a potažmo i spotřebitelům (návštěvníkům Internetu) přivodit újmu.“ 

 

Jak bylo uvedeno, existenci alternativních nabídek v rámci relevantního trhu, a tím i 

existenci soutěžních poměrů jednotlivých soutěžitelů podmiňuje také čas. Následující 

rozhodnutí ovšem dokládá, že v soutěžním vztahu se mohou ocitnou i subjekty zatím 

neexistující (typicky v tzv. zabraňovací soutěži, kdy je bráněno potencionálnímu soutěžiteli 

již ve vstupu na trh). 

 

V případu „tpca.cz“ šlo o to, že Automobilky Toyota Motor Corporation a Peugeot Citroěn 

Automobiles, S.A. počátkem ledna 2002 zveřejnily svůj společný záměr vybudovat v ČR 

závod na výrobu malých automobilů a prezentovat ho zkratkou TPCA. Žalovaný si pak jen 

krátce po tomto zveřejnění zaregistroval doménu „tpca.cz“. Řešila se otázka, zda za 

soutěžitele domáhajícího se ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání lze považovat i subjekt, 

který v době registrace sporného doménového jména ještě neexistoval.  

 

Vrchní soud v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl: „Již v rozhodnutí tehdejšího Nejvyššího 

soudu ČR sp.zn. 3 Cmo 36/92 z 11.9.1992 bylo vysloveno, že soutěžní vztah bude dán i při 

                                                           
61 Polčák, R.: Domény a právo proti nekalé soutěži (1) www.itpravo.cz 
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jednání soutěžitele vůči jinému, který se sice určitou obchodní činností dosud nezabývá, avšak 

vzhledem ke všem okolnostem lze výkon takové činnosti u něho postupem doby s největší 

jistotou předpokládat. Pokud vztah hospodářské soutěže v uvedené právní větě byl dovozován 

pro osoby připravující založení obchodní společnosti ve vztahu k již existujícímu 

pravděpodobnému soutěžiteli, pak stejně je třeba pohlížet i na jednání existujícího subjektu ve 

vztahu k osobám, které založení určitého subjektu teprve připravují, avšak lze s největší 

jistotou předpokládat, že ke vzniku tohoto subjektu dojde a tento subjekt zaujme určité 

postavení na trhu. Z uvedeného vyplývá, že není pro posouzení existence soutěžního vztahu 

rozhodné, že v době registrace doménového jména tpca.cz žalobce ještě právně neexistoval, že 

nebyl zde subjekt, který by označení TPCA pravidelně užíval či že by toto označení bylo 

chráněno jakkoli formálním právem. Rozhodné je, že v době registrace bylo veřejně založení 

žalobce ohlášeno a bylo nanejvýš pravděpodobné, že nově vzniklý a hospodářsky významný 

subjekt bude označení TPCA užívat, jak se také stalo a bylo v řízení prokázáno.“ 62 

 

Jak dokumentují výše uvedené příklady z judikatury, české soudy se již několikrát 

zabývaly otázkou, zda určité registrace a následné užívání sporných doménových jmen jsou 

jednáním v hospodářské soutěži. Při svém rozhodování shodně vycházejí z široce pojaté 

interpretace pojmu soutěžitel a na něj navazujícího pojmu soutěžní vztah, jak bylo vysvětleno 

výše. Na základě toho bylo již mnohokrát potvrzeno, že v „Soutěžním vztahu se mohou 

ocitnout i subjekty, jejichž tržní nabídka si nekonkuruje ani konkurovat nemůže“
63 anebo, 

že „Za soutěžitele lze považovat i ty subjekty, mezi nimiž pro nekalost počínání jednoho z 

nich vlastně nikdy k přímému konkurenčnímu střetu nedojde.“
 64

 

 

Z uvedených rozhodnutí by se mohlo zdát, že soudy ve svých úvahách podmínku 

„zaměnitelnosti plnění“ jednotlivých soutěžitelů zaměnili za „zaměnitelnost jejich označení“. 

Tedy, že v prostředí Internetu se v soutěžním vztahu ocitnou všechny subjekty, které užívají 

shodné nebo zaměnitelné označení, bez ohledu na jejich tržní nabídky. Internet by v tomto 

smyslu představoval prostředí absolutní hospodářské soutěže, ve které by se teoreticky mohl  

potkat „každý s každým“. Je zřejmé, že takto absolutizovaný závěr je velice ukvapený. 

 

                                                           
62 Vrchní soud v Praze, ze dne 15.1.2007, č.j. 41 Cm 195/2004-149 
63 Usnesení NS ČR sp. zn. 32 Odo 1230/2005 ze dne 14. března 2006,  usnesení NS ČR sp. zn. 32 Odo 
1464/2006, ze dne 15. 1. 2007, usnesení NS ČR sp. zn. 32 Odo 1642/2005 ze dne 18. ledna 2006. 
64 Srov. Hajn, P. Právo nekalé soutěže. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1994, str. 18-19. 
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V této souvislosti si dovolím připomenout výše zmíněné „zlaté pravidlo“ práva proti nekalé 

soutěži, které platí bezvýjimečně i pro oblast doménových sporů. Zda dotčené subjekty 

jednájí v hospodářské soutěži, je nutno posuzovat právě se zřetelem ke konkrétnímu případu, 

o nějž jde. Zohlednit je přitom nutné nejrůznější okolnosti, kterými se budu zabývat průběžně 

v rámci výkladu dalších obecných institutů generální klauzule, jednotlivých skutkových 

podstat, jakož i v rámci pojednání o přeshraničním rozměru doménových sporů. 

3.2. Spotřebitel 
 

Vedle soutěžitelů a tzv. osob pomocných65 jsou subjekty práva proti nekalé soutěži 

také spotřebitelé. U doménových jmen jsou pak spotřebiteli jednotliví internauté (tj. uživatelé 

internetu).66 

 

Ve své původní podobě byla ochrana spotřebitelů chápaná pouze jako vedlejší produkt 

ochrany soutěžitelů. Takto omezená koncepce však byla postupně prolamována teorií i 

judikaturou v tom směru, že byl brán stále častěji a intenzivněji ohled i na odůvodněné zájmy 

spotřebitelů, což dokládá především vývoj komunitarního práva. Z hlediska práva nekalé 

soutěže má největší význam nedávno přijatá směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 

2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách ve vztazích mezi podnikateli a 

spotřebiteli, která definovala katalog nekalých obchodních praktik ve vztahu obchodník- 

spotřebitel. Zároveň novelizovala dřívější směrnici 84/450/EHS o klamavé a srovnávací 

reklamě, která měla napříště chránit jen obchodní profesionály. K zamezení nejistoty v této 

dichotomii pak byla vydána ještě směrnice 114/2006/ES která je v podstatě úplným zněním 

předpisu o klamavé a srovnávací reklamě, výslovně omezeným toliko na obchodníky.67 

 

Uvedená legislativa je dokladem toho, že komunitární soutěžní právo tenduje k důslednému 

rozlišování vztahů mezi soutěžiteli navzájem na straně jedné (v bruselské terminologii se 

                                                           
65 Těmi se rozumí v případě podplácení podle § 49 písm b) ObchZ členové statutárních orgánů nebo jiných 
orgánů soutěžitele a osoby, které jsou vůči soutěžiteli v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru a dále 
v případě porušení obchodního tajemství podle § 51 ObchZ osoby, které se o tomto tajemství dozvěděly a 
neoprávněně je zpřístupnily jinému, anebo je využily pro sebe. 
66 Ptašnik, A. Registrace doménových jmen jako nekalé soutěžní jednání, popř. jednání proti právům k 
nehmotných statkům. Práce SVOČ, Brno: PrF MU, 2001, s. 24 
67 Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurz obchodního práva. Obecná část, soutěžní právo. 5. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 345 
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jedná o relaci „business to business“ B2B) a vztahů mezi soutěžiteli a spotřebiteli na straně 

druhé (relace „business to consumers“ B2C).68 

 

Je třeba podotknout, že úprava v obchodním zákoníku výslovně počítá se spotřebitelem jako 

oprávněným subjektem práva proti nekalé soutěži již od svého přijetí, tedy od roku 1991. 

Český právní řád byl se směrnicí se zpožděním69 harmonizován zákonem č. 36/2008 Sb. 

s účinností od 12.2.2008. Směrnice byla včleněna do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele a kontrolou nad dodržováním je pověřena Česká obchodní inspekce. Lze 

konstatovat, že Česká republika se tím přiklonila k dichotomické úpravě práva proti nekalé 

soutěži, která se rozpadá do oblastí veřejného a soukromého práva. 

 

K vytváření nového obrazu (modelu) evropského spotřebitele výrazně přispěla také činnost 

ESD. Zasloužil se o to především výkladem pojmu „průměrný spotřebitel“. Interpretace 

tohoto pojmu byla v jednotlivých členských státech velice rozdílná. V Evropě se totiž 

střetávaly dvě koncepce pojmu spotřebitel. V německy mluvících zemích byl průměrný 

spotřebitel vnímán jako povrchně vnímající, nepozorný a lehce oklamatelný, naproti tomu 

v zemích latinské kultury bylo na průměrného spotřebitele nazíráno jako na tvora dostatečně 

bystrého na to, aby prohlédl reklamní klamání či přehánění.70 Protože rozhodnutí ESD jsou 

motivována zejména snahou, aby údajná ochrana spotřebitele nebránila volnému pohybu 

zboží a služeb mezi členskými státy EU, přiklání se spíše k modelu spotřebitele v zemích 

latinské kultury. Evropský spotřebitel je tak ESD pojímán jako člověk, který má dostatek 

informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a 

jazykové faktory.71 

 

Lze souhlasit, že z hlediska programových cílů EU, v nichž ochrana spotřebitele patří mezi 

priority, se taková rozhodnutí jeví jako poněkud ambivalentní. Ve skutečnosti však i do 

komunitárního práva pronikla myšlenka přísnějšího posuzování průměrného spotřebitele.. 

Svědčí o tom užití spojení „obchodní praktika je nekalá pokud…,podstatně narušuje nebo je 

                                                           
68 Eliáš/Bejček/Hajn/Ježek, K. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha : 
C.H.Beck, 2007., s. 346 
69 Transpozice měla být podle čl. 19 provedena do 12.6.2007. 
70 Hajn, P. Ochrana spotřebitele proti klamavé reklamě (K rozhodovací praxi Evropského soudního dvora). 
Právní fórum 2004, č. 2, s. 72-76. 
71 Rozhodnutí ESD ve věci C-315/92 Verband Sozialer Wettbewerb Ev v. Clinique laboratories SNC a Estée 
Lauder Cosmetics GmbH  
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schopná narušit ekonomické chování průměrného spotřebitele“ ve velké generální klauzuli 

(čl. 5 odst.2) směrnice č. 2005/29/ES.72 

 

V návaznosti na vytvoření modelu evropského spotřebitele ESD spolu s větší „vyzrálostí“ 

českých spotřebitelů se změnilo i pojetí spotřebitele v české judikatuře. Model povrchně 

vnímajícího, průměrného spotřebitele, který se objevuje ještě v judikatuře devadesátých let, 

nahradila tendence pohlížet na spotřebitele jako na tvora soudného a dostatečně pozorného, 

který by měl být schopen rozpoznat určitou míru klamavosti. 

 

Právě uvedené nejlépe dokumentují dva následující rozhodnutí soudů, které se v různém 

období zabývaly otázkou zaměnitelnosti shodně znějících označení. 

 

V rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 7.11.1994 sp. zn. 3 Cmo 813/93 se uvádí: „Při 

posouzení zaměnitelnosti není výlučně rozhodující jen úplné slovní znění obou obchodních 

jmen, ale je nutno přihlížet k dojmu, který vznikne u průměrného zákazníka. Tomu utkví 

v paměti celkový dojem, který na něj obchodní název a ochranná známka učinily. I když plné 

znění obchodních jmen se liší, je v přirozenosti zákazníků, že z delšího znění obchodního 

jména jim utkví jako příznačná jen určitá a výrazná a rozlišující část.“ 

 

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. 15 Cm 46/2004-34 ze dne 16. května se již týká 

přímo problematiky doménových jmen. Konkrétně šlo o doménové jméno „sprace.cz“. „K 

otázce zaměnitelnosti obou označení domén účastníků (práce/sprace) odvolací soud zejména 

poukazuje na nutnost jiného pohledu na uživatele Internetu jako na „průměrného 

spotřebitele“. Podle jeho názoru již „průměrný“ uživatel internetu (a tedy i potencionální 

návštěvník stránek účastníků) je si vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v 

označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití 

určitého doménového jména k otevření jím výhradně žádaných webových stránek (pokud 

neužije vyhledávače k nabídce adres při zadání konkrétního hesla). Pak nelze mít za 

osvědčené, že zněním doménových jmen webových stránek účastníků „průměrný“ uživatel 

internetu bude maten a nerozliší je.“ 

 

                                                           
72 Hajn,P.  Hledá se paradigma pro evropské právo proti nekalé soutěži, In  Hurdík, J., Fiala, J. a kol., 
Východiska  a  trendy vývoje evropského práva  po vstupu  České republiky do Evropské unie. Sborník 
z konference. Brno:  Masarykova univerzita, 2005,  s.122. 
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3.3. Dobré mravy hospodářské soutěže 
 

Rozlišení mezi jednáním běžným a v hospodářské soutěži přípustným oproti jednání 

nekalosoutěžnímu spočívá především v posouzení splnění podmínky rozporu s dobrými 

mravy soutěže. Jde o další obligatorní znak nekalé soutěže. Pro jeho vágnost se ovšem zvlášť 

obtížně zjišťuje, zda došlo k jeho naplnění či nikoliv. Je nutné vyjít ze skutečnosti, že při 

konkurenčních jednáních platí pravidla jiné morálky než normativní příkazy dobrých mravů 

v obecném slova smyslu. Jak bylo uvedeno výše, pro soutěž je charakteristický konflikt a 

určitý stupeň agrese, které by před maximy obecné morálky jen obtížně obstály. Dobré mravy 

soutěže nelze proto ztotožnit s obecnou etikou, popř. s obsahem pojmu dobré mravy, jak je 

používá OZ.73 

 

Dobré mravy soutěže rovněž nelze vykládat ani jako zvyklosti soutěže. Pochybnosti může 

proto vzbuzovat formulace "poctivé zvyklosti v průmyslu nebo v obchodě" uvedena v PUÚ 

/viz výše/. V soutěžní praxi se mohou objevit i takové druhy chování, které se stanou 

obvyklými, nedají se však označit za zvyklosti užitečné a hodné následování. Na druhé straně 

i jednání výrazně se odchylující od dosavadních soutěžních zvyklostí, nemusí být jednáním 

nekalosoutěžním.74 Z tohoto hlediska se jeví formulace generální klauzule užívající výraz 

"dobré mravy hospodářské soutěže" jako vhodnější.  

 

Při výkladu pojmu dobré mravy soutěže je třeba vycházet především z účelu práva 

proti nekalé soutěži. Jak uvádí J. Munková: „za jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže 

bývá považováno především takové chování, které odporuje smyslu a účelu soutěže, resp. 

je s to společenskou funkci hospodářské soutěže zkreslit, a tím pozitivní účinky soutěže 

zeslabit nebo vůbec vyloučit, nebo je i změnit v negativní.“75 Smyslem soutěže, resp. její 

společenskou funkcí je především vytvořit rovné podmínky pro podnikání a jinou soutěžní 

činnost všech soutěžitelů, které všechny soutěžitelé budou motivovat k vytváření soutěžních 

výkonů. Tento teleologický výklad pak úplně převážil v Německu, kde nejnovější úprava 

UWG pojem dobré mravy vůbec opouští, mluví pouze o nekalé soutěži, kterou zakazuje. Tím 

                                                           
73 Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 397 
74 Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurz obchodního práva. Obecná část, soutěžní právo. 5. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 397 
75 Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži, Komentář, 3.vydání, 2008, C.H.BECK str. 38 a násl 
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je v zákoně vyjádřena myšlenka, že právo proti nekalé soutěži postihuje i jednání eticky 

neutrální, pokud by mohlo komplikovat průběh „soutěžní hry“.76 

 

Z tohoto hlediska lze nepochybně za příčící se dobrým mravům soutěže považovat 

spekulativní zápisy doménových jmen, které zasahují do rovných podmínek mezi 

jednotlivými soutěžiteli tím, že zjednávají osobě neoprávněně si zaregistrovavší doménové 

jméno neodůvodněné výhody, případně bráni jednotlivým soutěžitelům ve svobodném 

rozvíjení soutěžní činnosti.  

 

Názory odborné veřejnosti se shodují především o nekalosti registrací doménových jmen 

shodných nebo zaměnitelných s označením užívaných již po právu jiným subjektem, pokud 

jejich záměrem je zvyšovat návštěvnost svých vlastních webových stránek. Českými soudy se 

taková jednání označují výstižně jako „nasednutí do rozjetého vlaku“.77 

 

Dále však již odborníci nejsou úplně zajedno v tom, zda nekalosoutěžní jednání zakládá i 

registrace doménového jména bez jeho následného aktivního využívání, tedy aniž by došlo k 

vytvoření jakékoli webové prezentace (tzv. blokační registrace78). 

 

Z právního hlediska je v této souvislosti nutné nejdřív odpovědět na otázku, zda již samotná 

registrace doménového jména může být kvalifikována jako jednání odporující dobrým 

mravům soutěže, anebo zda lze tento rozpor konstatovat až ve spojení a porovnání zvoleného 

doménového jména a obsahu webové stránky. 

 

Odpověď lze najít v rozhodnutí Krajského soudu v Mnichově, který v případu doménového 

jména „paulaner. de“ uvedl, že již sama registrace doménového jména odpovídajícího znění 

chráněného názvu vědomě provedená bez svolení majitele chráněného názvu je zásadně 

v rozporu s hospodářskými zvyklostmi. Krajský soud v Düsseldorfu pak později upřesnil 

prostřednictvím rozhodnutí ve věci „EPSON“, že pouhá spekulativní registrace doménového 

jména soukromou osobou sice není užíváním v obchodním styku ve smyslu známkového 

                                                           
76 Hajn, P.: Hledá se paradigma pro evropské právo proti nekalé soutěži, In  Hurdík, J., Fiala, J. a kol., 
Východiska  a  trendy vývoje evropského práva  po vstupu  České republiky do Evropské unie. Sborník 
z konference. Brno:  Masarykova univerzita, 2005,  s. 116 
77 Viz např. usnesení NS ČR sp. zn. 32 Odo 1230/2005 ze dne 14. března 2006 
78 Viz Kapitola 4.1 Formy cybersquattingu 
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zákona, přesto však za jistých okolností může být napadena ve smyslu práva 

nekalosoutěžního. 

 

Obdobný postoj k této problematice zastávají i české soudy. Známým se stal především 

případ, kdy si spekulant zaregistroval pod doménou „.cz“ všeobecně známou ochrannou 

známku „Kaufland“. V odůvodnění rozsudku se dočteme:79 „…pro posouzení existence 

soutěžního vztahu není až tak rozhodné, jaké činnosti se účastníci v rámci svého podnikání 

věnují (respektive k okamžiku registrace doménového jména věnovali), rozhodné v této věci 

je, že žalobce vstoupil na trh jako tuzemský představitel významného zahraničního subjektu ve 

veřejnosti známého jako "Kaufland", u něhož bylo možné předpokládat do značné míry 

expanzi v tuzemsku a zaujetí významného podílu na trhu, rovněž samozřejmě postupem doby i 

nabídku zboží a služeb a propagaci v prostředí internetu. Pro takovou nabídku bylo nanejvýš 

pravděpodobné, že bude činěna v národní doméně .cz pro tuzemské zákazníky a uživatele 

internetu, a to v doméně (resp. subdoméně) "kaufland"… …pokud si pak žalovaný právě 

uvedené označení - aniž je k prezentaci svých služeb jakkoli potřeboval a pro toto označení 

mu svědčil jakýkoli jiný právní důvod - registroval, vstoupil v soutěžní vztah 

s žalobcem…Okamžikem přihlášení označení "Kaufland" u registrátora domén proto 

žalovaný vstoupil v jednání hospodářské soutěže se žalobcem.“ 

 

Jak je vidět, soud se při posouzení existence soutěžního vztahu mezi právě uvedenými 

subjekty řídil výše uvedenou zásadou: „Za soutěžitele lze považovat i ty subjekty, mezi nimiž 

pro nekalost počínání jednoho z nich (v tomto případu spekulativní registrace cybersquattera) 

vlastně nikdy k přímému konkurenčnímu střetu nedojde.“80 

 

Na závěru, že cybersquatter již pouhou registrací může zasáhnout do práv oprávněné 

osoby a tak s ní vstoupit do soutěžního vztahu konečně nic nemění ani skutečnost, že pod 

doménovým jménem webovou stránku neotevřel a doménu ani jinak neužíval. Rozpor 

takového jednání s dobrými mravy soutěže byl soudem odůvodněn následovně: „Pasivní 

charakter užívání domény pod předmětným označením, nijak nesouvisející a nepodporující 

podnikání žalovaného, přitom dokládá faktickou její nepotřebnost pro žalovaného - vyjma 

vyhrazení si označení domény.“ V této souvislosti je českými soudy často citováno také 

                                                           
79 Vrchní soud v Praze rozhodl dne 25.4.2007 č.j. 32 Cm 55/2005-105 
80 Srov. Hajn, P. Právo nekalé soutěže. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1994, str. 18-19 
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rozhodčí rozhodnutí orgánu WIPO v případu Telstra81, v němž bylo konstatováno, že 

dlouhodobá pasivita držitele registrace doménového jména může být jedním z příznaků 

spekulativní registrace doménového jména. 

 

Existence rozporu s dobrými mravy soutěže je otázkou právní, nikoli skutkovou, 

jež musí soudci (a nikoliv znalci) posuzovat v každém případě individuálně s přihlédnutím ke 

konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušném období a jejich tehdejšímu 

postavení.82 Pro prokázání rozporu registrace doménového jména s dobrými mravy soutěže 

kupříkladu v zmíněném případě "kaufland.cz" soud uvedl: „Rozhodné v tomto směru je, že 

soutěžní záměr žalovaného znamená vyloučení žalobce z prezentace jeho služeb a nabídky na 

internetu v národní doméně pod označením, které veřejnost pro něho předpokládá, logicky 

očekává a se žalobcem i spojuje… Rozhodné dále je, že žalovaný, byt' toto popírá, označení 

neregistroval v dobré víře, chybí mu jakýkoli právní důvod odůvodňující volbu uvedeného 

označení a i časový moment registrace po vstupu žalobce na trh ČR svědčí pro úmysl 

znemožnit žalobci pro sebe označení využít k provozování své obchodní činnosti na internetu. 

Konečně rozhodné dále je, že žalovaný přes výzvu žalobce doménu na něho dobrovolně 

nepřevedl (např. za úhradu nákladů spojených s její registrací a udržováním)… 

 

Všechny v rozhodnutí uvedené skutečnosti, jmenovitě: časová návaznost registrace domény 

na zahájení podnikání žalobce, nedostatek jiného důvodu, pro který by oprávněně žalovaný 

vyjma spekulace doménové jméno registroval a dobrovolné nepředání domény za 

odpovídající úplatu svědčily podle názoru soudu o zlé víře a úmyslu znemožnit žalobci 

označení pro žalobce příznačné užívat. Na základě toho dovodil, že takovou registraci je třeba 

považovat za jednání odporující dobrým mravům soutěže. 

 

Je ovšem třeba zdůraznit, že podle české právní úpravy je rozpor s dobrými mravy 

soutěže objektivní kategorií. Není proto třeba, aby soutěžitel jednal zaviněně, ani aby si byl 

rozporu svého jednání s dobrými mravy soutěže vědom. V již rozhodnutí „systemy.cz“83 soud 

uvedl: „Námitka jednatelky, že jednala v dobré víře, nemá právní relevanci, neboť v době 

rozhodnutí odvolacího soudu rozhodující stav trval, a proto by bylo možno o dobré víře 

uvažovat pouze v určitém, časově omezujícím úseku v době převodu domény a těsně po ní. 

                                                           
81 Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO D2000-0003 
82 Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži, Komentář, 3.vydání, 2008, C.H.BECK, str. 47 
83 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.8.2005 „Systemy.cz“, dostupné z www.nic.cz 
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Zásadní však je, že obchodní zákoník v příslušných ustanoveních upravujících nekalou soutěž 

,tudíž stanovujících, co je jednáním v nekalé soutěži, volní složku projevu vůle (zavinění 

úmyslné či nedbalostní, zakládající možnost vyvinění- exkulpace), neřeší, ale právě naopak 

odpovědnost rušitele zakládá na objektivním principu. Z uvedených důvodů posuzované 

námitky dovolatelky neobstojí…“ 

 

Pro srovnání je v této souvislosti zajímavá odlišná úprava pravidel UDRP. Jak již 

bylo uvedeno výše, pro úspěch navrhovatele v rozhodčím řízení podle Pravidel UDRP není 

rozhodující rozpor s dobrými mravy soutěže, ale prokázání zlé víry ve vztahu k určitému 

doménovému jménu. V odst. 4 (b) Pravidel se výslovně vyžaduje, aby doménové jméno bylo 

registrováno ve zlé víře a současně užíváno ve zlé víře. 

 

UDRP neobsahuje výslovnou definici zlé víry, pouze uvádí příkladný výčet čtyř typických 

případů zlé víry:84 

 

a) registrace doménového jména v zásadě pro účely dalšího prodeje, pronájmu nebo 

jiného převodu doménového jména majiteli ochranné známky nebo soutěžiteli za 

účelem dosažení zisku; 

b) jednání vykazující znaky soustavnosti, s úmyslem zabránit majiteli ochranné známky 

využít tuto ochranou známku v odpovídajícím doménovém jméně; 

 c) registrace doménového jména za účelem narušení podnikání soutěžitele; a 

d) registrace a užívání doménového jména, parazitujícího na ochranné známce nebo 

firmě, za účelem nalákání uživatelů Internetu s cílem dosažení zisku 

 

Z právě uvedeného za prvé vyplývá, že k postihu podle pravidel UDRP je nevyhnutné  

prokázání obou nekalosoutěžních prvků (registrace i užívání ve „zlé víře“) současně. 

Pokud bylo určité doménové jméno registrováno na základě dobré víry, ale poté bylo užíváno 

ve zlé víře, nejedná se o případ, který by UDRP postihovala.  

 

V případu Teradyne, Inc. v. 4Tel Technology, WIPO D2000- 0026 bylo doménové jméno 

registrováno a po určitou dobu užíváno pro účely nabídky služeb v dobré víře. Avšak poté, co 

společnost držící doménové jméno zkrachovala, začala nabízet doménové jméno k odkoupení 

jiným osobám, včetně majitelů podobných ochranných známek. Rozhodčí panel zkoumal, zda 
                                                           
84 Odstavec 4 (b) pravidel UDRP 
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registrace doménového jména v dobré víře může nabýt charakter registrace ve zlé víře 

změnou okolností. Panel v tomto případě dospěl k názoru, že při přípravě UDRP bylo 

záměrem postihovat pouze případy, kdy doménové jméno bylo ve zlé víře registrováno a 

užíváno. Okolnosti daného případu tedy podle rozhodců neumožnily rozhodnout o aplikaci 

postihů, obsažených v UDRP. 

 

Ze skutečnosti, že zlá víra držitele doménového jména musí být přítomna již v 

okamžiku jeho registrace, vyplývá ještě jeden důležitý závěr. Pokud držitel doménového 

jména v době jeho registrace nebo nabytí nevěděl o existenci shodné nebo zaměnitelně 

podobné ochranné známky, nemůže se majitel takové ochranné známky dovolávat ochrany 

podle Pravidel UDRP. Z právě uvedeného a taktéž z formulace příkladných jednání ve zlé 

víře („s úmyslem“, „za účelem“) je tedy patrné, že k prokázání protiprávnosti spekulativní 

registrace a užívání doménového jména je podle Pravidel UDRP nezbytné prokázat také 

zavinění držitele doménového jména, což je z  hlediska možnosti domoci se ochrany proti 

takovému jednání někdy omezující.85 

 

Na základě provedeného rozboru lze uzavřít, že pravidla UDRP mají omezený 

charakter, a že postihují jen některé případy nekalé soutěže na Internetu. Z tohoto hlediska 

považuji koncepci nekalosoutěžní objektivní odpovědnosti bez nutnosti prokazovat zavinění 

cybersquattera (ať již ve formě úmyslu nebo nedbalosti) za jednoznačně lepší řešení. 

 

3.4. Způsobilost přivodit újmu soutěžitelům nebo spotřebitelům 

 

Zákon z roku 1927 požadoval „způsobilost nekalosoutěžního jednání poškodit 

soutěžitele.“ Naproti prvorepublikové právní úpravě je tu patrné významné rozšíření v dvojím 

směru:  

Jednak v okruhu subjektů - nebezpečí vzniku újmy může nastat i spotřebitelům, 

nikoli jen soutěžitelům. Poškozením spotřebitele realizuje soutěžitel zpravidla úsporu, kterou 

ostatní soutěžitelé dbalí práv spotřebitele realizovat nemohou. Právo proto nemůže vyloučit z 

ochrany spotřebitele, jde tu však spíše o kumulaci, nikoliv alternativu.86 

 

Druhé rozšíření spočívá v použití slova "újma". Pojem újmy je nesporně širší než 
                                                           
85 Loebl, Z.: Nekalá soutěž v souvislosti s internetem (1. část), Systém ASPI 
86 Pelikánová I.: Komentář k § 44 zák.č. 513/1991 Sb., ASPI, 2003 
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pojem škody, v důsledku čehož je rozsah odpovědnosti za důsledky nekalosoutěžního jednání 

širší než rozsah odpovědnosti za škodu a zahrnuje i objekty, jejichž poškození není možné 

exaktně vyčíslit a prokázat. Typickými objekty újmy se tak v právu proti nekalé soutěži 

stávají například dobrá pověst, označení výrobku, spotřebitelský komfort či soukromí 

spotřebitele.87 

 

S přesunem hospodářských aktivit do prostředí celosvětové sítě Internet se okruh objektů 

způsobilých újmy dále rozšířil. V souvislosti se cybersquattingem lze hovořit zejména o újmě 

způsobené na konektivitě soutěžitele nebo spotřebitele, která vzniká právě odnětím možnosti 

registrovat si určité označení jako doménové jméno.88 Ve výše uvedeném případu 

„kaufland.cz“ soud uvedl: „Tím, že žalovaný odňal žalobci možnost prezentovat své podnikání 

pod doménou na níž i veřejnost takovou prezentaci ohledně žalobce důvodně předpokládá, je 

nepochybné, že jednání žalovaného je způsobilé žalobci přivodit újmu, která spočívá již ve 

snížení počtu návštěvníků jím provozovaných stránek, jež by je jinak navštívili.“ 

 

Pokud zároveň uvážíme rychlost realizace jednotlivých vztahů v prostředí Internetu a možnost 

využití sítového efektu, je zřejmé, že ve velice krátkém časovém období může vzniknout újma 

obrovské intenzity, která pak může znamenat velmi intenzivní zásah do schopnosti soutěžitele 

účastnit se soutěžních vztahů.89 

 

Podstatným rysem právní úpravy nekalé soutěže taktéž je, že k naplnění hypotézy 

generální klauzule dochází nejen tehdy, je-li újma způsobena, ale též v případě, kdy újma sice 

nevznikla, ale příslušné jednání je způsobilé ji přivodit. Postačí jestliže újma alespoň hrozí 

(jedná se tak o případ tzv. obrožovacího deliktu).  

 

Na druhé straně, sama způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo 

spotřebitelům nedostačuje k tomu, aby určité jednání bylo kvalifikováno jako 

nekalosoutěžní. Každé úspěšné konkurenční jednání je způsobilé přivodit újmu soutěžitelům 

(zejména způsobit přesun spotřebitelské poptávky od jednoho soutěžitele k druhému).90 

 

                                                           
87 Viz Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, str. 
128, Hajn, P. 1995. Jak jednat v boji s konkurencí. Praha: Linde. Str. 23 
88 Polčák, R. Normativní regulace soutěže v prostředí informačních sítí, disertační práce, Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně, 2006, str. 161 
89 tamtéž 
90 Pelikánová Irena: Komentář k § 44 zák.č. 513/1991 Sb., ASPI, 2003 
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Teorie v této souvislosti dále uvádí, že nepatrná hospodářská újma není újmou relevantní 

hospodářské soutěži.91 Tato koncepce je nepochybně v souladu s výše uvedenou tendencí 

zmírňování přísnosti nekalosoutěžního práva. Jde rovněž o obdobu zásady obsažené v 

bagatelní klauzuli německého UWG (viz výše). 

 

4. Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže a jejich aplikovatelnost na jednotlivé formy 
cybersquattingu 

 

4.1. Formy cybersquattingu 
 

Jak už bylo uvedeno, spekulativní registrace doménových jmen (cybersquatting) lze 

z hlediska systematického rozdělit do několika skupin: 

 

a) cybersquatting v užším slova smyslu - jde o spekulativní registraci doménového 

jména shodného nebo zaměnitelně podobného s označením, k němuž je oprávněna jiná 

osoba (např. z titulu obchodní firmy, ochranné známky).92 Záměrem takového jednání 

je nalákat uživatele Internetu na vlastní webové stránky, vyvolat zdání, že registrant je 

někým jiným či využívat (zneužívat) někým často dlouho budované pověsti a tím 

protiprávně dosahovat zisk.  

 

b) typosquatting. - forma cybersquattingu spoléhající se na chyby v psaní při přímém 

zadávání internetové adresy v prohlížeči“.93 Zatímco cybersquatter zpravidla vychází 

z toho, že doménové jméno odpovídající známému a rozšířenému názvu dosud není 

zaregistrováno, podstatou tohoto jednání je registrace doménového jména, jež se 

nápadně podobá jinému, již registrovanému doménovému jménu. Cybersquatter zde 

vychází z předpokladu, že řada uživatelů přistoupí na jeho webové stránky omylem, ať 

již z neznalosti správné psané formy doménového jména (z rozhodovací praxe 

Rozhodčího a mediačního centra je známy například případ registrace domény 

„yahu.com“, což je španělská výslovnost známého prohlížeče „yahoo“) anebo se při 

zadávání internetové stránky dopustí překlepu (např. místo „seznam.cz“ napíše 

„seynam.cz“). 

                                                           
91 Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str. 128. 
92 Např. Jansa, L. Cybersquatting a jeho podoby, (2008) Dostupný z www.pravo.it (2008) 
93 překlad z http://en.wikipedia.org/wiki/Typosquatting, 2006 
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c) blokační registrace- jedná se o zneužití principů přidělování doménových jmen, 

přičemž subjekt, který doménové jméno registruje tím vyloučí možnost další registrace 

shodného doménového jména.94  

 

Čistou formou blokační registrace je registrace, při nichž dochází k pouhému obsazení 

doménového jména a jeho zablokování (typicky za účelem narušení obchodních 

aktivit soutěžitele). Subjekt s oprávněným zájmem o registraci, tj. nejčastěji subjekt, 

jehož firma nebo označení produktů se s doménovým jménem shodují nebo se mu 

podobají, je tak zbaven možnosti doménové jméno registrovat a musí hledat méně 

kvalitní alternativy.  

 

Ve své charakteristické podobě však squatter doménové jméno nejprve obsadí a pak 

subjektu, u nějž předpokládá zájem o jeho registraci, toto jméno nabídne k převodu za 

vysokou úplatu (domain grabbing)95.  

 

Novým jevem v oblasti obchodování s doménovými jmény je pak tzv. domain name 

parking, Jde o jednání, kdy žadatelé o registraci využívají 5 denní období (grace 

period) mezi podáním žádosti o registraci do odmítnutí registrace doménového jména 

z důvodu nezaplacení poplatků k blokaci „zaparkování“ doménových jmen. Tutéž 

doménu pak opakovaně parkují a hledají zájemce o koupi takové domény. Byl 

dokonce vyvinut počítačový software, který tuto činnost provádí automaticky. 

Specializované podnikatelské subjekty (Parking Services) pomocí něho registrují 

obrovské množství doménových jmen (domain name tasting).  

 

Pod takto registrovanými doménovými jmény squatteři neprovozují žádnou činnost. 

Pokud je internetová stránka zřízena, dává se ní pouze obecně na srozuměnou, že dané 

doménové jméno je na prodej.96 

 

d) cyberjestering označuje případy, kdy se doménového jména užívá ke zesměšnění 

zboží nebo služeb jiného soutěžitele.97 

                                                           
94 Polčák, R. Nekalosoutěžní agrese na internetu. Právní rozhledy, Praha : C.H.Beck, ISSN 1210-6410, 2005, 13, 
13, od s. 473-477 
95 Tamtéž 
96 Jakl, L. Vývoj přihlašování a řešení sporů u generických domén, publikovaném v sborníku z konference: 
Uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit, Praha 2007 
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e) Zvláštní formou cybersquattingu je pak tzv. Reverse Domain Name Hijacking, který 

je vlastně obrácenou formou předchozích forem (reverse znamená opačný, hijacking 

únos nebo krádež).98 Jde o takové jednání spekulanta (většinou majitele ochranné 

známky), jímž se snaží připravit oprávněného držitele o jeho doménové jméno. Bude 

se jednat o případy, kdy určité doménové jméno má vysokou hodnotu, ovšem držitel 

na toto označení nemá zapsanou ochrannou známku. Spekulant si tedy po tomto 

zjištění účelově zaregistruje takovou ochrannou známku a uměle iniciuje spor s 

legitimním držitelem doménového jména.  

 

4.2. Jednotlivé nekalosoutěžní skutkové podstaty 
 

Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže demonstrativně vyjmenovává ustanovení § 

44 odst. 2 obchodního zákoníku. 

 

 Obdobnost jednotlivých typů spekulativních registrací a znaků zvláštních skutkových 

podstat tak jak jsou vymezeny v ustanoveních § 45n nenechá nikoho na pochybách, že 

spekulativní registrace doménového jména může naplnit znaky jedné nebo i více skutkových 

podstat nekalé soutěže zároveň. Z výše vymezených zákonných skutkových podstat půjde 

především o klamavé označování zboží a služeb podle § 46 ObchZ, vyvolávání nebezpečí 

záměny podle § 47 písm. a) nebo b) ObchZ,  parazitování na pověsti podle § 48 ObchZ, či 

zlehčování (§ 50 ObchZ). 

 

Klamavé označení zboží a služeb 

Tohoto nekalosoutěžního deliktu (§46 ObchZ) se v rovině doménových jmen může 

dopustit ten, kdo si jako doménové jméno zaregistruje označení, které u uživatele Internetu 

může vyvolat mylnou domněnku o původu nebo vlastnostech nabízeného zboží či služeb.  

 

Aplikovatelnost tohoto ustanovení na doménová jména lze vyvodit z § 46 odst. 1, kde se 

praví, že je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým 

prostředkem se tak stalo. Za jeden z takových prostředků lze bezesporu považovat i Internet.  

 

                                                                                                                                                                                     
97 Zbyněk, L.: Nekalá soutěž v souvislosti s internetem (1. část) CEAG, 2002 
98 Přesnou definici Reverse Domain Name Hijackingu nabízí článek 1 Pravidel UDRP: „Reverse Domain Name 
Hijacking means using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain 
name”  
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Doménové jméno pak představuje v intencích této skutkové podstaty "označení" a vlastní 

informační obsah pod tímto doménovým jménem (obsah www prezentace) "zboží či služby." 

Předpokladem naplnění této skutkové podstaty je proto vytvoření webové prezentace. 

Samotná registrace doménového jména nepostačuje k tomu, aby jednání cybersquattera bylo 

možné označit za „klamavé označení zboží a služeb.“99 

 

Klamavost označení je vlastnost, která by měla být objektivně seznatelná bez ohledu na to, 

zda jim byla konkrétně oslovená osoba oklamána.100 Rozhodující význam bude mít proto 

hledisko průměrného uživatele Internetu, tak jak bylo vyloženo výše. Ovšem i nadále bude 

záležet na charakteru zboží, služeb či segmentu trhu, protože „úroveň pozornosti průměrného 

spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb.“101 

Znamená to, že průměrný spotřebitel by neměl být shodným pro každý druh zboží nebo 

služby, neboť každý produkt (a jeho označení) je adresován jinému okruhu spotřebitelů. 

 

Vyvolá-li doménové jméno dojem, že zboží pochází od jiného (konkrétního) výrobce, půjde 

zpravidla (nikoli však vždy) o souběh s parazitováním na pověsti podle § 48 ObchZ.  

 

Klamavý charakter o původu výrobků má i doménové jméno, které vyvolává domněnku, že 

zboží (služby) pocházejí z určitého teritoria (státu, oblasti, místa). Závadné není jen 

vzbuzování dojmu, že zboží pochází z té oblasti, jež je chráněna předpisy o označení původu 

zboží, ale i vyvolání představy, že zboží pochází z jiné oblasti, než z jaké skutečně pochází.102 

Jako příklad lze uvést situaci, kdy si česká mlékárna zaregistruje doménové jméno 

"francouzsky-syr.cz" a na této adrese  bude prezentovat vlastní výrobky. Jedná se o klamavé 

označení zboží, neboť adresa prezentace může, jakožto označení příslušné služby, vyvolat v 

návštěvníkovi dojem, že nabízené sýry pocházejí od francouzských výrobců.  

 

Příkladem doménového jména, které vyvolává klamnou domněnku o vlastnostech zboží je 

situace, kdy si výrobce čerpadel zaregistruje doménové jméno "iso9000.cz" a na adrese 

"obchod.iso9000.cz" bude provozovat on-line obchod se svými výrobky. Tím vyvolá dojem, že 
                                                           
99 Radim P.: Domény a právo proti nekalé soutěži (3) -Typové případy nekalosoutěžního jednání (2002), 
www.itpravo.cz 
100 Patěk D.: Rigorózní práce: Nekalosoutěžní jednání podle § 46 obch. zák. a právní ochrana proti takovému 
jednání, 2003, str. 50 
101 K tomuto požadavku viz např. rozsudek ESD C-342/97 ze dne 22. června 1999 ve věci Lloyd Schuhfabrik 
Meyer. 
102 Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurz obchodního práva. Obecná část, soutěžní právo. 5. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 319 
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výrobky nabízené na prezentaci s touto adresou mají příslušné certifikáty. Pokud tomu tak 

není, jedná se ze strany výrobce opět o nekalosoutěžní jednání, neboť doménové jméno 

označující prezentaci vyvolává klamný dojem o vlastnostech nabízeného zboží. 

 

Vyvolání nebezpečenství záměny 

Vyvoláním nebezpečí záměny lze v přímé souvislosti se cybersquattingem rozumět 

„užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu 

jiným soutěžitelem“103 nebo „užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení ... 

výrobků …, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za 

příznačné.“104 

 

Podle § 47 ObchZ se tak dostává ochrany nejen označením formálně 

registrovaným105, ale i neregistrovaným označením, které se staly příznačnými 

faktickým užíváním.106 

 

Chráněna jsou ovšem jen označení, které mají ve vztahu k určitému soutěžiteli 

dostatečně individualizační charakter, nikoli označení obecná. Rozhodně tedy nelze pod 

tuto skutkovou podstatu podřadit registrace doménových jmen, v nichž se vyskytují popisné 

nebo druhové výrazy. To však neznamená, že je nelze označit za nekalosoutěžní vůbec /viz 

níže/. Při posuzování nekalosoutěžního jednání držitele doménového jména je na místě 

podrobně prozkoumat také distinktivitu (popisnost, rozlišovací způsobilosti) konkrétní 

ochranné známky, o jejíž zaměnitelnost se jedná. A to především z toho důvodu, že vyvolání 

nebezpečí záměny doménového jména s registrovanou ochrannou známkou nemusí být 

zákonitě vyvoláno jenom spekulativním jednáním přihlašovatele doménového jména, ale může 

být způsobeno i majitelem předmětné ochranné známky, konkrétně, volbou příliš obecné, málo 

odlišující ochranné známky.107 

 

                                                           
103 § 47 písm. a) obchodního zákoníku 
104 § 47 písm. b) obchodního zákoníku 
105 V § 47 ObchZ je zdvojena ochrana těch práv k duševnímu vlastnictví, která jsou upravena zvláštními 
právními předpisy se svými vlastními prostředky ochrany, a to včetně zabezpečení jejich vymahatelnosti a určení 
specifické soudní příslušnosti (srov. zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) 
106 K pojmům „označení podniku užívané již po právu jiným soutěžitelem“ a „označení, které v zákaznických 
kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné“ viz: Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva 
k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 405, Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. 
Kurz obchodního práva. Obecná část, soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str.322 
107 Loebl, Z.: Nekalá soutěž v souvislosti s internetem (1. část) CEAG, 2002 
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Další podmínkou, která musí být splněna proto, aby jednání cybersquatterů byla 

stíhaná jako nekalá soutěž podle těchto ustanovení je jejich „způsobilost vyvolat nebezpečí 

záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo 

výrobky jiného soutěžitele“. Hlediska pro posuzování zaměnitelnosti obsahuje zejména 

rozhodovací praxe.  

 

Obecně se připisuje velký význam zásadě, která je uvedena v rozhodnutí Vrchního soudu 

v Praze sp. Zn. 3 Cmo 1427/94, v němž je uvedeno, že „subjekt vstupující na trh má většinou 

rozsáhlou škálu možnosti při volbě své obchodní firmy, ochranné známky, zvláštních 

označení.... Nemusí proto užívat označení, kterými se připodobňuje k označením již 

zavedeným.“ 

 

Lze jistě souhlasit, že i subjekt žádající o registraci doménového jména má rozsáhlou škálu 

možností při volbě svého doménového jména a nemusí proto užívat označení, kterými se 

připodobňuje k označením již zavedeným, pokud k tomu nemá prokazatelně oprávněný 

zájem.108 Přihlédneme-li však k bezhraničnímu prostředí Internetu a s tím související 

„všudypřítomnosti“ doménových jmen, lze konstatovat, že nebezpečí „připodobnění se“, třeba 

i v dobré víře zvoleného a registrovaného doménového jména, k jinému existujícímu označení 

je velice pravděpodobné. Tomuto stavu nelze zatím účinně předcházet. Nelze totiž po 

registrujících subjektech spravedlivě požadovat, aby před registrací doménového jména 

učinili celosvětový přezkum, zda se nimi zvolené doménové jméno nedostává do 

potencionálního konfliktu s jiným (zejména v  zcela jiné zemi zavedeným) označením. Nelze 

ani vyloučit, že takto zasažených označení bude více (třeba i v různých zemích) najednou.109 

 

Bez ohledu na tuto skutečnost posuzuje část odborné veřejnosti „způsobilost“ registrovaných 

doménových jmen vyvolat nebezpečí záměny s jiným označením velice přísně. Dokladem 

toho je i rozhodnutí Krajského soudu v Düsseldorfu, v němž se uvádí, že „při posuzování 

nebezpečí zaměnitelnosti nezáleží ani na tom, jaké zboží je na internetové stránce 

provozované pod sporným jménem nabízeno, a že již ze samotného užití sporného 

doménového jména lze odvozovat schopnost vyvolání nebezpečí záměny.“110 

 

                                                           
108 Soudy vycházejí vstříc především majitelům dříve existujících firem, ochranných známek nebo jiných 
označení.  
109 K tomu blíže v kapitole „Kolizní problematika“ 
110 Krajský soud v Düsseldorfu v rozhodnutí ve věci „EPSON“ v roce 1998 
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Správnost takového výkladu je pochybná přinejmenším přihlédneme-li k výše zmíněným 

osobám registrujícím svá doménová jména v dobré víře (zejména pokud se jedná o osoby, 

které nejsou tržními konkurenty). S ohledem na objektivní odpovědnost podle obchodního 

zákoníku by totiž tento výklad mohl vést k tomu, že všechny registrace zaměnitelně znějících 

doménových jmen budou automaticky posuzována jako nekalosoutěžní jednání. 

 

Podle Pravidel UDRP by naproti tomu pro nedostatek „zlé víry“ o protiprávní jednání vůbec 

nešlo. V americkém případu111 „checkpoint.com“ soudy uznaly, že existuje potencionální 

nebezpečí záměny mezi doménovým jménem a ochrannou známkou. Obě společnosti ale 

vedle sebe působily po řadu let a pravděpodobně proto, že působí na rozdílných trzích 

(výrobce systémů na ochranu před krádežemi v obchodech v. prodejce bezpečnostních 

softwarových systémů), ke skutečnému vyvolání záměny nedošlo. Soudy se proto vyslovily 

proti porušení práv nekalé soutěže. 

 

V návaznosti na právní úpravu nekalé soutěže v obchodním zákoníku si ovšem dovolím 

připomenout, že k tomu, aby mohlo být dané jednání kvalifikováno jako nekalá soutěž podle 

zvláštní skutkové podstaty, musí být nejprve prozkoumáno, zda jsou naplněny všechny znaky 

generální klauzule. Neopomenutelné je také to, že k výkladu nekalosoutěžních ustanovení je 

v souladu s § 41 ObchZ třeba přistupovat restriktivně. V neposlední řadě pak nelze 

opomenout, že při posuzování zaměnitelnosti je v každém konkrétním případě rozhodné 

hledisko „kriticky uvažujícího“ průměrného spotřebitele (jak bylo vyloženo a na konkrétním 

příkladu z judikatury poukázáno výše). K otázce „způsobilosti doménového jména vyvolat 

nebezpečí záměny“ je proto podle mého názoru třeba přistupovat v každém jednotlivém 

případě velice pečlivě. V úvahu je třeba vzít všechna specifika prostředí internetu, jakož i 

další okolnosti, která je mohou zbavit zaměnitelnosti s označením jiného subjektu (včetně 

obsahu dotčené webové stránky, tam nabízeného zboží, nebo faktu, že registrant je na webové 

stránce řádně identifikován a odlišen od ostatních subjektů atd.). 

 

Zvláštním označením ve smyslu § 47 písm. b) obchodního zákoníku je i samotné 

označení internetové domény.112 Provede-li soutěžitel registraci zaměnitelného doménového 

jména (viz výše zmíněný typosquatting), může se oprávněný držitel doménového jména bránit 

rovněž dle ustanovení nekalosoutěžního práva. 

                                                           
111 Spory o názvy domén se většinou v USA řeší prostřednictvím UDRP 
112 Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 406 
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Na druhou stranu v rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 460/2005 soud 

došel k závěru, že „není nejen možné, ale ani obvyklé, aby v prostředí internetu byly pro 

určitého držitele označení vyhrazeny všechny jeho možné další varianty.“ V posuzovaném 

případu považoval vydavatel deníku Blesk a držitel domény blesk.cz za nekalosoutěžní 

jednání provozovatele internetového zpravodajského serveru a držitele domény bleskove.cz. 

Vrchní soud v odůvodnění rozhodnutí o odvolání upozornil, že „je věcí každého, nakolik pro 

něho významné a již zaregistrované označení bude v prostředí internetu chránit i tak, že si pro 

sebe zajistí i označení jakkoli s ním související. Jestliže tedy žalobce měl možnost pro sebe 

doménu bleskově.cz zajistit, ale neudělal to, bylo podle soudu zřejmé, že jí nepřikládal 

zvláštní význam. Navíc průměrný uživatel internetu chápe důležitost každého znaménka 

v doménovém označení a proto nelze považovat označení blesk.cz a bleskove.cz za 

zaměnitelná.“113 Čím je doménové jméno známější a čím má daná stránka vyšší návštěvnost, 

tím vyšší je pravděpodobnost, že se stane předmětem typosquattingu. Na squatterově stránce 

se nejčastěji vyskytují reklamní odkazy (jež mu na základě vysoké návštěvnosti a počtu 

zobrazení zajišťují finanční prospěch) nebo závadný obsah ve formě trojských koní či 

spywarů.114 I z tohoto důvodu si některé společnosti skutečně samy registrují doménová 

jména podobné svým tak, aby tomuto jednání předcházeli.115 

 

Parazitování na pověsti 

Parazitování na pověsti obchodní zákoník vymezuje v § 48 jako „využívání pověsti 

podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo 

cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl“. 

 

Předmětem ochrany podle tohoto ustanovení je tedy pověst podniku, výrobků nebo služeb 

určitého soutěžitele. Platí ovšem, že chce-li se někdo domáhat ochrany své pověsti, musí 

nějakou pověst mít.116 

 

V souvislosti s doménovými jmény dochází k parazitování na pověsti především, pokud jsou 

jako doménová jména registrována shodná nebo zaměnitelná znění již existujících označení 

                                                           
113 Shodně viz. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 304/2004, ze dne 16.5.2005 In Horáček, R., 
Macek, J. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2007, 
str. 237-238. 
114 Blíže k uvedeným pojmům viz: http://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_horse_%28computing%29, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Spyware 
115 Např. gooogle.com, goolge.com, googel.com, gogle.com, gewgle.com 
116 Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurz obchodního práva. Obecná část, soutěžní právo. 5. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 329. 
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nebo výrazy obsahující tato označení jako svou součást. Ve většině takových spekulativních 

registrací půjde tedy o souběh se skutkovou podstatou podle § 47 ObchZ. Tato skutková 

podstata se od vyvolání nebezpečí záměny ovšem liší v tom směru, že zákon vyžaduje, aby k 

jednání došlo s cílem získat v hospodářském styku prospěch. V těchto případech je tedy 

zapotřebí zkoumat zavinění. Aby mohla být registrace a užívání doménového jména 

prohlášena za „parazitování na pověsti“, musí být držiteli prokázána především tzv. „zlá víra“.  

Záměrem, zde ještě zřetelnějším než v předchozím případě, je zvýšení návštěvnosti vlastních 

webových stránek. Větším obratem v rámci internetového obchodu, nebo i tím, že s počtem 

shlédnutí internetových stránek stoupá i cena tam zobrazené reklamy (známé reklamní 

bannery), lze pak získat ekonomickou výhodu. Skutečné nabytí ekonomického prospěchu se 

však nevyžaduje. I zde platí, že nekalá soutěž je obrožovacím deliktem, postačuje tak i pouhá 

potencionalita. 

 

V tomto smyslu označil soud za nekalousoutěžní jednání spočívající v parazitování na 

pověsti a zaměnitelnosti podle § 47 a § 48 ObchZ i registraci doménového jména pod 

vrcholnou generickou doménou „com“, jinak shodného s doménovým jménem 

zaregistrovaným oprávněným subjektem pod národní doménou nejvyšší úrovně „cz“ 

(„bilezbozi.com“, „bilezbozi.cz“). Soud konstatoval, že „za situace, kdy se  žalobce se svojí 

zapsanou obchodní firmou, se zaregistrovanou ochrannou známkou a  doménou a na  vlastní 

náklady vytvořenou databází již dlouhodobě prezentoval na trhu České republiky pro určité 

konkrétní druhy výrobků a žalovaný později na tento shodný trh vstoupil s tím, že pro svoji 

databázi zkopíroval některé z údajů v nabídkách zboží žalobce a následně zaregistroval 

doménu, jejímž základem je slovo bílé zboží, dopustil se žalovaný jednání nekalé soutěže, 

konkrétně parazitování na pověsti a zaměnitelnosti vyplývající z § 47 a § 48 ObchZ.“117 

 

Agrese 

Agrese představuje typ soutěžního jednání zaměřeného zejména proti ostatním 

soutěžitelům. 

 

Prvním typem agresivního nekalosoutěžního jednání vyskytujícího se hojně 

v prostředí informačních sítí, pojmenovaným dokonce zákonnou skutkovou podstatou118, je 

zlehčování. 

                                                           
117 Z odůvodnění rozsudku NS ČR sp. zn. 32 Odo 447/2006, ze dne 3.5.2006 
118 Viz § 50 zákona č. 513/1991 Sb. 
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S ohledem na zákonnou definici lze zlehčováním v podstatě rozumět „poukazování na 

domnělé či skutečné nedostatky ostatních soutěžitelů.119“ Aplikováno na problematiku 

registrace a užívání doménových jmen by pak bylo možno jako zlehčování vyložit například 

parodování doménového jména jiného soutěžitele (výše zmíněný cyberjestering). 

 

Možnost prakticky bez nákladů hromadně šířit zlehčující informace učinila z prostoru 

celosvětové sítě Internet místo, kde ke zlehčování v hospodářském styku dochází velice často. 

Zlehčující informace, dostatečně vtipně podaná, navádí její příjemce, aby ji, bez 

nákladů či přílišné námahy, k pobavení svému a svého okolí nadále šířili. Často je tak 

možnost poškodit soutěžitele šířením zlehčující informace využívána kromě konkurentů i 

spotřebiteli. Ačkoli takové jednání vypadá navenek jako nevinná recese, může mít na 

dotyčného soutěžitele závažný dopad. 

 

Zajímavý případ týkající se zveřejnění zlehčujících údajů řešily již před poměrně dlouhou 

dobou americké soudy: "verizonsucks.com" (volně přeloženo: "Verizon je otravný")120 

 

Dle mého názoru by i v těchto případech bylo vhodné brát v úvahu hledisko „běžně 

podezíravého uživatele internetu,“ který je v uvedeném případě schopen rozlišit, že takové 

doménové jméno není registrováno a příslušná www prezentace není provozována majitelem 

označení. Zde prezentované více či méně žertovné informace tak bere s náležitou rezervou. 

Ve velice  obdobném případu121 soud skutečně přihlédl k hledisku průměrného spotřebitele a 

naznal, že takovou parodií nemůže v jeho očích utrpět renomé žalobce. Navíc soud vyslovil 

názor, že „průměrný uživatel internetu přeci může chtít získat informace o produktech 

žalobce. Může samozřejmě chtít získat informace  z oficiální www stránky žalobce, aby viděl, 

jak se žalobce prezentuje. Stejně dobře ale může chtít získat informace o produktech žalobce i 

z jiných zdrojů.“ 

 

                                                           
119 Srov. Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, str. 
201. 
120Polčák R.: Domény a právo proti nekalé soutěži (3) -Typové případy nekalosoutěžního jednání (2002), 
www.itpravo.cz 
121 Tento případ je znám jako „Bally total fitness vs. Faber“ pod č.j. 29 F Supp. 2d 1161 (C.D.Cal., Nov. 23, 
1998) 
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Dalším typickým příkladem agresivní soutěže, která sice nemá pojmenování zákonnou 

skutkovou podstatou, je však v obchodní praxi velice běžná, je takzvaná zabraňovací 

soutěž.122 Protiprávnost tohoto jednání lze vyvodit z naplnění znaků generální klauzule. 

 

Oblíbenou formou agresivní respektive zabraňovací soutěže v prostředí informačních sítí jsou 

výše zmíněné techniky označované jako domain grabbing, domain parking nebo domain 

tasting. Ve své charakteristické podobě, kdy hlavním cílem registrace doménového jména je 

především dosažení zisku z jeho pozdějšího prodeje za úplatu několika násobně převyšující 

registrační poplatek, jde navíc o kombinaci agrese a de facto vydírání. 

 

Výklad stran toho, zda samotnou registraci a následné pasivní držení doménových jmen lze 

považovat z pohledu práva za jednání v soutěži a zda odporuje takové jednání dobrým 

mravům soutěže, byl včetně příkladů z judikatury již proveden v kapitole pojednávající o 

znacích generální klauzule. Pojednáno bylo i o postihu těchto jednání podle pravidel UDRP. 

Na tyto výklady lze proto na tomto místě odkázat.  

 

Ostatní spekulativní registrace 

Nebude-li možno aplikovat na jednání cybersquattera některou ze speciálních 

skutkových podstat (ať zákonných nebo soudcovských), je třeba využít ustanovení generální 

klauzule. Zejména v těchto případech se projevuje význam nadčasové, obecně formulované 

generální klauzule. 

 

Za zmínku stojí především velmi diskutované registrace doménových jmen, v nichž se 

vyskytují popisné nebo druhové výrazy. Rozhodnutí v těchto případech bývají výrazně 

odlišná a odrážejí stále ještě nejednoznačné názory. Otázkou zůstává, jestli je v souladu 

s dobrými mravy soutěže, pokud někdo zaregistroval nějaký obecný název, pod nějž se dá 

podřadit stejně jako jeho činnosti i činnost mnoha jiných subjektů. Faktem je, že registrace 

jedním subjektem se stává registrace druhým subjektem nemožná. Jeden subjekt tak získá 

vůči ostatním nemalou výhodu. Je sporné, zda tato výhoda je oprávněná (výsledek své 

rychlosti, připravenosti a nápadu), nebo neoprávněná (přivlastňování si něčeho, co náleží 

všem). 

 

                                                           
122 Srov. Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, str. 
134 a násl. 
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Zemský soud v Mnichově123 například rozhodl, že registrace a užití doménového jména 

„rechtsanwalte.de“ znamená nekalosoutěžní jednání. Toto doménové jméno bylo 

registrováno jednou advokátní kanceláří, která pod ním nabízela své služby. Soud 

argumentoval tím, že registrace takto obecného druhového výrazu povede uživatele Internetu 

k tomu, aby pod ním hledali nabídku právních služeb různých kanceláří a tito uživatelé budou 

směrováni pouze na jednu kancelář, což je nekalosoutěžní jednání. Soud argumentoval i tím, 

že daná právní kancelář nabízí na svých webových stránkách velmi široký rozsah právních 

služeb z různých oborů, takže řada uživatelů Internetu, pravděpodobně nebude pokračovat v 

hledání vhodné právní firmy poté, co navštíví danou webovou stránku rechtsanwalte.de. Soud 

uvedl, že pokud by daná kancelář kombinovala toto druhové označení s názvem dané 

kanceláře, bylo by doménové jméno v souladu s právem. 

 

Naproti tomu opět německý soud rozhodl, že užití doménového jména „autovermietung.com“ 

(půjčovna aut) nepředstavuje nekalou soutěž a nemůže být tedy zakázáno. Soud rozlišil tento 

případ od případu rechtsanwaelte.de. Soud argumentoval tím, že v oblasti půjčování aut není 

k dispozici pouze jeden druhový výraz "autovermietung" pro označení dané služby, ale 

soutěžitelé mohou použít i jiné výrazy např. "leihwagen" nebo "autoverleih". Navíc soud 

argumentoval tím, že uživatelé Internetu znají pravděpodobně více půjčoven aut, a že by 

hledání nejvhodnější firmy prostřednictvím Internetu neukončili pouze přístupem na danou 

webovou stránku autovermietung.de. Směrování zákazníků k danému soutěžiteli tedy podle 

soudu nebylo v takové míře, aby znamenalo porušení práv nekalé soutěže.124 

 

Uvedená rozhodnutí dokládají, že k posouzení, zda registrace „obecných“ 

doménových jmen splňuje podmínky nekalé soutěže, nelze zaujmout jednoznačné stanovisko 

platné obecně pro všechny obdobné případy. I tady platí již několikrát zmiňované „zlaté 

pravidlo“, které říká, že je třeba zohlednit okolnosti jednotlivého případu. 

 

Z výše uvedeného výčtu forem cybersquattingu zbylo závěrem pojednat o jednání 

označovaném jako “reverse domain name hijacking" (RDNH). Tento jev lze nejčastěji přičítat 

nadměrnému uplatňování přednostních práv k označením na úkor držitelů domén, kteří 

doménu registrovali v dobré víře, avšak nevlastní ochrannou známku ani jiná práva. (Typicky 

                                                           
123 Rozsudek Zemského soudu v Mnichově ze dne 16. 11. 2000, sp.zn. 7 O 5570/00 
124 Torsten Bettinger (Hrsg.): Handbuch des Domainrechts: Nationale Schutzsysteme und internationale 
Streitbeilegung, Carl Heymanns Verlag, 2008, s.534 
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jde o případy, kdy ekonomicky silný subjekt uměle vyvolá spor proti ekonomicky slabému 

držiteli hodnotného doménového jména za účelem jeho získání tím, že si zaregistruje stejnou 

ochrannou známku.) 

 

Argumentem pro nekalosoutěžní stíhání takového jednání může být závěr Vrchního 

soudu125 v němž se uvádí, že „užití i zapsané ochranné známky může být jednáním proti 

dobrým mravům soutěže, a tedy jednáním nekalým, proti kterému se druhá strana má právo 

bránit a soud je povinen její dotčené právo chránit.“ 

 

Jednání RDNH (spolu s typickými případy typosquattingu) jsou zajímavá tím, že se již přímo 

týkají práv k doménovému jménu, nikoli práv, jež lze registraci a užíváním doménového 

jména porušit, ale práv, která by případně mohla registrací nebo užíváním doménového jména 

být založena.126 

 

To mě jenom utvrzuje v názoru, že doménové jméno by mělo být pojímáno jako nový druh 

nehmotného statku, jehož registrace legitimizuje jeho oprávněného držitele (vlastníka) 

k tomu, aby požadoval právní ochranu vůči jakýmkoli rušivým zásahům neoprávněných osob 

(erga omnes) a ne jen ve vztahu k registrátorovi (správci) doménového jména, s nímž je 

v relativním, závazkovém právním vztahu (viz výklad o právní povaze doménových jmen). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
125 Citováno z Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 
385 
126 Trapl, V., Právní problematika národních domén.cz, “ publikováno v sborníku z konference: Uplatňování 
doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit, Praha 2007 
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Schematický přehled jednotlivých forem spekulativních registrací a jejich možného 
postihu podle ustanovení práva proti nekalé soutěži 
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5. Prostředky právní ochrany 

 

Účinnými právními prostředky v potírání nekalé soutěže v souvislosti s doménovými 

jmény a jejích škodlivých důsledků jsou soudní rozhodnutí, která v této souvislosti dělíme na 

předběžná opatření a rozhodnutí soudu v meritu věci.  

 

Předběžné opatření může být vydáno na návrh, je-li třeba, aby byly zatímně 

upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen (§ 

74 OSŘ). Předběžným opatřením může být mimo jiné účastníkovi uloženo, aby něco vykonal, 

něčeho se zdržel nebo něco snášel(§ 76 odst. 1 písm. f) OSŘ). Ohledně sporů z doménových 

jmen půjde o opatření, jimž se držiteli zakáže doménové jméno až do vydání meritorního 

rozhodnutí užívat. Zejména půjde o zákaz provozování webových stránek pod doménovým 

jménem, publikování určitých informací prostřednictvím doménového jména nebo zákaz 

převodu doménového jména na třetí osobu (logicky vyjma osoby navrhovatele). 127 

  

Pokud jde o meritorní rozhodnutí, osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží 

porušena nebo ohrožena, se mohou proti rušiteli domáhat (na základě ust. § 53 ObchZ), aby  

se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené 

zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného 

obohacení. Soukromoprávní povaze předpisů proti nekalé soutěži odpovídá, že právní 

prostředky ochrany jsou ponechány v dispozici osob dotčených reprobovaným 

nekalosoutěžním jednáním. Záleží na oprávněném subjektu, jak bude svůj nárok uplatňovat, 

resp. zda jej vůbec bude uplatňovat. Všechny nároky může žalobce uplatňovat samostatně 

i společně. 

 

Aktivně legitimováni jsou především soutěžitelé, v některých případech též 

spotřebitelé nebo právnická osoba oprávněná hájit zájmy spotřebitelů nebo soutěžitelů 

(v podrobnostech viz příslušná ustanovení obchodního zákoníku). 

 

Osoba pasivně legitimovaná, tedy vůči niž je třeba konkrétní nekalosoutěžní nároky uplatnit, 

je zákonem označena jako rušitel ( § 53 obch. zák.). Zvláštností doménových sporů je, že 

spolu s držitelem inkriminované domény bývá žalována i doménová autorita, která sama o 

                                                           
127 Liberda A.: Předběžná opatření ve sporech o doménová jména 2008,  www.pravoit.cz 
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sobě do práv oprávněného subjektu nezasahuje. Městský soud v Praze k tomu v rozsudku ze 

dne 7. července 2003 ve věci doménového jména „ceskapojistovna.cz“ uvedl: „Protože 

doménová autorita nemůže o své vůli bez souhlasu držitele domény tuto zrušit (vyjma případů 

uvedených v Pravidlech), a zrušit registraci doménového jména může pouze na základě 

vykonatelného soudního rozhodnutí nebo výroku rozhodčího soudu, je nezbytné, aby v řízení 

vystupovala i doménová autorita, byť táto žádnou zákonnou ani smluvní povinnost 

neporušila.“ 

 

5.1. Zdržovací a odstraňovací nárok 
 

Ve věcech nekalé soutěže musí nástroje práva především zamezit tomu, aby nekalé 

soutěžní jednání dále probíhalo. K typickým právním prostředkům proti nekalé soutěži proto 

patří zejména nárok na zdržení se jednání a nárok na odstranění závadného stavu. 

 

Uplatněním zdržovacího nároku směřuje žalobce proti tomu, aby se opakovalo nebo 

bylo pokračováno v jednání, které považuje za nekalosoutěžní. Jedná se o nárok svým 

účelem preventivní, neboť je namířen proti narušování soutěže v budoucnu. Zabraňuje se tak 

vzniku, resp. zvýšení újmy způsobené nekalosoutěžním jednáním.  

 

Odstraňovací nárok má na rozdíl od zdržovacího nároku povahu restituční, tj. 

směřuje do minulosti. Tento nárok zakládá právo žádat odstranění určitého, v současné době 

objektivně existujícího závadného stavu, který nastal v minulosti v důsledku protiprávního 

jednání. Podmínkou vzniku tohoto nároku je, že tento závadný stav trvá. Jelikož v důsledku 

registrace doménových jmen nastává dlouhodobě závadný stav (ten může spočívat buď v tom, 

že registrace určité osobě brání v registraci téhož doménového jména v téže vrcholné 

doméně128, anebo že doménové jméno má vůči uživatelům Internetu a ostatním soutěžitelům 

matoucí účinky), je tento nárok vhodným prostředkem ochrany proti spekulativním 

registracím doménových jmen. 

 

Zajímavá je v této souvislosti především otázka, zda se žalobce může domáhat provedení 

změny registrace („převodu“) doménového jména z neoprávněného držitele na žalobce. 

Soudy uložení této povinnosti považují za správné a ze současných rozhodnutí je patrné, že 

                                                           
128 Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 293/2003/10.8.2004 
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v mnoha případech tomuto požadavku také vyhovují. Tato praxe však vyvolala u části 

odborné veřejnosti rozporuplné reakce, když bylo poukazováno na nezákonnost takového 

postupu. V následujících bodech jsou uvedeny argumenty oponentů takového postupu jakož i 

k něm přislouchající zdůvodnění soudu (citováno z odůvodnění již zmiňovaného rozsudku 

„ceskapojistovna.cz“): 

 

1. Příkaz převést doménové jméno na žalobce jde nad rámec požadavku na 

odstraněni závadného stavu podle § 53 ObchZ. Takovým by podle tohoto názoru bylo 

pouhé uvolnění domény a její následné zaregistrování oprávněným subjektem.129 Soud k 

tomu uvedl: „prostý odstraňovací a zadržovací závazek ve své standardně interpretované 

formě (zde povinnost uvolnit registraci) by k odstranění závadného stavu s největší 

pravděpodobností nevedl, toho je možné dosáhnout pouze převodem registrace.130 Praktickým 

příklad, kdy standardně uložená povinnost odstranit závadný stav nevedla k jeho faktickému 

odstranění, je vývoj po vydání pravomocného rozsudku v případu doménového jména 

„tina.cz“. 131 

 

2. Právním titulem registrace doménového jména je smlouva a soudní příkaz 

správci domény, aby doménové jméno „převedl“ z žalovaného na žalobce je de facto 

příkazem k tomu, aby uzavřel smlouvu s žalobcem.  „…Za stavu, kdy účastníkem řízení 

vedle porušovatele práva byl i druhý žalovaný - tedy registrátor, bylo možno žádat, aby - 

podle daných smluvních podmínek - změnu v registraci učinil přímo druhý žalovaný, bez 

dalších úkonů (návrhu) ze strany prvního žalovaného. Pokud žalobce tento naposled zmíněný 

postup v žalobě navrhl a současně byla - a to je zcela nezbytný předpoklad - v řízení zjištěna 

odpovědnost stávajícího držitele doménového jména za vzniklý protiprávní stav, rozhodnutí 

soudu prvního stupně, jež tomuto návrhu vyhovělo, nelze vytknout pochybení.“K tomu ještě 

dodávám, že souhlas registrátora s „uzavřením nové smlouvy“ vyplývá dle mého názoru i z 

ustanovení 16.4. Pravidel registrace, ve kterém CZ.NIC dává jasně na vědomí svou ochotu 

takovému rozhodnutí vyhovět. 

 

3. Aujezdský dále namítá, že nikdo nemůže mít na žádné doménové jméno právní 

nárok. Přiřkne-li soud doménové jméno jednomu subjektu, omezí tak práva jiných 

                                                           
129 Viz Aujezdský, J. Rozsudek ohledně domény ceskapojistovna.cz. Co je špatně? IT právo, 2008. Dostupný z:  
http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=220507 
130 Smejkal V., První rozsudek ohledně doménového jména ve věci samé. Inside, ročník 2003, číslo 11 
131 Viz Smejkal V., První rozsudek ohledně doménového jména ve věci samé. Inside, ročník 2003, číslo 11 
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subjektů, které by na tomto doménovém jménu mohly mít taky oprávněný zájem. 

Soudně přiznané právo na převod registrace doménového jména by bylo možné jen 

těžko později v odůvodněném případě napadnout žalobou „lepšího práva“.
132 Tento 

argument rovněž nelze brát za adekvátní, neboť právo na užívání určitého doménového jména 

vzniká na základě smlouvy. Jak uvádí R. Polčák133, soud v tomto případu rozhodl o právu 

registrovat doménové jméno „pouze“ mezi stranami a ne, že jediným oprávněným subjektem 

k doménovému jménu může být „Česká spořitelna“. Stejně tak může být bez problémů o 

stejném právu rozhodnuto později jinak. 

 

5.2. Nárok na náhradu škody, nárok na vydání bezdůvodného obohacení, nárok 
na přiměřené zadostiučinění 
 

Z majetkových nároků, které může postižený vůči rušiteli uplatnit, přiznává komentované 

ustanovení nárok na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené 

zadostiučinění. 

 

Nárok na náhradu škody se dle platné právní úpravy řídí § 757 ObchZ, jelikož v případě 

nekalé soutěže jde o porušení povinností stanovených ObchZ Ustanovení § 757 ObchZ pak 

odkazuje na § 373 a násl. ObchZ. 

 

V souladu s § 379 ObchZ upravujícím rozsah náhrady škody je žalobce oprávněn požadovat 

jak skutečnou škodu (damnum emergens), tak ušlý zisk (lucrum cesans), který bude 

v případě žalobců – soutěžitelů rozhodující položkou škody. Předpokladem uplatnění těchto 

nároků je ovšem prokázaní existence škody (jakožto materiální újmy) a výši způsobené 

škody. Pouze v případech, kdy výši nároku lze zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo ji 

nelze zjistit vůbec, lze dle platné právní úpravy použit § 136 OSŘ, v němž je stanoveno, že 

výši nároku může určit podle své úvahy soud.134 

 

Odpovědnost za škodu je v obchodním zákoníku koncipována jako objektivní. Protože 

v případě nekalosoutěžního jednání je možnost liberace podle podmínek stanovených § 374 
                                                           
132 Viz Aujezdský, J. Rozsudek ohledně domény ceskapojistovna.cz. Co je špatně?. IT právo, 
http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=220507, 2004 
133 Polčák, Radim. Nekalosoutěžní agrese na internetu. Právní rozhledy, Praha : C.H.Beck, ISSN 1210-6410, 
2005, 13, 13, od s. 473-477 
134 Hajn P.: Ke způsobilosti přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, Právní praxe v podnikání číslo 
3, str. 9, 1993 



 59

ObchZ téměř vyloučena lze říci, že odpovědnost rušitele se blíží absolutní odpovědnosti.135 

Takové pojetí odpovědnosti za způsobenou škodu je podle mého názoru příliš přísné, a to 

zejména v případech, kdy závadné jednání mělo nezaviněný charakter a rušitel nemohl zjistit 

soutěžní závadnost svého jednání. Je zřejmé, že v  doménových sporech se to bude týkat 

zejména již několikrát zmiňovaných případů registrací sporných doménových jmen učiněných 

bez spekulativního úmyslu (v dobré víře). 

 

Pro srovnání UWG omezuje nároky na náhradu škody pouze na případy, kdy k závadnému 

jednání došlo zaviněně. Soud tak může po zjištění závadnosti registrace nebo užívání 

doménového jména nařídit registrantovi převod doménového jména v prospěch oprávněné 

osoby, neuloží však povinnost nahradit škodu, pokud nebylo prokázáno jeho zavinění. 

 

S ohledem na výše uvedené by bylo de lege ferenda vhodné, aby byl tento přístup převzat i 

do české právní úpravy. Návrh nového občanského zákoníku napovídá, že se tak stane (viz 

níže). 

 

Úprava nároku na bezdůvodného obohacení není obsažena v obchodním zákoníku. 

Pro přiznání tohoto nároku je proto třeba plně vycházet z příslušných ustanovení v občanském 

zákoníku, a to přesto, že v nich není obsaženo jako specifický důvod jednání nekalé soutěže a 

k podřazení nekalosoutěžních případů pod „majetkový prospěch získaný z nepoctivých 

zdrojů“ (§ 451 odst. 2 o.z.) je třeba dospět výkladem.136  

 

Často uplatňovaným nárokem v souvislosti s neoprávněnou registrací nebo užíváním 

doménových jmen je nárok na přiměřené zadostiučinění,  

 

Předpokladem uplatnění a přiznání nároku na zadostiučinění soudem je vznik 

nemateriální újmy (typicky újmy na pověsti). Předností institutu přiměřeného zadostiučinění 

je ulehčení důkazního břemene žalobce, protože na rozdíl od škody nemusí být dokazován 

přesný rozsah takové újmy a jejích důsledků. Druh a výši přiměřeného zadostiučinění stanoví 

soud na základě volné úvahy. Pomocí přiměřeného zadostiučinění lze tak vyvažovat újmy a 

nalézat spravedlnost tam, kde se toho nedá dosáhnout pomocí institutu náhrady škody.137
 

                                                           
135 Srov. Patěk D.: Rigorózní práce: Nekalosoutěžní jednání podle § 46 obch. zák. a právní ochrana proti 
takovému jednání, 2003, str. 105  a násl. 
136 Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži, Komentář, 3.vydání, 2008, C.H.BECK, str. 113 
137 Hajn P.: Ke vztahům mezi smluvím a soutěžním právem - část I, ASPI 
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Na druhou stranu je nutno upozornit, že nárok na přiměřené zadostiučinění nemá být jakýmsi 

východiskem z nouze tehdy, když se nepodařilo dokázat rozsah škody plynoucí z 

nekalosoutěžního jednání. „Není přípustné, aby oprávněný řešil jemu vzniklou hmotnou újmu 

prostřednictvím požadavku na zaplacení přiměřeného zadostiučinění.“138 Proto i u nároku na 

přiměřené zadostiučinění musí být existence nehmotné újmy prokázána. Stejně tak má být 

prokázána závažnost újmy a tím i zdůvodněn číselný řád, v němž se má finanční 

zadostiučinění pohybovat. 

 

V souladu s právě uvedeným neuznal Vrchní soud ve svém rozhodnutí 3 Cmo 293/2003 

(ceskapojistovna.cz) za prokázaní nemajetkové újmy  „tvrzení, opírající se pouze o omezení 

možností žalobce prezentovat se na Internetu právě v doméně, jejímž držitelem byl žalovaný.“ 

Soud dále zdůraznil, že „vzniklý závadní stav, který byl v rozhodnutí konstatován, pro 

rozhodnutí o zadostiučinění sám o sobě nepostačuje. V souladu s břemenem tvrzení a 

důkazním je na žalobci, aby vznik nemajetkové újmy nejen tvrdil, ale – a to zejména- uvedl 

rovněž, v čem spočívá tato újma, jaký je její alespoň přibližný rozsah a navrhl důkazy ke svým 

tvrzením. 

 

Přiměřené zadostiučinění může být poskytnuto v peněžité i nepeněžité formě (§ 53 

ObchZ). Avšak, jestliže je nepeněžité zadostiučinění, jakým je například veřejná omluva, 

považováno za odpovídající, třeba mu dát přednost.139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze R 3 Cmo 684/1995 
139 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze R 3 Cmo 684/1995 
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6. Řešení doménových sporů 

 

Řešení sporů o doménové jméno v ČR 

 

Vzhledem k tomu, že v ČR neexistuje speciální právní norma upravující registraci 

doménových jmen, správce národní domény CZ.NIC ani jednotliví smluvní registrátoři 

neposuzují oprávněnost žádostí o registraci z hlediska práv, nebo oprávněných zájmů třetích 

osob. Případný spor se pak řeší:  

• v soudním řízení u obecného soudu. Obecný soud se řídí zákony, svým vlastním 

úsudkem a případně předchozími judikáty. Soft-law pravidla správce CZ.NIC pro 

soud závazná nejsou. 

• v rozhodčím řízení. Tato možnost vychází ze závazných pravidel správce českých 

národních domén CZ.NIC. Pravidla rozhodčího řízení se řídí zákonem.140 V našich 

podmínkách se rozhodčím řízením zabývá stálý Rozhodčí soud při Hospodářské 

komoře ČR a Agrární komoře ČR, který spory o národní domény .cz řeší již 

několik let. Tento rozhodčí soud byl vybrán mj. jako celoevropský rozhodčí soud 

pro nově vznikající doménu .eu. Postup pro alternativní řešení těchto sporů je 

upraven v Pravidlech pro řešení sporů o domény .eu („ADR Rules“, „Pravidla 

ADR“). 

Řešení sporů o generická doménové jména 

 

Spory z protiprávních registrací generických doménových jmen jsou řešena na základě 

celosvětově platných Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Pravidla UDRP). 

 

V nich obsažené principy byly přijaty ICANN a jsou formou odkazu zahrnuty do smlouvy o 

registraci (Registration Agreement). Registrant se musí zavázat, že bude absolvovat povinné 

administrativní řízení (Mandatáry Administrative Proceeding) prováděné jednou 

z organizací pověřených ICANN k řešení těchto sporů. ICANN pověřila čtyři organizace141, 

z nichž jednoznačně nejvýznamnější je Arbitrážní a mediační centrum WIPO v Ženevě.142 

 
                                                           
140 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů 
141 Seznam akreditovaných rozhodčích center je k dispozici na www.icann.org 
142 Blíže viz Jakl L.,Vývoj přihlašování a řešení sporů u generických domén, z:Sborník příspěvků ke konferenci 
Uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit,  MU Brno , str. 107 n. 
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7. Kolizní problematika 

 

Právní ochrana hospodářské soutěže má teritoriální povahu, t.j. každý stát upravuje 

hospodářskou soutěž v té míře, v jaké mohou mít jednání v hospodářské soutěži na jeho 

území soutěžní účinky. V našem právním řádu je zásada teritoriality práva na ochranu proti 

nekalé soutěži výslovně zakotvena v ust. § 43 odst. 1 ObchZ, podle něhož „ustanovení 

obchodního zákoníku, týkající se nekalé soutěže, se nevztahují na jednání v rozsahu, v jakém 

má účinky v zahraničí, ledaže z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a 

které byly uveřejněny ve Sbírce zákonů, nevyplývá jinak.“ 

 

Má-li tedy registrace a užívání doménového jména povahu soutěžního jednání s 

účinky v zahraniční zemi, bude namístě na posouzení takovéhoto jednání aplikovat právo 

tohoto státu proti nekalé soutěži. 

 

Vzhledem ke globální dostupnosti Internetu je pravděpodobnost, že doménové jméno (i když 

v dobré víře registrované) bude identické nebo zaměnitelně podobné s jiným ve světě 

chráněným označením velmi velká. Registrace jednoho doménového jména tak může 

teoreticky způsobit, že osoba užívající doménové jméno bude hnána k odpovědnosti podle 

práva všech států, kde dochází k nekalosoutěžním účinkům jednání souvisejících s 

doménovým jménem. Navíc kriteria pro určení, zda jednání mohou na území zahraničního 

státu vyvolávat nekalosoutěžní účinky jsou různá. V některých státech postačuje již samotný 

fakt, že doménové jméno, které je identické nebo zaměnitelně podobné s označením 

chráněným na území tohoto státu, je dostupné uživatelům Internetu. Jinde se takové 

stanovisko považuje za příliš přísné a vyžaduje se postupovat cestou mnohem 

restriktivnějšího výkladu. Právní režim otázek spjatých s doménovým jménem se tak štěpí v 

závislosti na území, na němž je dostupné. Z toho důvodu se vyžaduje harmonizace předpisů 

týkajících se užívání označení v prostředí Internetu. 

 

Právě touto otázkou se v roce 2001 na své 36. schůzi zabývala WIPO. Výsledkem bylo přijetí 

dokumentu nazvaného „The WIPO Joint recommendation Concerning Provisions on the 

Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet 

(dále jen „WIPO Joint Recommendation“). Záměrem tohoto doporučení bylo usnadnit 

aplikaci národních teritoriálních právních předpisů průmyslového vlastnictví a právních 
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předpisů proti nekalé soutěži na právní problémy související s užíváním „označení“ 

v prostředí globálního světa Internetu. Tímto doporučením se budu dále zabývat jen z 

hlediska v práci probírané problematiky.  

 

„Užitím označení” ve smyslu WIPO Joint Recommendation se dle článku 3.12  rozumí i užití 

označení v doménovém jménu. Pojem “označení” není v doporučení definován. Z jeho účelu 

však vyplývá, že se vztahuje pouze na označení mající odlišující povahu a která jsou chráněná 

v obchodněprávním kontextu.143 Z toho dovozuji, že je nelze aplikovat například na spory z 

obecných doménových jmen anebo doménových jmen obsahujících jména fyzických osob 

(pokud slouží pouze k soukromým účelům). 

 

V nekalosoutěžní problematice se WIPO Joint Recommendation omezuje pouze na otázku, 

kdy a za jakých předpokladů může být užití označení (v našem případě doménového jména) 

posuzováno jako nekalosoutěžní jednání podle práva členského státu. Doporučení záměrně 

přenechává stanovení pravidel pro výběr aplikovatelného práva na předpisy mezinárodního 

práva soukromého. Stejně tak posouzení, zda se v konkrétním případě skutečně jedná o 

nekalou soutěž, jakož i stanovení kritérií, dle nichž se bude toto jednání posuzovat, je věcí 

jednotlivých členských států.  

 

Samotné užití označení v prostředí Internetu nemůže být podle článku 6 považováno za 

porušení práv k označením chráněných na území členského státu.144 WIPO tedy odmítá první 

z výše uvedených názorů, že nekalosoutěžní účinek na území zahraničního státu je dán již 

tím, že doménové jméno je dostupné na počítačích umístěných v tomto státě.  

 

Tendencí WIPO naopak je omezit aplikovatelnost právních předpisů proti nekalé soutěži na 

případy “těsnějšího sepětí” skutkového děje s územím státu, na němž dotčené označení 

požívá ochrany. V článku 6 se proto dále uvádí, že užití označení (doménového jména) 

v prostředí Internetu může být považováno za nekalosoutěžní jednání podle práva určitého 

členského státu jen za předpokladu, že takové užití má obchodní účinek na území tohoto 

státu (if such use has a commercial effect in a particular Member State). 

 

                                                           
143 Viz článek 1.02, 1.03 Publication 845: Explanatory Notes to WIPO Joint Recommendation 
144 Art. 6.01:„Mere use of a sign on the Internet shall not be considered as infringing any rights in that sign 
which might exist under the law of a particular Member State.” 
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V článku 3 Doporučení je uveden příkladmý výčet faktorů, podle kterých mohou členské státy 

odvozovat existenci takového pojítka s jejich územím. Pro určení, zda sporné doménové 

jméno má nebo nemá obchodní účinky na území členského státu může být relevantní 

například: 

- držitel doménového jména provádí nebo plánuje provádět obchody na území 

dotčeného státu 

 - přítomnost jeho aktuálních nebo potencionálních zákazníků na území tohoto státu 

- doménové jméno je registrováno pod národní vrcholní doménou určitého státu 

- nabídka zboží nebo služeb prezentovaných na www stránkách má určitou spojitost s 

tímto státem anebo naopak, že webová stránka obsahuje informaci, že zboží nebo 

služby na ní nabízené nejsou na území tohoto státu přístupné. Musí být ovšem 

přezkoumáno, zda taková informace je pro uživatele Internetu dostatečně jasná, určitá 

a srozumitelná. (Zda není například přehlédnutelná nebo zda není psána ve státě 

neužívaném jazyku.) 

- v neposledním řadě také fakt, že sporné označení je chráněno právními předpisy 

členského státu. Pokud si registrant vědomě, ve zlé víře registruje doménové jméno 

shodné, zaměnitelné s označením, jež je pod ochranou práva jiného státu, lze již z této 

“zlé víry” odvozovat obchodní účinek tohoto jednání na území dotčeného státu. 

(Prokázání zlé víry samo o sobě ovšem samozřejmě není postačující k prokázaní, že 

jde o nekalosoutěžní jednání.) 

 

Doporučení nemá závazný charakter. Kompetentní orgány členských států mohou 

podle vlastního uvážení a vlastními prostředky zkoumat, zda užití označení má obchodní 

účinek na území jejích států. Na pomoc k tomu mohou posloužit právě uvedená relevantní 

kriteria.  

 

Zda užívání doménového jména registrovaného v zahraničí má povahu nekalosoutěžního 

jednání s účinky v České republice, posuzují příslušné soudy nebo rozhodčí orgány podle 

ustanovení o právu proti nekalé soutěži obsažených v obchodním zákoníku. V každém 

případě musí být splněny obecné podmínky generální klauzule, tak jak bylo vyloženo výše. 

Předpokladu „obchodního účinku“ (podle WIPO Joint Recommendation) přitom podle mého 

názoru odpovídá podmínka generální klauzule „jednání v hospodářské soutěži“. Obchodní 

zákoník ani žádný jiný právní předpis však neuvádí kriteria, ani žádná jiná hlediska, podle 

kterých mají rozhodující orgány postupovat při zkoumání, zda je tato podmínka skutečně 
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naplněna. V tomto směru  mohou být podle mého názoru kriteria vyčtena ve „WIPO Joint 

Recommendation“ pro nás inspirující. 

 

8. Úprava nekalé soutěže v návrhu nového občanského zákoníku 

 

Z rekodifikačních snah současného občanského zákoníku je zřejmé, že úprava práva proti 

nekalé soutěži bude napříště upravena v novém „komercializovaném“ občanském zákoníku 

v ustanoveních § 2702 n. Jak uvádí Důvodová zpráva, důvodem pro toto opatření je 

především skutečnost, že způsobilost k deliktu nekalé soutěže nemají pouze podnikatelé, ale 

soutěžitelé vůbec, a mimo to vedle nich též tzv. pomocné osoby, a dále pak i fakt, že práva z 

nekalé soutěže mohou uplatnit i jednotliví spotřebitelé. Nejde tedy o úpravu vztahující se jen 

k podnikatelskému styku, její adresáty tvoří širší okruh subjektů, a je tudíž systematicky 

i prakticky odůvodněno svěřit ji zákoníku občanskému. Tato koncepce je taktéž v souladu se 

záměrem zařadit do OZ ustanovení o podnikatelích (v současnosti upravena v §2 ObchZ).  

Přesto, že Důvodová zpráva uvádí, že obsahově zůstane úprava těchto ustanovení 

nezměněna, není tomu zcela tak.  

 Zdá se, že mezi tvůrci NOZ převážilo přesvědčení o nadbytečnosti ustanovení § 41 

ObchZ, který  vymezoval pojem soutěžitele a „právo na soutěžní chování“. Místo toho zbylo 

v NOZ pouze ustanovení § 2702 NOZ, které stanoví, že „kdo se účastní hospodářské soutěže 

(soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní 

účast v hospodářské soutěži nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži 

omezovat.“ 

Jak je vidět, vymezení pojmu soutěžitele se změnilo v pouhou legislativní zkratku („účastník 

hospodářské soutěže“), z formulace práva na soutěžní chování pak zbyla jen jeho „omezující“ 

část. Zatímco vymezení soutěžitele vyplývá již ze zařazení do nově koncipovaného OZ a také 

judikatura výklad tohoto pojmu v uspokojivé míře podává, ve zbytku můžeme podle mého 

názoru napříště toto ustanovení postrádat. Jak bylo několikrát v práci zdůrazněno, zakotvení 

„práva na ochranu soutěže“ v obchodním zákoníku nebylo jen pouhým „monologem 

zákonodárce“. Jeho normativní význam spočíval především v tom, že vymezoval účel práva 

proti nekalé soutěži. Z formulace práva „na rozvoj soutěžní činnosti“ bylo patrné, že jeho 

smyslem nebylo jen chránit existenci stávajících hospodářských struktur, ale také zavádění 

nových soutěžních metod apod. V této podobě pak plnil funkci významného interpretačního 
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vodítka při výkladu jednotlivých nekalosoutěžních institutů (rozpor s dobrými mravy soutěže, 

způsobilost přivodit újmu). V neposlední řadě sloužil jako vhodný argument pro omluvení 

některých méně závažných nekalosoutěžních prohřešků a tedy nastoupení trendu zmírnění 

přísnosti práva proti nekalé soutěži v České republice.  

 

Pozitivně naopak hodnotím zamýšlenou změnu úpravy odpovědnosti za škodu 

způsobenou nekalosoutěžním jednáním. Napříště bude mimosmluvní odpovědnost za škodu 

koncipována jako odpovědnost subjektivní podle ustanovení o odpovědnosti za škodu 

v občanském zákoníku, což lze z důvodu výše reklamované přísnosti objektivní 

odpovědnosti hodnotit jako vhodnější řešení. Nově bude také upraveno právo soudu neuznat 

nebo snížit povinnost k náhradě škody tomu soutěžiteli, který se dopustil nekalé soutěže 

nevědomky, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele. Ve zbytku jsou ustanovení o 

katalogu sankčních postihů nekalé soutěže převzata z obchodního zákoníku (§ 53 a 54).  

 

Generální klauzule doznala pouze kosmetické změny, když pojem „jednání v 

hospodářské soutěži“ je nahrazen pojmem prvorepublikového ZPNS „hospodářský styk“. I 

když se možná nabízelo opuštění kriteria dobrých mravů soutěže a nahradit ho obecným 

zákazem nekalé soutěže po vzoru UWG, domnívám se, že tento „zvrat v pojmech“ by 

s sebou nepřinesl žádné významnější věcné změny. Jak již naznačeno, jak pojem „dobrých 

mravů“, tak i kritérium „nekalosti“ je třeba interpretovat shodně - tedy z pohledu účelu 

zákona proti nekalé soutěži. 

 

Návrh ustanovení o jednotlivých skutkových podstatách pak přejímá příslušné texty z 

obchodního zákoníku, vyjma ustanovení o klamavé a srovnávací reklamě a ustanovení o 

nepřiměřeném zatěžování.  
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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.  
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RESUME 

 

This thesis is focused on the analysis of legal aspects of Internet domain names related to 

unfair competition. 

 

Domain names are the user-friendly form of Internet addresses. While designed to serve the 

function of enabling users to locate internet material in an easy manner, domain names have 

acquired a further significance as business identifiers and, as such, have come into conflict 

with the system of business identifiers that existed before the arrival of the Internet.  

 

1. Most of these conflicts are brought about by specific unfair behaviour between 

competitors on the Internet, based on speculative registration and use of domain names, 

called cybersquatting. So far, no definition has been broadly accepted, but we can indicate its 

basic attributes: 

- The domain name is identical or confusingly similar to another sign (trademark, 

business name or symbol) in which someone else has rights 

- The registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name 

- The domain name was registered or was being used in bad faith 

 

It is possible to distinguish a few forms of cybersquatting: Basic cybersquatting, Domain 

grabbing, Domain tasting, Domain parking, Typosquatting, etc. 

 

Most countries (Czech republic included), however, do not create special acts in order to 

regulate this new phenomenon, since it is almost always possible to use the traditional 

commercial law regulation for unfair competition supported by regulations such as business 

name, trademark, copyright, in addition to some other civil law regulations.  

 

The Czech law against unfair competition is regulated in the Commercial Code No. 513/1991 

Coll (hereinafter only as the CC). Legal regulation concerning the law against unfair 

competition is based on a general provision (the general clause of unfair competition) with 

demonstrative examples of wrongful acts. 
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According to general clause, practices in economic competition that are capable of causing 

harm to a competitor (not only to an undertaker) or a consumer and that are contrary to the 

morality of economic competition, are prohibited.  

 

Thanks to the very general formulation of general clause and some examples of acts of unfair 

competition (namely: acts contributing toward mistaken identity under Sec. 47 of the CC, 

misappropriation of reputation under Sec. 48 of the CC and derogating under Sec. 50 of the 

CC), the current business law regulation provides adequate protection against cybersquatting 

and its above mentioned forms. 

 

2. Even in the absence of bad faith, the registration and use of a domain name may 

violate the rights of another sign owner (if there is a danger of confusion between the domain 

name and that sign). Considering the global nature of the Internet, it is obvious that such 

conflicts may occur even between subjects from different states. 

 

The Czech law against unfair competition is based on objective liability for the wrongful acts. 

According to this, even legitimate users acting in good faith may be liable and sanctioned for 

an act of unfair competition. I think that such unrestricted enforcement of the unfair 

competition law is very strict. We must keep in mind the unique nature of domain names (The 

Internet does not have a central point of authority and control. Domain names are registered 

on a first-come-first-served basis with minimal checks and screening. The Internet is 

multijurisdictional, users can access it from any place on earth. Domain names allow a great 

variety of permutations at every level of domain, etc.) and individual circumstances of each 

particular case. 

 

Provisions relating to unfair competition should be therefore interpreted in a more restrictive 

manner according to Sec. 41 of the CC, in order to find a balance between the interests of 

legitimate users acting in good faith on the one hand, and owners of rights which might be 

infringed by similar or identical domain names on the other. (For instance, the similarity and 

confusion test should be relaxed, when applied to domain names and the criterion of “an 

average consumer“ should be taken into account. If committing an act of unfair competition is 

stated, the remedy should be appropriate.) 
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