
Závěr 

 
V období přípravy a psaní této diplomové práce došlo k několika významným 

událostem, které se týkají jejího předmětu. V první řadě bylo vydáno rozhodnutí Vrchního 

soudu, zpřísňující požadavky na určení rozhodce v rozhodčích řízeních ad hoc. Druhou 

událostí je v historii fungování sdružení CZ.NIC doposud největší (a v podstatě první masové) 

zablokování domén, které byly svými držiteli využívány k závadné činnosti. Třetí, 

nejčerstvější událostí, je pak novela právní úpravy spotřebitelských úvěrů, vztahující se i na 

problematiku rozhodčích doložek, která před několika dny byla schválena Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu České republiky. 

Z první a třetí v předchozím odstavci uvedené události lze usuzovat, že právní úprava 

rozhodčího řízení rozhodně není na konci svého vývoje. V podstatě celospolečensky 

přijímaný názor, že jsou rozhodčí doložky zneužívány v neprospěch slabší strany, vede 

k legitimnímu požadavku na větší regulaci a kontrolu rozhodčích řízení. S ohledem na tento 

názor získala problematika rozhodčího řízení zcela neprávem záporný nádech. Dovoluji si 

říci, že nedávno přijaté novely příslušných zákonů tento úhel pohledu změní.  

Vzhledem k tomu, že byla stanovena celá řada povinností pro instituce, poskytující 

lidem finanční půjčky, je následná transparentnost sjednávání rozhodčích doložek ve 

spotřebitelských smlouvách a změna názoru veřejnosti nevyhnutelná. Výše zmíněnou novelou 

ovšem nedošlo k vyřešení všech sporných otázek rozhodčího řízení. De lege ferenda je 

nezbytné zákonnou formou upravit také dostatečným způsobem působnost a pravomoc 

rozhodčích institucí ad hoc.  

Nelze očekávat, že by byla oblast internetových domén v delším časovém horizontu 

ponechána výlučně v rukou zájmového sdružení právnických osob, což v současné době vede 

k tomu, že se každý zájemce o doménu musí bezpodmínečně vzdát práva na soudní ochranu a 

svěřit případné spory o domény výlučně do rukou některého z rozhodců. 

 Doménových jmen, která obsahují jméno slavné či všeobecně známé osoby, existuje 

celá řada, ať už se jedná o čelní představitelé států, herce či zpěváky. V zájmu zachování 

vlastní popularity, získání více obdivovatelů či zabránění diskreditace své osoby mají i tyto 

celebrity zájem vlastnit domény, obsahující jejich jména. Sporů o doménová jména světových 

celebrit proběhla již celá řada. V českém prostředí nelze nezmínit nedávno ukončený a médii 

sledovaný spor o doménu paroubek.eu. Na tomto sporu o doménu lze spatřit širokou možnost 

využití domén, kdy jedna společnost, vlastnící doménu paroubek.eu, využila tohoto 



vlastnictví jako reklamu pro svou podnikatelskou činnost. S takovýmto využíváním domén za 

účelem výdělku se v budoucnu budeme nepochybně setkávat stále častěji.  

 Rozhodčí řízení ve sporech o doménová jména se koná výhradně elektronickou 

formou. De lege ferenda je tato forma řízení nesporně perspektivní nejen pro rozhodčí řízení o 

jiných sporech, ale i pro řízení konaná před obecnými soudy. Pochopitelně taková změna by 

znamenala nutnost novelizace celé řady právních předpisů, ale i samotného justičního 

systému, což je s ohledem na současnou situaci poněkud odvážná myšlenka. Nesporné 

výhody, nejen klasického rozhodčího řízení, ale zejména rozhodčího řízení on-line, stojí 

bezesporu k zamyšlení se nad nedostatky stávající právní úpravy. 

 Závěrem je nutné říci, že problematika doménových jmen i rozhodčího řízení on-line 

je nadčasová. Ve srovnání s jinými řízeními vykazuje tento způsob řešení sporů řadu pozitiv a 

měl by jistě být do budoucna vzorem pro jiné způsoby rozhodování sporů. 

 
 
 
 


