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1 Úvod 

Síť internet je v současnosti pořád ještě relativně novým pojmem a v mnoha 

ohledech prostředím ne zcela probádaným. Většině právních řádů, a ten český 

nevyjímaje, se ještě nepodařilo se všemi nejasnostmi, nástrahami a riziky, které jsou 

s tak rozsáhlým projektem, jako je internet, spojeny, uspokojivě vypořádat, nebo 

alespoň tyto nástrahy komplexně pojmenovat. Velmi kontroverzní, alespoň co se počtu 

sporů a odlišných názorů na věc týče, je právě oblast doménových jmen. Doménové 

jméno je pojmem dnes jiţ většině uţivatelů internetu známým, ne však zcela 

pochopeným. Téměř kaţdý uţivatel internetu, kaţdý subjekt, do jehoţ činnosti internet 

zasahuje nebo ji nějak ovlivňuje, si je vědom potenciální ekonomické hodnoty dobře 

znějícího, zapamatovatelného, popřípadě u veřejnosti jiţ proslulého doménového jména. 

Zejména ekonomické subjekty se pak tato lukrativní doménová jména snaţí získat a mít 

z nich hospodářský prospěch. Oblast doménových jmen se neustále rozvíjí, coţ 

dokládají i čísla z některých statistik: v současnosti existuje 280 domén nejvyššího řádu, 

z nichţ 248 je národních
1
; v červnu 2010 bylo v doméně .cz registrováno celkem 697 

932 domén, coţ představuje v půlročním horizontu nárůst o 10 %, v doméně .cn (Čína) 

byl ve stejném období zaznamenán nárůst o 25 % a celkový počet registrovaných 

doménových jmen dosáhl čísla 16 820 000.
2
 

Doménová jména tak i přesto, ţe mohou být velmi cenným statkem a nabývat aţ 

nedozírných peněţních hodnot, nejsou povětšinou právními řády nijak chráněna a 

drţitelům těchto jmen, kteří se je snaţí před dalšími subjekty chránit, nebo naopak 

osobám, které chtějí doménové jméno z legitimních důvodů získat, nezbývá nic jiného, 

neţ se svých práv domáhat prostřednictvím institutů a nástrojů doménovému jménu 

blízkých a v právu zakotvených.  V tomto ohledu hrají prim, a to nejen v českém 

právním prostředí, ochranné známky, které patří do skupiny práv na označení a jako 

takové mají s doménovými jmény mnoho společného. Důvodem této nezastupitelné role 

ochranných známek je i to, ţe ochranné známky jsou povětšinou v právních řádech 

komplexně upraveny a zpravidla se k nim stačila vyvinout dostatečně rozsáhlá 

judikatura. 

                                                 

1
 DAVIES, Kim. ICANN blog: How many top-level domain are there?[online]. 1. 

března 2009 [cit: 2010-12-4]. Dostupné z WWW: http://blog.icann.org/2009/03/tld-

census 
2
 DomainesInfo. Statistiques mondiales des noms de domaine Juin 2010 [online]. červen 

2010 [cit: 2010-12-4]. Dostupné z WWW: http://www.domainesinfo.fr/statistiques.php 
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Doménovými jmény a jejich právním zakotvením se bohuţel zabývá pouze 

několik jednotlivců, a pohled na celou problematiku je tak do jisté míry omezen. 

Odborná literatura se omezuje pouze na několik jednotek povětšinou názorově jiţ 

překonaných publikací, odborné články pak často nejsou kvalitně zpracovány, a 

s názory v nich vyjádřenými se tudíţ nelze beze zbytku ztotoţnit. Taktéţ judikatura se 

v této oblasti rozvíjí jen velice pozvolna a zatím bylo publikováno jen velmi málo 

soudních rozhodnutí.   

Téma diplomové práce jsem si zvolil právě z důvodů absence jakéhokoliv 

zákonného zakotvení doménových jmen a z důvodů nejednotnosti názorů, která byla 

s danou problematikou spojena. V úvodní části diplomové práci se nejprve snaţím 

popsat a pojmenovat doménové jména z technického úhlu pohledu a dále pak nastínit 

zastávané rozdělení doménových jmen do hierarchické struktury. Následně zmíním 

instituce, které hrají v rozvoji a formování doménových jmen nezastupitelnou roli, a 

instituce, které se zabývají rozhodováním doménových sporů. V další kapitole se budu 

zabývat právní povahou doménových jmen a pokusím se odpovědět na otázku, co 

vlastně doménové jméno z právního hlediska je, a zařadit jej do struktury průmyslových 

práv. Dále přiblíţím jednotlivé procesy registrace doménových jmen, jejich principy a 

vzájemné odlišnosti. To vše s důrazem na úskalí, která jsou s registrací doménových 

jmen spojena. Druhá část diplomové práce bude věnována jednotlivým formám 

registrace a uţívání doménových jmen ve zlé víře, zejména pak cybersquattingem a 

jemu podobným jednáním. Důleţitá pak je kapitola, ve které se zamyslím nad vztahem 

doménového jména a vybraných právních institutů, zejména ochranných známek, 

obchodní firmy nebo jména právnických osob. Budu se snaţit mezi těmito instituty najít 

paralely a dovodit tak moţnosti ochrany doménových jmen.  
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2 Doménové jméno 

2.1 Pojem 

Kaţdý počítač nebo skupinu počítačů (síť) připojených k internetu musí být 

moţné jednoznačně identifikovat. K takovéto identifikaci slouţí tzv. IP (Internet 

Protokol) adresa, skládající se ze čtyř mnoţin čísel oddělených tečkami. Kaţdá tato 

mnoţina představuje jeden bajt (jednotka mnoţství dat v informatice), který je 

zapisován v desítkové soustavě. U prakticky všech dnešních počítačů představuje 1 bajt 

8 bitů. Do 1 bajtu je moţné uloţit celkem 2
n
 různých hodnot, kde n je velikost bajtu 

v bitech. Pro osmibitový bajt to znamená 256 hodnot, pro účely IP adresy hodnoty od 0-

255.
3
 Reálně to znamená, ţe kaţdá IP adresa je tvořena 4 mnoţinami čísel, z nichţ 

kaţdé můţe mít hodnotu 0-255. IP adresa tak můţe mít hodnotu např. 192.168.10.8. 

Tato v současnosti nejrozšířenější verze internetového protokolu nese označení IPv4. 

V protokolu IPv4 je ale moţné přidělit pouze 2
32

 IP adres, a to navíc jen teoreticky, 

neboť IP adresy jsou přidělovány hierarchicky a část IP adres je rezervována pro vnitřní 

potřeby protokolu. Dále pak verze protokolu IPv4 nevyhovuje stále narůstajícím 

přenosovým rychlostem. Tyto nedostatky řeší nová verze protokolu IPv6, která má 

délku nikoliv 32 bitů, ale 128 bitů. Teoreticky tak bude moţné přidělit aţ 2
128

 IP adres.  

2.2 Technické aspekty 

2.2.1 DNS 

Výše popsané označení počítačů a jejich skupin (sítí) pomocí IP adres je pro 

běţné uţivatele internetu nepraktické, jednotlivé IP adresy jsou pak jen těţko 

zapamatovatelné. Z těchto důvodů vyvinul Paul Mockapetris v roce 1983 (aktualizován 

pak byl tento systém v roce 1987) na popud Johna Postela
4
  tzv. systém DNS (Domain 

Name System)
5
, který umoţňuje pro identifikaci jednotlivých počítačů nebo jejich sítí 

                                                 

3
 WIKIPEDIE Otevřená encyklopedie. Byte [online]. 21. září 2010 [cit. 2010-10-16]. 

Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Byte 
4
 Jon Postel (1943 – 1998) byl americký vědec, který výrazně přispěl k rozvoji 

internetu, zejména pak k zaloţení a rozvoji mnoha jeho technických standardů.  
5
 WIKIPEDIE Otevřená encyklopedie. Domain Name System [online]. 15. října 2010 

[cit. 2010-10-16]. Dostupné z WWW: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System 
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uţívat místo číselných hodnot slovní výrazy. Jedné IP adrese je tak moţno přidělit jedno 

nebo více doménových jmen, ale jedno doménové jméno můţe odkazovat nejvýše na 

jednu IP adresu. Překlad doménových jmen na jejich IP adresy, které tato jména 

označují, probíhá prostřednictví tzv. DNS serverů.  

Doménovým jménem se tak rozumí jedinečné slovní označení, které 

jednoznačně identifikuje určitý počítač nebo skupinu počítačů (k pravidlům tvorby 

doménových jmen viz příslušná kapitola). Z logiky věci potom vyplývá, ţe kaţdé 

doménové jméno můţe být zaregistrováno pouze jednou.  

2.2.2 Struktura 

Systém domén tvoři jakýsi hierarchicky uspořádaný strom, kde kořen je tvořen 

tzv. kořenovou doménou (root domain), která se zapisuje jako samotná tečka. Následují 

domény nejvyššího řádu, mezi které patří jak generické domény, tak domény národní (o 

národních a generických doménách viz příslušná kapitola). Následují domény druhého 

řádu (někdy označované za domény niţšího řádu), které jsou jiţ dány k dispozici a 

registraci koncovým uţivatelům, aby si v jejich prostoru zaregistrovali svá vlastní 

doménová jména. Z nejznámějších zmiňme google, microsoft, bbc. Celé doménové 

jméno pak můţe znít např. google.com, microsoft.com, bbc.co.uk. Je pak na samotném 

drţiteli doménové jména, jestli toto své jméno rozšíří o další úroveň, tj. přidáním tečky 

a slovního označení před doménu druhého řádu. Rozšíření doménového jména o další 

úrovně nepodléhá ţádné registraci ani jakémukoliv jinému administrativnímu úkonu, je 

výhradně na drţiteli doménového jména, zdali této moţnosti vyuţije. Za příklad můţe 

slouţit např. news.google.com, maps.google.com, gmail.google.com.  

2.2.3 Domény nejvyššího řádu (Top Level Domaines, TLD) 

Domény nejvyššího řádu (Top Level Domaines, dále v textu jen TLD) se dělí do 

třech základních skupin, tzv. generické domény nejvyššího řádu (generic Top Level 

Domains, dále v textu jen generické TLD), národní domény nejvyššího řádu (country 

code Top Level Domains, dále v textu jen národní TLD) a infrastrukturní domény 

nejvyššího řádu (infrastructure Top Level Domains dále v textu jen infrastrukturní 

TLD). Správa domén nejvyšší úrovně je rozdělena mezi IANA a ICANN (o institucích 

činných v oblasti doménových jmen viz příslušné kapitoly).  

Generické TLD byly implementovány jiţ v roce 1984 a jsou historicky nejstarší 

skupinou domén nevyššího řádu. Nejstaršími generickými TLD jsou: 
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.gov - pro vládní subjekty USA,  

.edu - pro vzdělávací instituce USA,  

.mil - pro vojenské instituce USA,  

.int - pro mezinárodní nepodnikatelské organizace,  

.com - pro obchodní subjekty,  

.org - pro subjekty nezapadající pod ostatní druhy generických TLD,  

.net -  pro subjekty spravující sítě.   

První čtyři generické TLD jsou vyhrazeny pro uvedené subjekty a instituce a volná 

registrace těchto domén není moţná. Pro registrace ostatních byl rozhodující charakter 

činnosti ţadatele o registrace domény. Toto jiţ neplatí a uvedené domény mohou být 

registrovány bez ohledu na tato kritéria, a to ţadateli z celého světa. Masové rozšíření 

uţivatelů internetu a ţadatelů o nové registrace si vyţádalo zavedení dalších 

generických TLD. V roce 2001 byly aktivovány generické TLD .biz, .info a .museum, 

v roce 2002 pak .name, .coop, .pro a .aero.  

V roce 2003 a 2004 ICANN aktivoval tzv. sponzorované domény nejvyššího 

řádu (sponsored Top Level Domains, dále v textu jen sponzorované TLD). Jednotlivé 

sponzorované TLD mají svého sponzora, který reprezentuje určitou komunitu a 

rozhoduje o povolení registrace. Za všechny zmiňme .aero pro představitele leteckého 

průmyslu (sponzor SITA), .cat pro členy katalánské jazykové a kulturní komunity 

(sponzor Fundació puntCat) a .museum pro muzejní instituce (sponzor Museum Domain 

Management Association).  

Národní TLD jsou tvořeny dvoupísmennou zkratkou představující název 

určitého státu, která je aţ na několik výjimek přidělována v souladu se standardem ISO 

3166-1. Mezi národní TLD, které jsou tvořeny odlišně, patří např. .uk (dle standardu 

ISO 3166-1 by Velké Británii příslušela zkratka .gb). Doménová jména v rámci 

jednotlivých národních TLD registrují národní správci, pověřeni organizací IANA. 

Správcem domény .cz bylo pověřeno zájmové sdruţení právnických osob CZ.NIC, 

z.s.p.o. Pravidla pro registraci doménových jmen v rámci jednotlivých národních TLD 

stanoví pověření národní správci, a liší se tedy stát od státu.  

Na počátku třetího tisíciletí ICANN rozhodla o moţnosti pouţívat 

v doménových jménech národních znakových sad a zavedla tak tzv. Internationalized 

Domain Name (dále v textu je IDN). Důvodem pro tento krok byla snaha učinit internet 

dostupnějším. Jako první IDN zavedla Čína (2000) a Japonsko (2001), první v Evropě 
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pak bylo Polsko (2003).
6
 Nutno dodat, ţe tato první verze IDN se potýkala s mnoha 

technickými problémy a neumoţňovala uţívat národní znakové sady v doménách 

nejvyššího řádu. Všechny tyto nedostatky se pravděpodobně podařilo vyřešit novou 

verzí IDN, tzv. Internationalized Counrty Code Top-level Domain Dame (dále v textu 

IDN národní TLD), o jejímţ zavedení bylo rozhodnuto v roce 2006. Na svém výročním 

zasedání v říjnu 2009 v Soulu v Jiţní Koreji ICANN schválila tzv. IDN ccTLD Fast 

Track Process, jehoţ prostřednictvím má dojít k samotné realizaci projektu IDN 

národní TLD. Prvními státy, které mohou ve svých doménových jménech uţívat 

národních znakových sad, se pak v roce 2010 staly Egypt, Saudská Arábie a Spojené 

arabské emiráty.
7
 Podle dosavadního vývoje se dá očekávat, ţe moţnosti zavést IDN 

národní TLD vyuţijí hlavně státy, které nepouţívají latinskou abecedu. Se zavedením 

IDN národní TLD se v ČR zatím nepočítá.   

Mezi infrastrukturní TLD v současné době patří pouze doména .arpa, která je 

uţívána výhradně pro potřeby internetové infrastruktury. Původně slouţila tato doména 

při přechodu z ARPANET na systém DNS ke zpětnému překladu IP adres na doménová 

jména a k potřebám s tím spojeným. Od původního záměru doménu .arpa zrušit s tím, 

ţe její funkce budou nadále k dispozici pod doménou .int, bylo upuštěno a doména 

.arpa nadále existuje.
8
 Tuto doménu spravuje IANA.

9
    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6
 Pavel Satrapa. IDN aneb žluťoučký kůň.cz – LUPA [online]. 13. února [cit. 2010-10-

23]. Dostupné z WWW: http://www.lupa.cz/clanky/idn-aneb-zlutoucky-kun-cz 
7
 ICANN. Internationalized Domain Names [online]. 22. října 2010 [cit. 2010-10-23]. 

Dostupné z WWW: http://www.icann.org/en/topics/idn 
8
 WIKIPEDIE Otevřená encyklopedie .arpa  [online]. 18. října 2010 [cit. 2010-10-23]. 

Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/.arpa 
9
 IANA. ARPA Zone Management [online]. [cit. 2010-10-23]. Dostupné z WWW: 

http://www.iana.org/domains/arpa 
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3 Instituce činné v oblasti doménových jmen 

3.1 ICANN 

3.1.1 Historie 

Rychlý rozvoj internetu (a zejména pak jeho komercializace) v 90. letech si 

vyţádal nutnost vzniku na vládě Spojených států amerických nezávislého subjektu, 

kterému by byla předána správa IANA a tím faktická správa internetu. Slovy tehdejšího 

prezidenta Spojených států amerických Billa Clintona bylo nutno „…privatizovat, zvýšit 

konkurenci a podporovat mezinárodní spoluúčast v systému doménových jmen“. Tyto 

cíle byly vyjádřeny v roce 1997 v dokumentu nazvaném A Framework for Global 

Electronic Commerce, a následně pak v tzv. Zeleném listu nazvaném A Proposal to 

Improve the Technical Management of Internet Names and Addresses, vydaném 30. 

ledna 1998 National Telecommunications and Information Administration (Národní 

telekomunikační a informační úřad; dále v textu jen NTIA). Zelený list byl spíše 

návrhem technického a administrativního řešení situace v síti internet a široká veřejnost 

mohla k dokumentu podávat svá stanoviska a komentáře. Vzhledem k principálně 

protichůdným názorům na budoucnost internetu bylo dosaţení konsenzu velmi obtíţné. 

Bílý list nazvaný Management of Internet Names & Addresse z června roku 1998 

představoval jakýsi kompromis mezi názory americké administrativy a odbornou 

veřejností, reprezentovanou zejména Jonem Postelem.
10

 

Vše vyvrcholilo v září roku 1998, kdy IANA a Network Solution Inc. zveřejnily 

návrh stanov a statutu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; 

dále v textu jen ICANN), vybraly členy zatímního sboru ředitelů a prohlásily ICANN za 

neziskovou organizaci.  ICANN byl zaloţen 30. září 1998 ve státě Kalifornie ve 

Spojených státech amerických.
11

 

3.1.2 Činnost 

Úkolem ICANN je koordinovat na všech úrovních celosvětový systém 

jedinečných identifikátorů v síti internet, zejména pak zajistit jeho stabilitu a bezpečné 

                                                 

10
 Bruce Arnold, ICANN profile: History [online]. Caslon Analytics. Květen 2008. 

Dostupné z WWW: http://www.caslon.com.au/icannprofile1.htm 
11

 Domain Names Part I, ICANN [online]. ahref.com, a comunity for web developers. 

Dostupné z WWW: http://www.ahref.com/guides/industry/199903/0323piou3.html 
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fungování. ICANN krom jiného (1) koordinuje přidělování a přiřazování souboru tří 

jedinečných internetových identifikátorů, kterými jsou (a) doménová jména (tvořící 

systém DNS), (b) adresy internetových protokolů (tzv. IP adresy) a systém autonomních 

čísel (tzv. Autonomus System Number (ASN)), (c) čísla portů protokolu a čísla 

parametrů, (2) koordinuje činnost a vývoj kořenového nameserverového systému DNS, 

(3) koordinuje přiměřený a vhodný rozvoj zásad vztahujících se ke zmíněným 

technickým funkcím.
12

  

ICANN je tak zejména odpovědný za koordinaci technické správy DNS vedoucí 

k zajištění všeobecné rozlišitelnosti tak, aby všichni uţivatelé internetu byli schopni 

nalézt veškeré platné adresy. Tento úkol je naplňován dozorem nad (1) distribucí 

jedinečných internetových identifikátorů pouţívaných při operacích v síti internet a (2) 

delegací top-level doménových jmen.
13

 

3.1.3 Organizace 

3.1.3.1 Vedení ICANN 

Vrcholným orgánem ICANN je sbor ředitelů (Board of Directors) sestávající z 

celkem 21 členů, z nichţ 15 je nadáno hlasovacím právem a 6 přidruţených členů je bez 

hlasovacích práv. Výběr členů sboru ředitelů je v působnosti jmenovacího výboru 

(Nominating Comittee), podpůrných organizací a poradních výborů a skupin působících 

v rámci ICANN. Způsob nominování členů sboru ředitelů zajišťuje nejen nezávislost v 

rozhodování na státních institucích, ale i tolik potřebnou zeměpisnou, kulturní a 

názorovou rozmanitost a různorodou profesní specializaci jednotlivých členů. Sbor 

ředitelů pak ze svých členů volí svého předsedu a místopředsedu. 

Samotným výkonným řízením ICANN je pak pověřen prezident, který je ex 

officio členem sboru ředitelů s hlasovacím právem. 

3.1.3.2 Podpůrné organizace, poradní výbory, ombudsman 

ICANN prostřednictvím svých podpůrných organizací a poradních výborů 

disponuje rozsáhlým odborným aparátem, který v souladu se statutem ICANN zajišťuje 

                                                 

12
 ICANN. Bylaws for internet corporation for assigned names and numbers [online]. 

29. června 2009 [cit. 2010-07-25]. Dostupné z WWW: 

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm 
13

 ICANN. ICANN [online]. 26. března 2007 [cit. 2010-07-31]. Dostupné z WWW: 

http://icann.org/tr/english.html 
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naplňování jeho cílů. Mezi nejvýznamnější subjekty, jejichţ působnost je upravena ve 

statutu ICANN, patří tyto podpůrné organizace a poradní výbory: 

→ Address Supporting Organization (ASO) byla ustavena v roce 1999 na základě 

konsenzu mezi třemi tehdy existujícími regionálními registry (APNIC, ARIN, 

RIPE NCC). Mezi úkoly ASO patří přezkum a rozvoj doporučení ohledně zásad 

týkajících se IP adres, dále pak ASO funguje jako poradní orgán sboru 

ředitelů.
14

  

→ Country Code Domain Name Supporting Organization (ccNSO) byla ustavena 

v roce 2003 jako celosvětové diskusní fórum pro správce ccTLD ve věcech 

týkajících se ccTLD. Dále je pak ccNSO odpovědná za rozvoj a poradenství 

v této oblasti.
15

 

→ Generic Names Supporting Organization (gNSO) je odpovědná za rozvoj a 

poradenství v oblasti gTLD.
16

  

→ At-Large Advisory Committee (ALAC) je skupina jednotlivých uţivatelů 

internetu, kteří se účastní rozvoje zásad ICANN. Pomocí ALAC jsou tak 

reflektovány názory široké veřejnosti týkající se DNS.
17

  

→ Governmental Advisory Committee (GAC) poskytuje ICANN rady a 

připomínky ohledně DNS z pohledu jednotlivých národních vládních institucí.
18

 

→ Security and Stability Advisory Committee (SSAC) poskytuje ICANN rady 

ohledně bezpečnosti a integrity systému přidělování internetových jmen a 

adres.
19

 

→ Root Server System Advisory Committee (RSSAC) poskytuje ICANN rady 

ohledně činnosti v oblasti kořenového nameserverového systému DNS.
20

 

                                                 

14
 ASO. What is ASO [online] [cit. 2010-07-31]. Dostupné z WWW: 

http://aso.icann.org/internet-community/what-is-the-aso/ 
15

 ccNSO. About the ccNSO [online] [cit. 2010-07-31]. Dostupné z WWW: 

http://ccnso.icann.org/about 
16

 gNSO. GNSO Reference Documents [online] [cit. 2010-07-31]. Dostupné z WWW: 

http://gnso.icann.org/reference-documents.htm 
17

 At-Large Community. What Is At-Large? [online] [cit. 2010-07-31]. Dostupné z 

WWW: http://www.atlarge.icann.org/en/whatis.htm 
18

 Governmental Advisory Committee. About GAC [online] [cit. 2010-07-31]. Dostupné 

z WWW: http://gac.icann.org/about-gac/ 
19

 ICANN. Bylaws for internet corporation for assigned names and numbers [online]. 

29. června 2009 [cit. 2010-07-25]. Dostupné z WWW: 

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm 
20
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→ Technical Liaison Group (TLG) funguje jako poradní orgán sboru ředitelů a 

ostatních orgánů ICANN pro otázky technického charakteru. TLG se skládá ze 

čtyř organizací: European Telecommunications Standards Institute (ETSI), 

International Telecommunications Union's Telecommunication Standardization 

Sector (ITU-T), World Wide Web Consortium (W3C) a Internet Architecture 

Board (IAB).
21

 

→ Ombudsman: Ombudsman je jmenovaný sborem ředitelů na dva roky. Úkolem 

ombudsmana je zabývat se stíţnostmi členů ICANN na chování zaměstnanců a 

představitelů ICANN a napomoci k řešení sporů z nich vznikajících.  

3.2 WIPO 

3.2.1 Historie 

Historie WIPO (World Intellectual Property Organization – Světová organizace 

duševního vlastnictví; dále v textu jen WIPO) sahá do roku 1880, kdy byla v Paříţi 

uspořádána diplomatická konference, na které se měla vytvořit mezinárodní pravidla 

pro řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví. Výsledkem této konference byla 

nakonec Paříţská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, přijatá v roce 1883. 

Kvůli odlišnostem mezi právem průmyslového vlastnictví a autorským právem byla 

následně v roce 1886 přijata ještě Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých 

děl.  

Po přijetí úmluv byly zároveň ustaveny dva úřady, které se měly starat o agendu 

spojenou s ochranou duševního vlastnictví. Tyto se v roce 1893 spojily a utvořily 

Mezinárodní spojené úřady pro ochranu duševního vlastnictví, známé spíše pod 

francouzskou zkratkou BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la 

Propriété Intellectuelle, dále v textu jen BIRPI). V Bernu sídlící BIRPI se později 

přestěhovalo do Ţenevy, kvůli blízkosti ostatních úřadů Organizace spojených národů, a 

později došlo k jeho přeměně ve Světovou organizaci duševního vlastnictví – WIPO a 

plnému začlenění do struktur OSN.
22

  

                                                 

 
22

 WIPO. Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 

Works (1886) [online]. [cit. 2010-11-27]. Dostupné z WWW: 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html 
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3.2.2 Činnost 

Podle článku 1 Dohody mezi OSN a WIPO je hlavní náplní WIPO péče o 

duševní vlastnictví na celém světě, propagace kreativní duševní aktivity a 

zabezpečování přenosu technologií vztahujících se k duševnímu vlastnictví do 

rozvojových zemí s cílem urychlit jejich ekonomický, sociální a kulturní rozvoj.
23

  

Pro účely této práce je zejména důleţité, ţe WIPO má rovněţ na starosti 

mimosoudní řešení sporů při porušování práv duševního vlastnictví. Činí tak pomocí 

Rozhodčího a mediačního centra při Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO 

Arbitration and Mediation Center). Do pravomoci tohoto centra spadají i spory ohledně 

doménových jmen, neboť je jedním ze čtyř míst, kde mohou být rozhodovány spory 

podle pravidel UDRP (více o UDRP v následující kapitole), a rovněţ je s počtem okolo 

150 rozhodců z těchto pověřených míst tím nejdůleţitějším.
24

 

3.3 UDRP 

Díky rozvoji komerčního vyuţití internetu během devadesátých let postupně 

přibývalo i registrovaných doménových jmen a rovněţ sporů o ně vedených. Prvním 

souborem pravidel pro řešení těchto sporů byl Domain name dispute policy, který sepsal 

v roce 1995 americký registrátor Network Solution Inc. (dále v textu jen NSI). 

S rozvojem ICANN však postupně došlo i k pokrytí právní oblasti globální 

administrace doménových jmen. V roce 1999 byla na zasedání v Santiagu de Chile 

přijata nová, jednotná pravidla pro řešení těchto sporů. Mluvíme-li o UDRP, jedná se 

vlastně o dva nerozlučně spjaté dokumenty: samotné UDRP (The Uniform Domain 

Name Dispute Resolution Policy - Jednotné zásady pro řešení sporů týkajících se 

doménových jmen),
25

 které jsou hmotněprávním souborem pravidel týkajících se 

registrace a ochrany doménových jmen, a RUDRP (The Rules for Uniform Domain 

                                                 

23
 WIPO. Agreement between the United Nations and the World Intellectual Property 

Organization. 17. prosince 1974 [online]. [cit. 2010-11-27]. Dostupné z WWW: 

http://www.wipo.int/treaties/en/agreement/index.html 
24

 Sehnalová, J. Řešení sporů v oblasti domén podle ICANN. [online]. 18. února 2002 

[cit. 2010-11-07]. Dostupné z WWW: http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=70954 
25

 ICANN. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy [online]. 13. srpna 2010 

[cit. 2010-11-13]. Dostupné z WWW: http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-

24oct99.htm 
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Name Dispute Resolution Policy - Pravidla Jednotných zásad řešení sporů o 

doménových jménech), které jsou procesněprávní úpravou řešení těchto sporů.
26

 

UDRP je platné pro řešení sporů v rámci  generických TLD  a těch národních 

domén nejvyššího řádu, které na zásady UDRP dobrovolně přistoupily. 

3.3.1 Fungování UDRP  

Základním pilířem fungování UDRP je souhlas všech registrátorů s podvolením 

se těmto pravidlům. To je zajištěno díky nutnosti jejich akreditace ICANN. Po roce 

1999 tak registrátoři museli své podmínky registrace upravit tak, aby se jejich klienti 

spolu s registrací domény zároveň zavázali i k respektování podmínek UDRP.  

Pokud dojde k řízení podle UDRP, ţalovaným můţe být jak drţitel, tak i 

registrátor. Ţalobní nárok v tomto řízení je ovšem omezený pouze na zrušení 

doménového jména, jeho převedení na ţalující stranu, nebo na zrušení rozhodnutí 

správce doménového jména. 

Ţalující strana při těchto sporech má zpravidla naději na okamţitý úspěch, 

pokud ţalovaná strana neuţívá doménové jméno v dobré víře. Jedná se zejména o 

případy, kdy doménové jméno (1) bylo zaregistrováno nebo pořízeno za účelem 

prodeje, pronájmu nebo jiného převodu oprávněnému drţiteli takového názvu nebo 

veřejnému orgánu, (2) bylo zaregistrováno s cílem zabránit oprávněnému drţiteli názvu 

nebo veřejnému orgánu pouţít jej, (3) bylo zaregistrováno za účelem poškození 

konkurenta, (4) je zaměnitelné s označením, ke kterému ţalující straně svědčí práva a 

toto doménové jméno tak bylo pouţito ke získání neoprávněného prospěchu na její 

úkor, (5) je osobním jménem a neexistuje ţádná prokazatelná souvislost mezi 

ţalovaným a jménem.
27

 

UDRP je hojně vyuţívané zejména pro svoji rychlost a kvůli řádově niţším 

nákladům na řízení neţ v případě standardního soudního sporu. Z tohoto důvodu je 

kaţdý rok dle UDRP rozhodnuto několik tisíc sporů.
28,29

 Rozhodnutí pomocí UDRP 

                                                 

26
 tamtéţ 

27
 Novák, O. Doménové spory a ADR. [online]. [cit. 2010-11-07]. Dostupné z WWW: 

www.komora.cz/Files/FITPRO/Prezentace/16-17_ 

Novak_Domenove_spory_a_ADR.pdf 
28

 WIPO. Brands Tackle Cybersquatters in 2009, UDRP becomes Eco-Friendly 

[online]. 23. března 2010 [cit. 2010-11-07]. Dostupné z WWW: 

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article_0007.html 
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bývá v naprosté většině případů finální, ačkoliv je moţné, aby obě strany toto 

rozhodnutí napadly u příslušného soudu (kterým je soud v místě registrátora) a 

postupovaly cestou standardního soudního sporu.
30

  

Mimo jiţ uvedeného Rozhodčího a mediačního centra při WIPO jsou oprávněny 

rozhodovat spory podle UDRP ještě National Arbitration Forum v USA, asijské Asian 

Domain Name Dispute Resolution Centre a rovněţ v Praze sídlící Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 

3.4 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky (dále v textu jen rozhodčí soud) byl zaloţen v roce 1946 jako Rozhodčí soud 

při Československé obchodní komoře. V roce 1980 byl přejmenován na Rozhodčí soud 

při Československé obchodní a průmyslové komoře, od roku 1995 platí současný název. 

Rozhodčí soud je klasickou rozhodčí institucí, na jejíţ rozhodovací činnost se vztahuje 

zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále v textu 

jen zákon o rozhodčím řízení).  

Působnost rozhodčího soudu je dána pouze za podmínky písemného sjednání 

rozhodčí doloţky. Rozhodčí doloţka bývá zpravidla jiţ součástí smlouvy, z níţ spor 

vychází, je ale moţné sjednat ad hoc rozhodčí doloţku (ve formě dodatku či samostatné 

rozhodčí smlouvy) aţ ve chvíli, kdy mezi smluvními stranami dojde ke sporu. Spor je 

pak rozhodován v souladu se zněním rozhodčí doloţky, zpravidla senátem o třech 

rozhodcích vybraných ze seznamu rozhodců vedeným rozhodčím soudem.
31

 Kaţdá ze 

stran sporu si pak zvolí jednoho rozhodce, tito rozhodci pak zvolí předsedu senátu. 

Řízení před rozhodčím soudem se řídí jím vydaným řádem
32

, který je pro spor závaznou 

procesní normou. Rozhodčí senát vydává rozhodnutí formou rozhodčího nálezu, který 

                                                                                                                                               

29
 National Arbitration Forum. National Arbitration Forum Domain Name Dispute 

Filings Hold Steady in 2009. [online]. 5. dubna 2010 [cit. 2010-11-07]. Dostupné 

z WWW: http://domains.adrforum.com/newsroom.aspx?itemID=1595 
30

 National Arbitration Forum. Frequently Asked Questions. [online]. [cit. 2010-11-07]. 

Dostupné z WWW: http://domains.adrforum.com/main.aspx?itemID=1604 
31

 K 1.  lednu 2010 obsahoval seznam jména 306 rozhodců. 
32

 Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky pro vnitrostátní spory [online]. 1. února 2007 [cit. 2010-11-20]. 

Dostupné z WWW: 

http://www.arbcourt.cz/index.php?url=rady/cz_rad_vnitr_od_20070201_uz.htm 
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je rozhodnutím konečným a můţe být zrušen obecným soudem pouze za splnění 

podmínek v ustanovení § 31 zákona o rozhodčím řízení. 

3.4.1 Rozhodování sporu o doménová jména 

Rozhodčí soud se během posledních deseti let stal významnou institucí v oblasti 

rozhodování sporů z doménových jmen. V současné době je dána jeho příslušnost 

k rozhodování sporů o (1) doménová jména .cz, (2) doménová jména .eu a (3) generická 

doménová jména (k pravidlům rozhodování sporů o generická doménová jména viz 

výše).   

3.4.1.1 Spory o doménová jména .cz 

Rozhodčí soud je od roku 2004 příslušný k rozhodování sporu o doménová 

jména .cz. Registrací doménového jména .cz u libovolného registrátora vyjadřuje 

ţadatel o registraci souhlas s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD
33

 a s 

Pravidly alternativního řešení sporů
34

 vydaných sdruţením CZ.NIC, z.s.p.o. Pravidla 

alternativního řešení sporů plní funkci rozhodčí smlouvy, a ţadatel se tak registrací 

doménového jména .cz dobrovolně podrobuje pravomoci rozhodčího soudu. 

Specifičnost sporů o doménová jména a zájem na rychlém a administrativně 

nenáročném řízení vedl rozhodčí soud k vydání Řádu pro řešení sporů o domény .cz, 

který se tak pro tato řízení stává závaznou procesní normou.  

V souladu s Řádem pro řešení sporu o domény .cz je rozhodčí řízení vedeno 

zpravidla elektronicky, prostřednictvím on-line platformy provozované rozhodčím 

soudem. Standardně je spor rozhodován jedním rozhodcem, z vůle stran je však moţné, 

aby spor rozhodoval senát sloţeným ze tří rozhodců. Ti mají poté 30denní lhůtu na 

vyhotovení rozhodčího nálezu (tuto lhůtu lze překročit, nastanou-li výjimečné 

okolnosti), který je následně rozhodčím soudem zaslán kaţdé ze stran a sdruţení 

CZ.NIC, z.s.p.o. Poplatek za spory o doménová jména .cz je stanoven v souladu se 

                                                 

33
 Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz. [online]. 1. ledna 2010 

[cit. 2010 11-20]. Dostupné z WWW: 

http://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla_registrace_CZ_DSDng_20100101.pdf 
34

 Pravidla alternativního řešení sporů [online]. 1.října 2007 [cit. 2010-11-20]. 

Dostupné z WWW: http://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla_ADR_20071001.pdf 
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Sazebníkem Rozhodčího soudu pro spory.cz
35

 a činí nejméně částku ve výši 

34.000,- Kč.  

Pokud je ţalující stranou osoba, která není drţitelem doménového jména, je 

pravomoc rozhodčího soudu dána za předpokladu, ţe s tím ţalující strana vysloví 

souhlas. Tento souhlas pak můţe být dán pouhým písemným zahájením sporu u 

rozhodčího soudu.   

Takto pojaté rozhodčí řízení zejména svou rychlostí a administrativní 

nenáročností přináší procesním stranám mnoho výhod. Dle mého názoru jsou ale 

poplatky za řízení nastaveny ve výši, která mnoho poškozených, zejména těch 

ekonomicky slabších, od vedení sporu odradí.  

3.4.1.2  Spory o doménová jména .eu 

V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým 

se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, 

jimiţ se řídí registrace (dále v textu jen nařízení č. 874/2004), byl rozhodčí soud vybrán 

jako poskytovatel sluţeb mimosoudního řešení sporů o doménová jména .eu. Spory 

probíhají podle Pravidel pro řešení sporů o domény .eu,
36

 která vycházejí z pravidel 

zakotvených jiţ v nařízení č. 874/2004. Spory o domény .eu probíhají na podobném 

principu jako spory o domény .cz, se všemi jeho výhodami i slabinami. Taktéţ poplatky 

jsou k neprospěchu věci stanoveny na úrovni poplatků za spory o domény .cz.  

                                                 

35
 Sazebník pro doménové spory .cz  [online]. 29. října 2010 [cit. 2010-11-20]. Dostupné 

z WWW: http://www.arbcourt.cz/index.php?url=cz_sazebnik_domeny_cz.htm 
36

 Pravidla pro řešení sporů o domény .eu [online]. 2005 [cit. 2010-11-20]. Dostupné 

z WWW: http://eu.adr.eu/html/en/adr/adr_rules/eu%20adr%20rules.pdf 
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4 Právní povaha doménového jména 

Doménové jméno je pojmem relativně novým a českým právním řádem 

prozatím nikterak uchopeným. Často tak v právní teorii i praxi vyvstávají otázky, do 

jaké oblasti práva doménové jméno zařadit a jaké právní normy aplikovat na právní 

vztahy vznikající v souvislosti s doménovými jmény. Odpověď na některé z těchto 

otázek dává zatím nikterak bohatá judikatura obecných soudů České republiky, nálezy 

rozhodčích soudů (zejména nálezy Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky) a v neposlední řadě také právní teorie.  

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

v textu jen občanský zákoník) v ustanovení § 118 vymezuje, co všechno můţe být 

předmětem občanskoprávních vztahů. Pro účely této práce je pouţitelný pouze odst. 1
37

, 

který stanoví, ţe předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich 

povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty.  

Zásadní je tak otázka, zdali doménové jméno můţe být předmětem subjektivních 

práv a povinností a zdali lze dovodit jejich absolutní či relativní povahu. Právní teorie 

jiţ tradičně práva absolutní definuje jako práva působící erga omnes, jímţ je imanentní 

trojice základních oprávnění spočívajících v právu věc uţívat, těţit z ní plody a volně 

s ní nakládat. Těmto oprávněním pak odpovídá povinnost blíţe neurčených subjektů 

zdrţet se všech neoprávněných zásahů do těchto absolutních práv.  Práva relativní jsou 

pak charakterizována právy a povinnostmi vznikajícími mezi konkrétně určenými 

subjekty. V oblasti doménových jmen nacházíme jak práva absolutní, tak práva 

relativní. O doménových jménech jako o předmětu subjektivních práv by proto bylo 

moţno mluvit především u práv absolutních, neboť tato práva jsou vztahem chování 

subjektů práva k doménovému jménu přímo vymezena jako jediným kritériem.
38

  

Relativní práva se pak objevují především v souvislosti s právními vztahy vznikajícími 

v souvislosti s registrací doménového jména, např. povinnosti zdrţet se registrace 

určitého doménového jména, popř. povinnost převést doménové jméno na jinou osobu.  

                                                 

37
 z pojmu samotného vyplývá, ţe doménové jméno nemůţe nikdy být bytem či 

nebytovým prostorem ve smyslu ustanovení § 118 odst. 2 občanského zákoníku. O této 

moţnosti se tak v této práci nezmiňuji. 
38

 PELIKÁNOVÁ, Radka, ČERMÁK, Karel, jr. Právní aspekty doménových jmen. 1. 

vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2000. 210 s. 
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4.1 Doménové jméno jako věc 

Při subsumpci doménového jména pod pojmem věc se neobejdeme bez výkladu 

příslušných právních norem. Občanský zákoník v ustanovení § 119 odst. 1 říká, ţe věci 

jsou movité nebo nemovité, odst. 2 pak poskytuje výčet věcí nemovitých, které pro 

účely této práce nejsou podstatné, a nebudou tudíţ v této práci nijak řešeny. Definice 

věci není v českém právním řádu
39

 obsaţena, a je tak dovozována právní teorií a 

judikaturou obecných soudů. Občanskoprávní teorie i praxe vymezují věc v právním 

(nikoliv v obecném – běţném) smyslu tradičně jako ovladatelný hmotný předmět či 

ovladatelnou přírodní sílu (energii vodní, parní, sluneční, elektrickou, jadernou), které 

obojí slouţí potřebám lidí (mají uţitnou hodnotu).
40

 Pojmovými znaky věci jsou tak 

ovladatelnost, (ekonomická) vyuţitelnost pro potřeby lidí a v neposlední řadě také 

faktická fyzická existence.  

Ohledně ovladatelnosti doménového jména a jeho ekonomické vyuţitelnosti by 

nemělo být sporu. Interpretační problém nastává s faktickou fyzickou existencí 

doménového jména, tj. zdali doménové jméno lze povaţovat za hmotný předmět. 

Analogicky podle předchozího výkladu k pojmu věc můţeme dojít k závěru, ţe 

doménové jméno, podobně jako elektrická či sluneční energie, jako hmotný předmět 

fakticky existuje v podobě záznamu uloţeného na pevném disku určitého DNS serveru 

a lze jej v právním slova smyslu povaţovat za věc.
41

 Při aplikaci tohoto názoru by bylo 

moţné mluvit o vlastníkovi doménového jména, doménové jméno by bylo předmětem 

vlastnického práva a jako takové by poţívalo vysoké právní ochrany. Pro tento názor se 

vyslovila např. americká justice, kdyţ v dnes jiţ slavném sporu o doménu sex.com byl 

soudem vysloven názor, ţe doménové jméno je věcí v právním slova smyslu.
42

 Tento 

                                                 

39
 pojem „věc movitá“ se vyskytuje kromě občanského zákoníku např. v zákoně č. 

500/2004, správní řád nebo v zákoně č. 185/2001 o odpadech a o změně některých 

zákonů. 
40

 Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 7. vydání. 

Praha : C.H. Beck, 2002, s. 328 
41

 Sehnálek, David. Právní povaha doménového jména [online]. 20. května 2003 

[cit. 2010-11-07]. Dostupné z WWW: http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=132115 
42

 rozsudek Odvolacího soudu Spojených států amerických pro 9 obvod ve věci sporu o 

doménu sex.com, č. 01-15899 ze dne 25. července 2003 [online]. [cit. 2010-11-07]. 

Dostupný z WWW: 

http://w2.eff.org/Spam_cybersquatting_abuse/Cybersquatting/Kremen_v_NSI/2003072

5_opinion.pdf 
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výklad je však částí odborné veřejnosti, včetně WIPO, povaţován za příliš extenzivní a 

jako takový je odmítán.  

K dokreslení je vhodné uvést, ţe nový zákon č. 441/2003, o ochranných 

známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochranných známkách) 

hovoří nikoliv o majiteli ochranné známky, ale o vlastníkovi ochranné známky. Lze tak 

dovodit, ţe ochranná známka je v právním slova smyslu věcí, a poţívá tak z toho 

vyplývající zvýšené právní ochrany. Vzhledem k objektivní a často skloňované blízkosti 

ochranných známek a doménových jmen lze za pouţití analogického výkladu dospět 

k závěru, ţe doménové jméno je taktéţ věcí ve smyslu § 118 občanského zákoníku. 

Takovýto výklad je sice teoreticky moţný, dle mého názoru ale v právním řádu nemá 

oporu a jako takový ho nepovaţuji za správný.  

4.2 Doménové jméno jako majetková hodnota 

Občanský zákoník v ustanovení § 118 připouští, aby předmětem 

občanskoprávních vztahů byly kromě věcí a práv taktéţ jiné majetkové hodnoty. Právní 

teorie a praxe mezi jiné majetkové hodnoty řadí hodnoty vyjádřitelné v penězích, např. 

obchodní podíl nebo know-how jako technické výrobní, obchodní a jiné hospodářské 

znalosti a poznatky.
43

 Pokud bychom tak chtěli kvalifikovat doménové jméno jakou 

jinou majetkovou hodnotu, museli bychom přijmout názor, ţe doménové jméno není ani 

věcí, ani právem. Tento závěr nijak neodporuje jakýmkoli zákonným normám a jako 

takový je přijímám i odbornou veřejností.
44

 V této souvislosti je však nutné zodpovědět 

ještě dvě otázky, které jsou k určení právní povahy doménového jména důleţité. Totiţ, 

(1) zdali je doménové jméno nehmotným statkem a (2) zda lze nehmotné statky označit 

za jinou majetkovou hodnotu, nebo zda jsou nehmotné statky další kategorií 

občanskoprávních vztahů.  

Právní řád sám nehmotný statek nedefinuje. Právní teorie pak rozděluje 

nehmotné statky do několika skupin: (1) všeobecná osobnostní práva obsaţená v §§ 11 

aţ 16 občanského zákoníku, mezi které patří zejména ţivot, zdraví, osobní svoboda, 

čest, důstojnost a soukromí, (2) práva k výsledkům technické, resp. duševní tvůrčí 

                                                 

43
 Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 7. vydání. 

Praha : C.H. Beck, 2002, s. 330 
44

 s tímto názorem nesouhlasí JUDr. David Sehnálek, Ph.D., ve svém článku Právní 

povaha doménového jména, publikovaném na serveru itpravo.cz dne 20. května 2003. 

Dostupný z WWW: http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=132115 
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činnosti, mezi které patří zejména práva průmyslová a právo autorské, (3) práva 

k výsledkům netvůrčí povahy, mezi něţ patří zejména práva související s právem 

autorským, např. právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuţ uplynula 

doba trvání majetkových práv, a (4) práva na označení, mezi které tradičně řadíme 

ochranné známky, popř. označení původu a zeměpisná označení.  

Typickým znakem nehmotných statků je jejich tzv. potenciální ubiquita. 

Potenciální ubiquita stricto sensu vyjadřuje schopnost nehmotného statku být vnímán, 

resp. uţíván neomezeným počtem osob na jakémkoliv místě na světě bez dopadu na 

jeho podstatu. Tento znak odlišuje hmotné statky od věcí ve faktickém slova smyslu. Ty 

totiţ mohou být vnímány, resp. uţívány pouze na jednom místě, a to nikoliv 

neomezeným počtem osob. Názor na to, zdali doménová jména disponují potenciální 

ubiquitou, se liší. Část odborné veřejnost tento názor striktně odmítá s tím, ţe 

registrované doménové jméno sice můţe být uţíváno na neomezeném počtu míst světa 

současně i následně, pouze však jedinou osobou, totiţ osobou, pro niţ bylo doménové 

jméno zaregistrováno.
45

 Dle mého názoru termín potenciální ubiquita nelze vykládat 

takto striktně. Doménové jméno, jak jiţ bylo řečeno výše v této práci, vţdy odkazuje na 

jeden konkrétní počítač, na kterém je uloţen určitý obsah (typicky webová prezentace), 

který se uţivateli zobrazí na monitoru. Tento obsah pak můţe vnímat neomezený počet 

uţivatelů kdekoliv na světě. Doménové jméno společně s obsahem, na který odkazuje, 

tak můţe být vnímáno i uţíváno v souladu s výše poskytnutou definicí potenciální 

ubiquity. Doménové jméno v tomto směru snese srovnání např. s hudební skladbou. Za 

uţití hudební skladby také nepovaţujeme pouze její sloţení, ale také její smyslové 

vnímání posluchači. Podobně to funguje i v případě doménového jména, kdy za uţití 

také nelze povaţovat pouze jeho registraci, resp. vytvoření obsahu, na který odkazuje, 

ale také samotné vnímání doménové jména a obsahu, na který odkazuje uţivateli 

internetu. Podobně definice potenciální ubiquity naráţí v případě architektonického díla 

nebo obchodní firmy.  

Pokud dojdeme k závěru, ţe nehmotné statky nelze podřadit pod pojem jiné 

majetkové hodnoty obsaţený v § 118 občanského zákoníku, musíme nutně také dojít 

k závěru, ţe doménové jméno není nehmotným statkem, protoţe mu platné právo 

neposkytuje ţádnou zvláštní ochranu. S tímto závěrem se neztotoţňuji. Dle mého 
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 PELIKÁNOVÁ, Radka, ČERMÁK, Karel, Jr. Právní aspekty doménových jmen. 1. 

vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2000. s. 47 
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názoru doménové jméno je (1) nehmotným statkem a jako takové ho lze povaţovat (2) 

za jinou majetkovou hodnotu.  

Kvalifikujeme-li doménové jméno jako jinou majetkovou hodnotu, musíme si 

nutně poloţit otázku, zdali je doménové jméno způsobilé být zástavou ve smyslu 

ustanovení § 153 občanského zákoníku. Jsem toho názoru, ţe ţádná právní norma 

neodporuje tomuto závěru a zástavní právo k doménovému jménu tak můţe být bez 

problémů zřízeno. Tento závěr je dále umocněn tím, ţe doménové jméno můţe být dle 

mého názoru předmětem průmyslového vlastnictví. 

4.3 Doménové jméno jako právo 

Doménové jméno můţe být téţ chápáno jako právo. Tento přístup ale 

neodpovídá chápání doménového jména jakoţto druhu označení (jména) a předmětu 

občanskoprávních vztahů. S doménovým jménem je nepochybně spojen výkon mnoha 

subjektivních práv a povinností, zejména týkajících se jeho registrace, ochrany a 

nakládání s ním. Ty je ale nutné od doménového jména striktně odlišovat, neboť se 

jedná o dvě samostatné kategorie občanskoprávních vztahů. Doménové jméno nelze dle 

mého názoru pod pojem „právo“ ve smyslu § 118 občanského zákoníku podřadit.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se bude nadále v této práci mluvit o 

osobě, které svědčí práva z doménového jména, jako o držiteli doménového jména. 

4.4 Doménové jméno ve vztahu k průmyslovému vlastnictví 

S právní povahou doménového jména souvisí další otázka, totiţ zdali doménové 

jméno můţe být předmětem průmyslového vlastnictví, resp. zda lze povaţovat práva 

k doménovým jménům za práva průmyslová. Stejně jako nehmotné statky není 

průmyslové vlastnictví v českém právním řádu nijak definováno. Dle právní teorie je 

průmyslové vlastnictví jakoţto součást duševního vlastnictví obecně souhrnem 

zvláštních absolutních subjektivních práv k nehmotným statkům průmyslově 

vyuţitelným a práv na jejich ochranu
46

 s tím, ţe ke vzniku právní ochrany je zpravidla 

třeba zápisu předmětu průmyslového vlastnictví do určité evidence – rejstříku.  

Předměty průmyslového vlastnictví můţeme klasifikovat podle procesu, který 

vedl k jejich vzniku, na (1) výsledky tvůrčí činnost, mezi které náleţí např. vynálezy, 

                                                 

46
 POSPÍŠIL, Michal, Systém právní úpravy průmyslových práv. Aplikované právo, 

2003, roč. I., č. 2, s. 33. 
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průmyslové vzory, uţitné vzory, zlepšovací návrhy,  objevy nebo odrůdy rostlin, a na 

(2) výsledky netvůrčí činnosti, mezi které náleţí např. ochranné známky, označení 

původu nebo obchodní firma. Tento výčet samozřejmě není taxativní, pod pojem 

průmyslové vlastnictví můţeme zařadit i další statky. Většina zmíněných předmětů 

průmyslového vlastnictví je velmi detailně upravena ve zvláštních právních předpisech, 

např. v zákoně o ochranných známkách nebo v zákoně č. 513/1991, obchodním 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen obchodní zákoník). Dle mého 

názoru je ale moţné za předmět průmyslového vlastnictví povaţovat i statky, které buď 

nejsou vůbec upraveny zvláštními právními předpisy, anebo jsou jimi upraveny jen 

velmi okrajově. Takto lze za předmět průmyslového vlastnictví povaţovat např. know-

how nebo dobrou pověst. Je nutné podotknout, ţe oblast průmyslového vlastnictví se 

neustále rozšiřuje a vyvíjí, a nelze tak výčet předmětů průmyslových práv povaţovat za 

uzavřený.   

Myslím si, ţe vlastnosti doménového jména a jeho postavení v právním řádu je 

nutné podrobněji zkoumat a nelze se spokojit s názorem zastávaným Davidem Emrem a 

Michalem Kroftem,
47

 ţe znakem předmětu průmyslového vlastnictví je jeho potenciální 

ubiquita, kterou doménové jméno postrádá, a nelze je tudíţ za předmět průmyslového 

vlastnictví povaţovat. Ohledně potenciální ubiquity ve vztahu k doménovým jménům 

odkazuji na kapitolu Doménové jméno jako jiná majetková hodnota. Nepochybně nelze 

celou problematiku takto zjednodušit a za jedinou, nebo minimálně nejpodstatnější 

vlastnost předmětů duševního vlastnictví povaţovat jejich potenciální ubiquitu. 

Z důvodů absence zákonného zakotvení doménového jména jsou prostředky jeho 

právních ochrany dovozovány z příbuzných a právem upravených institutů, zejména 

ochranných známek. Existenci absolutních práv k doménovému jménu, která jsou pro 

průmyslová práva typická, lze dle mého názoru dovozovat právě z těchto příbuzných 

institutů.
48

 Absolutní charakter těchto práv je pak nepochybně umocňován 

dlouhodobým uţíváním doménového jména a získáním proslulosti mezi spotřebiteli.   

                                                 

47
 Emr, David, Kroft, Michal. Přejete si zastavit doménové jméno? [online]. 20. října 

2001 [cit. 2010-12-03]. Dostupné z WWW http://www.epravo.cz/top/clanky/prejete-si-

zastavit-domenove-jmeno-15260.html 
48

 neztotoţňuji se tak s názorem Radky Pelikánové a Karla Čermáka vyjádřeným 

v publikaci  Právní aspekty doménových jmen. 1. vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2000, 

na straně 46. 
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Nutně se tak nabízí otázka, jaký je vztah mezi jednotlivými předměty 

průmyslového vlastnictví, které jsou v právu zakotveny (zejména ochrannou známkou a 

obchodní firmou), a doménovým jménem, který zákonnou oporu postrádá. I za 

předpokladu, ţe na základě popsaného uvaţování přisoudíme právům k doménovému 

jménu absolutní povahu, dojdeme k závěru, ţe práva k ostatním v právu zakotveným 

předmětům průmyslového vlastnictví budou mít při vzájemné konfrontaci nutně silnější 

výchozí postavení. Tato obrazně řečeno hierarchická nadřazenost je dána jednak právě 

zakotvením těchto práv v právním řádu, z nějţ vyplývá jejich všeobecná závaznost, a 

dále pak tím, ţe v současnosti neexistuje judikatura, která by myšlenku absolutní 

povahy práv k doménovému jménu potvrdila. Jsem toho názoru, ţe tento stav, alespoň 

pokud se psaného práva týče, zůstane do budoucna nezměněn. Pojem výchozí postavení 

je pouţit z toho důvodu, ţe při kolizi doménového jména je nutné zkoumat mnoho 

skutkových okolností, které mohou pozici doménového jména, resp. jeho drţitele, dále 

oslabit, nebo naopak posílit. Ohledně kolizí doménového jména s jinými právy viz 

příslušná kapitola.   

Vzhledem k výše uvedenému, zejména vzhledem k tomu, ţe dle mého názoru 

doménové jméno je nehmotným statkem a jinou majetkovou hodnotou ve smyslu 

ustanovení § 118 občanského zákoníku, jsem přesvědčen, ţe doménová jména lze řadit 

vedle ochranných známek, označení původu nebo obchodní firmy mezi práva na 

označení a jako taková i k předmětům průmyslového vlastnictví. Tento názor zastávám i 

s vědomím, ţe nenachází nikterak velkou podporu ani mezi odbornou veřejností, ani 

v současném právním řádu a judikatuře. 
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5 Registrace doménových jmen 

Počátek přidělování doménových jmen sahá aţ do roku 1983, kdy se oficiálně 

zavádí IP adresy do systému ARPANET. Správu ARPANET vykonávalo Ministerstvo 

obrany USA, které správu a přidělování doménových jmen přeneslo na organizaci 

IANA (Internet Assigned Numbers Autority; v textu jen IANA). IANA vykonávala 

správu a přidělování doménových jmen prostřednictvím jednotlivých internetových 

registrů označovaných jako Network Information Center (dále v textu jen NIC). Kaţdý 

NIC je tak institucí, které je svěřena registrace a přidělování doménových jmen v rámci 

domén nejvyššího řádu, za něţ je zodpovědná. V roce 1996 přešla IANA v rámci snah o 

decentralizaci řízení internetu pod ICANN. 

Generické TLD jsou spravovány prostřednictví jednotlivých registrátorů, na 

které IANA tuto správu deleguje. Mezi největší registrátory v současné době patří 

VeriSign, Inc. pro domény .com, .org. a .net. Správu národních TLD IANA deleguje na 

jednotlivé národní informační centra, která mohou být vládními organizacemi (Srí 

Lanka), poskytovateli připojení k internetu, obchodními organizacemi (USA) nebo, jak 

tomu zpravidla je, neziskovými organizacemi nebo zájmovými sdruţeními (Česká 

republika). Jednotlivá národní informační centra provozují registr národních TLD, 

zabezpečují jejich provoz a vedou seznam registrátorů, kterým bylo uděleno oprávnění 

registrace reálně provádět. Tito registrátoři jsou pak povětšinou obchodními 

společnostmi, které se registrací doménových jmen a činnostmi souvisejícími zabývají 

v rámci svých podnikatelských aktivit.  

Samotná registrace doménových jmen je od počátku ovládána principem first 

come, first served, neboli kdo dřív přijde, ten dřív mele. Registrátor ani jednotlivá 

národní informační centra nezkoumají oprávněné zájmy ţadatele nebo zda je registrací 

neoprávněně zasahováno do práv třetích osob, neprovádějí ani průzkum zapsaných 

ochranných známek nebo jiných evidencí. Tyto otázky se řeší aţ po registraci 

doménového jména a výhradně na základě iniciativy registrací poškozeného subjektu. 

Opačný přístup by byl technicky, časově a administrativně velmi náročný a registrace 

doménových jmen by se tak nepřiměřeně protahovala a prodraţovala. V současné době 

probíhá registrace doménových jmen výhradně prostřednictvím počítačových programů 

a zkoumají se pouze formální náleţitosti ţádosti o registrace, tj. zda registrované 

doménové jméno odpovídá technickým normám. Odlišný princip byl zvolen pro 

doménu .eu.  
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Zcela logickým je pak poţadavek jedinečnosti doménového jména. Registrované 

doménové jméno nemůţe být shodné s jiným jiţ zaregistrovaným doménovým jménem. 

To nutně vyplývá z faktu, ţe k jednomu doménovému jménu můţe být přiřazena 

nejvýše jedna IP adresa. Opačně to ale neplatí a více doménových jmen můţe 

odkazovat na jedinou IP adresu.  

Registrace doménových jmen je podrobena poplatkové povinnosti ze strany 

ţadatelů o registrace. Poplatek za registraci koncový uţivatelé neplatí národním 

informačním centrům, ale jednotlivých registrátorům, mezi nimiţ tak probíhá standardní 

hospodářská soutěţ a kteří pak za registraci a vedení záznamu platí jednotlivým 

národním informačním centrům. 

5.1 Registrace domény .cz 

Funkci národního informačního centra v České republice plní zájmové sdruţení 

právnických osob CZ.NIC, z.s.p.o. zaloţené v roce 1998 v důsledku nárůstu počtu 

poţadavků na registraci nových doménových jmen v doméně .cz a v důsledku potřeby 

celý proces institucionalizovat. Sdruţení CZ.NIC, z.s.p.o. je tak neformální nástupce 

prvního správce domény .cz společnosti CONET s.r.o., později přejmenované na 

Internet CZ s.r.o. a na EUnet Czechia s.r.o. 

Samotná registrace doménových jmen je prováděna jednotlivými registrátory, 

kterým sdruţení CZ.NIC, z.s.p.o. udělí k této činnosti oprávnění uzavřením Smlouvy o 

spolupráci při registraci domén. Smlouva o spolupráci při registraci domén má 

charakter adhezní smlouvy
49

 a uzavírá se v reţimu obchodního zákoníku jako smlouva 

nepojmenovaná. Reţim obchodního zákoníku je dohodou smluvních stran v souladu 

s ustanovením § 262 obchodního zákoníku a jedná se o fakultativní obchodněprávní 

vztah.   

Registrátorem se můţe stát pouze právnická osoba, která má sídlo v některém 

členském státě EU, nebo sídlí ve státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo v 

členském státě Evropského sdruţení volného obchodu, nebo je akreditovaným 

registrátorem ICANN. Registrátor pak musí splnit následující kritéria: na jeho majetek 

nesmí být prohlášen konkurz, nesmí být proti němu zahájeno konkurzní nebo vyrovnací 

řízení, návrh na prohlášení konkurzu nesmí být zamítnut pro nedostatek majetku a 

                                                 

49
 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. 3. vydání. Praha : 

ASPI Publishing, s.r.o., 2002, s. 89 

http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html
http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html
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nesmí být v likvidaci, jeho informační systém musí komunikovat s Centrálním 

registrem prostřednictvím komunikačního protokolu dle Pravidel technické 

komunikace. Musí poskytnout sdruţení CZ.NIC, z.s.p.o. nepřetrţitě dostupné kontaktní 

telefonní číslo pro řešení technických a provozních problémů.
50

 V současné době vede 

sdruţení CZ.NIC, z.s.p.o. seznam celkem 44 subjektů, které jsou oprávněné registrovat 

domény .cz. Kaţdý rok je v rámci národní TLD .cz registrováno přibliţně 100 000 

domových jmen; je tedy nasnadě, ţe v oblasti registrace domén .cz existuje silné 

konkurenční prostředí. Jednotliví registrátoři se snaţí nalákat zájemce o registraci nejen 

co nejniţší cenou, ale také celou řadou doplňkových sluţeb. 

Nezávisle na volbě registrátora musí kaţdý ţadatel o registraci ve své ţádosti 

vyslovit souhlas s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz
51

, vydávanými 

sdruţením CZ.NIC, z.s.p.o., které mimo jiné stanoví podmínky registrace doménových 

jmen v národní TLD .cz.  

Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz ve svém čl. 10. určují 

pravidla pro tvorbu doménového jména. Doménové jméno (a) můţe obsahovat pouze 

znaky [a-z,0-9,-], (b) můţe obsahovat nejvýše 62 znaků, (c) nesmí začínat a končit 

znakem „-“, (d) nesmí obsahovat dva znaky „-“ ze sebou. Znění tohoto ustanovení 

odráţí fakt, ţe Česká republika se dosud nezapojila do projektu IDN národní TLD. 

Sdruţení CZ.NIC, z.s.p.o. ţádost o registraci doménové jména, které nesplňuje zmíněné 

podmínky, odmítne. Je však pravidlem, ţe taková ţádost by byla odmítnuta jiţ 

zvoleným registrátorem.  

Stran samotného procesu registrace doménového jména Pravidla pro registraci 

doménových jmen v ccTLD .cz stanoví, ţe registrace probíhá na základě pořadí, v jakém 

byly sdruţení CZ.NIC, z.s.p.o. doručeny jednotlivé ţádosti o registraci (čl. 2.5.). 

Z tohoto ustanovení v kombinaci s ustanovením čl. 2.8, který mimo jiné stanoví, ţe 

současně s registrací dojde k zúčtování odpovídajících úhrad příslušných cen, vyplývá, 

ţe pro úspěšnou registraci doménového jména není rozhodující pořadí, v jakém bylo o 

registraci zaţádáno u zvoleného registrátora, ale pořadí, v němţ byly platby za registraci 

připsány na účet zvoleného registrátora, resp. pořadí, v jakém byla ţádost o registraci 

                                                 

50
 CZ.NIC – Jak se stát registrátorem [online]. [cit. 2010-10-23]. Dostupné z WWW: 

http://www.nic.cz/page/309/jak-se-stat-registratorem- 
51

 CZ.NIC, z.s.p.o. Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz [online]. 1. ledna 

2010 [cit. 2010-10-23]. Dostupné z WWW: 

http://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla_registrace_CZ_DSDng_20100101.pdf 

http://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla_technicke_komunikace_20080930.pdf
http://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla_technicke_komunikace_20080930.pdf
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doručena registrátorem sdruţení CZ.NIC, z.s.p.o., a došlo k zaúčtování příslušné 

úhrady. Princip first come, first served je tak odvislý od rychlosti úhrady poplatku za 

registraci doménového jména. Můţe se proto snadno stát, ţe ţadatel, který si jako první 

u registrátora zaţádal o registraci určitého doménového jména a jako způsob platby 

zvolil bezhotovostní bankovní převod, bude předstiţen ţadatelem, který si sice o 

registraci zaţádal později a u jiného registrátora, ale k platbě např. pouţil bankovní 

kartu a jeho platba tak byla zaúčtována dříve. Ve vztahu mezi ţadateli o registraci 

doménového jména vzhledem ke konečné registraci tak funguje spíše princip first pay, 

first served.
52

 

Registrace doménové jména je moţná na celé násobky roku, nejvýše však na 10 

let (čl. 2.6.), a o stejnou dobu lze registraci prodlouţit (čl. 3.2.). V případě, ţe nebude 

registrace doménového jména ke dni expirace prodlouţena, vstupuje doménové jméno 

do tzv. ochranné lhůty (čl. 6.2.) v délce 45 dní. Majitel doménového jména má pak 

lhůtu 30 dní k prodlouţení registrace, tj. k uhrazení příslušného poplatku, po jejímţ 

uplynutí je sdruţení CZ.NIC, z.s.p.o. oprávněno registraci zrušit. Institut podobný této 

ochranné lhůtě pak nalezneme v zákoně o ochranných známkách v institutu 

poshovovací lhůty.
53

 

Jak jiţ bylo řečeno, cenu za registraci doménového jména stanoví jednotliví 

registrátoři podle vlastního uváţení. Sdruţení CZ.NIC, z.s.p.o. vydává pro kaţdý 

kalendářní rok ceník poskytovaných sluţeb. V roce 2010 je registrátorům za správu 

jednoho záznamu v zóně .cz účtován poplatek ve výši 155 Kč.
54

 Ceny za registraci 

domény .cz u  jednotlivých registrátorů pak začínají na částce kolem 200,- Kč/rok.  

                                                 

52
 MLČÁK, Jan. Doménová jména a doménové spory: diplomová práce. Brno: 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 70. 

Vedoucí diplomové práce JUDr. Radim Polčák, Ph.D.  
53

 dle ustanovení § 29 odst. 4 zákona o ochranných známkách můţe být ţádost o 

obnovu zápisu ochranné známky podána nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po 

uplynutí doby platnosti. V tomto případě ale musí být příslušný správní poplatek 

zaplacen v dvojnásobné výši. Obdobná sankce za opoţděné prodlouţení registrace 

v oblasti doménových jmen v České republice neexistuje.  
54

 CZ.NIC, z.s.p.o. Ceník služeb pro doménová jména druhé úrovně v ccTLD .cz 

[online]. 1. ledna 2010 [cit. 2010-10-23]. Dostupné z WWW: 

http://www.nic.cz/files/nic/doc/cenik_NIC_20100101.pdf 



  

 33  

5.2 Doména .eu a její registrace 

Národní doména nejvyšší úrovně .eu byla zavedena na základě Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavedení .eu 

domény (dále v textu jen nařízení č. 733/2002). V roce 2004 pak bylo vydáno nařízení 

č. 874/2004 vymezující pravidla veřejné politiky týkající se implementace a funkcí 

domény nejvyšší úrovně .eu.
55

 Tvorba a zavádění domény .eu bylo konzultováno 

s ICANN, který nakonec celý projekt definitivně odsouhlasil 22. března 2005. Doména 

.eu pak byla zavedena od prosince roku 2005 a jejím správcem byla pověřena 

organizace EURid, která tak plní funkce národního informačního centra. 

Pro registraci domény .eu platí jako v případě ostatních TLD otevřených pro 

volnou registraci zásada first come, first served.
56

 Tato zásada se ale v případě domény 

.eu uplatnila aţ po ukončení tzv. fázové registrace, která byla uplatněna v prvních 

čtyřech měsících jejího zavádění. Registrace domény .eu byla tedy rozdělena do dvou 

etap. První etapa, tzv. etapa sunrise, začala 7. prosince 2005 a skončila 6. dubna 2006. 

Etapa sunrise pak byla sama rozdělena na dvě fáze. V první fázi etapy sunrise, trvající 

od 7. prosince 2005 do 6. února 2006, mohli drţitelé přednostních práv poţádat o 

vytvoření doménových jmen z registrovaných národních ochranných známek a 

ochranných známek Společenství, zeměpisných indikací a názvů nebo zkratek 

veřejných subjektů. V druhé fázi etapy sunrise, trvající od 7. února do 6. dubna 2006, 

mohli poţádat o vytvoření doménových jmen drţitelé všech ostatních přednostních 

práv.
57

 V případě, ţe u doménového jména existovali dva nebo více ţadatelů 

s přednostním právem, probíhalo přidělení doménového jména na základě principu first 

come, first served. 

Dne 7. dubna 2006 pak začala tzv. etapa landrush a o registraci doménového 

jména tak mohou poţádat oprávněné osoby bez ohledu na to, zdali jim svědčí nějaké 

přednostní právo či nikoliv. Oprávněnými osobami ve smyslu nařízení č. 733/2002 jsou 

(a) podniky, jejichţ sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovna se nachází 

v některém státě Evropské unie, (b) organizace usazené v některém ze států Evropské 

                                                 

55
 RABAN, Přemysl, MORAVCOVÁ, Marie a kol. .eu domain name .eu doména. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, 466 s. 
56

 v české verzi nařízení č. 874/2000 je pouţíván obrat kdo dřív přijde, je dřív neřadě. 
57

 např. drţitelé neregistrovaných ochranných známek, obchodních názvů, obchodních 

identifikátorů, názvů společností atd. 
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unie a (c) fyzické osoby s bydlištěm v některém státě Evropské unie. V této fázi 

registrace se plně uplatňuje zásada first come, first served.  

Důvodem ke zvolení systému fázové registrace byla snaha předejít 

spekulativním registracím a registracím ve zlé víře, dobře známým z registrací 

některých generických a národních TLD, a snaha ochránit drţitele přednostních práv, 

zejména pak drţitele práv na označení. Velký důraz je také kladen na řešení případných 

sporů z registrace doménových jmen .eu.  

5.3 Registrace doménových jmen ve světě (generické TLD) 

Jak jiţ bylo řečeno v této práci, správu generických TLD zajišťuje v souladu 

s jejím statutem organizace ICANN, která ale v souladu s principem nezávislosti není 

oprávněna vykonávat funkce registrátora.
58

 K registraci doménových jmen v rámci 

generických TLD jsou tak oprávněny subjekty (registrátoři), které (kteří) k tomuto účely 

obdrţí od ICANN akreditaci. Akreditace je zaloţena uzavřením tzv. Registrar 

Accreditation Agreement
59

 mezi ICANN a konkrétním registrátorem. Oprávnění 

k provádění registrací doménových jmen v rámci konkrétních generických TLD je 

řešeno pomocí smluvních dodatků.  Je pravidlem, ţe registrátoři akreditovaní ICANN 

jsou současně drţiteli oprávnění k registraci národní TLD odpovídající místu jejich 

sídla, popř. místu výkonu jejich činnosti.  
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6 Kolize doménových jmen s právy na označení a 

osobnostními právy, nekalá soutěž v oblasti doménových 

jmen 

Důvodů ke vzniku kolizí doménových jmen s právy třetích osob, zejména pak 

s právy na označení, je mnoho. Víceméně se vţdy jedná o porušení práva určitého 

subjektu, spočívající v registraci doménového jména znějícího stejně nebo podobně jako 

název/jméno/označení, ke kterému má tento subjekt práva. Pro tyto formy činnosti se 

vţilo označení cybersquatting, resp. typosquatting. Za neţádoucí jednání v souvislosti 

s doménovými jmény pak povaţujeme i tzv. předběţnou registraci. Dalšími zaţitými 

výrazy týkajícími se nekalosoutěţního jednání v oblasti doménových jmen jsou domain-

grabbing či reverse cybersquatting. Všem těmto nekalosoutěţním jednáním je společné, 

ţe jsou prováděna ve zlé víře, pouze přítomnost dobré víry v právně jinak bezvadném 

chování vylučuje označení takovéhoto chování výše uvedenými termíny. 

Nejčastěji se doménová jména dostávají do kolize s právy na označení, zejména 

s právy k ochranné známce, k obchodní firmě a k názvu právnické osoby. Dále se pak 

doménová jména mohou dostat do kolize s osobnostními právy fyzických osob.  

Relativně vysoká pravděpodobnost vzniku kolizí je dána zejména tím, ţe aţ na 

výjimku v případě domény .eu jsou doménová jména registrována na principu first 

come, first served. I přes všechny problémy, které s sebou tento princip nese, jsem 

přesvědčen o tom, ţe za předpokladu fungujícího soudnictví je tento princip jediný 

spravedlivý a u jiţ zaregistrovaných doménových jmen nemá smysl vymýšlet nová 

řešení. Tímto nijak nesniţuji princip registrace zvolený pro počáteční fázi zavádění 

domény .eu. Je však nutno si uvědomit, ţe případ této domény byl do jisté míry 

specifický tím, ţe evropští úředníci si jiţ byl vědomi úskalí, která princip first come, 

first served přináší, a mohli tak pracovat na systému, jenţ by nebyl nutně spravedlivější, 

ale minimálně by s sebou přinesl méně kolizí a tím i méně následných sporů..  

Dalším důleţitým aspektem je fakt, ţe internet je bezpochyby věcí globální, 

dostupnou ze všech koutů světa, a není tak často v silách registrátorů či jiných subjektů 

posoudit, zdali doménové jméno registrované např. v Austrálii nezasahuje do práv 

třetích osob v České republice. Tyto situace tak často nelze řešit preventivně, ale aţ 

následně.  
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V neposlední řadě je vhodné upozornit na fakt, ţe doménové jméno přes 

všechny právní nejasnosti, které kolem tohoto pojmu panují, můţe mít velkou peněţní 

hodnotu a představovat tak např. vůbec nejcennější část podniku.
60

 Dle serveru Most-

expensive.net byla např. v roce 2009 prodána doména Insure.com za 16 milionů dolarů, 

v roce 2006 doména Sex.com za částku mezi 12 a 14 miliony dolarů, v roce 2008 

doména Fund.com za částku 9,99 milionu dolarů a v roce 2007 doména Porn.com za 

částku 9,5 milionu dolarů.
61

 Zajímavé je, ţe nejdráţe prodanou doménou obsahující 

název státu byla doména Israel.com, která byla v roce 2008 prodána za částku 5,88 

milionu dolarů. Doménová jména nabývají takto vysokých hodnot také díky přístupu 

ICANN, který jen velmi pozvolna zavádí další generické TLD, čímţ uměle udrţuje 

hodnotu těch jiţ zaregistrovaných na vysoké úrovni a nahrává tak nejrůznějším 

spekulacím a nekalosoutěţním jednáním. K výkladu níţe uvedenému je třeba dále 

uvést, ţe pojem „doménové jméno“ se v českém právním řádu aţ na jednu pro tuto 

práci nepodstatnou výjimku
62

 nevyskytuje. Jeho pozice v českém právním řádu je tak 

dovozována na základě příbuzných institutů. Z těchto důvodů je tak třeba dovodit, ţe 

k ţádnému doménovému jménu neexistuje absolutní právo jakéhokoliv subjektu na jeho 

přednostní registraci a uţívání.   

6.1 Cybersquatting 

6.1.1 Obecně 

Obecně je za cybersquatting povaţováno chování, kdy si určitý subjekt – 

fyzický či právnická osoba – zaregistruje pro sebe nebo pro jiného doménové jméno 

s vědomím, ţe k tomuto označení jiţ existuje právo třetí osoby, které je neslučitelné 

s takovouto registrací, a to za předpokladu, ţe tato registrace není prováděna v dobré 

víře. Podobný přístup vyjádřil ICANN v čl. 4 písm. a) UDRP, kdyţ vyţaduje splnění tří 

podmínek: (1) doménové jméno je identické nebo zaměnitelně podobné ochranné 

známce, ke které má třetí osoba práva, (2) absence práv či legitimních zájmů ve vztahu 

k doménovému jménu a (3) doménové jméno bylo registrováno a je uţíváno ve zlé víře. 
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Cílem takovéhoto spekulativního jednání je dosaţení zisku či jiných 

neoprávněných výhod, a to těmito způsoby: (1) registrací a následným prodejem 

doménového jména subjektu, kterému svědčí ve vztahu k doménovému jménu některé 

z práv na označení nebo má pouhý zájem si doménové jméno zaregistrovat, (2) 

registrací, kterou je bráněno oprávněnému subjektu v přístupu a vyuţívání doménového 

jména, nebo (3) registrací a následným získáním majetkového prospěchu na úkor 

oprávněného subjektu pomocí odkazu na webovou prezentaci s reklamou či jiným 

obdobným obsahem. 

Cybersquatting zaznamenáváme jiţ od samého počátku existence systému DNS. 

Jeho rozšíření napomohl někdy aţ zdrţenlivý přístup subjektů (zejména obchodních 

společností a jiných právnických osob) k internetu, kdy tyto si neuvědomovaly jeho 

skrytý potenciál. Jak druhová doménová jména, tak doménová jména shodná s názvy 

subjektů, popř. totoţná se zaregistrovanými ochrannými známkami, byly často 

registrovány ve velkém rozsahu doménovými spekulanty. To vyprovokovalo mnoho 

sporů, které řešily buď obecné soudy (zejména spory vyplývající z národních TLD), 

nebo různé rozhodčí soudy či rozhodčí panely (např. Rozhodčí a mediační středisko při 

WIPO). V současné době si je nezbytnosti internetu k dosaţení komerčního úspěchu 

kaţdý dobře vědom, a doménová jména tudíţ bývají registrována zavčas, ještě předtím, 

neţ se veřejnost můţe vůbec seznámit s registrovaným označením či názvem. Dalo by 

se tak očekávat, ţe sporů bude nadále ubývat. Opak je ale pravdou. V roce 2005 bylo u 

WIPO rozhodnuto 1361 sporů, v roce 2008 to bylo 1804 sporů.
63

 Tento trend je moţné 

vysvětlit  tím, ţe moţnosti nových registrací v rámci  nejpopulárnější domény .com jsou 

jiţ velmi omezeny a mnoho výrazů - jmen - se tak logicky stává předmětem sporů.  

Ve vztahu k českému právnímu řádu se jednání odpovídající cybersquattingu  

povětšinou projevuje (1) porušením práv k obchodní firmě dle § 12 obchodního 

zákoníku, (2) porušením práv k ochranné známce dle § 8 zákona o ochranných 

známkách, (3) vyvoláním nebezpečí záměny dle § 47 obchodního zákoníku a (4) 

parazitováním na pověsti dle § 48 obchodního zákoníku.
64

 V závaţnějších případech 

můţe dojít aţ k naplnění skutkové podstaty trestného činu Porušení práv k ochranné 
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známce a jiným označením dle § 268 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen trestní zákoník), trestného činu Porušení chráněných 

průmyslových práv dle § 269 trestního zákoníku, popř. trestného činu Porušení 

autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 

trestního zákoníku.  

Jak jiţ bylo řečeno výše, v českém právním řádu (na rozdíl např. od USA
65

) není 

doménové právo nijak upraveno a chybí tak i úprava cybersquattingu. Poškozenému 

subjektu tak nezbývá nic jiného neţ se domáhat nápravy, případně náhrady škody 

prostřednictvím jiných právních institutů, např. nekalé soutěţe.  

6.1.2 Další formy cybersquattingu 

V průběhu let se vyvinuly další formy nekalosoutěţního jednání, vycházející 

z principu cybersquattingu. Jejich rozlišování má pouze systematický význam, nelze 

jim přisuzovat různý charakter z hlediska (ne)porušování práv. 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.
66

 

6.1.2.1 Typosquatting  

Typosquatting nebo URL hijacking spočívá v registraci doménového jména 

podobného – zaměnitelného – s jiným, jiţ zaregistrovaným doménovým jménem, které 

je zpravidla proslulé a mnoho navštěvované. Ţadatel o registraci spoléhá na drobné 

chyby a překlepy, které uţivatelé internetu udělají při psaní doménových jmen do 

adresního řádku v internetovém prohlíţeči. Uţivatel internetu se tak v případě, ţe 

nenapíše doménové jméno zcela správně, dostane na stránky typosquattera s obsahem 

zcela odlišným od webových stránek, které měl v úmyslu navštívit.  

Nejčastější formou typosquattingu je vyuţívání překlepů ve slovech. 

Typosquatter odhaduje, ať uţ na základě vlastního uváţení, nejrůznějších statistik či na 

základě generátorů typodomén, jaké překlepy uţivatelé internetu při zadávání adres 

nejčastěji dělají. Typosquatter můţe počítat s tím, ţe uţivatelé internetu (1) zadají sice 

všechna písmena dané adresy, některé z nich ale přehodí (např. místo 
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www.airfrance.com je zadáno www.arifrance.com), (2) zadají foneticky podobná 

písmena písmenům dané adresy (např. místo www.rapidshare.com je zadáno 

www.rapitshare.com), (3) zadají adresu s tím, ţe některé písmeno vynechají (např. 

místo www.youtube.com je zadáno www.youtub.com), (4) zadají adresu s pravopisnou 

chybou (např. místo www.sony.com je zadáno www.soni.com), (5) zadají místo čísla 

jednotného číslo mnoţné a naopak (např. místo www.palacecinemas.cz je zadáno 

www.palacecinema.cz), (6) zadají správně doménové jméno, ale v jiné doméně 

nejvyššího řádu (např. místo www.google.com je zadáno www.google.cz), (7) zamění 

písmena kvůli rozdílnému rozvrţení kláves (např. místo www.seznam.cz je zadáno 

www.seynam.cz). Časté je také (8) registrování doménového jména a následné vytvoření 

subdomény tak, aby celé doménové jméno bylo snadno zaměnitelné s existujícím 

doménovým jménem (např. google.maps.com).
67

 V neposlední řadě se typosquatterovi 

nabízí moţnost (9) před známé doménové jméno vloţit www jako součást doménového 

jména, tj registrovat doménové jméno ve tvaru wwwdomenovejmeno.com (např. 

wwwcentrum.cz). 

Důkaz o tom, ţe ve světě doménových jmen se dají vydělat velké peníze, 

přinesli v únoru letošního roku Tyler Moore a Benjamin Edelman z Harvardovy 

univerzity.  Moore s Edelmanem došli k závěru, ţe vyhledávací portál google.com 

vydělá na typosquattingu ročně přibliţně 497 milionů dolarů.
68

 Tento závěr vychází z 

faktu, ţe typodomény navštíví v průměru 68,2 milionu návštěvníků denně a 57 % 

z těchto typodomén obsahuje reklamu v podobě Google pay-per-click ads. 

6.1.2.2 E-mail squatting 

V souvislosti s prezidentskými volbami v USA v roce 2008 se začalo mluvit o 

tzv. e-mail squattingu jako o nové formě cybersquattingu, vycházející z principů 

typosquattingu.
69

 E-mail squatting je zaloţen na registraci doménového jména 

v souladu s principy typosquattingu. Tato registrace je ale prováděna nikoliv za účelem 
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umístění reklamy na typostránky a dosaţení zisku, ale za účelem získání důvěrných 

informací prostřednictvím vytvořených emailových adres s tím, ţe e-mail squatter 

předpokládá, ţe na tyto emailové adresy budou chodit zprávy určené drţiteli původního 

doménové jména. 

Během zmíněné americké prezidentské kampaně bylo záměrem e-mail squatterů 

získat důvěrné informace o ostatních prezidentských kandidátech za účelem jejich 

zdiskreditování.   

6.1.2.3 Domain grabbing  

Mezi další formy cybersquattingu řadíme tzv. domain grabbing. Cílem takového 

jednání je stejně jako u ostatních forem cybersquattingu dosaţení zisku. Domain 

grabbing spočívá zpravidla v registraci doménového jména ve znění, ke kterému (1) 

registrant nemá ţádná práva, a (2) naopak ke kterému má práva jiný subjekt. Domain 

grabbing stejně jako ostatní formy cybersquattingu je za určitých podmínek moţné 

označit za nekalosoutěţní jednání. 

Registrant si povětšinou nechá registrovat doménové jméno (1) za účelem jeho 

následného nabídnutí k odkupu oprávněnému subjektu, nebo (2) pouze za účelem 

znemoţnění přístupu oprávněného sujektu k tomuto doménovému jménu. Často jsme 

tak např. svědky případů, kdy si registrant nechá zaregistrovat doménové jméno znějící 

stejně jako jméno známého umělce či sportovce a toto jméno je pak oprávněné osobě 

nabídnuto k odkupu. Četné jsou také případy, kdy si soukromé subjekty zaregistrují 

jako doménové jméno název určité obce.  

Obecně tak lze znaky domain grabbingu shrnout do několika následujících 

bodů: (1) není zjevný ţádný jiný důvod, proč by si registrant měl konkrétní doménové 

jméno pro sebe registrovat, (2) doménové jméno obsahuje označení známého výrobku, 

podnikatele, osoby, ochranné známky a podobně, (3) doménové jméno není nijak 

uţíváno, není pod ním nabízen ţádný obsah, resp. pouze nabídka k jeho prodeji, (4) 

doménové jméno nebo jeho uţívání bylo nabídnuto jinému subjektu, který má k 

takovému označení určitá práva, (5) registrant má pro sebe registrován větší počet 

doménových jmen a (6) registrant je soutěţitelem osoby, která má k označení 

odpovídajícímu doménovému jménu určitá práva.
70
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6.1.2.4 Reverse domain name hijacking (reverse cybersquatting) 

V případě reverse domain name hijackingu je situace trochu odlišná. Oprávněný 

drţitel doménového jména, který jej registroval v dobré víře a jeho jednání nenaplňuje 

znaky nekalosoutěţního jednání, je u soudu či u rozhodčího orgánu ţalobou napaden 

subjektem, který k tomuto doménovému jménu ţádná práva nemá. Takovéto jednání 

často praktikují drţitelé ochranných známek za účelem získání stejně znějícího 

doménového jména, jehoţ registrace i samotné uţívání jsou po právu. V případě reverse 

domain name hijackingu se tak plně projevuje princip first come, first served.  

UDRP v čl. 15 písm. e) stanoví, ţe pokud byla ţaloba podána ve zlé víře, např. 

jako pokus o reverse domain name hijacking, rozhodčí panel rozhodne o tom, ţe ţaloba 

byla podána ve zlé víře a jako taková představuje zneuţití celého rozhodčího řízení.  

Oprávněnost registrace drţitele doménového jména lze demonstrovat na čl. 4 

písm. e) UDRP, kdyţ v případě pokusu o reverse domain name hijacking (1) doménové 

jméno je identické nebo zaměnitelně podobné ochranné známce, ke které má třetí osoba 

práva, (2) není zde absence práv či legitimních zájmů ve vztahu k doménovému jménu a 

(3) doménové jméno nebylo registrováno a není uţíváno ve zlé víře.  

6.2 Předběžná spekulace 

Při předběţné spekulaci je zaregistrováno doménové jméno, ke kterému práva 

jiných subjektů buď zatím vůbec neexistují, anebo oprávněný subjekt nemá zájem se 

těchto svých práv domáhat.  Ţadatel o registraci ale spekuluje s tím, ţe registrované 

doménové jméno se v budoucnu stane proslulým či známým a/nebo oprávněná osoba 

bude mít zájem jej pro sebe získat, čímţ ţadatel o registraci jím zvoleným způsobem 

svou počáteční investici do registrace doménového jména zhodnotí. Takovéto jednání 

nemusí být nutně nekalosoutěţní od samého počátku, takovým se stane aţ s časovým 

odstupem.  

Část odborné veřejnosti je dále toho názoru, ţe by měl existovat logický vztah 

mezi doménovým jménem a navštívenou webovou stránkou, neboť doménová jména 

jsou zpravidla popisná a slouţí jako prostředek k nalezení určitého  konkrétního obsahu 

(informací). Obsahová souvislost mezi doménovým jménem a jeho obsahem umoţňuje 
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snazší a logičtější fungování celého internetu.
71

 S tímto do jisté míry velmi racionální 

názorem dle mého názoru není moţné v současné době, tedy v době, kdy internet 

nabývá nedozírných „rozměrů“, beze zbytku souhlasit zejména z toho důvodu, ţe jeho 

samotná realizace se mi jeví jako nemoţná. Je však nepochybné, ţe tento názor poslouţí 

jako argument v případných sporech.  

6.3 Doménová jména ve vztahu k ochranným známkám 

Doménové jméno můţe často být vzhledem ke své slovní povaze shodné, 

zaměnitelné nebo podobné s jiţ existujícími právy zaloţenými registrací ochranné 

známky, a naplňovat tak znaky neoprávněného zásahu do práv k ochranné známce ve 

smyslu ustanovení § 4 a následujících zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z 

průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen zákon o 

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), popř. znaky nekalosoutěţního jednání ve 

smyslu ustanovení § 44 a následujících obchodního zákoníku. Kolize zapsané ochranné 

známky a doménového jména jsou poměrně časté a jako takové jiţ byly předmětem 

soudních či arbitráţních rozhodnutí. Z dostupných rozhodnutí nejen českých soudních a 

rozhodčích orgánů je zřejmé, ţe spory v oblasti doménových jmen jsou často řešeny 

právě za pomoci právních předpisů chránících ochranné známky. 

Institut ochranné známky je v českém právním řádu upraven v zákoně o 

ochranných známkách, kterým byl nahrazen původní zákon o ochranných známkách č. 

137/1995 Sb. V oblasti známkoprávní ochrany se dále na území České republiky 

pouţijí: (1) Paříţská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, (2) Madridská 

dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, (3) Protokol k 

Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, (4) Smlouva o 

známkovém právu a (5) Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

(dohoda TRIPS). 

Zákon o ochranných známkách ve svém ustanovení § 1 stanoví, ţe ochrannou 

známku můţe tvořit jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, 

včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvaru výrobku nebo jeho obalu, 

pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo sluţby jedné osoby od výrobků 

nebo sluţeb jiné osoby. Typicky tak rozlišujeme ochranné známky (1) slovní, (2) 
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obrazové, (3) slovní grafické (kombinované), (4) prostorové, (5) zvukové a (6) čichové. 

Z povahy doménových jmen jako ve své podstatě spojení písmen, číslic a popř. znaků 

vyplývá, ţe kolize bude nejčastěji vznikat mezi doménovým jménem a ochrannou 

známkou slovní tvořenou slovy, písmeny a číslicemi, popř. jejich kombinacemi, a 

ochrannou známkou slovní grafickou (kombinovanou). 

V českém právním řádu je známkoprávní ochrana zaloţena zejména zápisem 

ochranné známky do rejstříku ochranných známek, vedeným Úřadem pro ochranu 

průmyslového vlastnictví, tj. subjektem veřejnoprávním zaloţeným zákonem, a ţádný 

jiný subjekt není k registrování ochranných známek způsobilý. Na druhé straně 

k registraci doménových jmen je oprávněno sdruţení CZ.NIC, z.s.p.o., potaţmo 

jednotliví registrátoři, tj. vţdy subjekty práva soukromého. Toto řešení odpovídá 

přístupu, ţe internet by měl být nezávislý na státních institucích.  

6.3.1 Rozdíly mezi doménovým jménem a ochrannou známkou, kolize 

doménových jmen a ochranných známek 

Rozdílů mezi doménovým jménem a ochrannou známkou je více. Ochranná 

známka má na rozdíl od doménového jména spíše teritoriální charakter, a pomineme-li 

ochrannou známku společenství
72

 a moţnost registrace ochranné známky ve více 

státech prostřednictvím Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek 

a prostřednictvím Protokolu k této dohodě, platí registrace ochranné známky pouze ve 

státě registrace. Jak jiţ bylo řečeno výše, doménové jméno je (1) přístupné odkudkoliv 

na světě, čímţ postrádá teritoriální charakter, a (2) je registrováno na základě zásady 

first come, first served. Dále je pak registrace dvou a více doménových jmen stejného 

znění (myšleno ve stejné doméně nejvyššího řádu) pojmově vyloučena, na rozdíl od 

ochranné známky, u které platí tzv. zásada speciality.   

Zákon o ochranných známkách nově zavádí pojem „vlastník ochranné známky“, 

kdyţ předcházející úprava mluvila pouze o „majiteli ochranné známky“. Za současného 

právního stavu je tak ochranná známka (1) nehmotným statkem a (2) předmětem 

vlastnického práva. Vlastníkem ochranné známky je osoba zapsaná v rejstříku 

ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jak jiţ bylo uvedeno výše v této 

                                                 

72
 srov. Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce 

Společenství 



  

 44  

práci, doménové jméno naopak není za současného právního stavu předmětem 

vlastnického práva, a nelze tak mluvit o „vlastníkovi“ doménového jména.  

6.3.1.1 Zásada speciality 

Zásada speciality je v oblasti ochranných známek v českém právním řádu 

tradiční, jako taková byla zakotvena jiţ v zákoně č. 19/1890, o ochraně známek. Účelem 

ochranné známky je odlišit výrobky nebo sluţby vyráběné různými výrobci nebo 

poskytované různými poskytovateli tak, aby tyto nebyly v očích spotřebitelů 

zaměnitelné. Ochranná známka tak nemůţe být zaregistrována sama, ale vţdy s výčtem 

výrobků a sluţeb, které budou pod ochrannou známkou vyráběny, resp. poskytovány. 

Tato zásada je vyjádřena v ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochranných známkách, jako 

výlučné právo vlastníka uţívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo sluţbami, 

pro něţ je chráněna. Odstavec 2 pak stanoví, ţe nikdo nesmí v obchodním styku bez 

souhlasu vlastníka ochranné známky uţívat (1) označení shodné s ochrannou známkou 

pro výrobky nebo sluţby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka 

zapsána, (2) označení, u něhoţ z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou 

známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo sluţeb označených ochrannou 

známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně 

pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou, (3) označení shodné 

s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo sluţby, které sice nejsou 

podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, 

která má dobré jméno v České republice a jeho uţívání by nepoctivě těţilo z rozlišovací 

způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu. U 

doménového jména vzhledem k jeho jedinečnosti a vzhledem k principům registrace je 

popsaná zásada speciality pojmově vyloučena a doménové jméno je tak registrováno 

bez ohledu na výrobky či sluţby pod ním vyráběné, resp. poskytované.  

S jistou dávkou fantazie lze k zásadě speciality ve vztahu k doménovým jménům 

řadit generické TLD .gov, .edu, .mil nebo například .int, kdy doménová jména v rámci 

těchto generických TLD mohou být registrována pouze za podmínky splnění určitých 

objektivně určitelných kritérií (doména .gov můţe být registrována pouze správními 

orgány USA, .edu pouze vzdělávacími institucemi USA, .mil pouze Ministerstvem 

obrany USA a jeho přidruţenými organizacemi a .int mezinárodními organizacemi 

zaloţenými mezinárodními dohodami). Tato kritéria jsou, jak uţ vyplývá z právě 

uvedeného, určena charakterem registranta a jeho činností. Dle mého názoru tak lze 
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v tomto ohledu mezi ochrannými známkami a doménovými jmény najít jistou, byť 

vzdálenou podobnost.  

V minulosti panovaly stran zásady speciality ve vztahu k doménovým jménům a 

porušování práv z ochranných známek neshody. Část odborné veřejnosti zastávala 

názor, ţe kolize doménového jména a ochranné známky je dána pouze za předpokladu, 

ţe ochranná známka je zapsaná pro výrobky a sluţby, které pokrývají poskytování 

informací internetem.
73

 S tímto tehdy minoritním, dnes jiţ překonaným názorem většina 

odborné veřejnosti nesouhlasí s odůvodněním, ţe je třeba zásadně vycházet z toho, jaké 

výrobky a sluţby jsou v rámci doménového jména nabízeny. Dle převaţujícího názoru, 

pokud nejsou výrobky nebo sluţby nabízené v rámci doménového jména stejné nebo 

zaměnitelné s výrobky nebo sluţbami, pro něţ je ochranná známka stejného znění 

zapsána, neporušuje drţitel doménového jména práva vyplývající ze zapsané ochranné 

známky, a nemusí tak mít ani souhlas jejího vlastníka k této své činnosti.
74

 Logickým 

výkladem pak dojdeme k závěru, ţe vlastník ochranné známky se nemůţe prostřednictví 

institutu ochranné známky domáhat ochrany proti pouhé spekulativní registraci 

doménového jména, tj. registraci, která není vedena záměrem parazitovat na cizí pověsti 

a pod doménovým jménem tak nabízet výrobky a sluţby registrované pro ochrannou 

známkou stejného znění, ale záměrem doménové jméno za úplatu postoupit vlastníkovi 

ochranné známky. V tomto případě tak vlastníkovi ochranné známky nezbude jiná 

moţnost, neţ se svých práv domáhat prostřednictví jiných právních institutů neţ 

ochranných známek.  

6.3.1.2 Zaměnitelnost doménového jména a ochranné známky 

Posouzení zaměnitelnosti doménového jména a ochranné známky, resp. jejich 

shodnosti a podobnosti,
75

 je nezbytné pro posouzení registrace doménového jména jako 

nekalosoutěţního jednání. Vlastník ochranné známky se můţe svých práv pro něho 

vyplývajících ze zákona o ochranných známkách domáhat pouze v případě, ţe je 

naplněn jeden ze znaků uvedených v ustanovení § 8 odst. 2 zákona o ochranných 
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známkách. Dle tohoto ustanovení nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu 

vlastníka ochranné známky uţívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky 

nebo sluţby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, označení, 

u něhoţ z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti 

nebo podobnosti výrobků nebo sluţeb označených ochrannou známkou a označením 

existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti 

asociace mezi označením a ochrannou známkou, označení shodné s ochrannou známkou 

nebo jí podobné pro výrobky nebo sluţby, které sice nejsou podobné těm, pro které je 

ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v 

České republice a jeho uţívání by nepoctivě těţilo z rozlišovací způsobilosti nebo 

dobrého jména ochranné známky, nebo jim bylo na újmu. 

S výkladem pojmu „shodnost“, jak je pouţit zákonem o ochranných známkách, 

nebývá za normálních okolností potíţ, neboť shodnost lze vykládat z objektivních 

hledisek. Obtíţnější je ale situace v případě doménových jmen, kdy vzhledem 

k omezeným moţnostem tvorby doménového jména (zejména omezený počet 

pouţitelných znaků, nemoţnost uţití mezery) je třeba pojem shodnost dle mého názoru 

vykládat extenzivně a shodné se zapsanou ochrannou známkou ve znění Létání pěkně 

při zemi povaţovat doménové jméno ve znění např. www.letanipekneprizemi.cz.
76

  

Výklad pojmu „podobnost“ ve vztahu k doménovému jménu
77

 bude nepochybně 

sloţitější. Podobnost doménového jména a ochranné známky je dle ustálené judikatury 

nejvyšších soudů ČR a rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví vţdy třeba 

posuzovat z hlediska vizuálního, fonetického a významového,
78

 přičemţ je nutno 

zaobírat se celkovým dojmem, kterým tato na veřejnost, tj. na spotřebitele, působí. Pro 

účely posuzování zaměnitelnosti doménového jména a ochranné známky je nejčastěji 

rozhodné hledisko vizuální, popř. fonetické.  
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6.3.1.3 Všeobecně známá ochranná známka a ochranná známka s dobrým jménem 

Zákon o ochranných známkách však hovoří také o „všeobecně známé ochranné 

známce“, který je primárně upraven v Paříţské úmluvě na ochranu duševního 

vlastnictví.  Všeobecně známou ochrannou známkou je takové označení, které svou 

ochranu získalo nikoliv zápisem do rejstříku ochranných známek, ale získáním 

všeobecné známosti mezi spotřebiteli.
79

 Všeobecně známá známka tak poţívá ochrany 

bez nutnosti jejího zápisu do rejstříku ochranných známek, ale pouze v rozsahu (pro 

výrobky a sluţby), v jakém je známa mezi širokou veřejností. Třetím typem ochranné 

známky upraveným zákonem o ochranných známkách je „ochranná známka s dobrým 

jménem“. Ochranná známka s dobrým jménem je u veřejnosti známá pro vysokou 

kvalitu a vlastnosti určitých výrobků či sluţeb. V důsledku toho ochranná známka 

s dobrým jménem identifikuje svého vlastníka bez omezení na určité výrobky či sluţby, 

a to i v případě, ţe není zapsána v rejstříku ochranných známek. Známka s dobrým 

jménem tak můţe nabýt podoby jak známky formálně registrované, tak podoby známky 

všeobecně známé.
80

 S odkazem právě na právní úpravu ochranné známky s dobrým 

jménem se nelze plně ztotoţnit s názorem Pelikánové a Čermáka, ţe samotná registrace 

a uţívání doménového jména nemůţe zaloţit právo k ochranné známce.
81

 Toto právo 

dle mého názoru za určitých okolností zaloţeno být můţe, neboť nic nebrání tomu, aby 

doménové jméno výše uvedené podmínky naplňovalo. Jsem toho názoru, ţe např. 

doménové jméno google.com můţe být bezpochyby prohlášeno za ochrannou známku 

s dobrým jménem, popř. v intencích Paříţské úmluvy na ochranu duševního vlastnictví 

za ochrannou známku všeobecně známou. 

Na základě ustanovení § 4 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

se můţe vlastník všeobecně známé ochranné známky, pokud došlo registrací 

doménového jména k neoprávněnému zásahu do jeho práv
82

, domáhat u soudu zdrţení 

se takového jednání, tj. zdrţení se registrace doménového jména tohoto znění.
83
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2006 ohledně domény milka.fr.  
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 SVOBODA, Pavel, KROFT, Michal, BERAN, Karel, EMR, David, FRÝZEK, Libor, 

VÁŇA, Radek, VÍT, Martin. Právní a daňové aspekty e-obchodu. 1. vyd. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2001. s. 92 
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6.3.1.4 Limity známkoprávní ochrany  

Práva vlastníka ochranné známky, pro něho vyplývající ze zákona o ochranných 

známkách, však nejsou bezpodmínečná. Ustanovení § 10 zákona o ochranných 

známkách stanoví, ţe vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám 

uţívat v obchodním styku jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název, anebo 

adresu, údaje týkající se druhu, jakosti, mnoţství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, 

doby výroby výrobku nebo poskytnutí sluţby nebo jiných jejich vlastností, označení 

nezbytné k určení účelu výrobku nebo sluţby, zejména u příslušenství nebo náhradních 

dílů, pokud uţívání je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly 

hospodářské soutěţe. Z této ve většině právních řádů zakotvené korekce známkoprávní 

ochrany lze dovodit, ţe vlastník ochranné známky má v uvedených případech ve vztahu 

k drţiteli doménového jména stejného znění ztíţenou situaci. Toto platí i za situace, kdy 

jsou pod doménovým jménem nabízeny výrobky či sluţby  registrované téţ pro shodně 

znějící ochrannou známku. V nastíněném střetu doménového jména a ochranné známky 

by záleţelo na okolnostech konkrétního případu, zejména na jeho posouzení z hlediska 

souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěţe. Opět 

se zde v plném rozsahu projevuje hledisko přítomnosti dobré víry. 

Ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách dále stanoví, ţe vlastník 

ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět uţívání shodného či podobného 

označení, jestliţe práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a uţívání 

tohoto označení je v souladu s právem České republiky. Ve vztahu k doménovým 

jménům tak lze dovodit, ţe v případě, ţe registrace doménového jména shodného či 

podobného znění jako zapsaná ochranná známka proběhla ještě před zahájením řízení o 

zápisu ochranné známky před Úřadem průmyslového vlastnictví, je vlastník ochranné 

známky povinen uţívání tohoto doménového jména strpět. To mimo jiné znamená, ţe 

předchází-li registrace doménového jména přihlášce ochranné známky a námitkám 

drţitele doménového jména proti zápisu ochranné známky nebylo vyhověno, je drţitel 

oprávněn doménové jméno i nadále řádně uţívat.
84
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6.3.1.5 Ochrana registrace doménového jména v dobré víře 

Doménové spory se často týkají neoprávněného zásahu drţitele doménového 

jména do práv k ochranné známce. Je však nutné zmínit, ţe i registrace ochranné 

známky ve vztahu k doménovému jménu můţe být neoprávněná, nabývat 

nekalosoutěţního charakteru, a jejím jediným cílem je získání lukrativního doménového 

jména.
85

 Po úspěšném zápisu ochranné známky se její vlastník s odkazem na ustanovení 

§ 4 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví pokusí v rozhodčím či soudním 

řízení docílit převodu doménového jména na svoji osobu.  

Zmíněné situaci, jakoţ i situaci, kdy zápisem ochranné známky stejného znění 

jako doménové jméno není sledován záměr doménové jméno získat pro sebe, lze 

zabránit pouţitím institutu námitek proti zápisu ochranné známky. Ze zákona o 

ochranných známkách vyplývá, ţe po podání ţádosti k zápisu ochranné známky do 

rejstříku ochranných známek formou písemné přihlášky (a případném odstranění 

formálních nedostatků), je tato přihláška zveřejněna ve věstníku Úřadu průmyslového 

vlastnictví. Drţitel doménového jména stejného znění má pak 3 měsíce na podání 

námitek proti zápisu ochranné známky. Drţitel doménového jména ve svých námitkách 

nejčastěji odkáţe na ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, 

které stanoví, ţe přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti 

zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví 

uţivatelem nezapsaného označení nebo jiného označení uţívaného v obchodním styku 

pro shodné nebo podobné výrobky nebo sluţby, které je shodné s přihlašovaným 

označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto 

označení vzniklo před dnem podání přihlášky. Drţitel doménového jména je v tomto 

případě nade vší pochybnost „uţivatelem nezapsaného označení, popř. jiného označení 

uţívaného v obchodním styku“. Lze tak uzavřít, ţe v případě, ţe drţiteli doménového 

jména vzniklo právo k doménovému jménu přede dnem podání přihlášky ochranné 

známky a proti této přihlášce podá včas námitky, nebude ochranná známka shodného 

nebo podobného znění do rejstříku ochranných známek zapsána. Tento institut tak můţe 

být důleţitým prostředkem k ochraně práv drţitele doménového jména.  

Z ustanovení § 4 písm. m) a § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách 

vyplývá, ţe Úřad průmyslového vlastnictví je oprávněn na návrh třetí osoby nebo 

z vlastního podnětu prohlásit ochrannou známku za neplatnou, pokud její zápis nebyl 
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proveden v dobré víře. Drţiteli doménového jména se tak v případě, ţe ochranná 

známka skutečně nebyla zapsána v dobré víře, popř. její zápis naplňuje znaky 

nekaloutěţního jednání, otevírá další cesta k ochraně jeho práv, vyplývajících 

z registrace doménového jména, proti vlastníku ochranné známky.   

6.3.1.6 Zápis ochranné známky ve znění doménového jména 

Současná právní úprava nijak nebrání zápisu ochranné známky ve znění 

doménového jména. Drţitel doménového jména si tak můţe zaregistrovat ochrannou 

známku ve znění doménového jména pro výrobky a sluţby, které v rámci doménového 

jména budou nabízeny. Problémem ale v tomto případě budou omezení obsaţená 

v ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách. V tomto ustanovení je obsaţen výčet 

označení, která Úřad průmyslového vlastnictví do rejstříku ochranných známek 

nezapíše. Neměl by být problém se zápisem doménového jména, které neobsahuje 

druhová označení nebo označení obvyklá v běţném jazyce a obchodních stycích, ale 

naopak obsahuje slova, která v běţném jazyce nemají ţádný význam, a mají tak 

vysokou rozlišovací způsobilost. Mnoho drţitelů doménových jmen se ale bude často 

potýkat s problémem nedostatečné rozlišovací způsobilosti doménového jména nebo 

s tím, ţe doménové jméno obsahuje označení obvyklá v běţném jazyce a obchodních 

stycích a Úřad průmyslového vlastnictví jej tak odmítne zapsat. V případě, ţe 

doménové jméno je tvořeno převáţně označeními nebo údaji, jeţ se staly obvyklými v 

běţném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, a nemá tak vzhledem 

k výrobkům či sluţbám, které jsou v rámci doménového jména nabízeny, dostatečnou 

rozlišovací způsobilost
86

, nezbývá neţ doporučit ţádat o zápis ochranné známky ve 

znění doménového jména včetně domény nejvyššího řádu a v řízení před Úřadem 

průmyslového vlastnictví se zejména pokusit prokázat dostatečnou rozlišovací 

způsobilost tohoto označení. 

Ani tento postup však nezaručuje úspěch ve věci. Úřad průmyslového vlastnictví 

např. v jednom ze svých rozhodnutí odmítl zapsat ochrannou známku ve znění 

Lékárna.cz s odůvodněním, ţe toto označení vzhledem k jeho obecnosti nemá 
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 srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. ledna 2005, č.j. 10 Ca 7/2004, ve 
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způsobilost, ale mohou jimi být i slova běžně používaná, pokud jejich význam nijak 

nesouvisí s výrobky jimi označovanými […] nebo označení může mít rozlišovací 

způsobilost (ač jde o výraz běžný, avšak nikoli čistě popisný), pakliže navozuje v mysli 

spotřebitele pozitivní asociaci s výrobkem či jeho vlastnostmi.“ 
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rozlišovací způsobilost a není tak schopno individualizovat výrobky či sluţby 

konkrétního subjektu od výrobků či sluţeb subjektu jiného tak, aby spotřebitel jiţ podle 

uvedeného označení byl schopen rozpoznat, od kterého výrobce či poskytovatele sluţeb 

tyto výrobky či sluţby pocházejí.
87

 Úřad průmyslového vlastnictví naopak bez 

problémů zapsal ochrannou známku sféra.cz a www.jidelny.cz pro výrobky a sluţby 

poskytované v oblasti informačních technologií, nebo www.oskarmobil.cz pro výrobky 

a sluţby souvisejícími s telekomunikacemi.  

Lze tak uzavřít, ţe zápis ochranné známky ve znění doménového jména je pro 

drţitele doménového jména velmi výhodný, neboť při případné obraně proti 

cybersquattingu a jiným neoprávněným zásahům do jeho práv se můţe opřít o velmi 

silnou známkoprávní ochranu.  

6.3.1.7 Vynutitelnost práv k ochranné známce 

Dojde-li registrací doménového jména k neoprávněnému zásahu do práv 

k ochranné známce, můţe se její vlastník v souladu s ustanovením § 4 zákona o 

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví domáhat, aby se drţitel doménového jména 

(1) zdrţel jednání, jímţ dochází k porušení nebo ohroţení práv k ochranné známce, a 

(2) následky ohroţení nebo porušení práva k ochranné známce odstranil. Dle judikatury 

ve sporu o doménové jméno ceskapojistovna.cz je vlastník ochranné známky oprávněn 

ţádat zrušení registrace doménového jména, popř. zaregistrování doménového jména na 

jeho osobu.
88

  

6.4 Doménová jména ve vztahu k obchodní firmě   

Obchodní firmou se ve smyslu § 8 obchodního zákoníku rozumí název, pod 

kterým je podnikatel (ve smyslu § 2 obchodního zákoníku) zapsán do obchodního 

rejstříku. Pojem obchodní firma, zavedený do obchodního zákoníku aţ jeho novelou 

                                                 

87
 rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. O-437219 ze dne 15. srpna 

2008 
88

 srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. srpna 2004 ohledně domény 

ceskapojistovna.cz. K tomuto rozhodnutí se velmi kriticky vyjadřovala část odborné 

veřejnosti. V článku JUDr. Josefa Aujezdského ze dne 26.1.2005  nazvaném Rozsudek 

ohledně domény ceskapojistovna.cz. Co je špatně?, publikovaném na servru itpravo.cz, 

dostupný z: http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=220507, se mimo jiné píše, ţe 

z ţádného právního předpisu nevyplývá nárok na převedení doménového jména ve 

prospěch poškozeného, ani moţnost takto zlepšit jeho postavení ve vztahu k ostatním 

soutěţitelům.  
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z roku 2000, nahradil do té doby uţívaný pojem obchodní jméno, pod kterým 

podnikatel činil právní úkony při své podnikatelské činnosti. Obchodní jméno tak bylo 

pojmem širším, neboť pod ním činili právní úkony všichni podnikatelé, a nejen ti 

zapsaní v obchodním rejstříku, jak je tomu dnes. Obchodní firma je v současné právní 

úpravě chápána jakoţto výsledek duševní činnosti a je tak řazena mezi nehmotné statky. 

Práva z ní vyplývající jsou pak povaţována za práva průmyslová.
89

 

Podnikatel zpravidla činí veškeré úkony související s předmětem jeho činnosti 

právě pod obchodní firmou a ta se často postupem doby stává všeobecně známou, 

dostává se do povědomí spotřebitelů a v neposlední řadě se stává jakýmsi symbolem 

dobré pověsti podnikatele. Je tak zcela logické, ţe obchodní firma se můţe stát velmi 

cenným artiklem a nabývat tak nemalých peněţitých hodnot. Obchodní firma jako 

taková tak můţe tvořit velmi cennou část podniku ve smyslu ustanovení § 5 obchodního 

zákoníku. Je tak zcela na místě, ţe právní úpravě obchodní firmy se dostává nemalého 

prostoru v odborných publikacích a v rozhodnutích nejvyšších soudů ČR.  

Hlavní a nejdůleţitější funkcí obchodní firmy je identifikace (odlišení) 

podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku. Z toho vyplývá logický závěr obsaţený 

v ustanovení § 10 obchodního zákoníku, ţe obchodní firma nesmí být zaměnitelná s 

obchodní firmou jiného podnikatele a nesmí na spotřebitele působit klamavě. Na rozdíl 

od ochranných známek obchodní firma není spojena s určitými výrobky nebo sluţbami.  

6.4.1 Neoprávněné užití obchodní firmy 

Ustanovení § 12 obchodního zákoníku říká, ţe kdo byl dotčen na svých právech 

neoprávněným uţíváním firmy, můţe se proti neoprávněnému uţivateli domáhat, aby se 

takového jednání zdrţel a odstranil závadný stav. Dále můţe poţadovat vydání 

bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, které můţe být poskytnuto i v 

penězích. Z tohoto ustanovení nepochybně vyplývá, ţe ochrana obchodní firmy dle 

obchodního zákoníku je ochranou absolutní a působí tak erga omnes, tj. nejen vůči 

podnikatelům nebo osobám jsoucích v hospodářské soutěţi. Obchodní zákoník ale 

nikde nedefinuje, co se povaţuje za neoprávněné uţívání firmy, a nechává tak výklad 

odborné veřejnosti a judikatuře. Za neoprávněné uţívání firmy můţeme povaţovat, 

např. (1) uţívá-li podnikatel svou firmu v nezapsaném (zkomoleném) tvaru, který je 
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snadno zaměnitelný s firmou jiného podnikatele, (2) uţívá-li osoba cizí firmu bez 

právního titulu jako firmu svou, nebo (3) uţívá-li osoba cizí firmu ve svém názvu či 

jiném označení, a to ve tvaru, který je snadno zaměnitelný s firmou dotčeného 

podnikatele.
90

 Právě tato třetí moţnost se jeví jako pouţitelná i na problematiku 

doménových jmen.   

Za neoprávněné uţití firmy tak můţeme zcela nepochybně řadit registraci 

doménového jména znění stejného
91

 nebo zaměnitelného se zněním obchodní firmy. 

V tomto ohledu existují dvě nejasnosti: (1) jakého znění musí být doménové jméno, aby 

bylo s obchodní firmou zaměnitelné, a (2) zdali je rozhodující shodnost či blízkost 

předmětu činnosti osoby podnikající pod dotčenou firmou a výrobků nebo sluţeb 

nabízených v rámci doménového jména. Na ani jednu z těchto otázek neexistuje 

jednoznačná všeobecně aplikovatelná odpověď. Obchodní firma je dle obchodního 

zákoníku tvořena firemním kmenem a dodatkem označujícím právní formu právnické 

osoby. Dále je třeba zmínit, ţe právo k obchodní firmě není spojeno s ţádným 

přednostním nebo jiným právem k registraci doménového jména. 

Vyvstává tak otázka, zdali doménové jméno, aby bylo zaměnitelné (ve smyslu 

fonetickém či vizuálním) s obchodní firmou a jeho registrace povaţována za 

neoprávněný zásah do obchodní firmy, musí být registrováno ve znění celé obchodní 

firmy, nebo pouze ve znění jejího kmene.
92

 Registrace doménového jména ve znění 

obchodní firmy včetně jejího dodatku je vzhledem ke zbytečné komplikovanosti takto 

vzniklého označení spíše výjimkou. Důleţité je zejména, jak se budou na doménové 

jméno dívat spotřebitelé, resp. jaké informace očekávají, ţe v rámci doménového jména 
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 ŠTĚRBA A. Obchodní firma v českém právním řádu: diplomová práce. Brno: 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. 59. Vedoucí diplomové práce Dr. Eva 

Večerková, Ph.D. 
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 Nesouhlasím s názorem vyjádřeným v publikaci PELIKÁNOVÁ, Radka, ČERMÁK, 

Karel, jr. Právní aspekty doménových jmen. 1. vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2000. s. 

157, ţe při uţívání doménové ho jména shodného s obchodním jménem (dnes obchodní 

firmou, pozn. autora) jiného nejde o zneuţívání obchodního jména v jeho 

individualizační funkci, nýbrţ o jiný zásah do práv k obchodnímu jménu. Domnívám se, 

ţe v tomto případě je dotčena i individualizační funkce obchodní firmy. 
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 Touto otázku se zabývá ve své publikaci Elektronický obchod : Právní úprava. 1. 

vydání. Praha : PROSPEKTRUM, 2002, s. 204, JUDr. Martin Frimmel, Ph.D., 

v souvislosti s otázkou aplikovatelnosti § 12 obchodního zákoníku na doménová jména 

registrovaná pouze ve znění kmene obchodní firmy. Domnívám se, ţe toto ustanovení 

slouţí k ochraně oprávněných zájmů podnikatele a jako takové by mělo být vykládáno 

extenzivně. O aplikovatelnosti ustanovení § 12 obchodního zákoníku tak dle mého 

názoru není sporu.  
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najdou. V případě, ţe je tak obchodní firma tvořena pouze či převáţně označením nebo 

výrazem zcela běţným, bude prokazování neoprávněného zásahu sloţité. Těţko tak 

bude podnikatel podnikající pod obchodní firmou Banán s.r.o. prokazovat, ţe registrací 

doménového jména banan.cz došlo k neoprávněnému zásahu do jeho obchodní firmy. 

Jiná je ovšem situace za předpokladu, ţe kmen obchodní firmy obsahuje slovo 

smyšlené, v běţném jazyce se nevyskytující, a obchodní firma je široce známá mezi 

spotřebiteli. Jsem toho názoru, ţe v tomto případě můţe dojít k neoprávněnému zásahu 

do obchodní firmy i registrací (1) doménového jména, které kromě kmenu obchodní 

firmy obsahuje i jiné znaky, popř. výrazy,  (2) doménového jména, které obsahuje 

pouze část obchodní firmy, nebo (3) doménové jména, které obsahuje obchodní firmu, 

její kmen či pouze jeho část v nezapsaném (zkomoleném) tvaru.
93

  

Zcela opačná a pro podnikatele dotčené obchodní firmy nepochybně neţádoucí 

je situace v případě, ţe drţiteli doménového jména svědčí práva na označení, která jsou 

zaměnitelná s dotčenou obchodní firmou. Typicky se bude jednat o práva k ochranné 

známce, ale můţeme sem zařadit i právo fyzické osoby ke svému jménu, právo obce ke 

svému názvu, atd. V těchto případech bude záleţet na posouzení konkrétního případu, 

zdali se bude jednat o zásah neoprávněný ve smyslu ustanovení § 12 obchodního 

zákoníku. Jsem toho názoru, ţe by v těchto případech při posuzování oprávněnosti či 

neoprávněnosti registrace doménového jména mělo být stěţejní hledisko přítomnosti 

dobré víry. Je tak třeba zkoumat, zdali registrace doménového jména byla provedena 

v dobré víře, tj. např. za účelem vlastní prezentace, nebo ve zlé víře z čistě 

spekulativních důvodů, tj. se záměrem získání majetkového prospěchu na úkor 

dotčeného podnikatele. 

Dále jsem toho názoru, ţe při klasifikaci registrace, resp. uţívání doménového 

jména zaměnitelného (ve smyslu fonetickém či vizuálním) s obchodní firmou jako 

neoprávněného zásahu do obchodní firmy dle ustanovení § 12 obchodního zákoníku, 

bude nutné krom jiného brát v potaz výrobky či sluţby nabízené v rámci doménového 

jména. V případě, ţe tyto budou zcela odlišné od předmětu podnikání zapsaného 

v obchodním rejstříku pro právnickou osobu podnikající pod dotčenou obchodní firmou, 

nebude se jednat o neoprávněné uţití obchodní firmy ve smyslu ustanovení § 12 
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 ŠTĚRBA A. Obchodní firma v českém právním řádu: diplomová práce. Brno: 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. 59. Vedoucí diplomové práce Dr. Eva 

Večerková, Ph.D. 
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obchodního zákoníku. Lze tak uzavřít, ţe v tomto ohledu se bude obdobně aplikovat 

zásada speciality typická pro známkoprávní ochranu.
 
 

6.4.2 Následky neoprávněného užití obchodní firmy 

Obchodní zákoník vypočítává, čeho se můţe domáhat podnikatel, jehoţ 

obchodní firma byla dotčena neoprávněným uţíváním. Tento se můţe dle ustanovení § 

12 obchodního zákoníku proti neoprávněnému uţivateli obchodní firmy domáhat,  aby 

se takového jednání zdrţel a odstranil závadný stav. Dále můţe poţadovat vydání 

bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, které můţe být poskytnuto i v 

penězích. Ve vztahu k doménovým jménům se tak podnikatel zejména můţe domáhat 

na drţiteli doménového jména, aby se zdrţel uţívání doménového jména a vydal 

prospěch, který neoprávněným uţíváním doménového jména získal. Prospěch získaný 

neoprávněným uţíváním doménového jména nemusí dle mého názoru být nutně 

peněţního charakteru, ale můţe mít např. formu poskytnutí seznamu klientů získaných 

uţíváním doménového jména. Na registrátorovi se pak dotčený podnikatel můţe 

domáhat zrušení registrace doménového jména.
94

 Obchodní zákoník dále výslovně 

připouští moţnost domáhat se na drţiteli doménového jména náhrady škody. 

Ustanovení § 12 odst. 3 pak dává soudu moţnost přiznat podnikateli, jehoţ návrhu bylo 

vyhověno, uveřejnit rozsudek na náklady drţitele doménového jména.  

6.4.3 Ochrana doménového jména prostřednictvím obchodní firmy 

V návaznosti na výše uvedené se drţiteli  doménového jména nabízí moţnost 

chránit své doménové jméno prostřednictvím obchodní firmy. Objektivně nic nebrání 

tomu, aby byla do obchodního rejstříku zapsána obchodní firma, jejíţ kmen tvoří 

doménové jméno včetně www na začátku a doménou nejvyššího řádu na konci. Celá 

obchodní firma tak můţe znít např. www.levnepneumatiky.cz s.r.o. Osoba (podnikatel), 

která je drţitelem doménového jména a zároveň podniká pod stejně znějící obchodní 

firmou, má velmi výhodné postavení, neboť její doménové jméno můţe vyuţívat 

ochrany dle ustanovení § 12 obchodního zákoníku způsobem uvedeným výše a bránit se 

tak cybersquattingu a dalším nekalosoutěţním či jiným jednáním, která nejsou činěna 

v dobré víře.  
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 k moţnostem nápravy viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. srpna 2004 

ohledně domény ceskapojistovna.cz   
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6.5 Doménová jména ve vztahu k názvům právnických osob 

Definice právnické osoby v českém právu obsaţena není, v ustanovení § 18 

občanského zákoníku nacházíme pouze kategorizaci právnických osob. Za právnické 

osoby se povaţují (1) sdruţení fyzických nebo právnických osob, (2) účelová sdruţení 

majetku, (3) jednotky územní samosprávy a (4) jiné subjekty, o kterých to stanoví 

zákon. V ustanovení § 19b je pak obsaţena povinnost právnické osoby mít svůj název, 

který musí být určený jiţ při zaloţení. Ustanovení o názvu právnických osob obsaţená 

zejména v § 19b občanského zákoníku se nepouţijí na právnické osoby – podnikatele, 

které jsou zapsány v obchodním rejstříku a mají tak ze zákona obchodní firmu, a to 

z toho důvodu, ţe úprava obchodní firmy obsaţená v obchodním zákoníku je, jak jiţ 

vyplývá z výše uvedeného, relativně komplexní. Ustanovení o názvu právnických osob 

se tak pouţijí pouze na právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku. Stejně jako u 

obchodní firmy je jedním z účelů názvu právnické osoby tuto právnickou osobu 

individualizovat. Název právnické osoby tak nesmí být zaměnitelný s názvy 

právnických osob jiţ existujících.
95

 Pravidlo nezaměnitelnosti názvu právnické osoby 

není v občanském zákoníku explicitně vyjádřeno, a je tak dovozováno soudním a 

vědeckým výkladem. Stejně jako u obchodní firmy platí, ţe ochrana názvu právnické 

osoby poskytované dle občanského zákoníku je ochranou absolutní působící orga 

omnes. 

Ochranu názvu právnické osoby poskytuje ustanovení § 19b odst. 2 občanského 

zákoníku, kdyţ stanoví, ţe při neoprávněném pouţití názvu právnické osoby je moţné 

se domáhat u soudu, aby se neoprávněný uţivatel zdrţel jeho uţívání a odstranil 

závadný stav; je moţné se téţ domáhat přiměřeného zadostiučinění, které můţe být 

poţadováno i v penězích. To platí přiměřeně i pro neoprávněný zásah do dobré pověsti 

právnické osoby. Za neoprávněné pouţití názvu právnické osoby nelze povaţovat 

jakékoliv uţití názvu právnické osoby, ale jen takové uţití, které je v rozporu 

s oprávněnými zájmy právnické osoby.
96

 Zpravidla se jedná o dvě základní jednání: (1) 

osoba si zvolí název, který je zaměnitelný s existujícím názvem právnické  osoby,  nebo 

                                                 

95
 ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů stanoví, ţe název 

sdruţení se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby, která jiţ vyvíjí činnost na 

území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu 

mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a 

jejích orgánů. 
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 PELIKÁNOVÁ, Radka, ČERMÁK, Karel, Jr. Právní aspekty doménových jmen. 1. 

vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2000. s. 158 
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(2) osoba pouţívá názvu právnické osoby, aniţ tu je souvislost s jeho vlastním 

jménem
97

 nebo aniţ by této osobě svědčilo právo na označení zaměnitelné s názvem 

právnické osoby. 

Za neoprávněné uţití názvu právnické osoby tak bude dle mého názoru přiléhavé 

označit registraci a uţívání doménového jména ve znění zaměnitelném s názvem 

právnické osoby; to však pouze za předpokladu, ţe drţiteli doménového jména nesvědčí 

k dotčenému názvu vlastní silnější právo
98

, a za předpokladu, ţe oprávněná osoba 

nedala k registraci a uţívání doménového jména souhlas. Dále je třeba (stejně jako v 

obdobných případech) zkoumat hledisko přítomnosti dobré víry při registraci a 

v průběhu uţívání doménového jména, které je klíčem k řešení mnohým nejasných 

situací. Ohledně posouzení zaměnitelnosti doménového jména a názvu právnické osoby 

platí obdobně, co bylo uvedeno výše k obchodní firmě. V tomto ohledu nesouhlasím 

s názorem Igora Nikolova vyjádřeným v jeho diplomové práci, ţe v případě uţívání 

doménového jména ve znění zaměnitelném s názvem právnické osoby má právnická 

osoba moţnost domoci se svých práv pouze, bylo-li zasaţeno do její dobré pověsti 

(ustanovení § 19b odst. 3 občanského zákoníku).
99

 Autor zde zaměňuje dva různé 

instituty, totiţ institut ochrany názvu právnické osoby a institut ochrany dobré pověsti 

právnické osoby. I za předpokladu, ţe připustíme existenci určitých souvislostí mezi 

dobrou pověstí právnické osoby a jejím názvem, jsem toho názoru, ţe tyto dva pojmy 

nelze směšovat a zejména je pak nelze pro účely posouzení zaměnitelnosti názvu 

právnické osoby a doménového jména činit na sobě vzájemně závislými. Následky 

neoprávněného pouţití názvu právnické osoby obsaţené v ustanovení § 19b odst. 2 

občanského zákoníku jsou téměř totoţné s následky předvídanými v ustanovení § 12 

odst. 2 obchodního zákoníku pro neoprávněné uţívání obchodní firmy (jediným 

rozdílem je moţnost domáhat se vydání bezdůvodného obohacení v případě obchodní 

firmy). Je tak moţné uzavřít, ţe k následkům neoprávněného pouţití názvu právnické 

osoby se obdobně vztahuje výklad k obchodní firmě. 
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 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 

459. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 247.  
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 jak jiţ bylo uvedeno výše v této práci, bude se zpravidla jednat o práva k ochranné 

známce ale můţe sem zařadit i práva fyzické osoby ke svému jménu, práva obcí ke 

svému názvu, atd. 
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 NIKOLOV, Igor. Právní ochrana domén ve vztahu k právům na označení : diplomová 

práce. Praha : Karlova univerzita, Právnická fakulta, 2007. 86 s. Vedoucí diplomové 

práce JUDr. Tomáš Dobřichovický, Ph.D. 
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Srovnáme-li obchodní firmu a název právnické osoby pro účely jejich 

pouţitelnosti pro ochranu doménových jmen, dojdeme k závěru, ţe (1) vzhledem k 

relativně komplexní ochraně obchodní firmy zakotvené v obchodním zákoníku a (2) 

vzhledem k relativně snadnému procesu zakládání obchodních společností (zejména 

společnosti s ručením omezeným), je nepochybně snazší ochránit doménové jméno před 

spekulativními registracemi a registracemi ve zlé víře právě prostřednictvím obchodní 

firmy.  

6.6 Doménová jména ve vztahu k místním názvům 

V této oblasti, tj. ve vztahu doménového jména a místních názvů, se nejčastěji 

bude jednat o spor obce s drţitelem doménového jména téhoţ znění. Obce jsou jakoţto 

jednotky územní samosprávy právnickými osobami ve smyslu ustanovení § 18 

občanského zákoníku a jako takové ve vztahu ke svému názvu poţívají stejné ochrany 

jako jiné právnické osoby. Obce v České republice jen pomalu chápou důleţitost a 

zejména moţnosti vyuţití sítě internet k propagačním a jiným účelům. Není ale 

překvapením, ţe tento potenciál si velmi dobře uvědomují doménoví spekulanti a 

registrací doménového jména ve znění obce naplňují znaky cybersquattingu nebo 

některé z jeho forem. Za všechny zmiňme hlavní město Praha, kdy po zadání adresy 

www.praha.cz najdeme stránky provozované soukromou společností, město České 

Budějovice, kdy je po zadání adresy www.ceskebudejovice.cz zadavatel přesměrován na 

stránky soukromé realitní kanceláře, nebo město Albrechtice, kdy po zadání adresy 

www.albrechtice.cz se zobrazí stránka s automaticky generovanými reklamami (tzv. 

parkovaná doména)
100

.  

V této oblasti můţeme rozlišovat dvě základní situace: (1) doménové jméno ve 

znění názvu obce je registrováno z čistě spekulativních důvodů (výše zmíněný případ 

města Albrechtic), nebo (2) doménové jméno ve znění názvu obce je registrováno 

subjektem, kterému za určitých okolností k tomuto názvu svědčí právo. V druhém 

případě se můţe jednak např. o podnikatele podnikajícího na území obce nebo o 

právnickou osobu, v jejímţ názvu se název obce vyskytuje.  

V případných sporech se budou obce zpravidla bránit odkazem na ustanovení § 

19b občanského zákoníku chránící názvy právnických osob, a bude záleţet na tom, 
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 srov. rozhodnutí Elephant orchestra of Prague proti Leyton & Associés (SAS) a další 

ohledně domény leyton.com,  WIPO Case No. D2009-11589. 
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zdali se jim podaří prokázat spekulativní záměr drţitele doménového jména, zdali se jim 

podaří přesvědčit soudní či rozhodčí orgán, ţe k názvu mají silnější právo, popř. zdali 

prokáţou jeho nekalosoutěţní jednání. Významným kritériem pro určení oprávněnosti 

uţívání názvu obce v doménovém jménu je, alespoň dle judikatury německých soudů, 

co veřejnost očekává, ţe po zadání doménové jména v rámci webové prezentace 

najde.
101

 V Německu s pouţitím tohoto argumentu získali své domény např. města 

Heidelberg
102

, Ansbach
103

 nebo Solingen. V případě města Heidelbergu bylo řečeno, ţe 

návštěvníci stránek heidelberg.de očekávají nejen informace o městě Heidelbergu, ale i 

informace města Heidelbergu. Obec se pak zpravidla s odkazem na ustanovení § 19b 

občanského zákoníku bude domáhat, aby se neoprávněný drţitel doménového jména 

zdrţel jeho uţívání, a dále se pak bude snaţit převést práva k doménovému jménu na 

svou osobu.  

Snaha o předcházení těmto druhům konfliktů byla patrná při zavádění domény 

.eu. Dle nařízení č. 874/2004 byly obce jakoţto veřejné subjekty a drţitelé přednostních 

práv k jejich názvům ve smyslu čl. 10 oprávněny poţádat o registraci doménového 

jména v průběhu etapy sunrise (viz příslušná kapitola), a předejít tak případným 

budoucím sporům. Tento přístup nelze hodnotit jinak neţ kladně. Důkazem laxnosti 

přístupu některých obcí k registraci doménových jmen je případ města Brna, které si 

v průběhu etapy sunrise nepoţádalo o registraci domény brno.eu a tuto tak získal 

soukromý subjekt.  

6.7 Doménová jména ve vztahu k osobnostním právům fyzických osob 

Kaţdá fyzická osoba bez ohledu na svůj věk, pohlaví, rasu či náboţenské 

přesvědčení má právo na ochranu své osobnosti. Základ ochrany osobnosti fyzických 

osob tvoří v českém právním řádu Listina základních práv a svobod a četné mezinárodní 

úmluvy, kterými je Česká republika vázána.
 104

 Ochrana osobnosti je pak upravena 
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 podobně vyznívá i rozhodnutí LG Köln (SRN) ze dne 23.09.1999, 31 O 522/99 

ohledně domény hauptbahnhof.de, která byla zaregistrovaná fyzickou osobou, které zde 

vystavovala fotografie nádraţí. Soud zde dospěl k závěru, ţe návštěvníci těchto stránek 

očekávají informace o ţeleznici a  vlakové dopravě a jakýkoliv jiný obsah působí na 

spotřebitele klamavě.  
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 rozsudek LG Mannheim (SRN), 7 O 60/96 ze dne 8.března 1996 ohledně domény 

heidelberg.de 
103

 rozsudek LG Ansbach (SRN), 2 O 99/97 ze dne 5.3.1997 
104

 srov. čl. 3 a násl. Ústavy, čl. 3 a násl. Listiny základních práv a svobod, Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 
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zejména v ustanoveních § 11 a násl. občanského zákoníku, která svým obsahem 

odpovídají přístupu, ţe v rámci práva na ochranu osobnosti existují jednotlivá dílčí 

práva, která zajišťují morální a tělesnou integritu fyzických osob. Dle ustanovení § 11 

občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména ţivota 

a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakoţ i soukromí, svého jména a projevů 

lidské povahy. Dle právní teorie pak hodnoty lidské osobnosti společně s výsledky 

duševní tvůrčí činnosti řadíme mezi nehmotné statky.  

Pro účely této práce je stěţejní právo na ochranu jména fyzické osoby. 

Předmětem ochrany dle občanského zákoníku bude jméno, které fyzickou osobu 

individualizuje a identifikuje. Z tohoto důvodu je tak nutné pojem „jméno“ vykládat 

extenzivně a  zahrnovat do něj nejen příjmení, popř. jméno, ale i přezdívku či 

pseudonym.
105

 Ochrana jména fyzické osoby dle občanského zákoníku se nepochybně 

vztahuje na případy neoprávněného uţívání jména třetí osobou nebo např. na případy 

jeho záměrného komolení či hanění. Fyzická osoba, do jejíchţ osobnostních práv bylo 

neoprávněně zasaţeno, má dle ustanovení § 13 občanského zákoníku právo domáhat se 

upuštění od takovýchto zásahů, odstranění následků těchto zásahů, a aby jí bylo dáno 

přiměřené zadostiučinění. Dále pak, pokud by se takto poskytnuté zadostiučinění 

nejevilo dostatečné, má fyzická osoba právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích, 

jejíţ výši určí soud.  

Otázkou tak zůstává, zdali lze registrací a uţíváním doménového jména 

zasáhnout do osobnostních práv fyzické osoby, zejména do práva na ochranu jejího 

jména. Na tuto otázku stejně jako v případě střetu doménového jména s právy na 

označení nelze podat jednoznačnou odpověď. Opět bude záleţet na několika 

okolnostech. Zejména bude rozhodující, v jakém znění je doménové jméno registrováno 

a v návaznosti na to, co je obsahem zobrazované webové prezentace (zdali tento obsah 

zasahuje do osobnostních práv fyzické osoby jejím haněním, zesměšňováním nebo 

uváděním nepravdivých či jinak závadných informací), a dále pak, co si veřejnost pod 

tímto označením představí. Takto dojdeme k závěru, zdali bylo registrací doménového 

jména zasaţeno do osobnostních práv fyzické osoby či nikoliv. Dále bude záleţet na 

tom, zdali drţiteli  doménového jména svědčí k dotčenému jménu silnější právo. 
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V neposlední řadě je opět velmi podstatné hledisko přítomnosti dobré víry při registraci 

a uţívání doménového jména.  

Komplikovanější bude situace v případě, ţe dvěma či více osobám svědčí právo 

ke stejnému jménu, popř. označení. Takto mohou nastat tyto tři modelové situace:  

(1) V případě sporu dvou či více fyzických osob, jimţ svědčí právo ke stejně 

znějícímu jménu, se v plném rozsahu uplatní princip first come, first served a doménové 

jméno získá ten, kdo si ho zaregistruje rychleji.  

(2) V případě sporu fyzické osoby (drţitele doménového jména) s všeobecně 

známou (slavnou) osobností bude zpravidla silnější právo svědčit slavné osobnosti. 

Nelze ale dojít k závěru, ţe by jména slavných osobností poţívala vyšší ochrany neţ 

jména ostatních fyzických osob. Jde spíše o to, ţe doménová jména, jejichţ znění 

zasahuje do práva na ochranu jmen slavných osobností, jsou často registrována ve zlé 

víře s cílem na jménu slavné osobnosti vydělat. V případě slavných osobností se tak 

jedná spíše o ochranu všeobecného osobnostního práva jako celku, tj. nejen o ochranu 

jména.
106

 Ani tento závěr ale nelze vykládat absolutně. JUDr. Martin Frimmel, Ph.D., je 

toho názoru, ţe slavné osobnosti nemají z titulu práva na ochranu jména exkluzivní 

nárok ke svému jménu, ale pouze právo bránit se uţívání svého jména způsobem 

porušujícím ochranu osobnosti.
107

 Je tak zejména třeba detailně zkoumat případy, kdy je 

ke jménu slavné osobnosti přidán odlišující dodatek, např. ve znění fanklub, funpage, 

funzone apod.
108

 Slavné osobnosti se na svém jménu snaţí zpravidla co nejvíce vydělat 

a naopak zabránit jiným, aby se na nich neoprávněně přiţivovali. Z tohoto důvodu jsou 

tak často slavnými osobnostmi registrovány ochranné známky ve znění jejich jména. 

Jsem zastáncem toho názoru, ţe pokud je jméno slavné osobnosti v doménovém jménu 

pouţito (1) s odlišujícím dodatkem (aby nebylo zaměňováno s oficiálním doménovým 

jménem) a (2) pro nekomerční účely, jedná se o právně nezávadné jednání a nelze 

hovořit o neoprávněném zásahu do osobnostních práv.
109
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(3) V případě sporu fyzické osoby (drţitele doménového jména) a vlastníka 

stejně znějící ochranné známky bude vţdy třeba detailně zkoumat zájmy obou subjektů 

tak, aby byla jejich práva, zejména ta osobnostní, co nejméně narušena. Za předpokladu 

všeobecné známosti ochranné známky mezi spotřebiteli a dále za předpokladu, ţe oba 

subjekty se nacházejí v hospodářské soutěţi, popř. za předpokladu absence dobré víry 

na straně drţitele doménového jména, bude zpravidla silnější právo svědčit vlastníkovi 

ochranné známky. Tento závěr však nelze zobecňovat a bude opět záleţet na 

okolnostech konkrétního případu.
110

  

V případě prokázání neoprávněnosti zásahu do osobnostních práv bude mít 

poškozená osoba zejména právo domáhat se, aby bylo upuštěno od závadného uţívání 

doménového jména a aby jí bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění. Na registrátorovi 

doménového jména se pak poškozená osoba můţe domáhat zrušení registrace 

doménového jména. V této souvislosti je třeba upozornit na ustanovení § 15 občanského 

zákoníku, který po smrti fyzické osoby přiznává právo na ochranu její osobnosti 

některým jejím rodinným příslušníkům.  

Mediálně známým se stal spor kolem doménového jména 

www.dagmarhavlova.cz. Tehdejší drţitel tohoto doménového jména ho pronajal jisté 

britské společnosti, která pod ním začala provozovat stránky s pornografických 

obsahem. Tehdejší první dáma se tímto jednáním cítila dotčena na svých osobnostních 

právech a nápravy se domáhala soudní cestou. I přes obranu provozovatelů stránek 

v podobě souhlasu jmenovkyně tehdejší první dámy s provozováním pornografických 

stránek pod doménovým jménem ve znění jejího jména, rozhodl soud ve prospěch první 

dámy.
111

 

6.8 Nekalá soutěž v oblasti doménových jmen 

Jak jiţ bylo řečeno výše, oblast nekalé soutěţe a její jednotlivé skutkové 

podstaty jsou upraveny v ustanovení § 44 a násl. obchodního zákoníku.
112

 S účinností 
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od 1. července 2010
113

 pak došlo k dílčí změně právní úpravy nekalé soutěţe. Generální 

klauzule nekalé soutěţe obsaţená v ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku 

stanoví, ţe  nekalou soutěţí je jednání v hospodářské soutěţi nebo v hospodářském 

styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěţe a je způsobilé přivodit újmu jiným 

soutěţitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. V odst. 2 je pak demonstrativní 

výčet jednotlivých skutkových podstat nekalé soutěţe. Z generální klauzule nekalé 

soutěţe vyplývá, ţe aby mohla být registrace doménového jména povaţována za 

nekalosoutěţní jednání, musí být tato registrace (1) jednáním v hospodářské soutěţi, (2) 

jednáním proti dobrým mravům a (3) jednáním způsobilým přivodit újmu jiným 

soutěţitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům.  

Důleţitá je zejména podmínka jednání v hospodářské soutěţi. Ne kaţdá 

registrace doménového jména, která potenciálně zasahuje do práv jiných subjektů, je 

jednáním nekalosoutěţním. Např. registrování doménového jména ryze pro osobní 

účely můţe zasahovat do práv jiných subjektů (typicky např. do práv osobnostních), 

nebude jej však moţno kvalifikovat jako jednání v hospodářské soutěţi a generální 

klauzule nekalé soutěţe naplněna nebude. Jiná ovšem bude situace v případě, ţe drţitel 

doménového jména ho nabídne za úplatu jinému subjektu (zpravidla subjektu, kterému 

k doménovému jménu svědčí určité právo). V tomto případě jiţ jde o jednání 

v hospodářské soutěţi a toto jednání tak lze za splnění dalších zákonných podmínek 

označit za nekalosoutěţní.
114

 Dále je třeba uvést, ţe za jednání v hospodářské soutěţi se 

povaţuje jednání všech osob, které se ucházejí o přízeň spotřebitelů, nikoliv pouze 

jednání osob, které si bezprostředně konkurují.
115

 Z tohoto lze učinit závěr, ţe 

cybersquatting jakoţto jednání, jehoţ cílem je dosaţení zisku na úkor oprávněných 

subjektů nebo dosaţení jiných neoprávněných výhod, bude třeba vţdy povaţovat za 

jednání v hospodářské soutěţi.  

Jednání v rozporu s dobrými mravy je pojem vykládaný velmi široce, to ale 

samozřejmě neznamená, ţe by jím bylo kaţdé jednání v hospodářské soutěţi. Jednání 

proti dobrým mravům se vţdy posuzuje s ohledem na všeobecně vnímané a přijímané 
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normativy slušného jednání na trhu a slušného jednání ve vztahu ke spotřebitelům.
116

 I 

zde platí, co bylo uvedeno o jednání v hospodářské soutěţi, ţe totiţ cybersquatting ze 

své podstaty je vţdy jednáním proti dobrým mravům.  

Interpretace třetí podmínky, tj, ţe nekalosoutěţní jednání musí být způsobilé 

přivodit újmu jiným soutěţitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům, taktéţ 

nebude činit závaţnější potíţe. Registrace a uţívání doménového jména tak nemusí 

nutně újmu způsobovat, stačí, kdyţ se tak teoreticky stát můţe. Tak např. registrací a 

uţíváním domény google.cz (ještě před jejím postoupením společnosti Google Inc.) 

byla nepochybně způsobena újma jak společnosti Google Inc. (jakoţto soutěţiteli) tím, 

ţe nemohla těţit z návštěvnosti těchto stránek, tak spotřebitelům nebo zákazníkům tím, 

ţe po zadání adresy www.google.cz očekávali stránky společnosti Google Inc., resp. 

jejich vyhledávač.
117

  

Ohledně jednotlivých skutkových podstat nekalé soutěţe a stran prostředků 

ochrany proti nekalosoutěţnímu jednání odkazuji na výklad ke cybersquattingu a ke 

střetu doménových jmen s jinými právy. Prostředky právní ochrany proti nekalé soutěţi 

uvedené v ustanovení § 53 a násl. obchodního zákoníku se v podstatných částech 

shodují s prostředky právní ochrany, které poskytují jednotlivé výše uvedené instituty, 

např. ochranné známky.  
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7 Závěr 

Těţiště diplomové práce spočívalo ve zkoumání právní povahy doménového 

jména a hledání spojitosti mezi doménovým jménem a jinými v právu zakotvenými 

právními instituty. Následně jsem se pak pokusil z  těch právních institutů dovodit 

moţnosti ochrany doménových jmen.  

Stran právní povahy doménového jména jsem v diplomové práci došel k závěru, 

ţe doménové jméno je třeba alespoň v českém právním řádu povaţovat za jinou 

majetkovou hodnotu ve smyslu ustanovení § 118 občanského zákoníku, a neztotoţnil 

jsem se s dnes jiţ menšinovým názorem, ţe doménové jméno lze povaţovat za věc. 

Tento mnou zastávaný přístup také dle mého názoru nejlépe koresponduje s faktem, ţe 

doménové jméno můţe být velmi hodnotným statkem a je tak vhodné usnadnit jeho 

drţiteli dispozice s ním, např. formou převodu či zřízení zástavního práva. 

Následně jsem se zabýval spojitostí doménových jmen, které nejsou právním 

řádem nikterak pojmenovány, a institutů v právu zakotvených, a na základě této 

spojitosti jsem se pokoušel nalézt prostředky moţné ochrany doménových jmen. 

V tomto ohledu jsem stejně jako většina autorů došel k závěru, ţe nejdůleţitější úlohu 

hrají práva na označení, zejména pak ochranné známky. Očividná souvislost mezi 

doménovými jmény a ochrannými známkami, podpořena dostupnou judikaturou a 

rozhodnutími rozhodčích orgánů, jen podporuje závěr, ţe doménová jména lze 

nejúčinněji chránit právě prostřednictvím ochranných známek. Ochranné známky 

nepochybně ale nejsou jediným na ochranu doménových jmen aplikovatelným 

institutem. Důleţitou roli v tomto směru hraje také v obchodním zákoníku zakotvená 

ochrana obchodní firmy nebo ochrana před nekalosoutěţním jednáním. Ochrana 

obchodní firmy na rozdíl od ochranných známek není vázána pouze na určité výrobky a 

sluţby a je v určitém ohledu ochranou širší. Ochrana doménových jmen shodných či 

zaměnitelných se jmény osob je pak nejefektnější prostřednictví práv na ochranu 

osobnosti.  

Vědom si existence právních institutů, se kterými se můţe doménové jméno 

dostat do kolize, bych doporučoval před provedením registrace doménového jména 

podrobně zkoumat, zdali registrací nebude zasaţeno do práv třetích osob, vyplývajících 

např. ze zapsané ochranné známky nebo obchodní firmy, nebo zdali nebude zasaţeno 

do něčích osobnostních práv. Je zejména nutné ujistit se, ţe registrace a uţívání 

doménového jména nebude moci být povaţováno za nekalosoutěţní jednání. V tomto 
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ohledu je důleţité zdrţet se nabízení doménové jména za úplatu subjektu, kterému 

k danému označení svědčí určitá práva. Pozice drţitele doménového jména bude 

nepochybně posílena jeho soustavným uţíváním nejen v prostředí internetu, ale i např. 

při propagaci vlastních produktů nebo sluţeb. Dále povaţuji za vhodné nechat si zapsat 

ochrannou známku ve znění doménového jména, a pokud je drţitel doménového jména 

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, nechat si zapsat obchodní firmu, jejíţ kmen 

bude stejného znění jako doménové jméno. Za pouţití těchto prostředků bude dle mého 

názoru doménové jméno před neoprávněnými zásahy dobře chráněno. 

Při studiu problematiky doménových jmen jsem dále došel k následujícímu. Na 

právní vztahy související s doménovými jmény je moţné aplikovat stávající právní 

předpisy, zejména zákon o ochranných známkách a obchodní zákoník.  Jsem tak toho 

názoru, ţe i přes absenci právního zakotvení doménových jmen, a tím i absenci 

veřejnoprávní ochrany, je ochrana doménových jmen dostatečná. Tento závěr je 

nepochybně zastáván ve většině vyspělých států, neboť i ty se zatím rozhodly 

doménová jména zákonem nikterak neupravovat. Plně se tak ztotoţňuji s dostupnou 

judikaturou, ve které soudy posuzují doménová jména dle dostupných právních 

předpisů a odmítají jim přisoudit zvláštní právní postavení. Je však dluţno podotknout, 

ţe judikatura by mohla bez větších obtíţí vyřešit otázku právní povahy doménového 

jména, a tím v tomto ohledu přispět k právní jistotě.  

Určitý prostor ke zlepšení vidím v oblasti pravidel registrace doménových jmen 

v doméně .cz. Současný stav, kdy odpovědnost za registraci doménového jména, které 

svým zněním zasahuje do práv třetích osob, je výhradně na ţadateli o registraci, pouze 

nahrává registracím ve zlé víře a případným sporům nikterak nepředchází. Naopak je 

spíše podporuje. Za současného stavu techniky by jistě bylo snadné přihlašované 

doménové jméno podrobit srovnání např. s jiţ zapsanými ochrannými známkami a dále 

pak subjekty, které jsou drţiteli mnoha stovek či tisícovek doménových jmen, podrobit 

kontrole důkladnější a zkoumat detailněji přítomnost dobré víry. Bylo by také de lege 

ferenda vhodné zváţit moţnost harmonizace pravidel registrace doménových jmen.  

Jsem toho názoru, ţe svěření rozhodování sporů o doménová jména nestátním 

institucím – rozhodčím soudům – bylo dobré řešení. Spory jsou tak zpravidla 

rozhodovány odborníky na danou problematiku, a to ve velmi krátké době. Určitou 

nevýhodou pak mohou být vysoké poplatky za tato rozhodčí řízení, které tak mohou být 

spíše ku prospěchu spekulantům s doménovými jmény neţ oprávněným subjektům. 
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Dále by bylo vhodné zváţit změnu UDRP a posílit ochranu doménových jmen, 

resp. jejich oprávněné drţby. V čl. 4 UDRP se mluví pouze o shodnosti nebo 

zaměnitelnosti doménového jména se zapsanou ochrannou známkou. Dle mého názoru 

je toto ustanovení pro oprávněné subjekty příliš limitující, kdyţ shodnost, resp. 

zaměnitelnost doménového jména vztahuje pouze k ochranným známkám. De lege 

ferenda bych se zabýval moţnostmi rozšíření tohoto ustanovení i na jiné instituty, např. 

název právnické osoby či názvy měst, států nebo státních institucí.  

Velmi kladně pak hodnotím právní úpravu evropské domény .eu. Zvolený 

systém registrace byl ku prospěchu oprávněných subjektů, a naopak znevýhodňoval 

doménové spekulanty. Je však dluţno podotknout, ţe doména .eu si stále ještě 

nevydobyla stabilní postavení mezi ostatním doménami nejvyššího řádu a veřejnost dle 

mého názoru není s její existencí dostatečně obeznámena. Doménová jména 

registrovaná v národních TLD nebo generických TLD tak nadále zůstávají ţádanějšími 

a nepochybně cennějšími.   
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Abstract 

Legal protection of domain names 

In the diploma work, there are examined domain names, which have become, 

due to a mass development of the Internet, an economically very valuable estate. 

Domain names lack, although being a generally known notion, any legal anchoring in 

the Czech system of law. The absence of legal regulation of domain names is not an 

anomaly of the Czech legal environment, but it can also be seen in the states with 

advanced legal culture. Domain names fulfill, in addition to being a very valuable 

commercial article, identification and/or promotional functions. Just for those reasons, 

the domain names need to be provided a corresponding legal protection. 

The introductory part of the diploma work, containing an introduction into the 

issues of domain names, addresses technical aspects of domain names and the method 

of their hierarchical structuring. 

Further, the diploma work contains a list of institutions which play, in the area of 

domain names, an important role for various reasons. The historical development of the 

institutions, their organization, and activity contents are briefly described. Then the 

legal nature of domain names is examined and a question whether a domain name can 

be considered to be a thing/item, right and/or any other asset value is answered. 

Furthermore, the diploma work contains a description of registrations of domain names 

in individual domains of the highest order and their principles of mutual differences. 

The second part of the diploma work is devoted to individual forms of 

registration and the use of domain names in bad faith, in particular the cybersquatting 

and acts similar to, or derived from it. 

In addition, the diploma work addresses the relationship between domain names 

and selected legal institutions being, by their substance, close to a domain name or 

affected most often by registration of domain names. In this regard, there is devoted a 

considerable space in the diploma work, in particular, to trademarks, trade names, 

names of legal persons and/or personality rights of natural persons. Between these 

institutions and domain names, there are sought certain parallels, on the basis of which 

possibilities of legal protection of domain names are construed. In this respect, special 

emphasis is put in the diploma work on the relationship of domain names and the rights 

to marking, in particular trademarks. 
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